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VOORWOORD

Evenals voor 1952 werd ook voor 1953 overgegaan tot de samenstelling van een
overzicht van het onderzoek, dat op landbouwkundig gebied door de verschillende
instellingen in Nederland wordt verricht. Hetgeen in dit overzicht te lezen valt, is
echter slechts een beknopte opsomming van de werkzaamheden der betrokken instituten en laboratoria. Het ligt echter niet in de aard van deze uitgave om een
uitgebreider verslag te geven, daar hiervoor de jaarverslagen van de instellingen
zelve meer in aanmerking komen.
De indeling van het verslag over 1953 is dezelfde gebleven als die in het voorgaande jaar. Wel is gepoogd de gegeven stof nauwkeuriger te rangschikken, opdat
hoofdstuksgewijs een beter beeld kan worden gevormd van hetgeen op de verschillende gebieden der landbouwwetenschap werd verricht. Dit had als gevolg, dat het
onderzoek van één instituut veelal over meerdere hoofdstukken moest worden verspreid. Om echter toch een overzicht per instituut mogelijk te maken werd een lijst
van de in het verslag voorkomende instituten bijgevoegd.
Van het voornemen de uitgave te voorzien van een trefwoorden-index, moest in
verband met de tijd, die een dergelijke rangschikking vraagt, worden afgezien.
Wij zijn er ons van bewust, dat ook deze uitgave nog vele tekortkomingen vertoont, in de eerste plaats wel het ontbreken van een trefwoorden-index. Gehoopt
wordt dan ook in het volgende jaar met medewerking van de inzendende instellingen in de uitvoering van deze uitgave verbeteringen te kunnen aanbrengen.
Tot slot nog een woord van dank voor de ondervonden medewerking bij het
toezenden der gegevens.
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Het onderzoek betreffende de bodem en de bodemvruchtbaarheid, dat de taak van
het instituut is, heeft vele aspecten en is zeer omvangrijk. De resultaten der verschillende groepen van projecten kunnen in dit korte bestek dan ook slechts zeer beknopt
worden weergegeven.
De adviesbasis van het voor de practijk zo belangrijke grondonderzoek kon wederom worden verstevigd. Series proeven op kleibouwland in Noord-Holland en Zeeland
toonden de bruikbaarheid van het zgn. K-HCl-cijfer ter bepaling van de bodemvoorraad aan kali aan; ze gaven verder als resultaat, dat aan een goede kalitoestand
van de grond een belangrijk grotere betekenis moet worden toegekend dan aan een
kalibemesting op armere grond. Voor klei-grasland bleek K-HC1 vervangbaar door
een op humus herleid kaligetal, dat een betere adviesbasis verschaft. De extractiemethode met azijnzuur ter bepaling van magnesia bleek vervangbaar te zijn door
extractie met een keukenzoutoplossing, waardoor een meer algemene toepasbaarheid
werd verkregen. Er werd een schaal ontwikkeld, waarin tijgeringsverschijnselen van
granen kunnen worden uitgedrukt; de cijfers hangen duidelijk samen met het magnesiagehalte van de grond. Deze ontwikkeling van het magnesiumonderzoek is van
belang bij de bestrijding van het nog zeer veelvuldig voorkomende magnesiumgebrek
op zand- en dalgronden. Bij een toetsing van het grondonderzoek naar fosfaattoestand
bleek in een potproef, dat de waarde hiervan op zand- en dalgronden van verschillende herkomst (uit het gehele land) gelijk was. Bij de waardering van het volgens de
microbiologische Aspergillusmethode bepaalde kopercijfer zal waarschijnlijk met de
pH rekening gehouden moeten worden; de indruk bestaat, dat er bij lage pH van de
grond spoedig kopergebrek kan optreden. Een methode om het reduceerbare mangaan
te bepalen blijkt resultaten te geven, die op klei- en zavelgronden nauw aansluiten
bij waargenomen gebreksverschijnselen. Alle bovengenoemde resultaten vinden hun
weg naar schema's voor bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek, die door
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst als richtlijnen worden gebruikt bij de beoordeling van de door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek verstrekte analysecijfers.
Het bodemvruchtbaarheidsonderzoek met betrekking tot de plantenvoedende bestanddelen (macro-elementen) gaf o.a. de volgende resultaten.
Uit een langjarig fosfaatproefveld op nieuwe dalgrond kon worden afgeleid, dat
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een jaarlijkse bemesting met 100 kg P 2 0 5 per ha juist rendabel is. De oplosbaarheid
van het fosfaat is bij deze grondsoort relatief groot, zodat in dit geval een streven
naar voorraadvorming geen zin heeft. Uit proeven op verschillende grondsoorten is
gebleken, dat vers gegeven fosfaat 2lA à 3 maal zo goed kan werken als fosfaat, dat
reeds langer in de grond aanwezig is. Het komt echter vrij vaak voor, dat een fosfaatbemesting in het geheel niet tot werking komt, wat wijst op het belang van een goede
inbrenging. Een hogere kalktoestand vermindert op kleigrond de fosfaatbehoefte. Dit
werd op dalgrond ook waargenomen bij mais, in tegenstelling tot ervaringen met
andere gewassen op zand- en dalgrond, die juist bij hoge pH sterk op fosfaat
reageren. Mais blijkt veel sterker op fosfaat te reageren dan andere gewassen, vooral
in stand; in opbrengst kan het nog meevallen. Groenbemesting had geen verminderde
reactie van het gewas op fosfaat tot gevolg.
Omtrent de kalivoorziening bleek op nieuwe dalgrond, dat zelfs 180 kg K 2 0
per ha bij een vruchtwisseling van aardappelen en rogge nog niet geheel voldoende
was; beter voldeed 240 kg aan aardappelen en 150 kg aan rogge. Op een ander
langjarig proefveld bleek voorjaarstoediening bij rogge gemiddeld een gunstiger
resultaat te geven dan bemesting in het najaar. Kalibemesting van aardappelen over
het gewas, als de gebreksverschijnselen zich reeds voordoen, was niet nadeliger en
soms iets beter dan tijdige kalibemesting bij het poten. De nadelige invloed van kalibemesting op het zetmeelgehalte bij een voldoende met kali voorziene grond kan
worden voorkomen door de meststof laat of niet te geven, als er geen gebreksverschijnselen optreden. Op rivierkleigronden liep de beschikbaarheid van kali na een
zware voorraadbemesting spoedig terug, blijkens de vrij snelle daling van het K-HC1cijfer. Bekalking van kleigrond vermindert de beschikbaarheid van kali, maar bij
zware bekalking neemt de beschikbaarheid weer toe. In enkele kleigebieden werden
in de loop der jaren onderzoekingen over de kalihuishouding verricht, die gedeeltelijk
verschillende resultaten opleverden. Thans wordt een uitgebreide potproef met gronden uit deze gebieden voorbereid om bij enkele t.a.v. de kalivoorziening karakteristieke proefgewassen de invloed van de kalitoestand, de verhouding van uitwisselbare
kationen, kalifixatie enz. na te gaan.
Bij het onderzoek over de magnesia-voorziening bleek, dat veelal jaarlijkse giften
van 40—65 kg MgO per ha nodig zijn, om aan de behoefte van het gewas te voldoen;
vooral met ruime kalibemesting is een hoge gift vereist. Tussen de tijgering van het
blad en de opbrengst werd een duidelijk verband gevonden in de vorm van een opbrengstderving. Voorts werd de betekenis van magnesiakalksalpeter voor de magnesiumvoorziening der gewassen onderzocht, en wel bij drie verschillende frequenties,
resp. één-, twee- en driemaal per drie jaar. Het bleek, dat de hoeveelheid magnesia
in deze meststof voldoende was om de magnesiumbehoefte van het gewas te dekken,
wanneer éénmaal 90 kg N per ha werd toegediend. Zwavelzure ammoniak bleek een
slechte invloed te hebben op de magnesiumvoorziening van mais; er moest 80 kg
MgO worden toegevoegd om tot een optimale opbrengst te komen. Op twee graslandproefvelden werd in de tweede en derde snede Mg-gebrek geconstateerd, alleen
echter wanneer geen of een lichte N-bemesting was toegepast. Bij proefvelden, aangelegd in een gebied waar veel kopziekte voorkomt, vertoonden de van kopziekte
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verdachte percelen gemiddeld niet alleen een lager magnesiagehalte, maar ook een
geringer percentage onkruiden. Een stijgend magnesiagehalte had een grotere kalibehoefte tot gevolg. Bij een enquête, die gehouden werd om tot een beter inzicht in
het kopziektemilieu te komen, werd op verdachte percelen een laag gehalte aan kalk
en een hoog kalipercentage in de droge stof van het gras gevonden. K-HC1 was dan
hoog, de gierbemesting zwaar, de ontwatering goed en de zomergrondwaterstand
hoog. Deze percelen werden vaak permanent geweid.
Bij het onderzoek over de kalktoestand bleek, dat een van 1929—1933 uitgevoerde
bekalking van grasland in 1946—1953 overwegend een ongunstige nawerking had
(gem. 5 % opbrengstdepressie bij 30 proeven) ; daarentegen gaf jaarlijkse lichte bekalking een zwakke verhoging van de opbrengst. Voorts werd een onderzoek ingesteld
naar de waarde van de zuurbindende bestanddelen van kalkmergel in vergelijking
met die in fijnere kalkmeststoffen. Op kleigrond werkte deze meststof wat trager in,
maar voor zandgrond bleek kalkmergel een goede meststof. Een en ander werd
toegepast bij een prijzenbeoordeling van kalk- en magnesiakalkmeststoffen. Zowel
met koolzure kalk als met gips werd structuurverbetering van zware kleigrond verkregen, terwijl beide stoffen zeer gunstig op de opbrengst werkten.
Op het gebied der stikstofvoorziening werden grote verschillen in stikstofbehoefte
van de aardappelrassen Noordeling, Voran en Rode Star gevonden. In een zesjarige
proef op oude en nieuwe dalgrond bleek gemiddeld 125 resp. 155 kg N per ha rendabel te zijn bij aardappelen en 110 kg bij rogge; de jaarlijkse verschillen waren
echter zeer groot. De vraag, hoeveel de „oude kracht" van een grond bedraagt en
hoe deze in het komende jaar ter beschikking zal komen, staat thans in het middelpunt der belangstelling. Het vraagstuk der mobilisatie van stikstof werd verbonden
aan het probleem der periodiciteit van vruchtbaarheidsfactoren van de grond, dat
zich o.a. uit in het vóórkomen van topopbrengsten met regelmatige tussenpozen van
ongeveer 4 à 5 jaar. In 1948 en 1952, jaren waarin ongeveer een topopbrengst werd
verwacht, werd een grote beschikbaarheid van bodemstikstof gevonden. Bij het onderzoek over de legering van graangewassen kwam duidelijk naar voren, dat de ontwikkeling van het wortelstelsel in sterke mate samenhangt met de stikstofvoorziening.
Planten die legeren, doordat als gevolg van de combinatie van gunstige klimatologische omstandigheden en een ruime stikstofvoorziening een welig gewas is ontstaan,
blijken vaak niet alleen betrekkelijk lange en zwakke onderste halmleden te bezitten,
doch ook een aanzienlijk zwakker wortelstelsel; dit laatste wordt bovendien sterker
aangetast door microörganismen dan planten, die matig van stikstof zijn voorzien.
Het onderzoek naar de invloed van verschillende minerale voedingsstoffen op de
aardappel werd voortgezet. Het betrof hoofdzakelijk biochemische onderzoekingen
samenhangende met de ademhaling, de stikstofstofwisseling en andere enzymatische
processen. Enkele onderdelen, zoals de betekenis van kalium en koper voor de ademhaling en de invloed van stikstof, fosfaat, kali, magnesia en koper op de aminozuursamenstelling, kwamen vrijwel gereed.
De potproef betreffende onderzoek naar de mate, waarin de grond bij intensieve
bedrijfsvoering voldoende voedingsstoffen beschikbaar kan stellen om in de grote
behoefte blijvend te voorzien, leverde jaar-opbrengsten aequivalent met 20.000 kg
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droge stof per ha. De vorm der opbrengst-onttrekkingskrommen bij de verschillende
stikstofbemestingen blijkt door de aard van de grond te worden bepaald. Aan de
hand van de tot nu toe beschikbare analysecijfers konden nog geen duidelijke uitputtingsverschijnselen worden geconstateerd.
Bij het sporenelementenonderzoek werd vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling
van bepalingsmethodes; naast microbiologische worden chemische methodes ontwikkeld. Voor koper werd in plaats van met een in het vorige jaarverslag genoemde
monokaliumcitraatbufferoplossing, die te weinig koper in oplossing bracht, geëxtraheerd met een 1 % oplossing van complexon III. Wanneer de aldus gevonden kopercijfers in samenhang met het humusgehalte werden bekeken, kon een scheiding tussen
zieke en gezonde gronden worden gemaakt. Tevens werd een samenhang gevonden
tussen de met complexon bepaalde waarden en koper-Aspergillus, resp. de totale gehalten aan koper. In een aantal gevallen voldeed de complexonmethode ook goed om
de mangaantoestand te karakteriseren. De bepaling van reduceerbaar mangaan biedt
voor klei- en zavelgronden goede perspectieven.
Zowel te velde als in een voedingsoplossing werd de invloed van magnesium op
de mangaanopname bij verschillende gewassen nagegaan. In verschillende gevallen
verminderde op zure percelen de mangaanopname bij magnesiumtoediening. Bij
granen en aardappelen had magnesiumtoediening bij hogere pH geen daling van het
mangaangehalte ten gevolge.
Op proefvelden werd de invloed nagegaan van molybdeen op de groei en de opbrengst van bloemkool, witte kool, andijvie, sla, haver, tarwe, aardappelen, suikerbieten, stoppelknollen, witte en rode klaver, lucerne en lupinen. Vooral de beide
koolsoorten en ook sla reageerden sterk op de molybdeenvoorziening. Bij zomertarwe
konden met molybdeen aanzienlijk hogere opbrengsten, in sommige gevallen meer
dan 50 %, worden verkregen, vooral wanneer molybdeenarm zaaizaad werd gebruikt.
Aardappelen en vooral suikerbieten reageerden zeer duidelijk in het begin van de
groeiperiode. Ook de stikstofbinding van leguminosen werd duidelijk door molybdeen
beïnvloed. Rode klaver bleek een goede voorvrucht voor de molybdeenvoorziening
van kool; gras en bloemkool waren slechte voorvruchten.
Er werd voortgegaan met een literatuurstudie over de toediening van sporenelementen door middel van bespuitingen; het gedeelte over borium kwam gereed.
Verschillende koperhoudende afvalproducten van de metaalindustrie werden in een
potproef getoetst in verband met het Meststoffenbesluit. Voorts werden enkele proeven
genomen met „frit" (sporenelementen, ingesmolten in een glas) ; de directe werking
er van bleek gering te zijn.
Ten aanzien van meer algemene bemestingsvraagstukken werd o.a. gevonden, dat
bemesting in rijen in plaats van breedwerpig in vele gevallen een besparing van de
meststof opleverde; de mogelijkheden van toepassing hangen samen met de ontwikkeling van een voor Nederlandse omstandigheden geschikte machine en met de arbeidsverhoudingen in het bedrijf. Op stikstof-kali-proefvelden bij aardappelen bleek,
dat verbouw op ruggen gunstiger was dan normale verbouw in de grond. Waarschijnlijk berust dit verschijnsel op een betere zuurstofvoorziening van de planten bij
ruggenverbouw. Over het onderzoek naar de bemestingsgebruiken op zandgrond in
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Drente, Gelderland en Noord-Brabant werd een verslag opgesteld, dat vrijwel gereed is.
Een uitvoerig onderzoek werd verricht omtrent de invloed van in water uiteenvallen
(zgn. „spreiden") van korrels fosfaat-ammonsalpeter op de directe fosfaatwerking.
Op de proefvelden werd een gering verschil ten gunste van het spreidende product
geconstateerd; in enkele gevallen was dit verschil vrij duidelijk. Bij de potproeven,
waarbij de meststof in tegenstelling tot de veldproeven door de grond werd gemengd,
werkte het niet spreidende product gemiddeld iets beter dan het spreidende.
Bij het streeksgewijs uitgevoerde bodemvruchtbaarheidsonderzoek werd van 1951
t/m 1953 in de Gelderse Vallei over een gebied van 30.000 ha een uitvoerig onderzoek verricht met gras en haver en in 1953 ook met voederbieten als proefgewassen.
In 1953 liepen de opbrengsten op grasland bij dezelfde stikstofbemesting uiteen van
4000 tot 18000 kg droge stof, die bij haver van 1000 tot 5300 kg korrel en bij
voederbieten van 24000 tot 98000 kg bieten per ha. De factoren, die voor deze verschillen verantwoordelijk gesteld kunnen worden, zijn de volgende: het humusgehalte en de dikte van de humeuze laag, het gehalte aan afslibbare delen en de
grofheid van het zand, de grondwaterstand en de fluctuatie daarvan, de pH, het
kaligehalte, het magnesiagehalte en het fosfaatgehalte (P-citr.) van de grond, terwijl
de grotere afstand van de percelen tot de boerderij als maat voor een slechtere verzorging naar voren kwam.
De resultaten van een indertijd verricht onderzoek naar de vruchtbaarheidsfactoren,
die de opbrengst van aardappelen op veenkoloniale grond beïnvloeden, werden bewerkt. Hierbij bleek o.a., dat pH-KCl beneden 4.5 en een kaligetal beneden 20 een
verlaging van de knolopbrengst tot gevolg had. Bij een van 10 tot 30 oplopend kaligetal daalde het onder-watergewicht van 480 tot 440. Een pootdatum later dan half
April resulteerde in een geleidelijk dalende opbrengst; bovendien werd er een zwakke
aanwijzing gevonden, dat poters < 35 mm een iets lagere knolopbrengst opleverden.
Een diepe bouwvoor was gunstig voor de aardappelopbrengst, ook de structuur
scheen van betekenis te zijn.
De bevordering van grondonderzoek bij ruilverkavelingen door de Cultuurtechnische Dienst zal het mogelijk maken om over meer regionale overzichten van de
bemestingstoestand van onze cultuurgronden te beschikken.
Op het gebied der organische stof-huishouding en organische bemesting werd in
de eerste plaats onderzoek verricht op de 22, over geheel Nederland verspreid liggende proefvelden. Op sommige hiervan begonnen verschillen op te treden tussen de intensief en extensief organisch bemeste akkers. Vooral op de klei- en zavelgronden
begon zich een gunstige invloed van groenbemesting op de reactie van het gewas
t.a.v. de bodemstikstof en op de bodemstructuur af te tekenen. Bij de proefvelden
op zandgrond kwam alleen de gunstige invloed van de wisselbouw op de structuur
van het bouwland tot uiting. De gang van zaken op de vijf bedrijven, waar de intensiteit der organische bemesting geheel in bedrijfsverband wordt bestudeerd, werd
uitvoerig vervolgd. De boerderij te IJsselstein toonde het belang van beregening
voor de ontwikkeling der groenbemestingsgewassen en voor de rendabiliteit van het
bedrijf in het algemeen. Op de organische mestbedrijven in de Noordoostpolder,
resp. „De Kunstmestakker", „Het Klaverland" en „De Wisselweide", konden als ge15

volg van het feit, dat deze nog maar kort bij het onderzoek zijn betrokken, nog geen
verschillen worden verwacht.
De overname van de proefboerderij „Dr H. J. Lovink-hoeve" in de Noordoostpolder van de Directie Wieringermeer verdient aparte vermelding. Naast uitgebreide
proeven op het gebied van organische bemesting wordt aldaar onderzoek over vruchtopvolging en grondbewerking verricht.
Proeven met stadsvuilcompost V.A.M, gaven als resultaat, dat deze compost tegen
de huidige prijzen en bij de bestaande bemestingstoestand der percelen veelal rendabel kan worden toegepast. Dit kan van belang zijn voor de humusarme gebieden
van midden en zuidelijk Nederland. Niet gebroeid en verkleind stadsvuil komt vooral
in aanmerking als broeimest voor de tuinbouw. Bij vakkenproeven bleek stadsvuilcompost een belangrijk geringere verhoging der schurftaantasting teweeg te brengen
dan een bekalking, die eenzelfde verhoging van de pH veroorzaakte.
Proeven ter bestudering van het verschil tussen de wijze, waarop stikstof uit stalmest en uit kunstmest door het aardappelgewas wordt verwerkt, gaven belangrijke
resultaten. De maxima aan loofopbrengst werden op hetzelfde moment bereikt, maar
ze lagen op verschillend niveau. Het geleidelijk ter beschikking komen van stikstof
uit stalmest had een lagere loofopbrengst ten gevolge; de knolopbrengst bleef aanvankelijk ook achter om echter door vertraging in de afsterving van het loof uiteindelijk toe te nemen. Ook werd bij compostbemesting het verschijnsel van het op een
hoger niveau blijven van het vochtgehalte, dat samengaat met een vertraagde afrijping, bij verschillende gewassen waargenomen. Organische stof, die zich nog in
sterke omzetting of afbraak bevindt, brengt een relatieve daling van het vochtgehalte teweeg.
Er verscheen een rapport over het stalmest- en gierbemestingsonderzoek op bouwen grasland tussen 1900 en 1952. Door middel van een critische literatuurstudie en
uit eigen onderzoek werd een inzicht verkregen in de kwantitatieve invloed der factoren, die bij de bereiding en de bewaring van stalmest voor de verliezen aan organische stof, stikstof en andere bestanddelen verantwoordelijk gesteld moeten
worden. Vooral werd aandacht besteed aan de bij de mengmestbewaring optredende
verliezen. De betekenis van het gebruik van stadsvuilcompost V.A.M, bij de stalmestbewaring is nog in onderzoek.
Toediening van kunstmatig samengestelde stabiele humus gaf bij de in 1953 genomen proeven geen positief effect te zien; de volgens de bepaling op het laboratorium benodigde dosis werd echter nog niet toegediend. Evenmin werd nawerking
van ondergeploegd stro gevonden.
Het onderzoek over de bodemstructuur mocht zich in een grote belangstelling
verheugen.
Bij de verwerking van de resultaten van de in 1952 in het Marnegebied (Gr.)
aangelegde proefvelden voor stikstofhoeveelheden met suikerbieten als proefgewas,
kwamen als voornaamste groeifactoren voor de bietenopbrengst zonder stikstof, de
pH-KCl, de visuele structuur en de stikstofreactie van het gewas naar voren. Voor
de maximale bietenopbrengst bij stikstofgiften tussen 0 en 200 kg N per ha bleken
de pH-KCl de visuele structuur en de zaaidatum de voornaamste groeifactoren te
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zijn. De structuurinvloed in een geheel met suikerbieten begroeid gedacht Marne-gebied (7000 ha) kan gelijk gesteld worden aan de opbrengst van 200 ha bieten. De
hoeveelheid stikstof, die nodig was om de hoogste bietenopbrengst te krijgen, varieerde bij de proeven van 40 tot meer dan 200 kg N per ha; de ter beschikking komende
hoeveelheid bodemstikstof nam hiermee omgekeerd evenredig af.
Bij het onderzoek van structuurregelaars zijn thans ongeveer 15 producten betrokken. De resultaten met Krilium Merloam, Aerotil (dry) en Aerotil (wettable flakes)
waren over het algemeen gunstig; bij zomergerst werden op lichte zavel opbrengstvermeerderingen van resp. 19, 15 en 11 % voor korrel en 25, 29 en 12 % voor stro
en kaf verkregen. De reactie van Actumus bij de zomergerst was negatief; evenmin
kon een invloed van X 2 op de bodemstructuur worden aangetoond. Voor landbouwkundige toepassing op grote schaal liggen de prijzen der structuurregelaars nog te
hoog; eerst bij daling tot 1 à 2 gulden per kg actief materiaal kan aan een dergelijke
toepassing worden gedacht. Bij oriënterende proeven bleek een niet aan de verwachting beantwoordende structuurregelaar perspectieven te bieden voor de bestrijding
van verstuiving van de grond.
De invloed van kalk op de bodemstructuur uitte zich in een verzwakking der
bindingen tussen en een versterking van die in de aggregaten. Dit kan worden
aangetoond, als gevolg van een verdere ontwikkeling van de methode der aggregaatanalyse.
Bij het onderzoek over de vocht- en luchthuishouding van de bodem in verband
met de plantengroei werd een outillage voltooid, waarmede zogenaamde vochtkarakteristieken (samenhang pF-vochtspanning en vochthoeveelheid) kunnen worden
bepaald. Deze vochtkarakteristieken worden gebruikt om de vochtvoorraad, die het
gewas in de doorwortelde zone van het bodemprofiel ter beschikking staat, te kunnen
vaststellen.
Het onderzoek naar verdamping en verdroging leverde interessante resultaten in
een proef, waarbij de invloed van de grondwaterstand op de verdroging werd nagegaan op een zandprofiel met humeuze bovenlaag. In 1953 werd als proefgewas haver
gebruikt, in 1952 voederbieten. De wortels van de bieten drongen niet in de ondergrond, waardoor in verband met de vochteigenschappen en de bouw van het profiel
verdroging optrad bij grondwaterstanden dieper dan 140 cm -^- m.v. Uit de vochtbalans bleek, dat bij deze waterstand het watergebruik het meest economisch was. In
hetzelfde profiel kwam in 1953 tot uiting, dat haverwortels wel in de ondergrond
doordringen, waardoor zich eerst bij grondwaterstanden beneden 190 cm - j - m.v.
verdroging voordeed. De verdamping van gewassen in potten bleek slechts ten dele
bepaald te worden door de factoren, die de verdamping van een vrij wateroppervlak
beheersen, doordat physiologische processen hierbij een belangrijke rol spelen. De
onderzoekingen met de lysimeter en die ten dienste van het verdampingsonderzoek
in de Rottegatspolder werden voortgezet.
Mineralogisch onderzoek bracht aan het licht, dat niet montmorilloniet in kleefaarde, beekklei en loss voorkomt, doch beidelliet ( = missouriet). In samenwerking
met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft werd een onderzoek ingesteld
naar de aard van het kleimineraal amersooiet, waarin de oorzaak van de kalifixatie
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is gelegen. Ook werden nieuwe inzichten verkregen omtrent de verwering van illiet
en de systematiek der kleimineralen.
Er werd een begin gemaakt met een chemisch onderzoek betreffende de fosfaatfixatie.
Verschillende analysemethodes in grond en gewas werden uitgewerkt of verbeterd.
Dit onderzoek had betrekking op de Na-, K- en Ca-bepaling met behulp van de vlamfotometer, op de bepaling van magnesium met thiazolgeel, van kleine hoeveelheden
chloride, oxaalzuur en sulfaat in gewasmonsters en op de koperbepaling met behulp
van dichinolyl, resp. op de mangaanbepaling met formaldoxim.
Op het gebied van waterhuishouding en bodemverbetering werden verschillende
als uitvloeisel van opdrachten opgezette onderzoekingen verricht. Zo bleek bij het
onderzoek betreffende de verhoging van grondwaterstanden in het Waterschap de Aa,
dat door opstuwing van de Aa alleen geen voldoende verhoging van de grondwaterstanden verkregen kan worden. Dit zou wel het geval zijn wanneer ook de sloten
opgestuwd zouden worden. Het was mogelijk een raming te maken van de opbrengstverhoging, die ten gevolge van verhoging van de grondwaterstand verkregen wordt.
Omtrent het onderzoek over een mogelijke schade door wateronttrekking als gevolg
van het oppompen van water voor de Philipsfabrieken te Eindhoven, kwam een
rapport gereed. Het onderzoek naar de invloed van de eventuele wateronttrekking ten
gevolge van de Tunnelbouw Velsen werd voortgezet. De regionale spreiding in de
variaties van de grondwaterstanden werd geregeld vervolgd en in afhankelijkheid
van de tijd bestudeerd.
Er werd steun verleend aan streeksgewijze onderzoekingen van agrohydrologische
en bodemkundige aard in Zeeland en Limburg en in het Komgrondengebied der
grote rivieren. Het onder auspiciën van de Commissie Waterbeheersing en Verzilting
verrichte onderzoek in Zeeland gaf onder meer de volgende resultaten. Het gelukte
de grondwaterstand in het middengedeelte van de nieuwe Kraayertpolder door stuwing 20 cm te verhogen, terwijl aan de 10 m diepe zoutwaterlaag water voor beregening kon worden onttrokken. In enkele gebieden werd de bepaling van het zoutgehalte van het water in open watergangen voortgzet, terwijl tevens op verschillende
plaatsen een onderzoek naar de diepte van de zoutwaterzakken werd ingesteld. Voorzover dit mogelijk was, werd voortgegaan met de samenstelling van de Verdrogings-,
Verstuivings- en Verziltingskaart van Zeeland. Het werkprogramma werd verder vanzelfsprekend zeer beïnvloed door de ramp, die Zeeland trof; in verband hiermede
werden gegevens verzameld betreffende het zoutgehalte van het overstromingswater
en werd een proef genomen om door sterke beregening boomgaarden sneller te ontzilten. Tevens werd medegewerkt aan de verzameling van gegevens ter beoordeling
van de invloed der eventuele afsluiting van de zeegaten.
Omtrent het onderzoek in Limburg, dat eveneens onder auspiciën van een desbetreffende commissie wordt uitgevoerd, kan het volgende worden meegedeeld. Het
onderzoek van het stroomgebied van de Lollebeek kwam tot volle ontplooiing. Hierbij
kwam een rapport over de geologische gesteldheid van het gebied gereed, er werden
pompproeven uitgevoerd, grondwaterstanden en debieten gemeten en berekeningen
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gemaakt in verband met de doorlatendheid. Uit de tot nu toe beschikbare gegevens
kon globaal worden afgeleid, dat het oppompen van water voor beregening op vrij
grote schaal geen belangrijke invloed op de grondwaterstand behoeft te hebben, indien men de afvoer van de overtollige neerslag door de beken in de winter zoveel
mogelijk tegengaat. De infiltratieproeven op het proefveld „De Vossenholen" leverden belangrijke gegevens op, evenals de beregeningsproeven te Beesel en Heythuysen
en de beregening, zoals die door de practijk toegepast wordt. De akkerbouwgewassen
werden beregend aan de hand van vochtschattingen in de bouwvoor, welke methode
uitstekend voldeed. Het is wel duidelijk gebleken, dat de practijk, althans op de
slechte zandgronden, grote resultaten met beregening kan behalen.
Een inventarisatie van percelen bouwland en boomgaard op komgrond leerde, dat
goede opbrengsten aan akkerbouwproducten mogelijk zijn, indien de grondwaterstand in herfst, winter en lente ± 50 cm -— m.v. ligt en tevens wanneer er voldoende
zorg aan de bewerking van de grond en aan de verzorging van het gewas wordt
besteed. Er werd een complex proeven aangelegd betreffende drainage op verschillende diepten en afstanden (ook moldrainage) en een tweede complex betreffende
ontwatering door sloten, resp. drainage in combinatie met woelen.
Op het grondwaterstandsproefveld van de Proefboerderij te Nieuw-Beerta werden
zomertarwe, suikerbieten en Oldambster wierbonen verbouwd. De beide eerste gewassen reageerden sterk op een te hoge grondwaterstand, de wierbonen slechts
weinig. De slechte structuur van de grond uitte zich vooral bij het object met een
waterstand van 40 cm -f- m.v.
Het onderzoek naar de hydrologische profielen in Nederland werd voortgezet. Over
de werkzaamheden in het gebied van de Lollebeek werd een rapport samengesteld.
Bij het onderzoek in de provincie Zeeland, dat uitgezonderd voor Zeeuws-Vlaanderen
in een voorlopig overzicht gereed kwam, bleek, dat de geologie van Zeeland uiterst
ingewikkeld is en met zorg moet worden opgesteld. In samenwerking met de Provinciale Waterstaat van Utrecht werd met een nieuwe boorinstallatie een aanvang gemaakt met het veldwerk in het gebied van de Kromme Rijn.
De samenstelling van de Verdrogings-, Verstuivings- en Verziltingskaart van
Nederland volgens het werkprogramma van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland, kwam in eerste opzet vrijwel gereed.
Op het gebied van het fundamentele agrohydrologische onderzoek werd een vereenvoudiging van berekeningen van stationnaire en niet-stationnaire grondwaterstromingen verkregen door onderscheiding van horizontale, verticale en radiale
waterstanden in de bodem. Er konden enige fundamentele berekeningen worden opgesteld betreffende de te verwachten ontzilting van Zeeland bij afsluiting van de
zeearmen; daarbij werd gebruik gemaakt van de resultaten van verschillende diepboringen. Metingen van de doorlaatfactor in zandmonsters werden verricht in afhankelijkheid van U-cijfer, slibgehalte en sorteringsgraad, waarbij tevens op het
poriënvolume werd gelet.
Het onderzoek naar de beworteling op bouw- en grasland en in de tuinbouw had
ook in 1953 een grote omvang. In totaal werden 13.000 grondmonsters genomen om
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de diepte der beworteling en de verdeling der wortelmassa over de verschillende
bodemlagen vast te stellen ; in de meeste gevallen ging dit gepaard met een profielonderzoek. Wederom werd een lijst betreffende wortelproductiecijfers van verschillende gewassen en van grasland in Starings Almanak gepubliceerd.
Het onderzoek naar de beworteling werd bij vele projecten van bemesting, grondwaterstand en watervoorziening, grondbewerking en grondbedekking verricht. Het
wordt steeds waarschijnlijker, dat oppervlakkig gegeven bemesting in gunstige profielen de wortelgroei in de diepere lagen bevordert. De bewortelingsdiepte bij tarwe,
suikerbieten, wierbonen, aardappelen en erwten nam toe met een dalende grondwaterstand. De worteldiepte van uien op klei, die slechts ± 30 cm bedroeg, bleek onafhankelijk te zijn van de ontwateringsdiepte. Een kort durende infiltratie op een
proefveld in de Beemster veroorzaakte een relatieve stijging van de wortelmassa in de
laag 0—20 cm van grasland, zonder dat een verandering optrad in de totale wortelmassa en in de worteldiepte. Ook bij het omvangrijke onderzoek betreffende de verbetering der komgronden werd bewortelingsonderzoek ingevoerd.
Het bewortelingsonderzoek van grasland werd in verschillende richtingen voortgezet. Op een graslandproefveld ter vergelijking van maaien en beweiden werden bij
vier grassoorten op de beweide veldjes minder wortels aangetroffen dan op de gehooide. Sommige grassoorten vertoonden een groeimaximum in het voorjaar, andere
in de zomer en weer andere pas in de herfstmaanden.
Detailonderzoek bij wortels van appelbomen toonde aan, dat het waarschijnlijk
mogelijk zal zijn de „zuigwortels" in gespoelde monsters te herkennen, louter op
grond van hun uiterlijk voorkomen. Zodoende kan een indruk worden verkregen van
de doelmatigheid van het wortelapparaat. Bij een voorlopig onderzoek van appelwortels, die afkomstig waren van geïnundeerde en niet-geïnundeerde boomgaarden
in Zeeland, werden duidelijke verschillen in de aard der beworteling waargenomen.
Op microbiologisch gebied werden ten slotte nog de volgende onderzoekingen verricht. De proefnemingen betreffende de bereiding en de bewaring van stalmest werden in het bovenstaande reeds besproken. Bij het onderzoek naar de optimale
omstandigheden voor de bereiding van compost uit stadsvuil, een onderzoek, dat
als zeer urgent moet worden beschouwd, bleek reeds, dat naarmate de compost
verder omgezet wordt, minder koolzuur wordt ontwikkeld, terwijl de stikstof eerder
wordt gemineraliseerd. Er werd een methodiek ontwikkeld om tot meer homogene
composthopen te komen voor experimentele doeleinden; met de producten hiervan
werd een reeks potproeven aangezet. Het onderzoek van organisch materiaal werd
vereenvoudigd. Het bleek, dat de snelheid van de mineralisatie van verschillende
soorten hoornmeel, ondanks dezelfde C/N verhouding, sterk uiteenliep. Een onderzoek naar het verband tussen constitutie en mineralisatie zou wenselijk zijn.
Het probleem der erwten voet- en vaatziekten wordt alleen van de bodemmicrobiologische zijde onderzocht. Bij erwten op zandgrond en op goede grond werd geen
verschil in infectie-intensiteit met Fusarium orthoceras geconstateerd. Dit zou er op
kunnen wijzen, dat in deze gronden geen antagonisten tegen de schimmel voorkwamen; het onderzoek wordt voortgezet.
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Een microbiologische methode ter bepaling van de hoeveelheid door de plant opneembare stikstof werd landbouwkundig getoetst. Bij een groot aantal monsters van
de stikstoftrappenproefvelden in het Marnegebied werd echter geen overtuigende
correlatie gevonden met de laboratoriumproeven. Het bleek nodig meer fundamenteel onderzoek te doen over de factoren, die de mineralisatie van de organische Nverbindingen beheersen.
De pogingen om de voor de planten belangrijke sporenelementen volgens microbiologische methodes kwantitatief te bepalen, werden voortgezet. Een dergelijke
werkwijze is thans mogelijk voor koper, zink en molybdeen. Tevens werd onderzoek
verricht naar methodes ter bepaling van borium, ijzer, mangaan en cobalt. Er werd
aangetoond, dat borium voor Azotobacters onmisbaar is. Diverse microörganismen
in borium-arme gronden reageren op boriumtoediening, zodat de bepaling van dit
element langs microbiologische weg wellicht mogelijk zal zijn.
Bij het onderzoek betreffende enting van leguminosen werden door selectie enkele
uitstekende bacteriestammen voor klaver verkregen. Lucerne en hopperupsklaver zijn
in bewerking. De overige leguminosenbacteriën worden op het Laboratorium voor
Microbiologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen geselecteerd. De onvoldoende beknolling van lupine op heide-ontginningen kon gedeeltelijk opgeheven worden door bekalking, organische bemesting en lichte stikstofbemesting. Er zijn echter
nog onbekende factoren in het spel, die nader onderzocht zullen worden. Lucerneverbouw op lichte gronden bleek zeer goed mogelijk, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: pH boven 5.8, vroegtijdige onkruidbestrijding, enting met
een effectieve bacteriestam, bestrijding van een eventueel boriumgebrek en een
goede structuur van de grond. Op vijf proefvelden werd in samenwerking met het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek overtuigend aangetoond, dat de
slechte stand van de klaver belangrijk verbeterd kan worden door toediening van
magnesia, bekalking en enting met een effectieve bacteriestam. Alleen vroege zaai
gaf een behoorlijke aanslag. De schadelijke werking van diepspitten op geënte leguminosen werd bevestigd, doch nog niet opgehelderd.
Bij het onderzoek over de invloed van verschillende langdurig voortgezette behandelings- of bemestingswijzen op de microflora en haar activiteit, werd een samenhang gevonden tussen het aantal microben, de koolzuurproductie, het humus- en
koolzure kalkgehalte, de bemestingstoestand van de grond en de opbrengst der
gewassen.
Afdeling Onderzoek van de Directie van de
(Noordoostpolderwerken)

Wieringermeer

De onderzoekingen, die de Afdeling Onderzoek verricht, worden gedaan ten behoeve van het in cultuur brengen van drooggevallen gronden, voornamelijk van de
IJsselmeerpolders. Om deze drooggevallen gronden in een zo kort mogelijke tijd een
zo hoog mogelijke productiviteit te laten bereiken, is op bodemkundig, biologisch,
microbiologisch en landbouwkundig gebied onderzoek noodzakelijk.
Het onderzoek op bodemkundig gebied betrof in de eerste plaats karteringswerk21

zaamheden. Deze hadden niet alleen betrekking op de Noordoostpolder, doch ook
op Oostelijk Flevoland en de Markerwaard. Buiten het IJsselmeer werden karteringen
gedaan in de Lauwerszee, de Dollard, het oostelijke Waddengebied, het Hissemeer en
het Pikmeer in Friesland, de Zandkreek, het Verdronken Land van Saaftinge, in de
Brakman en in buitendijks land ten zuidwesten van Stellendam. In de Quarlespolder
(Zuid-Sloe) en in de Brakman werd de jaarlijkse zoulkartering uitgevoerd; deze geregelde zoutkartering geschiedt om de ontzilting van de grond sinds de droogmaking
te bestuderen.
Een belangrijk gedeelte van het werk in het laboratorium werd ingenomen door
het onderzoek van monsters uit de overstroomde gebieden in Z.W.-Nederland. In
deze monsters werd het zoutgehalte bepaald en in een gedeelte tevens het gehalte
aan uitwisselbare natrium en de totale adsorptiecapaciteit. Voor de bepaling van
het gehalte aan uitwisselbare calcium en magnesium in de grond werd een nieuwe
bepalingsmethode uitgewerkt.
Bij het onderzoek betreffende de ontwatering werden in de Noordoostpolder in
de zomer metingen gedaan van de grondwaterstand, opdat een inzicht kan worden
verkregen in de diepte van de grondwaterstanden in deze periode. Het onderzoek in
het randgebied van de Noordoostpolder werd beëindigd; in 1953 werden geen verdrogingsverschijnselen waargenomen. De waterstandswaarnemingen in het Veluwerandgebied ten behoeve van het onderzoek naar de te verwachten invloed van de
drooglegging van Oostelijk Flevoland op de grondwaterstanden in het Veluwerandgebied, alsmede naar de gevolgen van deze invloed op de productiviteit van de landerijen, werden voortgezet.
Er werden waarnemingen gedaan over de vochttoestand bij uiteenlopende grondwaterstanden en weersomstandigheden in verschillende geïnfiltreerde grondsoorten,
alsmede over het watergebruik bij infiltratie.
Via de Rijksdienst voor Landbouwherstel werd de afdeling bij het onderzoek van
de in Februari 1953 met zout water overstroomde gronden betrokken. Reeds spoedig
na de ramp kwam een overzichtskaart van de zoutgehalten van het overstromingsgebied in Zuid-Holland gereed. Verder werden van de weer drooggevallen gronden
in Zuid-Holland door en in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent veel monsters genomen om de mate en het verloop van de ontzilting vast te stellen. Daarnaast
werden een 80-tal standaardplekken, over het gehele overstromingsgebied verspreid,
enige malen tot 80 cm diepte bemonsterd voor de bepaling van het zoutgehalte en
ten dele voor het onderzoek van de uitwisselbare kationen. Van de 27 proefvelden
van de Rijksdienst voor Landbouwherstel, waarop verschillende gipsgiften waren
aangewend, werden monsters genomen voor een onderzoek van de gehalten van de
uitwisselbare kationen. Ook werd in samenwerking met deze dienst een prognose van
de te verwachten ontzilting in de winter van 1953—1954 opgesteld, waarbij tevens
normen voor de gipsbemesting op de verzilte gronden werden uitgewerkt.
Het onderzoek over de uitwerking van het losmaken en bezanden van veen, waarmede in 1943 een aanvang werd gemaakt, werd voortgezet. Een in 1944 opgezette
meerjarige proef op zware zavel ter vergelijking van drie verschillende ploegdieptes
werd eveneens gecontinueerd. Op een lichte zavel met een zeer gesloten ondergrond
22

werd het effect van het losmaken van de ondergrond op de groei van enkele gewassen
nagegaan.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van grondverbetering door diepploegen werd
voortgezet. Er werden waarnemingen verricht aan grond en gewas op uitgevoerde
grondverbeteringen, terwijl ook de rendabiliteit van de grondverbeteringen werd bestudeerd.
In aansluiting op of ter voortzetting van de proeven in voorgaande jaren werd
nader onderzoek verricht omtrent de behoefte aan bemesting met de belangrijkste
plantenvoedingsstoffen. Veel aandacht werd geschonken aan het effect van organische
bemesting.
Tot een der vaste taken van de afdeling behoort de bereiding van vloeibare entstof
voor vlinderbloemigen bestemd voor de Noordoostpolder. Een methode voor de bereiding van vaste entstof voor vlinderbloemigen werd verder geperfectionneerd. Deze
entstof wordt te Kampen bereid voor het hele land en via het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek gedistribueerd. Dit laboratorium ontving tevens hulp
bij het onderzoek van grondmonsters op het kopergehalte met de Aspergillus nigermethode.
Een onderzoek naar de invloed van de laagdikte van de grond op de stikstofmineralisatie tijdens de incubatie werd voortgezet bij een aantal gronden van het
oude land en van de Noordoostpolder.
Evenals in 1952 werd in 1953 in de Noordoostpolder nagegaan of bij vroege toediening van stikstofmest in de vorm van kalkammonsalpeter uitspoeling van stikstof
plaats vindt. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar de snelheid, waarmee de
gegeven stikstof door het gewas wordt opgenomen, en naar een eventuele uitspoeling
naar diepere grondlagen.

Werkgroep Turfhumusonderzoek

T.N.O.

Bij het onderzoek over de verwerking van zwartveenturf tot een voor de landbouw
bruikbare organische stof werd via een chemische voorbewerking een turfkalkproduct
verkregen, dat bij beproeving in een potproef een aantal gunstige eigenschappen vertoonde. Dit product zal in het komende jaar nader op zijn bruikbaarheid voor de
practijk worden onderzocht.
Het compostage-onderzoek, waarbij in een veldproef het effect van de toediening
van mengsels van turf met winter- en zomerhuisvuil en van turf met rioolslib + winteren zomerhuisvuil werd onderzocht, leverde nog geen resultaat. De volgens de bepaling op het laboratorium benodigde dosis werd echter nog niet toegediend.

Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding

Nederland

Deze Commissie heeft tot taak een landelijk overzicht samen te stellen betreffende
de waterhuishouding in de landbouw, dat als basis kan dienen voor een beoordeling
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van de mogelijkheden, die tot verbetering van de waterbeheersing kunnen leiden. Ten
behoeve van dit overzicht worden, met de hulp van vele instituten en diensten, gegevens verzameld voor vijf verschillende kaarten, nl. een hoogtekaart, een grondwaterdieptekaart, een verdrogingskaart, een bodemkaart en een zoutkartering.
Met de samenstelling van de hoogtekaart werden goede vorderingen gemaakt. De
kaart kan voor vele doeleinden van nut zijn, b.v. als uitgangspunt bij het projecteren
van grote waterstaatkundige werken.
Van de thans beschikbare gegevens betreffende de grondwaterstanden werd reeds
in ruime mate gebruik gemaakt bij het ontwerpen van plannen voor regionale ontwatering en waterbeheersing. Voorts konden de gegevens gebruikt worden bij de becijfering van het landbouwkundige voordeel bij een eventuele afsluiting van de
zeegaten.
De verdrogings-, verstuivings- en verziltingskaart kwam voor nagenoeg het gehele
land in eerste opzet gereed. Deze kaart geeft door de indeling van de cultuurgrond
in regelmatig verdrogend, droogtegevoelig, goed vochthoudend e.d. een overzicht
van de gebreken in de waterbeheersing, zoals deze door de practijk worden ondervonden.
De samenstelling van de bodemkundige overzichtkaart maakte goede vorderingen.
Bij deze werkzaamheden werd tevens, om een indruk te krijgen van de vochtreserve
van het bodemprofiel, een onderzoek ingesteld naar het voorjaarsvochtgehalte van
een groot aantal profielen.
Bij de zoutkartering van open wateren kwamen reeds vier zoutkaarten gereed. Aan
de hand hiervan konden in de meeste gevallen de oorzaken van verzilting worden
vastgesteld ; bovendien was het mogelijk een eerste becijfering te maken van de schade,
die door het zout aan land- en tuinbouw wordt toegebracht.

Stichting voor

Bodemkartering

De Stichting voor Bodemkartering, die tot taak heeft het verrichten van bodemkarteringen, het beproeven van methodes van bodemkartering, het verrichten van
onderzoek en het geven van adviezen op het gebied der regionale bodemkunde, zette
de werkzaamheden in verband met de vervaardiging van een bodemkaart van Nederland 1 : 25.000 voort. In hoofdzaak werden, als voorstudie voor dit object, algemene
karteringen in verschillende provincies uitgevoerd. Het werk van de legenda vorderde
slechts langzaam.
Tevens werd veel veldwerk gedaan voor de voorlopige bodemkaart van Nederland
1 : 200.000; deze kaart wordt samengesteld in het kader van de Commissie Onderzoek
Landbouwwaterhuishouding Nederland.
In verband met de ramp in Zeeland en Zuid-Holland werden vele werkzaamheden
verricht voor instanties van Landbouw en Waterstaat, zoals de vermenigvuldiging,
de verstrekking en de toelichting van de beschikbare rapporten en kaarten.
Voor het land- en tuinbouwonderwijs werd een aantal geconserveerde bodemprofielen dakprofielen) vervaardigd.
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Vanaf 1945, het jaar van oprichting van de Stichting, tot einde 1953 werden 180
karteringsgebieden, grote en kleine, in bewerking genomen. Over deze werkzaamheden, die in totaal betrekking hebben op ongeveer 870.000 ha, verschenen 140 rapporten met 440 kaarten, de overige zijn nog in bewerking.
Behalve aan bovengenoemde onderwerpen werd veel tijd besteed aan de uitvoering
van onderzoekingen in de vorm van opdrachten.

Afdeling Cultuurtechniek

van de

Landbouwhogeschool

Op deze afdeling werd een onderzoek verricht over de mogelijkheid om door
vochtgehaltebepalingen een doorlopende zomer-vochtbalans van hoge zandgronden
op te stellen. Hierbij werd tevens, in samenwerking met het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool, de beworteling van het gewas betrokken. Er werd reeds een begin gemaakt met de verwerking van de verzamelde
gegevens.
In verband met het onderzoek betreffende de afvoer van polders en stroomgebieden werd voor een stroomgebied in de omgeving van Wageningen nagegaan welk
verband bestaat tussen de regenval en de afvoer. Er werden voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van het onderzoek op dit gebied, zowel aan de hand van
laboratorium-modellen van polders als in de practijk.
Ook in het afgelopen jaar bleef een nauwe samenwerking bestaan met de verkennende onderzoekingen van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland en met het onderzoek van de grondslagen der water- en luchthuishouding
van tuinbouwgronden. In verband hiermede werd een theoretische studie gemaakt van
de verdamping en van de waterbalans van beregende hoge zandgronden en van de
bij het oppompen van water te verwachten daling van de grondwaterstand.

Laboratorium voor Regionale Bodemkunde,
Landbouwhogeschool

Mineralogie en Geologie van de

De werkzaamheden van dit laboratorium hadden in de eerste plaats betrekking
op onderzoekingen betreffende de geschiedenis van het Nederlandse landschap.
Vervolgens werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar een mogelijke verplaatsing
van colloïden in de komgronden van het rivierkleigebied (in het bijzonder van laklagen) en in het rivierleemgebied. De resultaten hiervan maakten het mogelijk conclusies te trekken over de wijze van afzetting van deze sedimenten en over de daarin
opgetreden bodemvorming.
Bij een studie betreffende de waterhuishouding van stroomruggen bleek, dat de
vochtreserve van deze profielen aanmerkelijk verkleind wordt door een diepe grondwaterstand. De goede doorlatendheid van vele stroomgronden bleek een gevolg te
zijn van het grote waterbergend vermogen van de ondergrond.
Het morphologisch onderzoek van cultuurgronden, waarmede in het afgelopen
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jaar een begin werd gemaakt, toonde aan, dat bodemgebruik en -verzorging een
grote invloed hebben op verscheidene kenmerken van de bodemprofielen.
Bij het morphologisch onderzoek betreffende de bodemstructuur bleek, dat de
structuur van de Nederlandse gronden zowel microscopisch als macroscopisch zeer
gevarieerd is. De meeste uit de internationale literatuur bekende structuurbeelden
komen ook in Nederland voor.

Laboratorium

voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool.

De veldwerkzaamheden in verband met het onderzoek over de warmtegeleiding
en het vochttransport in de bovenste grondlagen werden voortgezet met behulp van
een nieuw geconstrueerde registrerende apparatuur voor het meten van het warmtegeleidingsvermogen. Omtrent de thermische eigenschappen van Nederlandse veengronden werden laboratoriummetingen uitgevoerd, terwijl een theoretisch onderzoek
werd ingesteld naar de invloed van een zanddek op de nachtvorstkansen bij veengronden.
Het onderzoek betreffende de verdamping van begroeide grond werd zowel op
theoretisch als op experimenteel gebied voortgezet. Ook werd nog een theoretisch en
experimenteel onderzoek verricht naar de warmte- en de vochthuishouding van bewerkte en onbewerkte grond.
Er werd begonnen met verschillende kleinere onderzoekingen, o.a. een drainageonderzoek.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas
Op het gebied der waterhuishouding werd bij verschillende bodemtypen regelmatig het verloop van de grondwaterstand, de vochttoestand, de redoxtoestand en de
luchtsamenstelling nagegaan, welk onderzoek verschillende belangrijke conclusies
voor de practijk opleverde. Tevens werden er methodes uitgewerkt om de waterbalans
van de plant te kunnen bepalen, met als doel een beter inzicht te krijgen in de rol,
die de wateronttrekking door de bladeren speelt bij het optreden van bepaalde physiogene afwijkingen.
Bij de bemestingsproeven bleek onder meer, dat een hoge stikstofbemesting bij
tomaten het optreden van verschillende physiogene afwijkingen (o.a. neusrot en het
scheuren der vruchten) bevordert. Het optreden van groenkragen bij tomaten kon
worden verhinderd door een hoge fosforbemesting. Tevens werd gevonden, dat door
de toediening van fosfor tijdens de opkweek van tomaten een belangrijke opbrengstverhoging kan worden verkregen.
Het onderzoek over verschillende soorten broeimateriaal gaf goede resultaten wat
betreft een mengsel van V.A.M.-compost en stro met ureum.
Uit de gewasanalyses kwam vast te staan, dat zowel bij druif als bij perzik en
pruim het suikergehalte het snelste stijgt bij de rassen met de beste smaak.
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Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond
Bij het op dit proefstation verrichte onderzoek over de waterhuishouding van de
bodem werd nagegaan welke invloed de bodemvochtigheid in verschillende perioden
van het groeiseizoen uitoefent op de groei van appelonderstammen en appelboompjes.
De resultaten van dit onderzoek stemden overeen met die, welke in 1952 werden verkregen. Verder bleek, dat de vochtbehoefte aan het einde van het groeiseizoen niet
groot meer was, terwijl tevens werd gevonden, dat de groei van vruchtbomen niet
gehinderd wordt door hoge grondwaterstanden in de winter, mits deze slechts voorkomen in de periode van ongeveer 1 November tot 1 Maart.
Voor de bepaling van de bewegingssnelheid van het bodemvocht in niet verzadigde
gronden werd een apparatuur in gebruik genomen. Op de standaardprofielen en een
aantal andere plekken werden bewortelingsopnamen uitgevoerd.
Bij het groenbemestingsonderzoek werd op enkele meerjarige proefveldjes stikstofgebrek bij de vruchtbomen geconstateerd, voornamelijk op de met gras begroeide
veldjes. Ter opheffing van dit tekort werden bespuitingen met stikstofmeststoffen
op het blad uitgevoerd, doch deze hadden minder resultaat dan een overbemesting
met 150 kg N per ha. Ook in een potproef met appelonderstammen kwam het grote
concurrentievermogen van graswortels met appelwortels wat betreft de stikstofopname
tot uiting.

Proefstation voor de

Bloembollencultuur

Ten behoeve van het bemestingsonderzoek werd door periodiek te rooien en te
analyseren (de analyses werden verricht door het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek) het verloop van enkele belangrijke elementen nagegaan bij de
tulpenvariëteit Krelages Triumph.
De meerjarige proef, om op den duur de invloed van uitsluitend stalmest —
kunstmest en compost bij tulp, hyacint, narcis en gladiool — te kunnen nagaan werd
voortgezet. De resultaten kwamen overeen met die van de voorafgaande jaren.
Het onderzoek naar de invloed van verschillende bodemtypen op opbrengst en
broei bij tulp, hyacint en narcis gaf dit jaar eveneens resultaten, die overeenkomst
vertoonden met die van het voorafgaande jaar. De verschillen worden geweten aan de
extra verschillen in waterhuishouding, die ten gevolge van het droge groeiseizoen
1952—1953 optraden. Gedurende 1953—1954 wordt de waterhuishouding nauwkeurig gevolgd, temeer omdat ook de broei een verband met de vochttoestand doet
vermoeden.
Het onderzoek naar de invloed van neerslag en grondwaterstand bij de tulp gaf
afwijkende resultaten. Enige vordering werd gemaakt bij het zoeken naar het tijdstip
van droogtegevoeligheid bij de tulp.
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Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Over het onderzoek betreffende de bodem en de bemestingen, dat op dit proefstation wordt gedaan, kan het volgende worden medegedeeld.
Bij de potgrondproeven met cyclamen bleek wederom, dat in mengsels met sterk
uiteenlopende samenstelling goede resultaten kunnen worden verkregen. Met de Duitse
Einheitserde werden zowel bij cyclamen als bij Gloxinia goede uitkomsten behaald.
De Engelse John Innes Compost heeft het bezwaar, dat steeds bijgemest moet worden.
Bij gronden met een te lage pH bleek bekalking een gunstige invloed te hebben
op de bloemkleur van rose Hortensia's. Bij kasrozen werden op kunstmatige wijze
gebreksverschijnselen opgewekt. Een gebreksverschijnsel bij Prunus triloba bleek veroorzaakt te worden door een gebrek aan borium.
Een vergelijking van verschillende methodes van watergeven bij anjers op tabletten
toonde aan, dat onderbevloeiing met een onderlaag van grind gunstige perspectieven
biedt. Tot nu toe waren de resultaten met zandcultuur niet gunstig.
De proeven met grindcultuur bij anjers en snijgroen hadden een gunstig verloop.
Terwijl het tot nu toe niet gelukte de bodemschimmels Fusarium en Phialophora
met de voedingsoplossing te verspreiden, stierven bij dergelijke proeven met de
bacterieziekte enige planten af.

Bedrijfslaboratorium

voor Grond- en Gewasonderzoek

Het Bedrijfslaboratorium verricht massa-onderzoek van grond- en gewasmonsters
voor de landbouw- en de tuinbouwpractijk, voor de onderzoekingsinstituten en voor
de Rijksvoorlichtingsdiensten. Het grondonderzoek vertoonde in het afgelopen jaar
een stijgende lijn, het aantal monsters voor ruwvoederonderzoek was echter lager dan
in 1952. De onderstaande cijfers geven een beeld van de omvang der werkzaamheden
in 1953.
GRONDONDERZOEK
aantal onderzochte monsters
aantal verrichtte bepalingen
GEWASONDERZOEK
aantal onderzochte monsters
aantal onderzochte monsters
aantal onderzochte monsters
aantal onderzochte monsters
aantal bepalingen

Oosterbeek
Proefv.
Prakt.
16.152
23.853
266.779
274.779

proefvelden
gedroogd gras
ruwvoeder
diversen (mais)

Groningen

Geldrop

Goes

48.310
856.847

30.313
344.793

14.974
145.076

Oosterbeek
15.383
7.176
10.717
—
254.331

Groningen
—
666
—
•—
8.024

Goes
—
138
•—
263
1.110

Totaal
133.602
1.888.274
Totaal
15.383
7.980
10.717
263
263.465

Naast dit massa-onderzoek werd tevens gewerkt aan verbeteringen in de methodes
voor het grond- en gewasonderzoek. Zo werd, in verband met de bepaling van het
ruw eiwitgehalte een methode ontwikkeld, waarbij het gehalte aan stikstof, na
destructie van het plantaardig materiaal, langs colorimetrische weg bepaald kan
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worden; bij deze werkwijze vervalt de destillatie. Deze methode werd nog niet ingevoerd voor het routine-onderzoek. Het fundamentele onderzoek betreffende de bepaling van het gehalte aan magnesium in grond- en gewasmonsters met een colorimeter kon worden beëindigd. Deze werkwijze zal in het komende seizoen voor het
routine-onderzoek worden vrijgegeven. Ten behoeve van het zoutonderzoek in de
met zeewater overstroomde gebieden werd een apparatuur voor de potentiometrische
bepaling van het gehalte aan chloor gebouwd, welke in bedrijf werd gesteld. Bij de
pH-bepaling in grond werd overgegaan van de chinhydronmethode naar de bepaling
met behulp van de glaselectrode, nadat uitvoerig was onderzocht welke consequenties
dit had bij nalevering van electroden van dezelfde kwaliteit. Ten behoeve van de
bepaling van de vochtkarakteristieken (pF) werd een apparatuur gebouwd, die voor
routine-onderzoek geschikt werd gemaakt.
De belangstelling voor de statistische verwerking van de analyseresultaten bij
grond- en gewasonderzoek bleek groeiende. Er wordt getracht, voor zover dit mogelijk is, om de statistische overzichten aan de wensen van de Voorlichtingsdienst aan
te passen. Hiervoor is het gewenst tot landelijke waarderingsnormen en benamingen
van de klassen van analysecijfers bij het grondonderzoek te komen. Overleg hierover
met de Voorlichtingsdienst en de onderzoekingsinstituten is nog gaande.
De interne controle op het onderzoek bleef de volle aandacht vragen. Deze wordt
uitgevoerd door middel van standaardmonsters, uitwisselingsmonsters en foutenberekeningen. Het uitwisselen van monsters tussen de onderzoekingsinstituten werd uitgebreid, voor zover het gewasmonsters betreft, met enkele buitenlandse proefstations.
Tevens werd onderzocht in hoeverre de bemonsteringsfout verkleind kan worden.
Hiertoe werden op 1000 over het gehele land verspreid liggende percelen, van diverse
grondsoorten monsters genomen in tweevoud, dat wil zeggen het perceel werd tweemaal bemonsterd. Uit de resultaten van dit onderzoek zullen mogelijk nieuwe richtlijnen gevonden worden voor de bemonstering van bouw- en grasland.

Rijkslandbouwproefstation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

De door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht naast de gewone werkzaamheden ter controle van meststoffen en veevoeders verrichte onderzoekingen hadden
ten doel, betere methodes voor de reeds toegepaste werkwijzen te vinden en analysemethodes voor weinig of niet gebruikelijke bestanddelen van meststoffen en veevoeders te onderzoeken.
Voor de meststoffen hadden deze onderzoekingen in de eerste plaats betrekking
op een titrimetrische bepaling van koper en zink in kopermeststoffen. Tevens werd
onderzoek verricht over de bepaling van het jodiumgehalte in mengsels van sporenelementenmeststoffen. Voor de bepaling van sporenelementen in meststoffen na ontsluiting met fluorwaterstofzuur en na smelten met natriumhydroxyde werden vergelijkende proeven uitgevoerd. Vervolgens werd de mogelijkheid onderzocht voor een
indirecte bepalingsmethode van magnesium als magnesium-hydroxyde, een bepaling
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van aluminium naast storende elementen in aluminium slakken en een bepaling van de
fijnheid van dicalciumfosfaat bevattende meng-meststoffen. Omtrent de bepaling van
calcium en magnesium in kalkmeststoffen werd gewerkt aan een verbetering van de
methodiek.
Ten slotte werden nog onderzoekingen gedaan over een vereenvoudigde bepalingswijze van magnesium in kalimeststoffen en over de bepaling van molybdeen in meststoffen.

Landbouw Physisch-Technische

Dienst van de

Landbouwhogeschool

Op het gebied van de bodemkunde en de bemesting werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste plaats werden door de Afdeling Electronenmicroscopie diverse electronen-microfoto's gemaakt van biologische en mineralogische
preparaten. Vervolgens werd ten behoeve van de Afdeling Cultuurtechniek van de
Landbouwhogeschool een apparaat vervaardigd, waarmede gelijktijdig de grondwaterstand op drie verschillende diepten kan worden geregistreerd. Voor dezelfde
afdeling werd een indicatie-apparatuur voor regenwater in de bodem gemaakt. Voor
de Cultuurtechnische Dienst werden drie methodes voor het snel bepalen van vochtgehaltes in het veld uitgewerkt, terwijl ook de apparatuur hiervoor werd vervaardigd.
Deze dienst ontving tevens hulp bij de berekening van bodemconstanten door middel
van de Fourier-analyse.
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PLANTENTEELT

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Het C.I.L.O. verricht onderzoek op het gebied van weide-, voeder- en akkerbouw,
zowel betreffende de teelt der gewassen als over de oogst, de bewaring en het drogen
der producten, waarbij tevens de scheikundige problemen, die met deze onderwerpen
samenhangen, in het werkprogramma zijn opgenomen.
Op het gebied der weide- en voederbouw werd het onderzoek naar het voorkomen
van uiteenlopende graslandtypen in Nederland, voor zover het veldwerk betreft, afgesloten. Bij de bewerking van het verkregen materiaal werd dit jaar vooral aandacht besteed aan de correlaties tussen het voorkomen van 52 plantensoorten en de
milieufactoren. De pH van de grond en de chemische bodemvruchtbaarheid kwamen
als belangrijkste factoren naar voren, met direct hierop volgend de vochtvoorziening en de gebruikswijze. In tegenstelling tot andere landen met meer gevarieerde
bodem- en klimaatsverhoudingen blijken in Nederland de gemakkelijk door de boer
beïnvloedbare factoren de grootste rol te spelen.
De oecologie van de moeraspaardestaart werd nader bestudeerd; dit onkruid kwam
vrijwel niet voor op percelen met een goede bemestingstoestand en een goede ontwatering. De studie van de variatie in akkeronkruidbegroeiing in de loop van het
jaar werd beëindigd.
De graslandkaart van Nederland kwam gereed. Uit deze kaart, die binnenkort
wordt gepubliceerd, kan o.a. worden afgelezen waar de kwaliteit van het grasland
onbevredigend is en welke factoren de voornaamste oorzaken hiervan zijn.
Bij het bodemfaunistisch onderzoek kwam duidelijk de invloed van de bodembedekking op de biologische activiteit van de grond tot uiting. Vooral het kaal liggen
van de grond tijdens sterke zonnebestraling en gedurende de winter was zeer ongunstig voor het leven in de grond.
De studie van de bestuivende insecten van rode klaver, die ten doel heeft door een
vergroting van de thans zeer onvoldoende bestuiving tot een verhoging van de zaadopbrengsten te komen, ondervond nadeel van het ongunstige voorjaar. De in vorige
jaren gevonden voorkeur van hommels voor bepaalde nestgelegenheid werd weer bevestigd, maar slechts weinig hommelvolken konden zich in het voorjaar ontwikkelen
of in stand houden.
Bij de behandeling van een aantal boerderijen tegen leverbotinfectie leverde de
toegepaste behandeling met D.N.C, een grote verbetering op, geheel afdoende was
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deze methode echter niet. Het bleek, dat zwaar besmette runderen na enkele jaren
vrij van besmetting zijn; een herinfectie kon nog niet worden vastgesteld.
De toepassing van het principe van de standaardkoe nam zeer belangrijk toe. In
verschillende provincies wordt de berekening reeds aan enige tientallen bedrijven geregeld uitgevoerd; de gevonden gegevens waren van veel belang voor de voorlichting.
Uit de verschillende proeven op het gebied van de graszaadteelt bleek duidelijk,
dat de in de practijk gebruikte zaaizaadhoeveelheden over het algemeen nog te groot
zijn. Steeds meer wordt de indruk verkregen, dat de stikstofbemesting belangrijker
is dan de rijenafstand. Een uitzondering vormt misschien timothee. Bij deze soort
werd ook gevonden, dat iets te laat oogsten zeer grote opbrengstdervingen kan geven.
Bij het onderzoek van gras- en klavermengsels bleek de invloed van de klaver in
de zomermaanden niet zo groot als in 1952. Anderzijds kwam ook sterk het probleem
naar voren van de achteruitgang van de productiviteit van klaver op zandgrond na
de tweede overwintering. De ontwikkeling van de klaver beïnvloedt ook in sterke
mate de opbrengstverhouding tussen de verschillende grassoorten.
Bij het onderzoek van gras- en klavermengsels bleek de invloed van de klaver in
kunstweiden werd veel aandacht besteed aan de proefplekken in het zuiden en
oosten van het land. Als voornaamste factoren voor een ongunstige ontwikkeling
werden gevonden: de kalivoorziening, voorvrucht gras en klaver en de zorgvuldigheid van de beweiding. Tevens bleek het optreden van schurft bij aardappelen samen
te gaan met slechte klavergroei.
Bij de vergelijking van lucerne met mengsels van lucerne en gras op rivierklei
werd gevonden, dat de grassen de opbrengsten niet ongunstig beïnvloeden. Wanneer
zodanig gemaaid wordt, dat een krachtige lucerne wordt verkregen, is eerder het
tegendeel het geval. Het was ook mogelijk door doelmatig maaien een practisch onkruidvrij gewas lucerne te verkrijgen op overigens zeer onkruidrijke grond.
Uit de lysimeterwaarnemingen bleek o.m., in overeenstemming met de uitkomsten
van 1952, dat het waterverbruik op kleigrond, zelfs bij een constante waterstand van
—70 cm, ca 15 % lager lag dan op zand met een ideale watertoevoer, en wel rond
90 mm lager.
Met nylonelementen en gipsblokjes werd aangetoond, dat op komgrond capillaire
opstijging van betekenis kan voorkomen. Dergelijke metingen wezen ook uit, dat
droge komgrond en droge zandgrond in de bovengrond dikwijls niet door een regenbui worden bevochtigd. Een stikstofbemesting op grasland, die de drogestofopbrengst
meer dan verdubbelde, had geen invloed op het waterverbruik.
Bij de beregeningsproeven in Noord-Brabant werden schattingen van de bodemvochtigheid uitgevoerd naast tensiemeteraflezingen. Bij een proef, waarbij opeenvolgende groeifasen van een gewas werden gecombineerd met verschillende vocliUoestanden, bleek gerst de grootste opbrengst te geven, wanneer de grond voor het
schieten nat was en daarna matig vochtig, of steeds matig vochtig. De hoogste aardappelopbrengst werd verkregen op matig vochtige grond, die van het verschijnen der
eerste bloemen af nat werd gehouden. Bij mais was de opbrengst het hoogst, wanneer de grond vóór de bloei nat en na de bloei matig vochtig werd gehouden.
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Het onderzoek van de indrogende veengronden werd afgesloten. Wel werden nog
infiltratiewerken op practijkschaal aangelegd. Het grondwaterstandsproefveld op
komgrond kwam tegen het einde van het jaar gereed. Bij het onderzoek van practijkpercelen bleek, dat de grondwaterstand zeer veel invloed had op de opbrengst in de
zomermaanden. De botanische kwaliteit bleek echter op de onderzochte percelen
weinig samen te hangen met de waterstand. Er zal verder worden nagegaan of bij
andere weersomstandigheden de reacties afwijkend zijn, terwijl ook de practijkwaardering van deze percelen nader zal worden bezien.
Bij het opbrengstonderzoek kwam duidelijk naar voren, dat 1953 als een zeer
goed grasjaar moet worden aangemerkt, vooral de herfst was bijzonder gunstig. Het
onderzoek betreffende de taxatie van graslandopbrengsten vond nader voortgang;
met behulp van standaardveldjes blijkt het voor geoefende taxateurs mogelijk met
bevredigende nauwkeurigheid te schatten.
De resultaten van het onderzoek naar de invloed van de lengte van het gras op de
opbrengst bij beweiding stemden goed overeen met voorgaande jaren. De bruto grasopbrengst was hoger bij inscharen met langer gras, de netto-opbrengst was dan echter kleiner door grotere verliezen. Bij lang gras ging 40—50 % verloren, terwijl bij
kort gras de verliezen tot ongeveer 20 % beperkt bleven.
Bij het onderzoek naar de factoren, die de gehalten aan mineralen in gras op practijkvelden beïnvloeden, bleek, dat ruime vochtvoorziening het basenoverschot verlaagt.
Op de twintig wisselbouwbedrijven werden bevredigende resultaten bereikt. In
vergelijking met normale L.E.I.-bedrijven was de bruto-opbrengst op de wisselbouwbedrijven 1/3 hoger, terwijl het netto-overschot tweemaal zo hoog was.
Op de proefboerderijen te Emmercompascuum en Maarheeze werden twee meerjarige wisselbouwproefvelden aangelegd, waar de invloed van kunstweiden van uiteenlopende ouderdom op de bouwlandproductie zal worden bestudeerd. Tevens werden hier enkele grondbewerkingsproefvelden aangelegd.
Bij het onderzoek op het gebied van de akkerbouw werden in de eerste plaats
proefnemingen gedaan over de mengteelt van gerst met haver. Hierbij toonde zomergerst zich beter tegen droogte bestand dan haver, mits de zuurgraad van de grond
boven een pH-waarde 4.6 (KCl) is gelegen. De gevoeligheid van gerst tegen lage
pH-waarden en die van haver tegen droogte bleek zeer sterk te worden verhoogd
als het gewas concurrentie ondervindt. Dit stelt de onkruidbestrijding op zandgrond
met kracht aan de orde.
Verder bleek uit de proefnemingen met gedeelde giften, dat wintergranen late
stikstofgiften in het voorjaar (rogge: half April, tarwe: begin Mei) in de korrelopbrengst nog volledig tot waarde kunnen brengen, mits de stikstofvoorziening in het
vroege voorjaar voldoende is geweest. In een proef bij wintertarwe was zelfs een
extra overbemesting tijdens de bloei nog rendabel.
Bij rijenafstandenproeven met haver op zandgrond bleken objecten met afstanden
van 30 cm of afwisselend 20—40 cm geen lagere opbrengst te geven dan de gebruikelijke 20 cm, terwijl de ondervrucht rode klaver een aanmerkelijk betere stand
vertoonde.
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Bij de oogstproeven had in 1953 het stro van normaal rijpe, winddroge graangewassen bij het maaien een vochtgehalte van 50 à 60 %.
Dit is waarschijnlijk regel.
De ca 1500 landbouwpercelen op zandgrond, die zijn opgenomen in het productieniveau-onderzoek, werden aan de hand van kwantitatieve, uitsluitend aan het profiel
ontleende gegevens betreffende humus, granulaire samenstelling, waterstand en het
voorkomen van gelaagdheid, ingedeeld in een zevental klassen, die speciaal wat
betreft de waterhuishouding zullen verschillen. Het bleek, dat de gemiddelde opbrengsten van deze klassen zeer sterk en significant verschillen, terwijl voor grasland
reeds kon worden aangetoond, dat de variatie binnen een klasse voor een groot deel
aan de behandeling van het perceel moet worden toegeschreven. Volgens verwachting
waren bij de haver de verschillen tussen de klassen groter dan bij de minder droogtegevoelige rogge. In het koele jaar 1951 waren zij kleiner dan in 1950 en 1952. Dit
onderzoek dient als een bijdrage tot het opstellen van een systeem voor bodemclassificatie.
Het feit, dat in Noord-Limburg speciaal haver, en in Drente speciaal aardappelen
als een oogstzeker gewas op droge zandgronden wordt beschouwd, schijnt samen te
hangen met een verschil in de verdeling van de regenval over het jaar. In het
noorden is het voorjaar gemiddeld droger, hetgeen schadelijker is voor de haver
dan voor de aardappelen.
Bij de peulvruchten is veel aandacht besteed aan de invloed der standruimte op de
opbrengst. Het is gebleken, dat de hoeveelheid planten per ha hoofdzaak is; de afstand tussen de rijen gaat pas tot oogstdepressies leiden, als bij erwten de 40 cm
wordt overschreden. Stambonen geven zelfs bij 50 cm rijenafstand nog een optimale
opbrengst. De optimale zaaizaadhoeveelheid verschilt vooral bij erwten nogal per
ras en blijkt bij dit gewas op zandgrond tussen 160—250 kg per ha, bij kleigrond
hoger te liggen. Aan deze proeven is een volledige oogstanalyse verbonden.
Bij lupine bleek een dichte stand (125 kg zaaizaad per ha) ongeveer eenzelfde
zaadzetting te geven als ruimere stand, maar er waren veel grotere verliezen, o.a.
wegens legering.
Bij een proefneming met tussenteelten bij mais maakte de combinatie Goudster—
Venlose lage doperwt een goede indruk, daar de maisopbrengst slechts 10 à 15 %
daalde en de doperwten 50 % van een normaal vol gewas opbrachten. In de proef
met „starter-bemesting" vlak bij de jonge maisplant was dit jaar het effect van
stikstof duidelijk, van fosfaat — in tegenstelling met vorig jaar — niet. Overigens
gaf een deling van de stikstofgift geen voordeel boven aanwending ineens.
Bij het onderzoek over de nacontrôle van pootgoed op virusbesmetting gaf vooral
de rotting, welke optreedt na rustbreking met aethyleenchloorhydrine volgens de
dompelmethode, veel zorgen. Door de stikstofgift aan aardappelen te verdelen (bij
poten — tegen de bloei) kon een hogere opbrengst worden verkregen. Kunstmatige
beregening daags voor het optreden van een nachtvorst kon schade in vroege aardappelen vrijwel voorkomen.
In een proef met diverse daglengten, die in samenwerking met het Laboratorium
voor Plantenphysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool werd genomen,
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reageerden de aardappelrassen zeer verschillend op een verminderde daglengte. In
het algemeen werden zij vroeger rijp en leverden minder op. Verschillen tussen vroeg
en laat werden voor een groot deel genivelleerd. Voor het kweken van exportrassen
is een inzicht in deze reacties van groot belang.
Een vergelijking van buitenlandse met inlandse vlasrassen toonde aan, dat de
Nederlandse kweekproducten duidelijk superieur zijn wat betreft stevigheid en resistentie tegen ziekten. Het Nederlands Vlasinstituut kreeg van Engelse zijde een toezegging om een aantal van onze rassen in Engeland beproefd te krijgen. Uit een
onderzoek aan vlas met deformaties ten gevolge van groeistofbespuitingen bleek, dat
op de gekromde plekken de lumina in de vezels groter zijn dan normaal. Dit verklaart
de brosheid van die plekken.
Hennep gaf dit jaar 10.000 à 15.000 kg stro per ha. De oogst 1952 had een lintgehalte van 19 % ; het gehalte daalde bij hoge stikstofgiften.
Het onderzoek over bewaring en teelt van zaadbieten leverde vele nuttige ervaringen. De bewaring der pootbietjes in geventileerde ruimten slaagde in het algemeen goed en gaf, behoudens bijzondere gevallen, een beter gewas. Het bleek, dat
bij een groot temperatuurverschil tussen bieten en grond bij het poten met voordeel
een zekere acclimatisatie kon worden toegepast. Dit gaf, vergeleken met poten direct
uit de bewaarplaats, een opbrengstverhoging van plm. 10 %. Het aanaarden van
pootbieten kwam behalve de stevigheid ook de onkruidbestrijding zeer ten goede.
Het onderzoek over de zaadteelt is dit jaar in beginsel uitgebreid tot alle landbouwzaaizaden. De bewaring van zaaihaver in het stro en van lijnzaad in de knopbult bleek in de practijk nogal eens te wensen over te laten.
Oriënterende proeven, opgezet om een verklaring te krijgen van het opbrengstverhogend effect van D.N.C., leverden een aanwijzing, dat de waterhuishouding van
granen door deze stof wordt beïnvloed. Winterrogge-objecten, die bij de verschijning
van het vierde blad met D.N.C, waren bespoten, vormden aan de hoofdas uiteindelijk
20 tot 50 % meer bladoppervlak dan de controles. Deze waarneming werpt ook weer
enig licht op de reeds bekende verhoging van de korrelopbrengst door deze stof.
Het onderzoek over de teelt van aardappelen als stoppelgewas wordt verricht in
samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring. De bewaring en houdbaarheid zijn hierbij belangrijke aspecten.
De opbrengsten van in Augustus gepote aardappelen bedroegen dit najaar, dank
zij gunstig weer, 13 tot 15 ton per ha, terwijl de hoogste opbrengst 19 ton per ha was.
Bespuiting tegen Phytophthora met zinkcarbaminaat leverde een belangrijk beter
gewas dan bespuiting met kopermiddelen. Het gewas bleek een flinke stikstofbemesting te kunnen verdragen. Er zijn gedetailleerde gegevens verzameld over het voorkomen en aanvliegen van luizen. Deze waren in 1953 abnormaal laat actief en er
kwam in het op 1 Augustus gepote gewas hier en daar nogal primair bladrol voor.
De gezondheidstoestand van de nateelt zal pas in 1954 volledig kunnen worden beoordeeld.
De in het najaar gegroeide poters bleken zeer traag te kiemen. Zij kunnen vrijwel
zonder voorzorgen binnenshuis worden bewaard.
Bij het onderzoek op consumptiewaarde van landbouwgewassen werden wederom
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vele nieuwe aardappelrassen onderzocht. Het tegen Amerikaanse vaatziekte resistente
erwtenras Vares maakte bij de kook een matige indruk.
Er werd een uitgebreid onderzoek verricht over de consumptiewaarde van suikermais, waarbij verschillende rassen en rijpingsstadia waren betrokken. Ook werden
monsters ingevroren. Voor dit artikel bestaat van Amerikaanse zijde veel belangstelling, maar ook in Nederland komt het product in een vrij gunstig seizoen beschikbaar, zodat er wellicht een geregelde afzet voor te verkrijgen is.
Het onderzoek over de invloed van bespuitingsmiddelen, bemestingen en andere
cultuurmaatregelen, zoals beregening, op de consumptiewaarde van aardappelen kon
dit jaar belangrijk worden uitgebreid. Uit de handel kwamen vele klachten over de
„H.C.H.-smaak", die een gevolg is van bespuitingen met het desbetreffende insecticide.
Bij het chemische onderzoek werd aandacht besteed aan het mangaangehalte van
gras, klaver en onkruiden, vooral van percelen met een hoge pH. In enkele gevallen
werden zeer lage mangaangehalten in het gewas gevonden; meestal was het in de
klaver lager dan in het gras van hetzelfde perceel. Er bleek een duidelijke samenhang te bestaan tussen het mangaangehalte in het gras en de pH van de grond.
Voorts werd in potproeven nagegaan in welke mate het in koperslakkenbloem aanwezige cobalt en koper voor gras beschikbaar is. Onder de omstandigheden, waarbij
de proeven werden genomen en bij een groeiperiode van twee weken bleek, dat cobalt,
gegeven in de vorm van cobaltnitraat, het gehalte in het gewas viermaal meer verhoogt dan dezelfde hoeveelheid cobalt uit koperslakkenbloem. Voor koper geldt, dat
koper uit kopersulfaat het gehalte tweemaal meer verhoogt dan koper uit koperslakkenbloem.
Wederom door middel van potproeven werd de invloed van bodemvocht, temperatuur en bemesting op de minerale samenstelling van weidegras nagegaan. Voorlopige proeven leerden, dat bij een lage vochttoestand van de grond en in de warmte
de basenoverschotten hoger waren dan onder vochtige en minder warme condities.
Bij enige bemestingsproeven bleek, dat stijgende P-toevoegingen het fosfaatgehalte
van het gewas sterk verhogen, zonder de gehalten aan overige minerale bestanddelen
te beïnvloeden. Stijgende kalitoevoegingen, als sulfaat of chloride, doen het kaligehalte van het gewas toenemen; daarmede gepaard gaat een afneming in natrium-,
calcium- en magnesiumgehalte. Toevoeging van natrium verhoogt het natriumgehalte
van het gewas, waarbij kalium, calcium en magnesium gewoonlijk afnemen.
De ademhalingsintensiteit van verse klaver werd vergeleken met die van vers gras.
Het bleek, dat de ademhaling van klaver duidelijk sterker was dan die van gras.
Bij het drogen van monsters klaver is het dus geboden om te zorgen voor een spoedige
stopzetting der ademhaling. De ademhalingsintensiteit van hooi (gebroeid en niet
gebroeid) bleek uiterst gering te zijn.
Van een aantal verschillende soorten doperwten (ronde erwten en kreukerwten)
werd het zetmeel onderzocht op het gehalte aan amylose. Hoewel volgens de organoleptische beoordeling de rassen Eminent en Finette tot de zgn. tussenrassen worden
gerekend, bleek het amylosegehalte van het zetmeel vrijwel overeen te komen met
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dat van de ronde erwten. Voorts werd in een groot aantal monsters doperwten het
chlorophyl bepaald. Een zwakke positieve correlatie werd gevonden tussen chlorophylgehalte en suikergehalte. Een iets betere negatieve correlatie bestond tussen
chlorophylgehalte en gehalte aan droge stof.
Uit lijnzaad werd een ruw preparaat bereid van linamarase, een enzym, dat in staat
is in witte klaver blauwzuur uit het glucoside af te splitsen. Voorlopige proeven,
waarbij dit enzym aan een suspensie van gekneusde witte klaver werd toegevoegd,
leerden, dat het in de witte klaver van nature voorkomende glucoside-splitsende
enzym een voldoende activiteit heeft om het blauwzuur onder de vereiste omstandigheden volledig af te splitsen. Bij een andere proef bleek, dat bij verhitting in een
autoclaaf (10 min., 108° C) het enzym grotendeels wordt geïnactiveerd, terwijl ook
een gedeelte van het glucoside ontleed wordt.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de
(Noordoostpolderwerken)

Wieringermeer

Op deze afdeling werden waarnemingen verricht omtrent de keuze van gewassen
op bezand veen en op een fijnzandige grond.
Tevens werden proeven genomen met rassen van winterkoolzaad, wintertarwe,
zomertarwe, zomergerst, haver, erwten, suikerbieten, vlas en lucerne.
Bij suikerbieten werd nagegaan de invloed van het tijdstip van zaaien op het gedrag en de ontwikkeling van het gewas, bij lucerne die van het aantal sneden per
jaar en het tijdstip van de laatste keer maaien in de herfst.
Er werd een prognose opgesteld van de natuurlijke vegetatie in Oostelijk Flevoland. Daartoe werd een vegetatiekartering in het randgebied van Oostelijk Flevoland verricht, terwijl in het laboratorium en in het veld tal van zaaiproeven met riet,
biezen en éénjarige pioniers werden gedaan. Verder werden enige riettypen in cultuur genomen, welke over een grote concurrentiekracht beschikken. Deze riettypen
komen in aanmerking voor uitzaai op grote schaal in Oostelijk Flevoland.

Laboratorium

voor Landbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het door dit laboratorium verrichte onderzoek over de invloed van de rooitijd op
de sortering van pootaardappelen werd met kracht voortgezet. Naast het regelmatig
rooien en sorteren werden gedurende het gehele groeiseizoen de temperatuur en de
vochtigheid van de lucht en van de grond gemeten. Met monsters van de gerooide
partijen worden bewaarproeven gedaan door de Stichting voor Aardappelbewaring.
Een beschouwing over de gewichtssortering van pootaardappelen leidde tot een nader
onderzoek van de factoren, die bijdragen tot de spreiding der sortering van de knollen
in de oogst. Vervolgens werden in verband met de aardappelteelt nog oriënterende
onderzoekingen gedaan over de invloed van het aanrijden der grond met de trekker
en de wijze van de opbouw der ruggen, over de waterhuishouding van de aardappel-
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plant, over periodieke overbemesting bij voederaardappelen, de schadelijke invloed
van onkruid in verschillende perioden en „doorwas".
Ten aanzien van mais werd onderzoek gedaan over de mogelijkheden tot verplanten, de zaaiwijzen en de schadelijke invloed van onkruid in verschillende perioden.
Bij winterrogge en wintertarwe werd een onderzoek ingesteld naar het effect van
uiteenlopende zaaitijden en zaaizaadhoeveelheden.
Door op verschillende wijzen het zaadbed voor te bereiden werd getracht een inzicht te krijgen in de oorzaken van het mislukken van jonge zaaisels, in het bijzonder van fijne zaden, grassen en klavers.
Het rogge-inteelt- en hybridemateriaal van het meer dan 30 jaar aan het laboratorium uitgevoerde onderzoek, o.a. naar zelffertiliteit en zelfsteriliteit bij Petkuser,
werd overgedaan aan het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool, alwaar het onderzoek zal worden voortgezet.
Op hoge, iets leemhoudende zandgrond wordt een permanent vruchtwisselingssysteem op practijkschaal met een 6-jarige cyclus toegepast. Op dit terrein wordt
tevens een proef uitgevoerd, waarin drie systemen van een 6-jarige vruchtwisseling,
o.a. met of zonder kunstweide, vergeleken worden. Thans gaat het vierde jaar in
van de eerste kringloop.
Het over meerdere jaren lopende morphologische wortelonderzoek van een aantal
gewassen werd afgesloten met een verslag van de resultaten. Hierin wordt gewezen
op de verschillen tussen de gewassen onderling en tussen de groepen van gewassen
wat betreft groeisnelheid en diepte-ontwikkeling der wortels, loof/wortelverhouding,
organische stofproductie door de wortelmassa en de wortelconcurrentie (bij rode
klaver). Dit onderzoek laat echter geen conclusies toe ten aanzien van de verschillende
functies van het wortelstelsel, zoals opname, transport en uitwisseling van ionen; om
hierin een beter inzicht te krijgen, werd begonnen met wortelactiviteitsmetingen met
behulp van radio-actief fosfaat.
Tevens werd begonnen met een onderzoek naar de correlatie tussen het vochtgehalte in de grond en de worteldichtheid, ten einde de vochtbehoefte van diverse gewassen tijdens hun groei te kunnen nagaan.

Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan
De Stichting CoCoBro heeft tot doel de kwaliteit, de teelt, de afzet, de bewerking
en de verwerking van de in Nederland geteelde tarwe en rogge, voor zover deze bestemd is voor menselijke consumptie, te bevorderen. De werkzaamheden worden
voor een belangrijk deel uitgevoerd in het kader van de werkgroepen der Stichting;
hierin worden ten aanzien van het broodgraan problemen aan de orde gesteld, die
voor het bedrijfsleven van betekenis zijn. Bij deze onderzoekingen zijn meerdere instituten betrokken.
Op het gebied van de teelt van tarwe en gerst werd door de Werkgroep voor
Klimaatresistentie-Onderzoek in het voorjaar van 1953 wederom een internationale
zaaitijdenproef georganiseerd. Door middel van deze proeven wordt getracht een in38

zicht te krijgen in de reactie van verschillende rassen en gewassen op de in WestEuropa voorkomende klimaatsomstandigheden. Tevens ligt het in de bedoeling om
langs deze weg te komen tot de samenstelling van een standaardsortiment, met behulp
waarvan een bepaald klimaatgebied biologisch kan worden gekarakteriseerd.
In het kader van dezelfde werkgroep werd door de Stichting voor Plantenveredeling
begonnen met een oriënterend onderzoek naar de daglengte-reactie van een beperkt
rassensortiment winter- en zomertarwes en winter- en zomergersten.
Het feit, dat door onvoldoende weerstand van de graanrassen, zowel tegen extreme
klimaatsomstandigheden als tegen verschillende ziekten, vaak oogstdepressies voorkomen was aanleiding voor het opstellen van een plan voor onderzoekingen op graangebied, die kunnen leiden tot een verhoging van de oogstzekerheid bij behoud van
het huidige productieniveau. Dit plan, waarin behalve het broodgraan ook haver en
gerst werden opgenomen, werd in voorlopige vorm besproken met de instituten, die
bij de uitvoering van het onderzoek betrokken zullen zijn, en met het Nationaal
Comité voor Brouwgerst.

Nationaal Comité voor

Brouwgerst

De vereniging NaCoBrouw stelt zich ten doel in Nederland de teelt van brouwgerstrassen en het gebruik van Nederlandse brouwgerst in de industrie te bevorderen.
Het onderzoek heeft zowel betrekking op de teelt als op de verwerking van brouwgerst; het landbouwkundige deel er van wordt verricht in nauwe samenwerking met
de instellingen, die zich in ons land met zomergerst bezighouden.
In het kader van de werkzaamheden van de Gerstcommissie van de European
Brewery Convention werd een rassenproefveld aangelegd met een 12-tal brouwgerstrassen. De beste resultaten werden in 1953 verkregen met het ras Carlsberg I I ; dit
maakte ook bij de verwerking een uitstekende indruk.
In een aantal andere proeven werden de rassen Piroline en Balder vergeleken.
Hierbij werd tevens een zaaitijdenproef en een N-trappenproef gedaan.
De reeds sinds drie jaar uitgevoerde bestrijdingsproeven met Dithane Z.78 tegen
dwergroest in zomergerst leverden dit jaar, in tegenstelling tot vorige jaren toen
steeds een opbrengstvermeerdering en een kwaliteitsverbetering optrad, weinig
sprekende resultaten. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het feit, dat in 1953
geen roest is opgetreden.
Het ecologisch onderzoek aan zomergerst werd voortgezet in samenwerking met
het K.N.M.I. te De Bilt.
Peulvruchten Studie

Combinatie

De Peulvruchten Studie Combinatie is een organisatie, die zelf vrijwel geen landbouwkundig onderzoek, in de strikte zin van het woord, verricht. Zij stelt zich ten
doel de rassenveredeling, de teelt, de verwerking, de handel en de export van peulvruchten te bevorderen.
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Aan het conservendoperwtenrassenonderzoek werd een bijdrage geleverd door zaaizaad te leveren van veelbelovende rassen uit verschillende landen. Deze bezigheid
kan gezien worden als overgangsmaatregel. In de toekomst zal het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen de nieuwste rassen uit binnen- en buitenland aan
een eerste onderzoek onderwerpen, waarna verder onderzoek van de uitgekozen rassen
zal worden verricht door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
In verband met het feit, dat de consumptie van peulvruchten in vergelijking met
1939 met 25 % is achteruitgegaan, werd een onderzoek ingesteld naar de consumptie
van verschillende soorten peulvruchten. De resultaten van dit onderzoek werden van
belang geacht om als basis te dienen voor een actie tot een groter gebruik van peulvruchten in ons land. Hierbij kan worden opgemerkt, dat het huidige consumptiepeil
aanzienlijk lager ligt dan geadviseerd wordt door het voorlichtingsbureau van de
Voedingsraad.

Rijksproe fstation voor Zaadcontrôle
De taak van dit proefstation is in hoofdzaak een controlerende. Daarnaast wordt
echter fundamenteel onderzoek verricht, dat ten doel heeft het peil van de routineonderzoekingen te handhaven en te verbeteren.
Zo werd, in verband met het feit, dat bij minder goede partijen zaad vaak een
onbevredigende correlatie bestaat tussen de kiemkracht en de opkomst te velde, ook
in 1953 weer een groot aantal resistentieproeven uitgevoerd, d.w.z. bepalingen van
de kiemkracht van zaadmonsters onder min of meer ongunstige omstandigheden. De
proeven met mais verschaften een beter beeld van de invloed van dors- en droogbeschadigingen op de resistentie. Bij erwten werd gevonden, dat zowel kiembeschadigingen als beschadiging van de lobben ongunstig werken op de ontwikkeling in
grondproeven, hoewel deze beschadigingen doorgaans niet in de kiemkrachtcijfers
tot uiting komen.
Het onderzoek over het zuiveren van grassen met behulp van blaasapparaten werd
voortgezet. Naast een beduidende besparing van ogeninspannend werk zal deze
methode waarschijnlijk ook betrouwbaarder en beter reproduceerbare resultaten
leveren.
Het herkomstonderzoek van klavers was tot op heden gebaseerd op de aanwezigheid van vermengingen, zoals onkruidzaden, zand, schelpdeeltjes enz. Vanwege het
goede opschonen van de partijen en de menging door de handel is dit onderzoek
echter op losse schroeven komen te staan, zodat gezocht moest worden naar andere
methodes. Proeven met kiemplanten, gebaseerd op die landbouwkundige waarden,
die het herkomstonderzoek noodzakelijk hebben gemaakt (vorstresistentie, snelle
groei e.d.) leverden echter nog geen resultaten.
In samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groenteen Bloemzaden werd een uitgebreid onderzoek gedaan over de kiemingsmethodiek van
Phaseolus-bonen. De indruk, dat bij de kiemkrachtsbepaling van bonen strenge nor40

men moeten worden aangelegd om te voorkomen, dat bonen met onvoldoende veldwaarde tot de handel worden toegelaten, werd bevestigd.
Aangezien de waarde van zaadcontróle-activiteit in sterke mate afhangt van de
nauwkeurigheid van de bemonstering, werd een onderzoek ingesteld naar de heterogeniteit van goed gemengde en minder goed gemengde partijen.

Laboratorium

voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van dit laboratorium is gericht op teelt- en veredelingsproblemen
bij tuinbouwgewassen. Als uitgangspunten voor het onderzoek worden genomen of
bepaalde gewassen, die dan zo veelzijdig mogelijk worden bestudeerd, óf bepaalde
problemen, die bij hiervoor geschikte gewassen worden onderzocht.
Ten aanzien van de tuinbouwplantenteelt werd onderzoek gedaan over de bloemphysiologie. Bij Campanula medium werd een beter inzicht verkregen in de bloemknopvorming, door onderscheid te maken tussen inductie en relatie. Het aantal bloemen bij Perilla kon worden vermeerderd door een behandeling met 2.3.5 trijoodbenzoëzuur; bespuiting met suikeroplossingen en ook met indol-3-azijnzuur vertraagde
echter de bloemaanleg. Bij chrysanten werd nagegaan of er een correlatie bestaat
tussen de phase van bloemaanleg en andere processen, die door groeistoffen worden
beïnvloed. Anthémis tinctoria bleek geen lange-dag-plant te zijn in de zin, dat met
aanvullend zwak licht bloei verkregen kan worden.
Vervolgens werd onderzoek verricht over de jeugdphase en wel bij Coniferen,
tulpen en appelzaailingen. Bij kroten werd gevonden, dat een jeugdphase in de betekenis van ongevoeligheid voor koude als bloemknopverwekkende factor niet
bestaat.
Bij het onderzoek over de lichtintensiteit bleek, dat een lage lichtintensiteit een
bloeibevorderende invloed heeft bij Perilla; bij tomaat werd echter een bloei-verlatende invloed gevonden. Bij bonen werd geen invloed van een lage lichtintensiteit
waargenomen. Het verwijderen van jong blad gaf bij tomaat en boon een bloeivermeerdering, bij Perilla daarentegen niet. De strekking bij rogge, var. Petkus, werd
zowel door duisternis als door hoge lichtintensiteit beïnvloed.
Door kunstmatige zaadvernalisatie, gevolgd door plantvernalisatie was het ook bij
de moeilijk schietende bietenrassen Groenkraag C.B. en Kuhn P. mogelijk in één
jaar goed zaad te verkrijgen. Witlof bleek voor de bloei koude en een lange-dagbelichting nodig te hebben; er zijn bovendien aanwijzingen, dat de bloei gunstig
wordt beïnvloed, wanneer aan de lange dag een korte-dag-periode voorafgaat. Begonnen werd met een onderzoek betreffende de prae(natale)-vernalisatie bij Cheirantus
allionii.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas
Ten aanzien van de teelt onder glas werden verschillende proeven genomen be41

treffende de bloemen- en bollenteelt, o.a. met Iris Wedgwood en met Freesia-rassen.
Een onderstammenproef bij Muscaat-druiven liet een sterke correlatie zien tussen de
blad-tros-verhouding en het optreden van lamsteligheid. Enting van tomatenplanten
op onderstammen, die resistent zijn tegen het wortelknobbelaaltje en kurkwortel,
resulteerde in een aanzienlijk hogere opbrengst op besmette grond. Bij de opkweek
van tomaten bleek een goede regeling van de grondtempsratuur (ca 15° C) van
belang te zijn; in te koude grond is de fosforopname onvoldoende.
Uit het belichtingsonderzoek bij tomaten kwam vast te staan, dat bij ruim verspenen en laat oppotten volstaan kan worden met een toepassing van kunstlicht tot
aan het oppotten. De fosforopname van tomaten bleek zowel door de belichting
als door de wijze van toediening te worden beïnvloed. Bij verduistering van chrysanten
gaf een constante nachtlengte van 14 uur betere resultaten dan een afwisselende lengte
van 18 en 10 uur.
Bij tomaten werd een correlatie gevonden tussen de wortelontwikkeling en de
vruchtvorming. Tevens bleek, dat de bestuiving van tomaten in dezelfde mate kon
worden bevorderd door een Amerikaans trilapparaat als door een kunstbij.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van dit laboratorium betrof in de eerste plaats de invloed van het
natuurlijke en het kunstmatige klimaat op de bloei van de verschillende bloembolgewassen. Ook werd aandacht besteed aan problemen betreffende de preparatie voor
vroege, latere en zeer late bloei van hyacinthen, tulpen, narcissen, waarbij tevens de
behandeling voor het Zuidelijk Halfrond was betrokken.
Er werd een uitgebreid onderzoek naar de invloed van verschillende behandelingen
op de groei en de bloei van de Irissen opgezet, met een hierbij aansluitend onderzoek
naar het koolhydraat-metabolisme in de bollen. De ademhaling der Iris-bollen werd
onderzocht met de diaferometer volgens Noyon, door middel van papier-chromatografie werd een onderzoek ingesteld naar de suikers.
Aansluitend bij het physiologisch werk werden tevens onderzoekingen gedaan over
het kiepen van de tulpen, het spouwen van de hyacinthen en het zgn. ,,blauwgroeien"
van de tulpen.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Op dit proefstation werden in verband met de vermeerdering verschillende entproeven genomen. Bij berken bleek het gebruik van overjarige gepotte onderstammen en
het enten in November de voorkeur te verdienen; de proeven worden voortgezet om
tot een goedkopere productie te komen. Seringen werden hoog en laag geënt, de
onderstammen al of niet opgepot. De beste entdatum voor blauwe sparren bleek omstreeks 14 Augustus te liggen; bij deze entingen gaf een afdekking van blank glas
met horren op de bak betere resultaten dan gekalkt glas en horren. Bovendien werd,
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wanneer de entplaats boven de turfmolm lag, een betere vergroeiing verkregen; het
bleek niet goed te zijn de griffels langer dan twee dagen te bewaren. Uit de entproeven met walnoten is gebleken, dat het enten van noten zeer goed mogelijk is; hierbij
kan een slagingspercentage van 91 % worden bereikt.
Bij het onderstammen-onderzoek wordt nagegaan welke onderstam het meest geschikt is voor een bepaald gewas. Zo werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar
de meest geschikte onderstam voor verschillende Prunus-variëteiten; eenzelfde onderzoek had betrekking op rozensoorten.
De resultaten van de in de laatste 10 jaar genomen stekproeven zullen in een afzonderlijke publicatie worden bijeengebracht. In samenwerking met het K.N.M.I.
werd begonnen met een onderzoek naar de invloed van de temperatuur en de luchtvochtigheid in de kweekbakken op het slagen van de stek.
In verband met het opkweken van kruisings-zaailingen werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van licht hierbij. De zaailingen van rozen en Azalea's groeiden
goed onder continu sterk licht. Kunstmatige belichting bewerkte tevens een snellere
vergroeiing van ent en onderstam bij Rhododendron; deze wordt toegeschreven aan
de hogere temperatuur ten gevolge van de warmtestraling. Ook bij berken bleek een
snellere vergroeiing plaats te vinden, doch de hogere temperatuur veroorzaakte een
te snelle ontwikkeling van dit gewas, zodat het later in de bak dood ging.
Bij het forceren van Japanse Azalea „Palestrina" werd een gunstige werking verkregen van een continue, sterke belichting. Er zal worden nagegaan of het mogelijk
is deze mooie witte Azalea op economische wijze vóór Kerstmis in bloei te krijgen.
Met een koudebehandeling werd bij het forceren van Azalea geen resultaat verkregen. Deze bewerking had echter wel succes bij Forsythia. Vier weken koelen van
planten of takken bij —2° C was voldoende om de planten in bloei te krijgen; voorweken vóór het trekken is hierbij echter noodzakelijk.
In verband met de importbelemmeringen van de U.S.A., waarbij bepaald is, dat
geen planten met enige grond er aan mogen worden ingevoerd, werd nagegaan of
het mogelijk is Rhododendron en Azalea in pure turfmolm te kweken. In 1953 werden op deze wijze goede resultaten verkregen, zodat de proeven zullen worden voortgezet.
Bij proeven in kweekbakken bleek, dat gehamerd glas geen voordelen biedt boven
gewoon glas.
Het zaadonderzoek had ten doel om na te gaan of het mogelijk is zaden van
diverse boomkwekerijgewassen, zoals Ilex, Cotoneaster en Taxus, sneller en regelmatiger te laten kiemen. De uitkomsten waren nogal wisselend, zodat dan ook geen
chemicaliën kunnen worden aangeraden.
De lijst van gewassen, waarvan bekend is bij welke pH van de grond zij het beste
groeien, kon in 1953 weer worden uitgebreid.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Ten aanzien van de teelt van bloemisterijgewassen werden de trekproeven met
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drie- en vierjarige bollen van Lilium regale en met bollen, die op verschillende
manieren bewaard waren, voortgezet. Deze proeven werden in samenwerking met
de Lelievereniging West-Friesland uitgevoerd.
Om te proberen de teelt van Azalea indica in ons eigen land ingang te doen vinden,
werden tot nu toe bevredigend verlopende proeven genomen over de vermeerdering
en de teelt van dit Belgische product.
Ook dit jaar werden bij de teelt van kasrozen in een goed type warenhuis behoorlijke resultaten verkregen.
Korte-dag-behandeling van Lorraine-begonia's gaf een bloeivervroeging van 1—Wv.
maand. Korte-dag-behandeling gaf bij dahlia's een hogere knolproductie dan bij de
normale teeltwijze, het kweken in potten en het regelmatig terugsnijden van het
gewas. Ook werden weer goede resultaten verkregen met korte-dag-behandeling van
Euphorbia fulgens.
Zowel met gehele struiken als met afgesneden takken werden bij het trekken van
Forsythia's gunstige uitkomsten verkregen na een koude-behandeling gedurende 4
weken. Temperaturen beneden het vriespunt waren beter dan die boven het nulpunt.
Bij de onderstamproeven bij rozen werden nog steeds grote verschillen gevonden,
zowel wat betreft de groeikracht, de bloemproductie, het afgroeien van de onderstam als de bloemkleur.

Laboratorium voor Algemene Plantkunde van de

Landbouwhogeschool

Nadat reeds eerder op dit laboratorium was gevonden, dat door extra belichting
gedurende de korte winterdag een vervroeging van de oogst bij stooktomaten kan
worden verkregen, werd onderzocht of het mogelijk is om met geringe kosten het
verkregen verschil in oogsttijd verder te vergroten. Hierbij bleek, dat door verlenging der dagelijkse photoperiode van daglicht + kwiklicht met enige uren zwak
gloeilampenlicht de snelheid van de bloemaanleg bevorderd wordt. Deze voorsprong
bleef behouden na het uitplanten.
Het onderzoek naar de invloed van groei- en remstoffen op de abscissielaag in de
vruchtsteel van tomaat werd voorlopig afgesloten.

Onderzoekingen

over enkele vruchtdragende,

houtige

gewassen

Op het Biologisch Station te Wijster werden onderzoekingen verricht over enkele
vruchtdragende, houtige gewassen.
Zo werd van de in Nederland in het wild verzamelde bramenplanten de periodiciteit van de bloem- en vruchtvorming nagegaan. Bij de soorten, die uitmuntten door
grootte en smaak, werden selecties verricht.
Wat betreft de teelt van Viburnum trilobum werd begonnen met het opkweken
van de variëteit Wentworthi. De bessen van deze laatste soort worden in Amerika
gebruikt voor de verwerking tot gelei.
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In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met het bestuderen van de mogelijkheid om in ons land winterharde druiven te telen; het druivensortiment omvat
thans 15 botanische soorten.
Ten slotte werd nog een proef opgezet, waarbij wordt nagegaan in hoeverre het
afsluiten van entwonden met plastic invloed heeft op de vergroeiing van de ent en
de onderstam.

Onderafdeling Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Bij het onderzoek over de invloed van het weer op de groei en de opbrengst van
gewassen werd begonnen met een statistisch onderzoek naar de invloed van het
weer op de opbrengst van haver. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor het noordelijk
en zuidelijk zandgebied, het noordelijk kleigebied en het veenkoloniale gebied. De
interpretatie van de resultaten van de berekeningen leverde vele moeilijkheden, zodat
eerst een toetsing in de practijk zal moeten plaatsvinden.
Ten behoeve van het oecologisch onderzoek aan gerst, dat in samenwerking met
het NaCoBrouw wordt uitgevoerd, werden zaaitijdenproeven aangelegd. Tijdens de
kieming en de eerste groei werden metingen van de temperatuur verricht. Tevens
werden van tijd tot tijd bladlengtemetingen uitgevoerd.
Tezamen met het Rijkstuinbouwconsulentschap te Lisse werden opbrengstbepalingen verricht zowel binnen als buiten een perceel vroege tulpen, dat door een lattenscherm was omgeven. Alhoewel duidelijke phaenologische verschillen te zien waren,
konden geen significante opbrengstverschillen worden aangetoond.
In samenwerking met het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de
natuur werden enige veldjes met stambonen nabij windsingels aangelegd ten einde
de invloed daarvan op de opbrengst te kunnen nagaan. Van tijd tot tijd vonden
phaenologische waarnemingen en bladlengtemetingen plaats. Ter bepaling van de
kiemingstemperatuur werden ook temperatuurmetingen op 3 cm diepte verricht.
Tussentijdse analyse leverde geen significante verschillen tussen de rijen op.
Op een viertal veldjes in Noord-Holland werd het onderzoek inzake de oecologie
van stamslabonen voortgezet. Behalve de groei der gewassen werden ook de temperatuur en de vochtigheid tussen het gewas en de windsnelheid gemeten.
Uit het onderzoek naar de invloed van klimatologische factoren op de beworteling
van stekken in kassen en bakken, dat op het Proefstation voor de Boomkwekerij
geschiedt, is gebleken, dat de verschillen in beworteling in de kas en de bak afzonderlijk groter waren dan de onderlinge verschillen. Daarom werd het onderzoek
dit jaar alleen in de kas verricht.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van verschillende glassoorten
(i.e. Hollands glas en „Gartenklarglas") op het temperatuurverloop en de reactie
van een aardbeiengewas, waarbij tevens metingen van de lichtintensiteit onder deze
glassoorten werden gedaan.
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Laboratorium

voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Tot de kleinere onderzoekingen, die door dit laboratorium worden verricht, behoort
een onderzoek naar de mogelijkheid om de invloed van windschermen op de opbrengst en de groei der gewassen vooruit te berekenen. Literatuurstudie leverde als
resultaat, dat reeds na een afstand van driemaal de hoogte van het windscherm de
vermindering in windsnelheid slechts ongeveer 10 % is.

Laboratorium

voor Plantenphysiologisch

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

De onderzoekingen van dit laboratorium zijn fundamenteel plantenphysiologisch;
zij hebben betrekking op landbouwkundig belangrijke botanische vraagstukken. De
hoofdrichtingen van het onderzoek zijn de photosynthèse en daarmede samenhangende vraagstukken, de photoperiodische en formatieve effecten van licht van beperkte
spectrale gebieden en formatieve lichtwerkingen in samenhang met de algemene
droge-stof-balans.
Bij het onderzoek over het verband van photosynthèse en fosfaatstofwisseling bij
Chlorella werden vorderingen gemaakt bij het isoleren van de in het licht, in het
bijzonder bij afwezigheid van CCX-accumulerende fosfaatverbindingen. Aanwijzingen
werden verkregen, dat hier in het bijzonder metafosfaten een rol spelen. De invloed
van de lichtintensiteit en van stofwisselingsvergiften op de accumulatie van bovenbedoelde fosfaten werd vergeleken met de beïnvloeding van de photosynthèse door
deze agentia. Opmerkelijk was vooral, dat de accumulatie van fosfaatverbindingen
lichtverzadiging bereikt bij aanmerkelijk lagere lichtintensiteiten dan de photosynthèse. De studie van de „begineffecten" van de fosfaatomzettingen na een donkere
periode werd eveneens voortgezet. Door het gebruik van hetzelfde proefmateriaal
kon verband worden gelegd tussen de begineffecten bij fosfaatomzettingen, chlorophyl-fluorescentie en redox potentiaal; in al deze gevallen zijn er sterke analogieën,
in die zin, dat maxima en minima in de verschillende krommen konden worden geparalleliseerd. Het parallelle redox en fluorescentie-onderzoek bevestigde het vroeger
verkregen inzicht, dat een hoog fluorescentierendement bij Chlorella samengaat met
een relatief gereduceerde toestand. Tevens werd aangetoond, dat gedurende de
eerste ogenblikken van belichting het koolzuur geen invloed heeft op de optredende
oxydo-reductieverschijnselen.
Bij de massacultuur van Chlorella werd gezocht naar wegen ter verdere verhoging
van het rendement der ingestraalde lichtenergie. Diverse stammen werden geïsoleerd
en bestudeerd onder laboratorium- en buitencondities. In buitencondities werden
bij cultuur in kleine eenheden opbrengsten verkregen, die twee- à driemaal zo hoog
waren als de tot dusver in grotere eenheden waargenomene. Het onderzoek over de
condities, die de samenstelling van het algenmateriaal beïnvloeden, werd voortgezet.
Er werd een begin gemaakt met onderzoek naar het stikstofmetabolisme van de algen,
vooral in verband met de invloed van lichte en donkere perioden op de groei.
In het onderzoek naar de photosynthèse van cultuurplanten werd vooral aandacht
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besteed aan de verdere ontwikkeling van de meettechniek aan bladschijfjes in Warburg-manometers en van de infrarood-absorptietechniek voor grotere objecten. Met
de laatste techniek kunnen thans C0 2 -gehalteveranderingen in de orde van 10- 4 %
worden gemeten. Talrijke gegevens werden verzameld over het gedrag van de bladtemperatuur als gevolg van belichting, windsnelheid etc. onder bekende condities.
Bij hoge belichtingsintensiteiten en windstilte kan de temperatuur van een blad 15° C
boven de luchttemperatuur liggen, bij een windsnelheid van 250 m/min. is dit slechts
5° C. In veldproeven werden, door graduele beschaduwing, enige voorlopige gegevens
over de z.g. „net assimilation rate" verkregen.
In het onderzoek over de photoperiodische en formatieve werkingen van beperkte
spectrale gebieden werd het algemeen gevonden antagonisme tussen de werkingen
van violet-blauw-infrarood en groen-geel-rood nader bestudeerd. Bij menging van
spectraalgebieden uit beide groepen bleek het resultaat bepaald te worden door het
relatieve aandeel van de antagonistische gebieden. De strekking in aanvullend blauw
en infrarood licht bleek een gevolg van vergrote celstrekking. Een begin werd gemaakt van een correlatief onderzoek naar de strekking van planten, opgroeiende in
uitsluitend gekleurd licht, en het groeistofgehalte. Bij de tomaat werd gevonden, dat
de toppen van de sterk strekkende planten in geel licht ongeveer tienmaal zoveel
groeistof bevatten als die van de (kortblijvende) planten in violet.
Het onderzoek naar de invloed van spectrale gebieden op de remming van de
spruiting bij aardappelen werd voortgezet.
Bij de onderzoekingen over vervroegen van de bloei van Iris Imperator en Iris
Wedgwood werden aanwijzingen verkregen, dat onder de omstandigheden van deze
proeven, het bloeipercentage niet terugliep bij verkorting van de belichtingsduur
van 16—10 uur per etmaal. Proeven met verhoging van de dag- en nachttemperatuur
toonden aan, dat hierbij, evenals eerder was geconstateerd voor verhoogde nachttemperatuur, een sterke vervroeging optrad. Verhoging van dag- en nachttemperatuur
van 17—23° C gaf een sterkere vervroeging dan verhoging van de nachttemperatuur
van 18—26° C. Nagegaan zal moeten worden of hierbij verhoging van de photosynthesesnelheid overdag een rol kan spelen, of dat, evenals bij het effect van de nachttemperatuur, in de eerste plaats het donkermetabolisme van de bol hierbij van belang is. Tevens werd een onderzoek begonnen aangaande de koolhydraatomzettingen
en de gaswisseling van Iris Wedgwood tijdens de periode van bloemaanleg. Reeds
bleek, dat bij 9°, waarbij bloemaanleg optreedt, de ademhaling in de loop van de
tijd stijgt, terwijl deze bij 26°, waar geen bloemaanleg plaats vindt, laag blijft.
Het onderzoek betreffende kropvorming bij sla verdichtte zich tot het probleem
van de formatieve werkingen op de bladvorm. Voor een goede ontwikkeling bleken
hoge lichtintensiteiten en relatief lage dagtemperaturen het beste te zijn; uit gevarieerde proefseries bleek, dat bij hogere lichtintensiteit overdag, de optimale nachttemperatuur eveneens toeneemt.
Bij een onderzoek naar de invloed van de omstandigheden van het bovengrondse
deel op de wortelgroei bij zaailingen van bomen wordt in hoofdzaak gewerkt met
Acer saccharinum en Quercus borealis. Bij Acer kon een kwantitatief verband op
korte termijn tussen wortelgroei en photosynthèse worden vastgesteld. Wordt photo47

synthese voor lange perioden gelimiteerd, dan treedt hernieuwde wortelgroei op ten
koste van bepaalde reservestoffen. Hiervoor is echter ook contact met bladen nodig,
die een stimulans afgeven voor wortelvorming en lengtegroei. De verschijnselen bij
de eik wezen op een meer primaire rol van reservestoffen in de relatie spruit-wortel.
Physiologische „dormancy" van de knoppen in Acer saccharinum werd opgeheven
door de planten b.v. 2 maanden bij 5° C te bewaren; deze behandeling bleek voorwaarde voor hervatting van de wortelgroei in het voorjaar, de knoppen openen echter
niet beneden 10° C.
Bij Acer pseudoplatanus werd een adaptatie van het Photosynthese-apparaat aan
de heersende lichtintensiteit gevonden: met verhoging van de lichtintensiteit, waarbij
de plant gekweekt wordt, stijgt ook de lichtverzadigingsintensiteit en het lichtverzadigingsniveau van de CO,-assimilatie.
In samenwerking met de Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool werd een
onderzoek ingesteld naar de werking van overstroming met zout water op de wortelgroei bij Quercus sp. en Acer sp. Behalve het zout bleek ook de overstroming als
zodanig de wortelgroei te remmen.
In een onderzoek naar de zetmeelhydrolyse bij bladen van Helianthus tuberosus
werd een lage-temperatuur-maximum gevonden, dat waarschijnlijk seizoenafhankelijk is.
Een onderzoek naar de invloed van de daglengte op knolvorming bij aardappelen
wees uit, dat zomer- en herfstrassen analoog reageren, ni. met vervroegde knolvorming in de korte-dag. De habitus van de planten in lange dag (extensie van de
daglengte met lage lichtintensiteit) kwam vrijwel overeen met die in natuurlijke dag;
die in de korte dag is sterk afwijkend door vervroegde stilstand van de groei en
het meer geelgroen gekleurde loof.
Bij het onderzoek naar de correlatie tussen photoperiodiciteit en stofwisseling werd
o.m. gevonden, dat bij spinazie (zoals trouwens bekend) een „dagverlengend" effect
kan worden bereikt door korte belichting in het midden van de donkere periode.
Het effect van diverse energiehoeveelheden bleek daarbij een optimum te vertonen.
Door deze studie eveneens bij diverse temperaturen te verrichten bleek, dat de lichtreactie nauw verbonden is met een (temperatuur gevoelige) donkerreactie.
Verder werden nog onderzoekingen gedaan over grasgroei onder gecontroleerde
condities (in samenwerking met het C.I.L.O.), over de invloed van temperatuur en
licht op de ontwikkeling van enkele tarwerassen e.a.

Onderzoekingen

over de voedingsphysiologie

van cultuur gewassen

Onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. wordt op het Botanisch
Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden een onderzoek gedaan over het
mechanisme, waarmede plantenwortels voedingszouten uit de bodem opnemen. Bij
het nagaan van de invloed van uitwendige factoren, zoals concentratie, pH, temperatuur enz., op de ionenopname van de wortels, werd gevonden, dat de kaliumionen
een afwijkend gedrag vertonen vergeleken met ammonium-, nitraat- en fosfaationen.
De redenen hiervoor worden nader onderzocht.
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Laboratorium, voor Plantensystematiek
hogeschool

en -geografie van de Landbouw-

Het reeds eerder begonnen morphologische onderzoek van het veelvuldig, soms
zelfs epidemisch optreden van heksenbezemverschijnselen van een aantal cultuurplanten, waaronder verschillende tropische gewassen, werd voortgezet.
De waarnemingen aan papavers en delphiniums, de vorige jaren verricht, werden
dit jaar gecontroleerd en aangevuld. Zowel bij het delphinium-sortiment, als bij dat
van papaver oriëntale, werd een begin gemaakt met het controleren van de juistheid
der benamingen. Er werden lijsten opgesteld van groepen van planten, waarvan de
cultuur geen aanbeveling verdient, waarvan de cultuur ten zeerste aanbevolen kan
worden en van een derde groep, waarvan aan de kwekers moet worden overgelaten
of zij deze al dan niet wensen te kweken. Behalve aan de vatbaarheid voor meeldauw
werd aandacht geschonken aan enkele virusziekten, bacterieziekten, het weerstandsvermogen tegen slagregen, harde wind enz., daar het gedrag van de verschillende
cultuurvariëteiten ten aanzien van deze ziekten en plagen in aanmerking dient te
worden genomen bij de beoordeling van hun cultuurwaarde.
Bij het vegetatiekundig onderzoek werd een groot aantal karteringen voltooid. Ten
behoeve van een facetplan voor Zuid-Limburg, als onderdeel van het Nationale Plan,
werd een inventarisatie verricht van de bossen in Zuid-Limburg. Op grond van in de
loop der jaren bijeengebrachte gegevens en de beschikbare Nederlandse en buitenlandse literatuur, werd een nieuw systeem der Nederlandse bosassociaties ontworpen.
Tevens werd een plantensociologisch systeem voor de droge graslanden ontworpen,
daar het gewenst bleek de oude indeling te herzien.
Een aantal andere onderzoekingen, onder anderen over de samenstelling der
plantengezelschappen en hun betrekking tot het milieu op de buitendijkse, zilte gronden van Zeeland, de betrekkingen tussen bosgezelschappen en standplaats in OostNederland, in het bijzonder naar de z.g. degeneratie van bossen op vruchtbare grond
door ontwatering en exoten, de vegetatie van de Kennemerduinen, werden voortgezet.

Landbouw Physisch-Technische

Dienst van de

Landbouwhogeschool

Ten behoeve van het onderzoek op het gebied van de plantenteelt werden door de
Landbouw Physisch-Technische Dienst drie weerstandsbruggen voor vochtbepalingen in het veld vervaardigd, bestemd voor het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. Het Proefstation voor de Boomkwekerij ontving een trilpsychrometer, die gebruikt kan worden bij het nemen van stekproeven.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK

Stichting voor

Plantenveredeling

Het doel van de stichting is de veredeling van landbouwgewassen, waarbij tevens
gestreefd wordt het veredelingswerk bij de particuliere kwekers te bevorderen. De
meeste onderzoekingen van de stichting worden in samenwerking met het Instituut
voor Veredeling van Landbouwgewassen van de Landbouwhogeschool verricht.
De veredelingswerkzaamheden bij de aardappel, welke verband houden met het
kweken van aardappelgeniteurs met resistentie tegen Phytophthora, betroffen vooral
het inkruisen van verschillende R-genen; er is reden om aan te nemen, dat de Phytophthorapopulatie zich moeilijker aanpast aan het resistente materiaal naarmate dit
meer verschillende R-genen aantast.
Uit speciale kruisingen werden evenals in 1952 zaaisels verkregen met een hoog
percentage planten, die niet door de larven van de Coloradokever worden gevreten.
Onderzoek van kruisingen tussen vatbare en onvatbare rassen wees uit, dat de
resistentie tegen Fusarium coeruleum in de knol door vele genen wordt bepaald en
min of meer intermediair overerft. Een dergelijk onderzoek over de resistentie tegen
het knolaaltje wees uit, dat de erfelijkheid daarvan eveneens polygeen wordt bepaald.
Een groep zaailingen van de eerste terugkruising van de tegen de slijmziekte resistente variëteit woeloeng van Solanum andigenum met tuberosumrassen, werd in Indonesië in een veldproef op resistentie getoetst. Onder deze zaailingen kwamen zeer vele
resistente voor, zodat het kweken van een resistent aardappelras derhalve uitvoerbaar moet worden geacht. In verband hiermede werd contact opgenomen met een
Landbouwproefstation in Portugal omdat in dat land een zeer schadelijke ziekte in
de aardappelen voorkomt, die vermoedelijk identiek is met de slijmziekte.
De Plantenziektenkundige Dienst te Münster werd bereid gevonden het rassensortiment en de collectie te Oostwold van de stichting op resistentie tegen het nieuwe
physiologische ras van de wratziekte-parasiet, die in het Sauerland op vele plaatsen
is geconstateerd, te onderzoeken.
Begin 1953 werd bij het onderzoek over de aardappelmoeheid aangetoond, dat
door kruising van resistente klonen van Solanum andigenum met de gangbare aardappelrassen, zaaisels met hoge percentages resistente planten kunnen worden verkregen. Op deze grondslag werd het kruisingszaad op grote schaal uitgezaaid. Vermoedelijk bevinden zich onder deze hybriden geen practijkrassen. Daarom is dit
materiaal op grote schaal opnieuw gekruist; de zaden er van werden gedeeltelijk aan
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de particuliere kwekers ter beschikking gesteld. Bij het resistentie-onderzoek van de
geselecteerde zaailingen konden de resultaten worden verklaard, door een dominante
erffactor H aan te nemen in een tetraploid schema. Vastgesteld werd, dat de resistente planten wel de lokstof uitscheiden en dat de larven ook in de wortels binnendringen; ze ontwikkelen zich daarin echter niet tot geslachtsrijpheid.
Een groot aantal zaailingen, gedeeltelijk van wilde aardappelsoorten, werden op
hun vatbaarheid voor het X- en het Y-virus onderzocht; de meest onvatbare werden
voor het maken van kruisingen gebezigd.
Door de zeer sterke besmetting konden op het bladrol besmettingsproefveld van de
3200 uitgeplante zaailingen slechts 35 worden aangehouden. De enkele overgebleven
ouderejaars zaailingen, die niet of in geringe mate ziek geworden waren, werden
als kruisingsouder gebruikt, in de hoop om op deze wijze de resistentie in het materiaal te kunnen opvoeren.
In de kassen op de „Prof. Broekema Hoeve" werden ongeveer 130.000 aardappelplanten virusvrij opgekweekt uit zaad. Ongeveer 40.000 klonen, waarvan een groot
kwantum met resistentie tegen Phytophthora infestans en Heterodera rostochiensis,
werden aan tal van Nederlandse kwekers afgegeven. Deze ontvingen ook een zeer
groot kwantum zaad.
Tevens werd een aantal geselecteerde zaailingen uitgepoot voor nader onderzoek
op zetmeel- en eiwitgehalte en op knolopbrengst met het doel materiaal op te sporen,
dat uitblinkt in een of meer van deze eigenschappen.
Bij de lupine werd opnieuw vooruitgang verkregen bij de typen met een snelle
jeugdontwikkeling; hiervan zijn thans productieve stammen aanwezig, die niet hardschalige zaden, niet openspringende en onbehaarde peulen bezitten. Veel aandacht
werd besteed aan typen, die bij uitzaai omstreeks 15 Augustus nog een goede opbrengst aan groene massa leveren. Meeldauwresistentie werd in vele practisch bruikbare combinaties verkregen. Eveneens werd resistentie tegen de door Fusarium oxysporum veroorzaakte verwelkingsziekte gevonden; het bestaan van verschillende
biotypen van deze schimmel gaf nog enige moeilijkheden. In het Nederlandse landras
bleek tolerantie tegen de door een virus veroorzaakte mozaïekziekte voor te komen;
tot dusverre kon deze tolerantie echter nog niet met zekerheid in voederlupinenstammen worden aangetoond.
Bij kruising van verschillende inteeltlijnen van stoppelknollen trad in „single"- en
„double-crosses" een sterk heterosiseffect op. Daar bij stoppelknollen typen voorkomen, die bij zelfbevruchting weinig of geen zaad produceren, is de mogelijkheid
aanwezig om door gebruikmaking van dit heterosiseffect tot betere rassen te komen.
Het onderzoek naar het voorkomen van knolvoetresistentie werd voortgezet. Bij het
zoeken naar mosterolie-vrije typen werden nieuwe methoden gebruikt.
Zowel bij Serradella als bij voederwikken werd gestreefd naar productieverhoging.
Bij Serradella werd resistentie tegen stengelbrand, bij wikken tegen valse meeldauwaantasting gevonden. Tevens bleek, dat tetraploide serradellastammen van een zodanige betekenis zijn, dat ze voor verdere veredeling in aanmerking komen.
Een groot aantal rassen, lijnen en jonge selecties van winter- en zomertarwe en
zomergerst werd onderzocht op veldresistentie tegen meeldauw en gele en bruine
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roest. Tevens werd een uitgebreid kruisingsprogramma van tarwe en gerst, met als
voornaamste doel resistentie tegen diverse ziekten, uitgevoerd. Ten behoeve van het
physiologisch onderzoek en de studie over de vererving van kouderesistentie, koudebehoefte en daglengtereactie bij granen, werd een aantal proefkruisingen gemaakt.
Een 25000 planten van jonge populaties werd uitgevroren, gedeeltelijk voor de
tweede maal. Het voor de tweede keer „uitvriezen" gaf zeer gunstige resultaten, namelijk 90—98 % overblijvende planten tegen 12—72 % bij het „uitvriezen" van de
oorspronkelijke populaties.
De onderzoekingen bij diploide rogge waren gericht op verbetering van de veredelingsmethode. Een combinatie van familieselectie en massale proefkruising gaf
bemoedigende resultaten. Tevens werden oriënterende proeven genomen met de z.g.
„recurrent selection".
De veredelingswerkzaamheden aan tetraploide rogge ontwikkelden zich in gunstige
zin. Uit mixoploid materiaal van een vijftal nieuwe rassen werden 800 nieuwe tetraploide planten verkregen, terwijl andere diploide roggerassen met colchicine behandeld werden. Het cytologisch onderzoek wees uit, dat met de voortgezette veredeling
een belangrijk grotere regelmaat in de deling der celkernen verkregen is, met als
gevolg minder chromosomenafwijkingen en een kleiner percentage inferieure roggeplanten dan enige jaren geleden. Uit practijkproeven bleek, dat deze tetraploide rogge
gelijke of iets hogere opbrengsten gaf dan diploide rogge en niet minder was dan de
tetraploide rogge van Duitse en Zweedse oorsprong. Opnieuw werd een duidelijk
hoger eiwitgehalte gevonden dan bij diploide rogge. De vezellengte van het stro is
groter dan bij diploide rogge.
Vele proefkruisingen bij mais werden aan een vergelijkend onderzoek onderworpen.
Enkele dubbele hybriden overtroffen de standaard behoorlijk. De onderzoekingen
over tolerantie jegens diverse uitwendige omstandigheden werden voortgezet; naast
koude-tolerantic tijdens het ontkiemingsstadium bleek ook het vermogen om gedurende het daaropvolgende stadium bij vrij lage temperatuur door te groeien van
groot belang te zijn.
Het onderzoek naar de constantheid van de zogenaamde „warmtesom", werd met
behulp van uitgebreide proeven voortgezet. Dit onderzoek, dat oorspronkelijk opgezet
was met het doel de bloei van rassen, die normalerwijs niet gelijktijdig bloeien te
laten samenvallen, blijkt een veel wijdere strekking te hebben. Onder andere kan
het bijdragen tot een meer rationele indeling van een land in zones, die voor de
verbouw van bepaalde rassen geschikt zijn.
De vezelvlasveredeling was hoofdzakelijk gericht op het kweken op resistentie tegen
de belangrijkste vlasziekten in ons land, te weten roest, brand, dode harrei en verbruinen. Met het uiteindelijke doel om resistentie tegen deze vier ziekten in één ras
te verenigen werden evenals in voorgaande jaren een groot aantal kruisingen, terugkruisingen en dubbele kruisingen verricht.
De veredeling van olievlas werd op bescheiden schaal voortgezet. Een aantal selecties werden op opbrengst, stevigheid, ziekteresistentie en oliegehalte getoetst.
Een scherpere selectie op roestresistentie bij raaigrassen werd mogelijk gemaakt
door op de kwekerij op regelmatige afstanden rijen roestgevoelige planten uit te
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zetten en deze vroeg in het seizoen te inoculeren met in de kas gedurende de winter
voortgekweekte roeststammen ; hierdoor werd een sterke en gelijkmatige besmetting
van het proefveld verkregen. Deze methode opent perspectieven voor het kweken van
geheel roestresistente rassen. Bij de kruisingen tussen Engels en Italiaans raaigras
vertoonden verschillende families een gunstiger combinatie van kouderesistentie,
voorjaarsontwikkeling en zomergroei dan de standaardrassen van Engels raaigras
hooitype. De polyploidie-veredeling van raaigrassen en rode klaver werd met kracht
voortgezet. De eerste proefselecties van tetraploid Italiaans raaigras kwamen bij uitzaai in jaaropbrengst niet boven de diploide oudervormen uit; zij hadden echter een
betere nagroei.
Verschillende families van tetrapoide rode klaver maakten zowel in de eerste als
in de tweede snede een betere indruk dan de diploide uitgangsrassen. Verschillende
aaltjesresistente klaverplanten, waarvan zaad gewonnen werd na kunstmatige bestuiving in de kas of na hommelbestuiving in kooien, gaven nakomelingschappen
met een zeer hoge graad van resistentie.
Het polyploide materiaal van enige voeder- en suikerbietenrassen werd wederom
aan een uitgebreid cytologisch onderzoek onderworpen. Door selectie van materiaal,
waarmede de veredeling moet worden voortgezet, werden voorzover het de opbrengst betreft, bemoedigende voorlopige resultaten bereikt. Tevens werden kruisingen gemaakt tussen diploide en tetraploide vormen, alsmede kruisingen tussen tetraploide suiker- en voederbietenrassen.
In het afgelopen jaar werd begonnen met de veredeling van koolzaad.

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van dit instituut is vooral gericht op problemen van fundamentele
aard, gelegen op het gebied van ziekteresistentie, inteelt en heterosis, soorts- en geslachtskruisingen, cytologie, kunstmatige mutatie (colchicinebehandeling) en veredelingsmethodes. De meeste onderzoekingen worden verricht in nauwe samenwerking met de Stichting voor Plantenveredeling.
Uit de op verschillende wijzen gevarieerde massale proefkruisingsmethode met
diploide rogge werden voldoende gegevens en materiaal verkregen, om de samenstelling van enige synthetische rassen mogelijk te maken. Twee hiervan worden thans
op verschillende standplaatsen beproefd. Behalve met bovengenoemde methode werden ook proeven ingezet met de zogenaamde „recurrent selection", waarmede in
Amerika bij mais zeer hoopgevende resultaten zijn verkregen en die voor rogge en
andere kruisbevruchters stellig ook mogelijkheden biedt. Het onderzoek naar inteelt
en heterosis bij diploide rogge werd tot een geheel afgerond en afgesloten.
Het veredelingsonderzoek bij mais is van vrij grote omvang geworden. De collectie
uitgangsmateriaal werd uitgebreid door aanvulling uit verschillende landen. Behalve
veredeling volgens het traditionele schema — welke leidde tot de samenstelling van
een aantal experimentele dubbele hybriden — wordt in toenemende mate aandacht
geschonken aan nieuwe methodes, zoals toepassing van monoploidie, „recurrent se53

lection" en „composite sibbing".
Het onderzoek naar de mogelijkheid om met behulp van de wilde soort Solanum
demissum aardappelrassen te kweken, die niet door Phytophthora worden aangetast,
kwam in het stadium van toetsing op „aardappeleigenschappen". De op kleine schaal
genomen proeven geven het recht te veronderstellen, dat er onder dit materiaal zaailingen voorkomen met een uitzonderlijk hoge productie aan zetmeel per ha.
In het kweken van aardappels met resistentie tegen de Coloradokever kwam meer
perspectief. Toetsing in zeer zwaar besmette velden wees uit, dat er onder de gekweekte zaailingen enige voorkomen, die zeer resistent zijn; het gaat nu vooral om
verhoging van de cultuurwaarde.
Dit jaar werd vastgesteld, dat Fj-generaties van kruisingen tussen zaailingen van
Solanum andigenum, die resistent zijn tegen Heterodera rostochiensis, en tuberosumaardappelrassen voor 50 of 80 % bestaan uit resistente planten. Een aantal van deze
hybriden is dit jaar opnieuw met tuberosumrassen gekruist, zodat kan worden verwacht, dat de zaaisels van 1954 potentiële rassen zullen bevatten. Getracht wordt
Heterodera- en Phytophthoraresistentie te combineren.
In samenwerking met Prof. Dr J. Reitsma in Indonesië werd een serie zaailingen
op resistentie tegen slijmziekte onderzocht. Hierbij werden verschillende zeer resistente klonen gevonden. Het niveau van de overige eigenschappen dient echter nog
te worden verhoogd.
Het onderzoek naar de mogelijkheid om door veredeling tot verhoging van het
eiwitgehalte bij aardappelen te komen vordert langzaam, omdat het eiwitgehalte zo
sterk onder invloed van uitwendige omstandigheden varieert.
Het cytologische onderzoek met behulp van de phase-contrast microscoop werd
voortgezet. Objecten waren hierbij vooral tetraploide rogge en tetraploid koolzaad.
De tetraploide rogge werd intensief cytologisch onderzocht in verband met de fertiliteit. Tevens werd onderzoek verricht aan soortsbastaarden van tarwe en aan Triticale.
De veredeling van de tetraploide rogge ontwikkelde zich in gunstige zin.
Ten slotte kan nog vermeld worden dat de oude instituutsrassen Juliana wintertarwe en Vindicat wintergerst hun terrein hebben verloren. Het nieuwe wintergerstras Vinesco biedt goede perspectieven.

Rijksinstituut

voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Het I.V.R.O. verricht onderzoek van rassen van landbouwgewassen ten behoeve
van de Raad voor het Kwekersrecht en voor de samenstelling van de Rassenlijst van
Landbouwgewassen.
De onderzoekingen voor de Raad voor het Kwekersrecht hebben betrekking op de
zelfstandigheid van rassen, die door de kwekers ter registratie worden aangeboden.
Dit werk eist een morphologische en phaenologische studie van de sortimenten door
geregeld proefveldbezoek en het maken van beschrijvingen van verschillende plantendelen in het laboratorium.
In 1953 werd rapport uitgebracht over een aantal aardappelrassen. Een onderzoek
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naar de herkenbaarheid van een aantal enkele hybriden van mais resulteerde in een
voorlopige determineertabel.
De kennis omtrent de kenmerken van de verschillende rassen, die voortvloeit uit
dergelijk onderzoek, wordt daarnaast toegepast voor de bepaling van het ras en van
de raszuiverheid aan monsters, afkomstig uit de practijk. Zo werden 25 monsters
brouwgerst onderzocht naar korrelkenmerken en 63 monsters aardappelen naar kenmerken van knol en lichtkiem. Eveneens werd onderzocht in hoeverre de stekbieten
van de verschillende bietentypen zijn te onderscheiden.
Het monsteronderzoek aan een groot aantal zaadmonsters, afkomstig van de proefvelden van de Landbouwvoorlichtingsdienst, leverde vele gegevens voor de registratie
zowel als voor de Rassenlijst. Aan pas geoogste monsters van tarwe, haver en gerst
werden de rasverschillen in de lengte van de kiemrust en de daarmee samenhangende
neiging tot het optreden van schot onderzocht.
Een zaaitijdenproef met 44 graanrassen gaf inzicht in de verschillende gedragingen
van de rassen met betrekking tot hun phaenologie en de daarmee in hoge mate
samenhangende wintervastheid.
Aan het sortiment koolzaadrassen werd de mate van zaaduitval tijdens de oogst
nagegaan.
Het onderwatergewicht werd bepaald aan aardappelmonsters van 25 proefvelden.
De rassenproeven van de proefboerderijen en van de interprovinciale proefvelden
leverden belangrijke gegevens voor de Rassenlijst voor zover het de granen, peulvruchten, handelsgewassen en aardappelen betreft. Er werden 73 nieuwe rassen
onderzocht, waarna er 17 in de 29ste Beschrijvende Rassenlijst konden worden opgenomen. Met 39 rassen wordt in 1954 het onderzoek voortgezet, terwijl 17 een onvoldoende resultaat gaven op grond waarvan de beproeving werd stopgezet.
Op de proefboerderij „de Hoge Born" werden wederom de nieuwe rassen aan een
voorbeproeving onderworpen. In overleg met verschillende belanghebbenden werd
een systeem van versnelde beproeving opgezet, dat in 1954 zal worden toegepast.
Bij aardappelen werden 276 nieuwe rassen onderzocht. Ter bestudering van de
droogte-, kringerigheid- en schurftresistentie en voor de pootgoedteelt werden nog
20 proefvelden aangelegd. Dit uitgebreide vooronderzoek bij aardappelen geschiedt
ten dele in samenwerking met de „Commissie ter bevordering van het kweken en het
onderzoek van nieuwe aardappelrassen", van welke commissie het technische werk
bij het instituut is ondergebracht.
De resultaten van het rassenonderzoek aan grassen, klavers, voedergewassen en
groenbemestingsgewassen komen eveneens tot uiting in de 29ste Rassenlijst. Op beweidingsproefvelden werd onderzocht de reactie van verschillende soorten en rassen
van grassen en klavers onder beweidingsomstandigheden. Tevens werden bepalingen
gedaan omtrent de opbrengsten van niet-begraasde gedeelten, het aantal beweidingsdagen, de gewichtstoename van het vee alsmede de melkopbrengst. Voor dit onderzoek werden o.m. eeneiige tweelingen gebruikt. Met verschillende voedergewassen
werden stalvoederproeven genomen. In 1953 waren voor dit onderzoek de volgende
proefvelden in studie: 2 met suikerbieten-rassen, 14 met voederbieten-rassen, 4 met
koolrapen-rassen, 6 met wortelrassen, 1 met voederkool-rassen, 3 met lupine-rassen,
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10 met stoppelknollen-rassen, 6 met lucerne-rassen, 3 met Westerwolds raaigrasrassen, 2 met rode klaver-rassen, 8 met mengsels van grassen en klavers, 2 met verschillende groenvoedergewassen en 12 beweidingsproefvelden.
Op wiskundig gebied was het belangrijkste wetenschappelijke werk gericht op
multiple regressie, correlatie en aanverwante problemen w.o. interactie-analyse. De
gevonden methodes werden gebruikt voor het analyseren van de reacties der rassen
onder speciale omstandigheden. Tevens werden ze gebruikt voor het productieniveauonderzoek van het C.I.L.O. en voor de bedrijfsanalyse, die door het L.E.I. wordt
uitgevoerd; in het algemeen voor problemen met veel variabelen.
Bij het technisch werk van de Stichtingen voor Pootaardappel- en Landbouwzaaizaadpropaganda in het buitenland, dat door het instituut wordt verricht, werden 71
proefzendingen van tezamen 5400 kg zaaizaden en 91 proefzendingen pootaardappelen
van in totaal 50.000 kg over de gehele wereld verzonden.

Stichting Nederlandse

Vienfederatie

Ondanks de overstromingsramp, ten gevolge waarvan de belangrijkste uiencentra
voor de teelt van uien uitgeschakeld werden, kon het selectie-onderzoek met zaai-uien
normaal voortgang vinden. Aan de hand van het onderzoek werden door de Commissie Practijkproeven Uien twee facultatieve selecties tot hoofdselectie bevorderd
en voor opname in de Rassenlijst voorgedragen. Het betrof hier de tot het Noord-Hollandse Strogele type behorende selecties Wijdehoud en Victrix.
De lopende onderzoekingen betreffende de geschiktheid van de tot het Nederlandse
uiensortiment behorende selecties voor de teelt van plantuien werden voortgezet.
Het gedurende een drietal jaren uitgevoerde selectie-onderzoek met 25 tot de Zwijndrechtse pootui behorende selecties werd afgesloten. Naar aanleiding van de hiermede
verkregen resultaten werden de selecties Fortuna, Wijdewin, Winterkoning, Superno
en Altena's Roem in de Rassenlijst 1954 opgenomen.

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouw gewassen
De werkzaamheden van dit instituut omvatten de algemene classificatie, beschrijving en documentatie van rassen van tuinbouwgewassen ; voorts wordt onderzoek verricht over de kenmerken van nieuwe rassen voor de Raad voor het Kwekersrecht en
over de cultuurwaarde van rassen voor de Rassenlijsten, terwijl ten slotte de veredeling van tuinbouwgewassen, de zaadteelt en de boomkwekerij een onderdeel van
het onderzoekingsprogramma vormen. Het onderzoek is thans over een drietal afdelingen verdeeld, namelijk een afdeling voor rassenonderzoek en veredeling, een afdeling
bijzonder onderzoek en een afdeling taxonomie. De eerste afdeling heeft tot taak de
problemen van speciale gewassen in hun totaliteit te overzien, de economisch belangrijke vraagstukken er van op de voorgrond te stellen en deze tot een oplossing
te brengen. Het werk van de tweede afdeling omvat de wiskundige bewerking van
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de proefresultaten, het phytochemische onderzoek, het physiologische onderzoek e.d.
De derde afdeling voert enerzijds opdrachten uit voor de Raad voor het Kwekersrecht, anderzijds worden kenmerk-onderzoekingen uitgevoerd, die verband houden
met de door de eerste afdeling opgestelde probleemstellingen. Deze derde afdeling
verricht tevens taxonomisch onderzoek van Nederlandse siergewassen.
Wat betreft de onderzoekingen kan het volgende worden medegedeeld.
Bij groot fruit werden vorderingen gemaakt bij de veredeling van kers en pruim.
Het gebruikswaarde- en het geniteursonderzoek bij de kers leverde voldoende resultaten om een duidelijke richting aan het werk te geven. Reeds eerder was gebleken,
dat bij kruising van vroege rassen geen kiembaar zaad kan worden verkregen. Het
gelukte echter hierin te voorzien door embryo-cultuur toe te passen, waardoor
2—15 % goede kiemplanten werden verkregen. Tevens werd nagegaan in hoeverre
de factoren temperatuur en licht invloed uitoefenen op het ontstaan van remmingsverschijnselen bij de vrijgemaakte embryo's. De kers was betrokken bij het onderzoek
naar de mogelijkheid van zelfbevruchting van zelfincompatibele planten bij temperaturen tussen 10 en 15° C. Het bleek mogelijk de Meikers te vermeerderen door
afleggen. Dit laatste geldt ook voor verschillende gewone pruimerassen. De betekenis
hiervan voor de cultuur van pruimen zal nader worden onderzocht.
Het onderzoek over klein fruit had in de eerste plaats betrekking op de aardbei.
Van deze fruitsoort kwam een determinatietabel gereed voor het identificeren van de
verschillende rassen. Om de nieuwe zaailingen het gehele jaar door op virus te kunnen onderzoeken werd een methode uitgewerkt, waarmede het mogelijk is te allen
tijde over uitlopers van proefplanten te beschikken. Bij het onderzoek naar de slechte
vruchtzetting van sommige Jucunda-klonen bleek, dat de hoofdoorzaak hiervan in de
slechte kwaliteit van het stuifmeel gelegen was. Het veredelingswerk bij de framboos
leverde tot heden 600 planten met resistentie tegen de virus-vector Amphorophora
rubi op; deze zullen op gebruikswaarde worden geselecteerd. In samenwerking met
het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd getracht van bestaande
frambozenrassen absoluut virus-vrij materiaal te verzamelen om hiervan zuiver uitgangsmateriaal te kunnen kweken. Tot nu toe werd echter nog geen absoluut zuiver
materiaal aangetroffen.
Ten aanzien van de groentegewassen werden onderzoekingen gedaan bij andijvie,
asperge, bloemkool, boon, doperwt, komkommer, sluitkool, kroot, kropsla, paprika,
spinazie, tomaat, ui en wortel. Zo bleek bij asperge, dat Amerikaanse selecties voor
Nederlandse omstandigheden niet doelmatig zijn. Aan de practijk werd aspergezaad
afgegeven, dat uitsluitend mannelijke planten oplevert; verwacht wordt, dat hiermede
een opbrengstverhoging van 10—15 % zal worden verkregen. Bij bloemkool werd
gevonden, dat men in de zomermaanden vrij gemakkelijk wortelstek kan doen ontstaan; in de herfst is dit bezwaarlijk. Een proef om de bloemkoolstronken vorst-vrij
te overwinteren leverde gunstige resultaten. In verband met de veredeling van de
boon werd ter verdere beproeving aan de practijk een nieuwe stamslaboon met resistentie tegen rolmozaïek uitgegeven; tevens werden nieuwe kruisingen verricht om
ook resistentie tegen andere ziekten te verkrijgen. Bij de komkommer kwamen door
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kruising van het vruchtvuur-resistente ras Highmoor met de Nederlandse groene
rassen Lange Groene Broei en Eminent en het daarop volgende selectiewerk vijf
nieuwe resistente typen gereed. Practijkproeven bij sluitkool wezen uit, dat gemiddeld 30 à 50 % van de in de handel zijnde selecties aan redelijke eisen voldoen.
Door selectie op knolvoetresistentie in een Amerikaanse witte koolsoort werden ongeveer 20 % resistente planten verkregen ; de gebruikswaarde moet echter nog meer
aan de Nederlandse omstandigheden worden aangepast. Zowel de sluitkool als de
kroot werden betrokken bij het onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de
zelf-incompatibiliteit van planten. Ten aanzien van kropsla wordt in samenwerking
met Franse, Duitse en Engelse specialisten een documentatie van de rassen uitgewerkt
om de naamsverwarring op te heffen. Het veredelingswerk bij kropsla betrof voornamelijk de resistentie tegen rand, meeldauw en virus. Uit een grote hoeveelheid
paprikarassen werden in de loop van enige jaren enkele vroege, laaggroeiende rassen
verzameld, die redelijk goed voldoen bij de vollegrondsteelt in ons land; de resultaten
met het nieuwe Canadese ras Vinedale Sweet Pepper waren zeer gunstig. Enkele
wolf-resistente spinazierassen naderden hun voltooiing. Tevens werd bij spinazie een
gunstig resultaat verkregen met het selecteren van een snelgroeiend, vorstresistent
type voor de teelt in het warenhuis in het vroege voorjaar; hierin zal de resistentie
tegen Wolf nog worden ingekruist. Bij de tomaat werd goede voortgang gemaakt met
het kweken van een vroeg-rijp, productief ras, dat resistent is tegen aaltjes, kurkwortel, Verticillium en bladvlekkenziekte. Het veredelingswerk bij de ui, dat ten
doel heeft te komen tot een beter bewaarbare en vervoerbare ui, die toch flink productief is, werd voortgezet. Bij de wortel werd de basis voor de selectie op carotinegehalte verbeterd.
Ten behoeve van de kruidenteelt werden onderzoekingen gedaan over productie,
gehalte e.d. bij verschillende kruidengewassen. Bij Atropa belladonna werden aanwijzingen verkregen, dat in éénjarige planten het alkaloidgehalte vermoedelijk het
hoogste is in het begin van de bloei, terwijl dit bij overjarige planten tijdens de volle
bloei, als reeds vele bessen aanwezig zijn, het geval schijnt te zijn. Bij Coriandrum
sativum werden proeven gedaan over de onkruidbestrijding. Bij Digitalis lanata werd
een colchicinebehandeling toegepast, in de hoop een verhoging van het gehalte te
verkrijgen. Het bleek mogelijk het voortijdig schieten van dit gewas te beperken
door niet vóór 1 April te zaaien; de beste tijd was tussen 1—15 April. Selectie
op het totale gehalte aan glycosiden bij Digitalis purpurea bleek perspectief te
geven. Door toepassing van een koude-behandeling bij voldoende ontwikkelde
planten kon bij dit gewas een verkorting van de van nature tweejarige groeicyclus
worden verkregen; het zaad en de zeer jonge plantjes bleken niet koude-gevoelig
te zijn.
Als onderzoekingen, die niet op een bepaald gewas betrekking hebben, kunnen
nog worden vermeld de proefnemingen betreffende het gebruik van insecten bij het
veredelingswerk, de toepassing van waterverneveling bij het stekken en het gebruik
van plastic bij het stekken.
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Laboratorium

voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het veredelings- en selectie-onderzoek, dat op dit laboratorium wordt uitgevoerd,
betrof in de eerste plaats de veredeling van de appel, nl. het kweken van laatbloeiende
rassen (dit onderzoek is thans in het vijfde jaar) en de waardebepaling van nieuwe
rassen uit kruisingen van 1935. Bij de appels Yellow Transparant en Jonathan werd
geen invloed van photoperiodiciteit gevonden. Er werd een begin gemaakt met een
onderzoek naar de invloed van de temperatuur op het onderdrukken van het uitgroeien van de bloemknoppen. Proeven over de kieming van app°lzaden toonden
aan, dat het endosperm belemmerend werkt op de narijping en de kieming van het
embryo. De selectie op schurftresistentie werd voortgezet.
Bij tomaat werd voortgegaan met het maken van mannelijk steriele lijnen van
enkele rassen van het type, waarbij het stuifmeel wel goed is, maar niet uit de helmhokjes vrijkomt. Het onderzoek over resistentie tegen Cladosporium fulvum had voornamelijk nog betrekking op de physiologische differentiatie van de schimmel. Kunstmatige bestuiving volgens verschillende methodes werd bij verschillende rassen beproefd. Het heterosisonderzoek werd voortgezet. Stuifmeel van tomaat fen van peer),
dat gedurende 3 jaar bij — 2 0 e C bewaard was, gaf goede vruchtzetting.
Bij cyclamen werd begonnen met waarnemingen aan een eerste, tweede en derde
inteeltgeneratie bij Bose van Aalsmeer. Reeds op het oog bleek de derde inteeltgeneratie aanzienlijk verzwakt te zijn. Voortgegaan werd met de zaadwinning van speciaal
geselecteerde cristata-vormen. Genetische waarnemingen en cytologisch onderzoek
werden verricht bij kruisingen tussen diploide en tetraploide grootbloemige cyclamen.
Ter bestudering van de cytologie werden kruisingen gemaakt tussen botanische soorten onderling. Kruisingen tussen grootbloemige en botanische soorten leverden voor
de practijk bruikbaar geachte kleinbloemige Sylphide-planten op. Het is thans mogelijk geïsoleerde embryo's uit het nagenoeg rijpe zaad steriel op te kweken. Omtrent de
erfe'ijkheid van het muteren van de grondfactor voor bloemkleur in cyclamen werd
bevestigd, dat in muterende lijnen het aantal muterende planten van jaar tot jaar
toeneemt, wanneer de planten in stand worden gehouden. Het onderzoek over de
systematiek en de nomenclatuur van cyclamen werd afgesloten, het cytologisch onderzoek wordt voortgezet.
Van de Rhododendron-kruisingen wordt in 1954 de eerste bloei verwacht. Met continue belichting kon de ontwikkeling van de planten aanzienlijk worden versneld.
De selectieproef met asperges (derde oogst in 1953) wees uit, dat het zin heeft
op mannelijke planten te selecteren; de kwaliteit gaat hierbij niet achteruit. Het
selectiewerk bij erwten werd voortgezet.
Er werd een begin gemaakt met de veredeling van Callistephus chinensis en van
Delphinium.

. ^m
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas
Omtrent het op dit proefstation verrichte onderzoek op het gebied der veredeling
en rassenvergelijking kan onder meer het volgende worden medegedeeld.
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In een stookkas werden de beste resultaten gekregen met Amsden perziken op St
Julien C als onderstam. De Cineraria-selecties vertoonden een grote kleurvastheid.
Het slaras Proeftuins Blackpool liet in de korte winterdagen een veel snellere groei
zien dan het ras Meikoningin; het was bovendien beter bestand tegen ongunstige
omstandigheden. Uit brocoli werd een type geselecteerd, dat vrijwel niet meer van
bloemkool kan worden onderscheiden, doch dat koude-resistent is.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Op het gebied der veredeling werden op dit proefstation sortimentsvergelijkingen
genomen met Gloxinia's uit zaad, met Pyrethrumbloemige chrysanten, met rozennieuwigheden en met dahlianieuwigheden, deze laatste in samenwerking met de
Nederlandse Dahlia Vereniging.
In samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Siergewassen
werden met cyclamen herkomstvergelijkingen genomen.
Vermoedelijk door het optreden van „crossing over" werden bij de z.g. 100 % gevulde violieren teleurstellingen ondervonden, daar enige stammen slechts enkelbloeiende planten opleverden.
De beoordeling van de selectieproeven in samenwerking met de Lelievereniging
West-Friesland bij Lilium regale werden voortgezet.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

De onderzoekingen van dit laboratorium hebben zowel betrekking op plantkundige
als op dierlijke erfelijkheidsproblemen.
Op plantkundig gebied werden bij de boon chemogenetische analyses verricht van
de kleureigenschappen van de verschillende delen van de plant, zoals stengel, blad,
bloem, vrucht en zaad. Bij tabak werd de erfelijkheid van de grootte, de vorm en
de aantallen der bladeren onderzocht; tevens werd nagegaan of er een verband bestaat tussen de zaadkwaliteit en de bloemkleur. Het onderzoek bij de violier had betrekking op de erfelijkheid van de bloemvorm en -kleur en op de wijze van vertakking. De grassen Poa pratensis, Festuca rubra en Agrostis stolomifera werden onderzocht op het vóórkomen van natuurlijke Polyploidie. Bij rogge werd cytogenetisch
onderzoek gedaan betreffende inteeltverschijnselen. Ten slotte werd een aantal inheemse Orchideeën-soorten cytologisch onderzocht.
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PLANTENZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek

De taak van dit instituut bestaat uit het onderzoek van Plantenziekten en -plagen
op het gebied van tuin- en landbouw.
Op tuinbouwkundig gebied werd in de eerste plaats aandacht besteed aan de fruitteeltgewassen. Zo bleek het zwarte wortelrot, bij aardbeien, dat in sommige teeltcentra (bijv. Beverwijk) zeer veel schade doet, primair door wortelaaltjes veroorzaakt
te worden. Het rot werd verergerd door de secundair optredende bodemschimmels.
Bij de preventieve bestrijding van perenschurft werden goede resultaten verkregen
met het nieuwe fungicide captan. Een stambasisrot, dat de laatste jaren veel schade
veroorzaakte in boomgaarden van het appelras Cox's Orange Pippin en enkele andere
variëteiten, bleek veroorzaakt te worden door Phytophthora cactorum, een schimmel
die in Nederland nog nooit als parasiet van appelbomen was waargenomen, maar die
wel als zodanig uit het buitenland bekend was.
Voor het bepalen van de juiste tijdstippen van bestrijding van het fruitmotje en
de vruchtbladroller werd met zeer veel succes gebruik gemaakt van de Robinsonlichtval, die het begin en het verloop der vluchten veel beter leek te registreren dan
enige andere voordien toegepaste methode. Deze val was ook bij uitstek geschikt voor
het inventarische onderzoek betreffende de Tortriciden in boomgaarden. Een combinatie van de bestrijding van fruitmotje en vruchtbladroller bleek ook in 1953 zeer
goed mogelijk te zijn. Bij het wantsenonderzoek werd de biologie van Lygus pabulinus
L., een der schadelijkste appelwantsen, uitvoerig onderzocht. In Zeeland werden bij
het mijtenonderzoek de eerste aanwijzingen verkregen van het optreden van resistentie tegen parathion bij het fruitspint. Tevens werd de invloed van de spintaantasting op de groei van de boom nagegaan; in bestrijdingsproeven bleken met de middelen EPN 300, PCPBS + parathion, PCBPCS en PCPCBS + parathion fraaie resultaten geboekt te kunnen worden.
Het onderzoek inzake de dwergziekte van de framboos leidde tot de ontdekking
van de vector van het virus, n.1. de bramencicade; de biologie van dit insect werd
bestudeerd. Goede bestrijdingsmogelijkheden van de vector bleken o.m. aanwezig te
zijn in de vorm van een winterbespuiting met DNC of VBC.
Het onderzoek inzake de bestrijding van de rondknopmijt wees uit, dat een op het
juiste tijdstip uitgevoerde bestrijding met bepaalde zwavelpreparaten kan resulteren
in een goede bestrijding.
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Ten behoeve van het vectorenonderzoek van de Eckelraderziekte bij kers werd
de Cicadellidenfauna van kersenboomgaarden in studie genomen; er werden reeds
vele infectieproeven ingezet.
Genezing van viruszieke planten kon bij aardbeien, wat betreft aantasting door
het non-persistente aardbeivirus I, en bij frambozen, aangetast door de dwergziekte,
met behulp van warmtebehandeling meer in details worden bestudeerd. Een korte behandelingsduur (1 uur) bij hogere temperatuur (45° C) met warm water bewees bij
het dwergziektevirus van framboos voordelen te hebben boven een langere behandeling bij lagere temperaturen en boven een warme luchtbehandeling.
Bij Meikers werd de aanwezigheid van een nieuwe virusziekte aangetoond; het
virus van een zieke zure kers met overeenkomstige verschijnselen als bij Meikers
kon op komkommer worden overgebracht, waardoor de hoop is gewekt, dat het
mogelijk is een snelle diagnosemethode te vinden. Verder kwam vast te staan, dat
verschijnselen overeenkomende met die van het in Amerika zo schadelijke „ring
spot"-virus ook hier bij kers optreden; ze zijn met entingen over te brengen en gaan
met zaad over.
Ten aanzien van de groentegewassen kan het volgende worden medegedeeld.
De zaadbehandeling met thiram (TMTD) bij augurken was zeer succesvol; deze
methode heeft thans in de practijk algemeen ingang gevonden.
Ter bestrijding van knolvoet bij kool werden proeven genomen met verschillende
fungiciden, zoals zineb, thiram en organisch kwik. Met thiram werden de beste resultaten verkregen wat de bestrijding van de ziekte betreft, maar men moet oppassen
voor beschadiging; vooral bloemkool bleek erg gevoelig te zijn.
Ter bestrijding van wolf in spinazie werden verschillende moderne fungiciden onderzocht. Daarbij bleek, dat zineb- en zirampreparaten de beste resultaten gaven mits
met de bespuitingen in een zeer jong stadium van het gewas werd begonnen.
Een methode werd uitgewerkt om nieuwe tomatenkruisingen en -rassen snel op
hun vatbaarheid voor Verticillium te kunnen onderzoeken. Een goed criterium van
infectie bleek het vergelen en afvallen van de kiemblaadjes te zijn. De temperatuur
mag tijdens de proef niet boven 27° C stijgen.
Een nieuwe ziekte van witlof, waarbij de bladranden een bruine rotting vertonen,
bleek veroorzaakt te worden door de bacterie Pseudomonas marginalis.
Bij het onderzoek van de phaenologie van de aspergevlieg bleek een nauwe correlatie te bestaan tussen het verschijnen van de eerste vliegen en het overschrijden
van een bepaalde bodemtemperatuur. Voorts werden aanwijzingen verkregen, dat de
lange vluchtperiode der vliegen samenhangt met het cultuursysteem. Het onderzoek
bevestigde verder, dat een nauwgezette stengel-opruiming en -vernietiging, indien
juist uitgevoerd, een zeer effectieve bestrijdingsmethode kan zijn. Het koolvliegonderzoek wees uit, dat de kleine koolvlieg over het hele land verspreid voorkomt; de
grote koolvlieg treedt daarentegen vnl. in Drente en N.O. Overijssel op. Uit een
groot aantal landelijke bestrijdingsproeven bleek, dat bestrijding met de strooimiddelen chloordaan en aldrin goede resultaten geeft.
De resistentiekruising bij augurken bracht een nieuw ras (TF 7 stam) met zulke
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goede eigenschappen en hoge mozaïektolerantie naar voren, dat het waardevol genoeg geacht wordt om het bij de Raad van het Kwekersrecht als nieuwe augurkenras
aan te melden.
Stamslabonen bleken zeer uiteen te lopen wat betreft aantasting door de zwarte
vaatziekte (veroorzaakt door Phaseolus virus 1); Servus b.v. heeft er meer last van
dan Furore en Voorluk.
Aangaande Phaseolus virus 2 werd bij stamslabonen gevonden, dat de rassen Imuna
en Parisia nauwelijks of geen reactie er op vertoonden, zodat deze ongetwijfeld van
waarde zijn voor de veredeling op resistentie tegen dit virus. Voor erwten is bewezen, dat gladiolen evenals tuinbonen een besmettingsbron kunnen zijn wat betreft
Phaseolus virus 2.
Stip werd in 1953 weinig geconstateerd. In het voorjaar was de zetkool wel ernstig
met het stipvirus besmet; de overdracht van het virus naar de aanplant was echter
zeer goed tegen te gaan door de bespuiting van de zetkool met systox. Voor het Geestmerambacht werd de toepassing van dit middel vrijgegeven. Bovendien was 1953 een
jaar waarin zeer weinig koolluis optrad.
Het onderzoek betreffende kurkwortel in de tomaat bracht de opvatting naar voren,
dat een tabaksnecrosevirus de veroorzaker er van is; om echter de ziektesymptomen
te doen optreden (uitgroeiingen en verkurkingen ) moet tegelijk een reactie van de
cellen op verwondingen optreden; hierbij is gedacht aan steekwonden door aaltjes.
Het verdelingswerk bij tabak, gericht op tolerantie en overgevoeligheid ten opzichte van het mozaïekvirus gaf een negental veelbelovende hybriden, die terug werden gekruist met cultuurtypen van de tabak.
De studie van het ratelvirus van de tabak, dat de veroorzaker is van het stengelbont bij de aardappel, is een belangrijke stap gevorderd, doordat gebleken is, dat de
stengelbontsymptomen in het loof van de aardappelplant kunnen worden verkregen
door de proefplanten in het begin van de infectie enige tijd bij lage temperatuur te
houden (2 à 3° C). Het virus bleek bij erwtenbladeren locale vlekjes teweeg te brengen. De gedachte is thans opgekomen, dat het virus misschien in de wortels van
erwten of andere gewassen en onkruiden kan voorkomen.
Bij bloemisterijgewassen werden verschillende ziekten onderzocht, o.a. een nieuwe,
in Amerika zeer schadelijke bacterie-aantasting van anjers. Tegen meeldauw van
Begonia's werden met enkele nieuwe bestrijdingsmiddelen goede resultaten bereikt.
Meeldauw van kasrozen kon uitstekend bestreden worden met een zwavelpreparaat
(vomasol) en een aromatische thio-ester.
Primula veris bleek in vele tuinen een waardplant te zijn van een virus, dat als
komkommervirus (Cucumis virus 1, st Chr.) serologisch verwant bleek te zijn aan
het in Engeland bij de tomaat geconstateerde „Aspermy"virus.
Bij het onderzoek van bol-, knol- en wortelgewassen bleek een bij bepaalde aardappelrassen gevonden oppervlakkig rot, waaruit de schimmel Colletotrichum atramentarium geïsoleerd werd, na infectieproeven inderdaad door deze parasiet veroorzaakt
te worden. Deze aantasting was tot nu toe onbekend. Ontsmetting met een organisch
63

kwikpreparaat (dat alleen bij pootaardappelen toegepast mag worden) gaf, kort na
het rooien gebruikt, een sterke vermindering van de aantasting.
Vernevelen van zineb werkte het beste als middel ter bestrijding van valse meeldauw
in uien; een vroege behandeling is echter noodzakelijk. Koprot van uien kon behoorlijk bestreden worden door de uien 7—10 dagen na het oogsten gedurende 24 uur
bij 40° C te drogen. Droogt men eerder, dan zijn de weefsels nog te turgescent; het
resultaat is dan veel minder gunstig.
Voetziekten van erwten blijken door geheel verschillende oorzaken te kunnen ontstaan. Nader onderzoek is nodig alvorens een meer definitieve uitspraak kan worden
gedaan.
Het onderzoek betreffende de diapause van de Coloradokever toonde aan, dat de
daglengte, inwerkend op de kevers, een belangrijke invloed uitoefent op het al of
niet in diapause gaan.
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de voedselplanten van de wortelvlieg.
In bestrijdingsproeven gaf de volveldsbehandeling en de regelbehandeling met
chloordaan en aldrin goede tot vrij goede resultaten. De resultaten met parathion
waren minder. Een zaadbehandelingsmethode, waarmede ook reeds goede resultaten
werden geboekt, wordt uitgewerkt en getoetst.
De studie van het bladrolvirustransport bracht aan het licht, dat het slagen van
kunstmatige infecties door luizen nog onbekende voorwaarden bevat. De laatst verkregen gegevens echter geven goede hoop, dat thans de goede methode verkregen is.
Overeenkomstige studies betreffende het transport van het X-virus gaven minder
complicaties. Hierbij werd gevonden, dat het X-virustransport afhankelijk is van de
ouderdom van de plant op het tijdstip van inoculatie en van de plaats waar de inoculatie plaatsvindt. Er werd nagegaan of genezing van bladrolzieke aardappslknollen
door middel van warmtebehandeling in de practijk kan worden toegepast.
Bij kringerige aardappelen werd een studie begonnen omtrent speciale kristallen,
die in zieke knollen veel aanwezig zijn, in de hoop hierop een diagnostiek te kunnen
opstellen.
Het peulvruchtenonderzoek betrof in de eerste plaats de biologie en de bestrijding
van de bonenkever. Een bestrijding met DDT of parathion vlak vóór het begin van
de leg bleek zeer goede resultaten op te leveren.
Vervolgens werd het onderzoek inzake de erwtenbladrandkever, de erwtengalmug
en de erwtenpeulboorder voortgezet; het leidde tot een zeer bevredigend bestrijdingsadvies, dat reeds aan de practijk werd doorgegeven. Het residu-onderzoek, uitgevoerd
door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, motiveerde het vrijgeven van parathion voor de bestrijding van de erwtenpeulboorder in erwten voor de groene pluk
(conserven-diepvries-weck e.d.), tot 10 dagen vóór de oogst.
Het nematologisch onderzoek bracht aan het licht, dat erwten een voetziekte-achtige
aantasting kunnen vertonen als gevolg van beschadigingen, veroorzaakt door de ectoparasiet Hoplolaimus uniformis.
Aan de hand van een regelmatige bemonstering van een 30-tal proefvelden wordt
een populatie-onderzoek naar het voorkomen van stengelaaltjes ingesteld.
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Op het gebied der handels- en voedergewassen werd gevonden, dat een goede NPKbemesting bij koolzaad een duidelijk mindere aantasting door de spikkelziekte opleverde. Het ras Dippe bleek minder resistent dan andere koolzaadrassen. De verspreiding van deze ziekte blijkt vooral door regen beïnvloed te worden. Van de
onderzochte fungiciden gaf een combinatie van zineb + Cu-oxyduul de beste werking. Bestrijding in het veld leverde moeilijkheden op i.v.m. de dichte stand van het
gewas ten tijde van de hauwontwikkeling.
Het onderzoek inzake de biologie en de phaenologie van de koolzaadsnuitkever en
de koolzaadgalmug leverde voor de bestrijding vele belangrijke gegevens op. Er kon
een duidelijke invloed van temperatuur en windsterkte op het zwermen der kevers
worden vastgesteld. Uit bestrijdingsproeven bleek, dat de koolzaadsnuitkever met
succes met dieldrin en dieldrin/HCH bestreden kan worden. Deze bestrijding had
ook indirect een nuttig effect t.a.v. de aantasting door de koolzaadgalmug. In
bestrijdingsproeven tegen de koolzaadgalmug gaven DDT en dieldrin beide bevredigende resultaten, mits op het juiste tijdstip behandeld werd.
Op klaver werd een virus aangetroffen, dat door de cicadelli de Euscelis plebejus
Zett. kan worden overgebracht.
Bij lupinen bleek, dat het percentage zaadovergang van het lupinen-mozaïekvirus
ongeveer 5 % is. Vroeg besmette planten leveren aanzienlijk minder zaad op dan
laat besmette.
In 1953 werd bij het voedingsziektenonderzoek veel aandacht besteed aan landbouwgewasesn (vlas, suikerbiet, lupine e.a.). Hoofdzaak bij dit onderzoek is het vaststellen van betrouwbare symptomen ten einde de aard van het tekort of de overmaat aan bepaalde elementen te kunnen diagnosticeren. Dit toch is van belang voor
het verdere onderzoek en voor het uiteindelijk opheffen van de moeilijkheden. Ook
voor de tuinbouw en de bosbouw werden proeven genomen en diagnoses gesteld.
Gewasanalyses werden verricht bij appelbomen ten einde de evt. invloed van bestrijdingsmiddelen op de samenstelling van het blad na te gaan.
Het resistentie-onderzoek had in de eerste plaats betrekking op graanroesten. De
interesse van de graankwekers voor de veredeling op resistentie tegen gele roest is
belangrijk toegenomen. Door het ontbreken van een gekoelde kasruimte geeft het
kweken van deze roest nog wel eens moeilijkheden, maar aan alle aanvragen uit de
practijk kon worden voldaan.
De werkzaamheden betreffende tarwe-stuifbrand, waarbij ieder jaar de gehele serie
van het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek met alle 7 stuifbrandphysio's geïnfecteerd wordt, kost zeer veel tijd. Daar de belangstelling van kwekerszijde echter niet
groot is, is de kans, dat er minder vatbare rassen zullen worden aangeboden, zeer
gering.
Wat betreft vlasroest, kon de aanwezigheid van 7 verschillende physio's worden
aangetoond, terwijl tevens aan de Stichting voor Plantenveredeling kon worden medegedeeld, welke resistentiefactoren voor ons land van belang zijn.
De hulp aan de kwekers bij de veredeling op resistentie tegen Amerikaanse vaatziekte bij erwten bestond nog slechts uit het beschikbaarstellen van sterk besmette
65

terreinen, waarop zij hun programma kunnen uitvoeren. De resultaten van hun werk
zijn van dien aard, dat spoedig meerdere goede resistente rassen beschikbaar zullen
komen.
Bij het voetziekteprobleem wordt nog steeds gezocht naar een practisch bruikbare
werkmethode.
De veredeling op resistentie tegen vetvlekkenziekte en verschillende viren bij bonen
staat bij de kwekers in het centrum van de belangstelling. Met een van de grootste
bonenkwekers werden verschillende proeven genomen in verband met een bruikbare
toetsmethode voor vlekkenziekte en met een oriëntatie over het aantal in ons land
voorkomende rassen van de parasiet.
Doordat de genetica van de Phytophthora-resistentie op een betere basis is komen
te staan, zijn thans meerdere particuliere kwekers met dit werk begonnen. Ten gevolge van de grote variabiliteit (mutabiliteit) is het echter moeilijk de physio's zuiver
te houden.
De toetsmethode voor de bepaling van de vatbaarheid voor droogrot is nu zover,
dat de methode als routinewerk voor de kwekers door de Plantenziektenkundige
Dienst kan worden uitgevoerd.
In het begin van het jaar werd een infectiemethode bekend gemaakt, waarmede
zeer snel in een jong stadium de vatbaarheid van komkommerplanten voor vruchtvuur bepaald kan worden. Tegelijkertijd werd door het Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen materiaal, waarin de resistentie voorkomt, uitgegeven.
Met een particuliere kweker werd een begin gemaakt met het toetsen van een
kunstmatige infectiemethode om de vatbaarheid van suikerbietenplanten voor Cercospora beticola te bepalen.
In samenwerking met de Stichting voor Plantenveredeling werd het voorkomen
van verschillende physio's van de verwekker van verwelkingsziekte bij lupine, een
Fusarium oxysporum, nagegaan. Er konden reeds 2 physio's worden onderscheiden.
In 1953 werden wederom veel proeven genomen over een zo economisch mogelijk
gebruik van bestrijdingsmiddelen, waarbij vooral de bestrijding met behulp van
vliegtuigen in het centrum der belangstelling stond. Ten einde de Nederlandse landbouw ook in dit opzicht te helpen en tegen onoordeelkundig werk te waken, trad het
I.P.O. op als adviseur van de N.V. van Beek's Luchtsproeibedrijf, de enige maatschappij, die zich in Nederland met dit werk bezighoudt.

Plantenziektenkundige

Dienst

In verband met de taken, die aan de P.D. zijn opgedragen, nl. het waken over de
gezondheidstoestand van de gewassen, de keuringen voor export en import, de uitvoering van wettelijke maatregelen, het geven van adviezen en algemene voorlichting,
werden vele daartoe noodzakelijke onderzoekingen verricht.
Bij de afdeling Landbouw werd speciale aandacht besteed aan de ontsmettingsmiddelen voor lijnzaad, waarbij bleek, dat thans aan TMTD de voorkeur moet wor66

den gegeven. Tegen ritnaalden bleek een zaadbehandeling met lindaan en aldrin
zeer werkzaam, evenals tegen de maden van de bonenvlieg. Weinig resultaat werd
verkregen bij ontsmetting van serradellazaad, omdat de schimmel Colletotrichum in
het zaad doordringt.
Gunstig resultaat werd verkregen bij de proeven over bestrijding van emelten met
contactgiften in grasland en met maaggiften in bouwland.
Tegen de koolzaadsnuitkever bleek dieldrin een uitstekend middel, dat HCH kan
vervangen; dit is van belang met het oog op de sterke smaakbeïnvloeding door HCH.
Ook tegen thrips in vlas bleek dieldrin werkzaam te zijn.
Proeven over onkruidbestrijding met vernevelbare DNC-middelen in granen hadden gunstig resultaat. De bestrijding van jonge zaadonkruiden in bieten, mais en
uien bleek mogelijk door toepassing van z.g. pre-emergence middelen vóór het gewas
opkomt. In grasland werden in z.g. aanwendingstijden-proeven enkele hardnekkige
onkruiden met succes bestreden.
De enquête over de mate van voorkomen van roest in granen werd voortgezet.
Tegen Phytophthora in aardappelen gaf zineb in enkele proeven betere resultaten
dan in voorgaande jaren. De colloidale koperpreparaten stelden, in de aanbevolen
concentraties enigszins teleur. Een nieuw probleem is het doodspuiten van aardappelloof, al of niet na voorafgaand loofklappen; deze proeven worden thans uitgevoerd in
het kader van een daarvoor gevormde werkgroep. De enquête over aardappelziekten,
die in samenwerking met het K.N.M.I. plaatsvindt, werd voortgezet.
Bij de afdeling Tuinbouw werd, evenals in voorgaande jaren onderzoek verricht
ter bepaling van de juiste bestrijdingstijdstippen van appel- en pereschurft, welke
tijdstippen via de radio bekend werden gemaakt. De vaststelling der tijdstippen is
gebaseerd o.a. op het vrijkomen of het verwachte vrijkomen der ascosporen, alsmede
op de ontwikkeling van de fruitbomen. In enkele gevallen kon in 1953 ook het optreden van infectieperioden worden aangegeven. Hiermede is een eerste stap gezet
op de weg naar verdere perfectionnering van het waarschuwingssysteem.
Begonnen werd met het maken van een overzicht betreffende het optreden van
bodemmoeheidsverschijnselen in de boom- en fruitteelt. Hierbij werden enkele proeven genomen om na te gaan of door een behandeling van de grond met een ontsmettingsmiddel de bodemmoeheidsverschijnselen kunnen worden opgeheven. Bij deze
proeven bleek EDB (ethyleen dibromide) de minst gunstige werking te hebben;
chloorpicrine en DD gaven gunstiger resultaten te zien.
Proeven 1er bestrijding van Fusarium bij gladiolen met organische kwikverbindingen gaven gunstige resultaten te zien, zowel met betrekking tot de stand van het
gewas als tot de opbrengst. Uit begassingsproeven bij diverse soorten bollen en knollen
bleek, dat aan een blauwzuurbegassing ter bestrijding van de grote narcisvlieg bezwaren zijn verbonden. De stand van behandelde narcissen was slecht, terwijl de
werking tegen de in de bollen aanwezige larven niet voldoende was. Speciale aandacht had ook de tulpengalmijt. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat deze mijtsoort zeer gevoelig is voor blauwzuur en dat één begassing reeds een afdoende resultaat kan geven ; de werking van methylbromide was aanmerkelijk minder.
Een onderzoek naar de bestrijding van de bladvlekkenziekte bij knolselderij en bij
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voor zaad geteelde selderij toonde aan, dat koperbevattende middelen in vergelijking
lot zineb, ziram en ferbam de beste resultaten opleveren. Ook de gezondheidstoestand
van het zaad werd door koper gunstig beïnvloed.
Een belangrijk probleem bij de teelt van spinazie vormt het optreden van wolf.
Bij de in 1953 genomen proeven bleek duidelijk, dat deze ziekte goed bestreden kan
worden door vroegtijdige bestrijding met zineb. Voorts viel uit de proeven af te
leiden, dat spuiten en nevelen een doelmatiger bestrijding opleveren dan stuiven of
een grondbehandeling. Een nadeel van een behandeling met zineb kan het residu
vormen; aan deze kwestie wordt verdere aandacht besteed.
Bij vergelijkende proefbespuitingen met koper en zineb, ter bestrijding van de veelvuldig bij buitentomaten optredende aardappeiziekte, werden met koperoxychloride
en colloidale koper betere resultaten bereikt dan met zineb. Verschillen tussen spuiten
en nevelen kwamen in deze proef niet tot uiting.
Uit proeven over de bestrijding van de roestziekte, die zowel bij stam- en stokbonen in ernstige mate kan optreden en dan aanleiding kan zijn tot belangrijke
oogstverminderingen, bleek, dat zineb-middelen tegen deze ziekte goede resultaten
gaven.
Door de afdeling Resistentie-toetsing en Statistiek werden ten behoeve van het
selectiewerk van de Nederlandse aardappelkwekers 6338 zaailingen getoetst op resistentie tegen wratziekte.
Het door de afdeling Gewervelde Dieren ingestelde onderzoek naar de biologie
van de woelrat toonde aan, dat het zwaartepunt van de bestrijding dient te vallen
op het ongeschikt maken van het biotoop, n.1. het schoonhouden van slootkanten.
Het dier kan zeer schadelijk zijn in boomgaarden en in de tuinbouw.
Het onderzoek naar de populatiedynamica van veldmuis-plagen werd voortgezet.
Het is de bedoeling meer gegevens te krijgen over het verloop van de plagen, vooral
in verband met het voorspellen van z.g. muizenjaren.
Bij herhaald gebruik van scilla als rattengif lopen de resultaten terug. In laboratoriumproeven bleek, dat de dieren waarschijnlijk het gif of het aas herkennen. De
proeven hierover worden voortgezet.
Het onderzoek over de bestrijding van vogelschade ging over naar de afdeling
Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Een onderzoek naar de regulatie van de bevolkingsdichtheid van mezen werd gepubliceerd.
Door de afdeling Diagnostiek werden enkele duizenden gevallen van ziekte en beschadigingen aan de hand van ingezonden monsters en veldonderzoek onderzocht ten
behoeve van de voorlichting. Dit betrof naast land-, tuin- en bosbouwgewassen ook
opgeslagen voorraden hout en textiel. De methodiek van de diagnose van bacterieziekten en van enkele nieuw ontdekte schimmelziekten (pukkelschurft bij aardappelen,
stambasisrnt bij vruchtbomen) werd verbeterd. Door verfijning van het grondmonsteronderzot-k kon de groep van de vrijlevende wortelaaltjes regelmatig in het onderzoek en de voorlichting worden betrokken.
Een inzicht werd verkregen in het voorkomen en de verspreiding van de verschillende soorten schildluizen in boomgaarden en boomkwekerijen. Hierbij werd een
collectie van permanente preparaten aangelegd. Ook over de schadelijke, op planten
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levende mijten konden belangrijke gegevens worden verzameld. Uit het onderzoek
naar de bonenkever is gebleken, dat dit insect thans in het gehele land voorkomt en
dat het in een warme na-zomer een gevaar vormt voor de teelt van stambonen.
Er werden vorderingen gemaakt bij het taxonomisch en waard-plantenonderzoek
van verschillende soorten plantenaaltjes. Daardoor kon de mogelijkheid geopend
worden om op grond van grondmonsteronderzoek adviezen te verkrijgen ten aanzien
van de teelt van gewassen op met aaltjes besmette terreinen.
„Moeheidsverschijnselen" in vele gewassen konden in verband worden gebracht
met wortelaaltjes van het geslacht Pratylenchus. In elk geval 6 soorten zijn bij het
onderzoek betrokken; het laat zich aanzien dat deze groep economisch van belang is.
Aangetoond werd, dat ook ectoparasitaire wortelaaltjes dergelijke slechte groei-verschijnselen veroorzaken bij groente- en bloemgewassen (paratylenchus-soorten, Hoplolaimus uniformis). In het laatste geval bleek grondontsmetting met DD effectief en
rendabel. Ditylenchus radicicola en een drietal soorten cystenaaltjes bleken wijdverspreide wortelparasieten in oude weilanden. Het aardappelmoeheidsonderzoek verschafte nadere inlichtingen over de invloed van bemesting, rassenkeuze en vruchtwisseling bij de verbouw van aardappelen op besmet terrein. Bepaalde organische
kwikverbindingen bleken perspectief te bieden voor het ontsmetten van bloembollen
en andere plantendelen tegen binnengedrongen wortelaaltjes of aanklevende cysten
van Heterodera rostochiensis.
In het kader van de bestrijdingsmiddelenwet werden door de afdeling Onderzoek
Bestrijdingsmiddelen vele onderzoekingen gedaan naar de werkzaamheid van middelen, die door fabrikanten en handelaren werden aangeboden, alsmede naar enkele
nieuwe middelen en naar het juiste tijdstip van toepassing van de verschillende preparaten. Dit werk omvat chemisch en biologisch onderzoek in het laboratorium en
onderzoek door middel van proeven in het vrije veld en onder glas.
Bij het biologisch laboratoriumonderzoek tot waardering van de gebruikswaarde
van emphytische (systemische) middelen werd naast de bekende methodes gebruik
gemaakt van geforceerde tulpenbollen en aardappelen ten einde ook in het winterseizoen met de waardering te kunnen voortgaan.
Veel aandacht werd besteed aan de werking van schurftbestrijdingsmiddelen ten
opzichte van het moment van de infectie; hierbij is gebleken, dat alleen organische
kwikpreparaten in staat zijn tot vier dagen nadat de infectie heeft plaatsgevonden, de
schurftzwam te doden. Captan en dinitrorhodaanbenzeen hebben slechts één dag na
de infectie een voor de practijk voldoende werking, terwijl spuitzwavel, dithiocarbamaten en een koperoxychloride geen of een volkomen onvoldoende werking hebben
nadat een infectie heeft plaats gehad. Laatstgenoemde middelen, zomede captan en
dinitrorhodaanbenzeen, kunnen dus alleen preventief toegepast worden.
Onderzoek is verricht over de werking van nieuwe spintbestrijdingsmiddelen
(PCPBS, PCPCBS, chloorparacide en chloorbenzilaat). De betekenis van de emphytische middelen voor de spintbestrijding werd nader onderzocht. Bij vroege toepassing
blijken deze het gewas gedurende zeer lange tijd tegen spintaantasting te kunnen beschermen. Voorts werd een aantal typen thiofosforzure esters en derivaten (malathion,
diazinon, EPN) in hun werking vergeleken met parathion. Gebleken is, dat vooral
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EPN een middel is, dat het gewas langdurig tegen spint beschermt. Dit wordt mede
veroorzaakt, doordat het in tegenstelling tot de andere genoemde fosforzure esters een
zeer hoge eidoding geeft.
Aandacht werd besteed aan een reeks nieuwe gechloreerde koolwaterstoffen (aldrin,
dieldrin, heptachloor, chloordaan), waarbij inzicht werd verkregen in de toepassingsmogelijkheden. In samenwerking met enige andere instituten werd nagegaan of genoemde middelen de geur en de smaak van de behandelde gewassen of van gewassen
geteeld na een grondbehandeling nadelig beïnvloed hebben. De resultaten van genoemde onderzoekingen laten nog geen conclusie toe.
Lindaanproducten en producten op basis van ruw HCH gaven in het jaar van de
behandeling smaakafwijkingen ; nagegaan wordt nog of bij grondbehandeling met
lindaan ook in volgende jaren smaakafwijking optreedt.

Laboratorium

voor Phytopathologie

van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek naar de vatbaarheid van oude en nieuwe aardappelrassen voor
verschillende viren werd speciale aandacht besteed aan het S-virus. Een groot aantal
rassen werd met dit virus geïnfecteerd in de hoop een ras te vinden, dat met typische
necrotische verschijnselen reageert. Tot nu toe zonder resultaat; wel bleek het ene ras
een duidelijker mozaïek te geven dan het andere. Ook andere plantensoorten werden
in het onderzoek betrokken.
Bij de contrôlecultuur deed zich de vraag voor in hoeverre het bladrol- en Y-virus
bij primair zieke knollen al dan niet regelmatig verdeeld voorkomen. Om hiervan een
indruk te krijgen werden alle ogen afzonderlijk opgekweekt; het bladrolvirus bleek
daarbij steeds in alle ogen aanwezig te zijn, het Y-virus daarentegen niet. De kans
om het Y-virus te treffen bleek bij de topogen het grootst te zijn. De grote moeilijkheid, die zich bij de contrôlecultuur voordeed, was dat de bladrolsymptomen pas
na 6—8 weken zichtbaar zijn. Om in een veel vroeger stadium te kunnen uitmaken
of een plantje al dan niet ziek is, werd een methode ontwikkeld, waarbij gebruik
werd gemaakt van de belemmering in de afvoer van het zetmeel, welke zich bij zieke
planten in vergelijking met de gezonde voordoet. Op deze wijze bleek het reeds
mogelijk bij 2 weken oude plantjes de diagnose te stellen.
Er werd een begin gemaakt met biochemische onderzoekingen aan cultuurplanten,
verband houdende met virusinfectie en virusproductie.
Proeven ter genezing van viruszieke aardappelknollen door warmtebehandeling
werden op een grote schaal uitgevoerd om na te gaan of deze methode in de practijk
is door te voeren. 16.000 knollen werden bij verschillende temperaturen en luchtvochtigheid behandeld; door ze uit te planten wordt thans nagegaan welke resultaten zijn
bereikt.
De aanpassing van Phytophthora aan aanvankelijk resistente aardappelklonen werd
verder vervolgd. Hierbij bleek, dat een in de practijk op Eersteling voorkomende
Phytophthora-stam reeds een zekere aanpassing aan één van de resistente hybrideklonen vertoonde en door passage gemakkelijk in physio 4 veranderde. De waar70

nemingen betreffende het eerste optreden van Phytophthora bevestigden die van
1952; bovendien werd aangetoond, dat deze parasiet niet alleen in Eersteling, maar
ook in Bintje en andere rassen kan overwinteren. Proeven om Phytophthora in de
knol te bestrijden zijn in gang.
Om een inzicht te verkrijgen in het wezen van de resistentie is een onderzoek aangevangen met de vaatziekten van erwt, lupine, aster e.a. als object. Het blijkt, dat
ook resistente rassen worden geïnfecteerd, maar dat de ziektesymptomen achterwege
blijven.
Het selecteren op resistentie t.o.v. de bladvlekkenziekte van de tomaat werd voortgezet. Omdat in de kruising Lyc. pimpinellifolium x Marglobe volledige resistentie
ontbreekt, zullen ook kruisingen met Lyc. hirsutum worden gemaakt. Uit onderzoek
van practijkisolaties van Cladosporium bleek, dat vooral de physio's 1 en 2 en in
mindere mate 5, 7 en 8 voorkwamen.
Het onderzoek betreffende de taksterfte in bramen werd voortgezet door gegevens
te verzamelen over het vrijkomen van de sporen van Septocyta. Ten aanzien van het
Gloeösporium vruchtrot, dat bij appels tijdens de bewaring zeer veel schade kan aanrichten (vooral bij Golden Delicious) bleek o.a., dat de besmetting reeds in de boomgaard plaats vindt; gezocht wordt naar de infectiebronnen.
Het moederkorenonderzoek werd wederom op semipractijkschaal uitgevoerd. De
infectie-apparatuur vertoonde nog verscheidene gebreken, zodat vele percelen te laat
werden geïnoculeerd. Mede hieraan is het te wijten, dat de opbrengst tegenviel. Een
methode werd uitgewerkt om het inoculum gedurende de winter op kunstmatige
voedingsbodem te kweken. Hierdoor kan de arbeidstop in het voorjaar worden vermeden.
Voor de resultaten van het werk over de biologische bestrijding van het aardappelcystenaaltje wordt verwezen naar het verslag van de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O. De resultaten van het onderzoek over de inwendige therapie van plantenziekten worden vermeld in het verslag van de betreffende werkgroep.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Bij de proefnemingen op het gebied der onkruidbestrijding bleek, dat veldbonen
een bespuiting met butylphenol (D.N.B.P.) goed verdroegen, zolang het gewas niet
hoger dan 10 cm was. I.P.C. (isopropylcarbaminaat), aangewend tegen grassen in
erwten, bleek een opbrengstderving te veroorzaken. Er zijn aanwijzingen, dat grassen
in overjarige lucerne goed te bestrijden zijn met trichloorazijnzuur (T.C.A. en
I.P.C).
Het effect van bespuitingen met corrosieve middelen, zoals D.N.C., bleek ten nauwste samen te hangen met het verzadigingsdeficit in de atmosfeer. Hoe droger de
lucht, des te geringer het effect. Dit opent perspectief voor de practijk om de keuze
van concentratie en de hoeveelheid spuitvloeistof af te stemmen op dit verzadigingsdeficit, waarover per radio of telefoon mededelingen kunnen worden gedistribueerd
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aan belanghebbenden. Bij het spuittechnisch onderzoek bleek, dat men bij de verlaging
van de hoeveelheid spuitvloeistof met overeenkomstige verhoging van de concentratie
bij overschrijden van een bepaalde limiet een sterk verminderd effect krijgt, doordat
de bladeren niet voldoende geraakt worden. Speciaal voor corrosieve middelen is het
dus principieel niet mogelijk om de hoeveelheid spuitvloeistof in de practijk lager
dan 3 à 400 1per ha te stellen.
Een onderzoek bij kreukerwten over de moderne ontsmettingsmiddelen toonde aan,
dat TMTD een chinon superieur waren t.o.v. de kwikhoudende middelen; bij rondzadige landbouwerwten was dit echter niet het geval.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de W'ieringermeer
(Noordoostpolderwerken)
Het entomologisch onderzoek van deze afdeling had betrekking op het voorkomen
en de bestrijding van emelten, de erwtenbladrandkever, de bietenaaskever, de bietensnuitkever, de koolzaadaardvlo en de koolzaadsnuitkever.
Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar de bestrijding van de koolzaadsnuitkever. De bestrijdingsproef van deze snuitkever werd uitgevoerd met 6 1 HCH mengolie (50 % ) per ha, welke met behulp van een Super Piper Cub werd verneveld.
Door dit middel tweemaal tijdens de bloei van het koolzaad toe te dienen met een
tussenruimte van 14 dagen, werd een vermindering van het aantastingspercentage
met 30,99 % bereikt, terwijl de opbrengst van het gewas met 316,8 kg per ha toenam.
Bij het onderzoek over de onkruidbestrijding werd een proef uitgevoerd ter bestrijding van klein hoefblad in zomergerst, waarbij 2,4-D amine en 2,4,5-T-ester gebruikt werden. De zomergerst leed van het 2,4,5-T-ester sterk; het klein hoefblad
werd het best door het 2,4-D amine bestreden op een tijdstip, dat de bladen een middellijn van gemiddeld 10 cm bezaten. In een vlasstoppel werd een proef genomen om
na te gaan of klein hoefblad te bestrijden is met natriumchloraat en 2,4-D amine,
gevolgd door enige grondbewerkingen. Voorzover thans kan worden beoordeeld, is
het resultaat van de behandeling met natriumchloraat zeer goed. Een belangrijk punt
is hierbij evenwel hoe het gewas, dat het volgend jaar zal worden gezaaid, op het
natriumchloraat zal reageren.
Het onderzoek naar de levenscyclus van de akkerdistel vond geregeld voortgang.
Verschillende waarnemingen werden verricht met betrekking tot de populatiedichtheid van knaagdieren en wild.
Rijksproef'station voor Zaadcontrôle
Op het gebied der ziekten en beschadigingen werd, in nauwe samenwerking met
het Nederlands Vlasinstituut en met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, onderzoek gedaan over de dorsbeschadiging bij lijnzaad. Tevens werd bij
lijnzaad onderzocht in hoeverre dorsbeschadigingen en Botrytisaantastingen de veldopkomst van het gewas beïnvloeden.
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De werkzaamheden in verband met de bewerking van het boek „Seedborne
diseases and pests" ondervonden goede voortgang.
Stichting Nederlandse Uien federatie
De ziektebestrijding bij uien had vooral betrekking op de besrtijding van valse
meeldauw, koprot en de made van de uienvlieg.
In aansluiting op de reeds in 1952 ter bestrijding van valse meeldauw in zaaiuien
verkregen gunstige resultaten, werden in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek twee uitgebreide proefnemingen op zaaiuien uitgevoerd.
Bij één dezer proeven werd het in verschillende concentraties spuiten zowel als vernevelen met dithane Z 78 vergeleken. Bij de aanwending is onderscheid gemaakt tussen
het uitvoeren van een vast tijdschema en van het behandelen op tijdstippen, dat de
weersomstandigheden critiek geacht worden. Uit het resultaat dezer proeven valt af
te leiden, dat het uitvoeren van een behandeling op de critieke ogenblikken meer
succes oplevert dan behandeling volgens een vast schema.
Bij de bestrijding van koprot werd een vergelijking gemaakt tussen het drogen van
de uien dadelijk na het plukken en het drogen van uien, die eerst gedurende kortere
of langere tijd op het veld te drogen hadden gelegen. De resultaten van dit onderzoek toonden aan, dat het mogelijk is door kunstmatig drogen het koprotpercentage
te verminderen.
De made van de uienvlieg bleek met succes te kunnen worden bestreden met de
middelen dieldrin en aldrin.
Het onkruidbestrijdingsonderzoek betrof voornamelijk het beproeven van bestrijdingsmiddelen voor zaaibedonkruiden, de z.g. pre-emergencemiddelen. Deze middelen werden wederom vergeleken met zwavelzuur, waarbij de reeds in het vorig
jaar verkregen gunstige indruk omtrent de pre-emergencemiddelen werd bevestigd.
Het voordeel er van is, dat men bij het gebruik er van niet behoeft te beschikken over
een zuurbestendige sproei-apparatuur.

Proefstation

voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas

Het op dit proefstation verrichte onderzoek over plantenziekten en beschadigingen
betrof in de eerste plaats molybdeengebrek bij bloemkool. Door toevoeging van
molybdeen aan de opkweekgrond werd een afdoende bestrijding van „klemhart"
bereikt. Bespuiting van de planten met molybdeen leverde minder resultaat naarmate
later werd bespoten.
Vervolgens bleek bij bloemkool, dat de oppervlakkige bruinkleuring van de geoogste kool een gevolg is van een blootstelling van de gedopte kool aan de zon.
Bij een onderzoek naar het optreden van gasbeschadigingen in de omgeving van
Rotterdam en Vlaardingen werd gevonden, dat zowel H F als H.,S0 4 hiervoor verantwoordelijk gesteld kunnen worden; zeer lage concentraties gaven reeds een schadelijke werking.
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De Amerikaanse tomatenrassen Stone en Moscow vertoonden een goede resistentie
tegen Verticillium. Victory-planten, geënt op deze rassen, werden vrijwel niet door
deze schimmel aangetast; bovendien gaven ze op besmette grond een hogere opbrengst.
Het afsterven van de punt van de hoofdwortel bij schorseneren kon met succes
bestreden worden door grondontsmetting met DD, een specifiek aaltjesdodend middel.
Ten slotte werden nog verschillende proeven gedaan met bestrijdingsmiddelen,
zowel tegen onkruiden (bij Fresia's, gladiolen en schorseneren) als tegen ziekten
(bladvlekkenziekte bij de tomaat).

Proefstation voor de Fruitteelt in de Volle Grond
Het op dit proefstation verrichte entomologische onderzoek, dat betrekking heeft
op bladroller, fruitmotje, zuringbladwesp, bladluizen, fruitspuit en wantsen, werd
vermeld bij het verslag van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Hetzelfde geldt voor het onderzoek over schurft bij appel en peer.
Bij het onderzoek over de invloed van roofvijanden en parasieten op het verloop
van de insecten- en mijtenpopulaties in verzorgde en verwaarloosde boomgaarden
bleek, dat de physiologische toestand van de vruchtbomen, waarvan de voedselpositie der schadelijke insecten afhankelijk is, in verzorgde bedrijven gunstiger was
dan in verwaarloosde. Bij een inventarisatie van mijten en insecten kwam tot uiting,
dat in verzorgde boomgaarden het aantal nuttige mijten en insecten nihil is; in de
verwaarloosde kwamen wel aantallen van betekenis voor. Er werden geen belangrijke
verschillen in insectenpopulaties gevonden tussen boomgaarden in geïnundeerde en
in niet-geïnundeerde gebieden.
Ten aanzien van het onderzoek over voedingsziekten en de minerale voeding van
fruit werd voor kalkrijke zeekleigronden gevonden, dat de maximale K/Mg-verhouding lager dan normaal moet liggen om magnesiumgebrek te voorkomen. Op zure
zandgronden speelt het aluminium een zeer ongunstige rol. Het optreden van magnesiumgebrek wordt versterkt door extra stikstofbemesting en door een hoge bodemvochtigheid.
Ijzergebrek bleek te worden bepaald door het C0 2 -gehalte van de bodemlucht en
door de hoeveelheid Ca en Fe in de grond.
De resultaten van bladanalyses toonden aan, dat seizoenschommelingen en het
gehalte der verschillende ionen in het blad van belang zijn.

Proefstation voor de

Bloembollencultuur

Een vuurbestrijdingsproef bij tulpen met de middelen zinkcarbamaat, ijzercarbamaat, captan, mangaancarbamaat, metaalvrij-carbamaat, DPTD 75, lirofcrm
special en liromate, gaf geringe onderlinge oogstverschillen te zien. Aandacht wordt
besteed aan een eventuele groeistimulerende werking.
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Nevelen of spuiten bleek bij de vuurbestrijdingsproef bij tulpen tot eenzelfde resultaat te voeren. Meerdere malen nevelen bij tulpen gaf een betere stand te zien, al
kwam dit niet duidelijk in de oogst tot uiting. De bloei werd er in alle geval niet
door verlaat.
Bij hyacinthen, tulpen, narcissen en muscari's Werden in het najaar bespuitingen
uitgevoerd met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Het effect van de behandeling
liep bij de verschillende middelen uiteen. In het algemeen werd het tweelobbige zaadvuil gedood, maar niet het gras. Na het ontdekken in het voorjaar kon geen verschil
met de onbehandelde bedden worden waargenomen. De chemische onkruidbestrijding
bij gladiolen, voordat de gewassen boven de grond komen, leverde resultaten op.

Laboratorium

voor Bloembollenonderzoeh

van de

Landbouwhogeschool

Het phytopathologisch onderzoek betrof het wortelrot in narcissen, hyacinthen en
lelie's, de bestrijding van aaltjesziekten in narcissen, van de narcisvlieg, van het
vliegje Acantholena spinipes, dat in ernstige mate in de narcissen optrad, en de galmijt-aantasting van de tulpen. Ook de verschillende gladiolenziekten, in het bijzonder
het z.g. „hardrot", werden bestudeerd.
De virusziekten van verschillende land- en tuinbouwgewassen namen een belangrijke plaats in bij het onderzoek. Behalve de voortzetting van de selectie van de
voornaamste gewassen, zoals narcissen, hyacinthen, tulpen, irissen en gladiolen, op
vrijdom van virusziekten werden ook, in samenwerking met het Proefstation voor de
Groente- en Fruitteelt onder Glas, de Fresia's in het onderzoek betrokken. Het serologisch onderzoek van de diagnose van deze virus-ziekten speelde hierbij een zeer
grote rol, gepaard met het onderzoek door middel van het electronenmicroscoop en
ultracentrifuge.
Voor de selectie van de pootaardappelen op vrijdom van het X-virus en het S-virus
werd ongeveer 160 1 antiserum aan de Nederlandse Algemene Keuringsdienst verstrekt, waarmee ruim één millioen moederplanten kon worden onderzocht.
Het antiserum voor de diagnose van de vergelingsziekte van de suikerbieten werd
opnieuw geleverd aan het onderzoekingsstation in Beltsville (U.S.A.).
Door middel van papier-chromatografische onderzoekingen en door het toestel
voor papier-electrophorese van Jouan, werden onderzoekingen verricht betreffende
aminozuren in gezonde en virus-zieke planten, terwijl tevens de mogelijkheid van de
isolatie van gamma-globulinen uit antisera en verzadigde antisera werd onderzocht.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het phytopathologisch onderzoek, dat op dit proefstation wordt uitgevoerd, betrof
onder meer de bladvlekkenziekte bij Daphne mezereum. Ondanks jarenlange onderzoekingen lukte het niet de overbrenger van deze ziekte te vinden. Daar echter door
selectie een aantal goed groeiende, mooi bloeiende en voor virusziekte weinig ge75

voelige planten verkregen zijn, zal het onderzoek worden gestaakt. Er werd reeds begonnen de kwekers van dit materiaal te voorzien.
De bladvlekkenziekte bij Rhododendron, die veroorzaakt wordt door de schimmel
Cercospora handelii, bleek voorkomen te kunnen worden door een vroege bespuiting
met aagrano 0.2 %, mits kort na het uitkomen der sporen gespoten wordt.
Bij het beproeven van nieuwe rozenonderstammen op hun gevoeligheid voor Verticillium dahliae bleek, dat verschillende Rosa mulliflora-selecties gevoelig zijn voor
deze schimmel.
De proefnemingen over de bruikbaarheid van systox als bestrijdingsmiddel tegen
verschillende insecten en spint leverden over het algemeen bevredigende resultaten
op. Door eenmaal te spuiten met systox 0.05 % werd een goede bestrijding verkregen van groene bladluizen op Salix, van spint in Picea albertiana conica, van
spint in dwergrozen, van groene en zwarte luis in pruimen-onderstammen, van zwarte
bonenluis in Spiraea arguta en van groene luis in kas-chrysanten. Wolluis, schildluis, dopluis en bloedluis zullen meerdere malen vroegtijdig gespoten moeten worden
om een goed resultaat te krijgen. Larven van bladwespen op Salix konden niet met
dit middel worden bestreden.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Op het gebied der plantenziekten werden infectieproeven gedaan, waarmede werd
aangetoond, dat er verschillende anjervariëteiten bestaan, die resistent zijn tegen de
vaatziekte Fusarium oxysporum. Tot nu toe werd echter nog geen enkele variëteit
gevonden, die resistent is tegen de bacterieziekte Phytomonas. Teelt van anjers op
resistente onderstammen bleek goed mogelijk, doch de opbrengst was tot nu toe te
gering. Het serologisch onderzoek in verband met de virusaantasting bij anjers werd
voortgezet.
Bestrijdingsproeven tegen het voetrot bij gerbera's hadden geen gunstig resultaat.
Stomen van de grond bleek beter dan verschillende chemische middelen. Ook bij de
bestrijding van meeldauw op bloeiende planten van begonia konden nog geen voor
100 % bevredigende resultaten verkregen worden.
Verschillende variëteiten van zàai-asters, die resistent zouden zijn tegen Fusarium
of Verticillium, stierven alle af door een verwelkingsziekte, veroorzaakt door een
Phytaphthon.
Bestrijdingsproeven tegen meeldauw bij rozen met verschillende nieuwe middelen
gaven gunstige perspectieven.
Proeven toonden aan, dat eenmaal door Fusarium oxysporum aangetaste zaailingen van Lilium longiflorum zeer snel afsterven. Grondontsmetting door stomen had
een zeer gunstige invloed op de groei van de lelies.
Met geen enkele bestrijdingsmethode konden tot nu toe gunstige resultaten verkregen worden bij de cyclamenmijt op cyclamen. Daarentegen was bestrijding op
Hedera e.d. heel goed mogelijk met parathion.
Behandeling met systox van het plantgoed van Helleborus en Pyrethrum, besmet
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met wortelaaltjes, gaf geen resultaat. Ontsmetting van de grond met D.D. bood
vooruitzichten.
Van de verschillende nieuwere spintbestrijdingsmiddelen bleek aramite wel goed
spintbestrijdend te zijn, doch andere bezwaren te hebben; de werking van malathion
tegen spint was wisselvallig, tegen bladluizen en wolluizen zeer goed.

Werkgroep voor Inwendige Therapie van Plantenziekten

T.N.O.

Het doel van deze werkgroep is het onderzoeken van de mogelijkheid plantenziekten te bestrijden door middel van stoffen, die in de plant worden gebracht. Hierbij
bestaat een nauwe samenwerking met het Organisch Chemisch Instituut T.N.O. te
Utrecht.
Reeds eerder was gebleken, dat de meeste synthetische organische fungiciden door
opname in de plant niet een zodanige concentratie bereiken, dat een binnendringende
ziekteverwekker er door gedood of in zijn groei belangrijk geremd kan worden.
Vroeger in de literatuur vermelde gunstige resultaten van de absorptie van fungiciden door de plant, bleken naderhand te berusten op een verhoging van de weerstand van de plant tegen de ziekte en niet op een directe vergiftiging van de ziekteverwekker door het toegediende fungicide.
Deze ervaringen hebben geleid tot twee hoofdrichtingen van onderzoek. Enerzijds
werden nieuw gesynthetiseerde verbindingen op hun werking ten opzichte van plantenziekten onderzocht, anderzijds werd getracht inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop de verhoging van de resistentie van de plant door een toegediende verbinding
tot stand komt. Een derde richting van onderzoek betrof het transport en de werking van antibiotica.
Het onderzoek naar het eventuele effect van nieuw gesynthetiseerde verbindingen
op de resistentie van de plant werd gecompliceerd door het feit, dat deze verbindingen op zichzelf veelal niet of zeer weinig fungicide zijn. Daarbij komt nog, dat de
werking van deze verbindingen meestal zeer specifiek is, zodat men niet met het
onderzoek naar de invloed op één ziekte kan volstaan. Zo werd in de loop van het
jaar een verbinding ontdekt, die ziekten van komkommer en tomaat, veroorzaakt
door schimmels van het geslacht Cladosporium, deed verminderen. Op een aantal
andere ziekten had deze verbinding echter geen effect.
Bij het onderzoek naar het mechanisme van de resistentieverhoging werd partij
getrokken van de ervaring, dat de desbetreffende verbindingen tevens vaak symptomen van een verstoord groeistofevenwicht in de plant te voorschijn roepen. Begonnen werd nu met een onderzoek ter beantwoording van de vraag, of de invloed van
dergelijke, de resistentie van de plant verhogende stoffen op de groeistof in de plant
noodzakelijk is voor hun gunstig effect op de ziekte. Tevens werd een onderzoek begonnen naar het effect van een aantal bestrijdingsmiddelen op de enzymatische
oxydatie van een natuurlijk in de plant voorkomende groeistof, het /3-indolylazijnzuur.
Een van bovengenoemde problemen losstaand onderzoek betrof het mechanisme
van de beschermende werking van TMTD bij de zaadontsmetting.
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Als nieuw object van onderzoek werd begonnen met bestrijdingsproeven van de
bacteriekanker van kers en pruim in boomgaarden.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

T.N.O.

Het is algemeen bekend, dat de wettelijk voorgeschreven bestrijdingsmaatregelen
tegen het aardappelcystenaaltje diep ingrijpen in het landbouwbedrijfsleven en het
volkstuinwezen in verschillende delen van ons land. Ondanks deze voorgeschreven
maatregelen blijft de aanwezigheid van het aaltje gevaren scheppen voor het op peil
houden van de aardappelopbrengsten en voor de export, zodat het wetenschappelijk
onderzoek naar andere bestrijdingsmogelijkheden dan ook met kracht werd voortgezet.
Bij het onderzoek wordt in de eerste plaats nagegaan of het mogelijk is een afdoende bestrijding te verkrijgen door de aardappelen te wassen en daarna te ontsmetten. Deze werkwijze maakte het echter nodig na te gaan, welke invloed het wassen
en ontsmetten uitoefent op de houdbaarheid, de kwaliteit en de oogstresultaten. Uit
de proeven bleek, dat bij goede behandeling, het wassen geen nadelige invloed op
de opkomst en de opbrengst had, terwijl in enkele gevallen de houdbaarheid zelfs
gunstig werd beïnvloed. Ontsmetting had wel een gunstige werking op de houdbaarheid, vooral door het terugdringen van Fusariumrot, doch de opkomst van ontsmette
aardappelen was zeer onregelmatig.
Het aardappelwassen heeft inmiddels zijn intree gedaan in de practijk. Hierbij
worden twee doeleinden nagestreefd, namelijk verfraaiing van het uiterlijk der consumptie-aardappelen en de reiniging van pootaardappelen van overtollige grond. Met
dit laatste kan in de nabije toekomst wellicht worden tegemoet gekomen aan de
wensen van enkele importerende landen. Door op het wassen een ontsmetting te laten
volgen zal het op den duur misschien mogelijk zijn een hogere garantie te verstrekken aangaande de kwaliteit van het pootgoed.
In de tweede plaats werd gezocht naar middelen, waarmede de grond chemisch
ontsmet kan worden. Een in 1953 voor het eerst uitgevoerd onderzoek met DD —
een mengsel van dichloorpropaan en dichloorpropeen — leverde wel gunstige resultaten, doch dit middel is onder de huidige omstandigheden voor de landbouw nog
te duur, zodat gezocht wordt naar een meer economisch verantwoorde toepassing.
De resultaten, die bij het kweken van tomaten in een warenhuis met chloorpicrine
en met DD behaald werden, gaven een aanwijzing, dat de bestrijding van het aardappelcystenaaltje door grondontsmetting bij de tomatenteelt rendabel kan zijn.
Ook langs biologische weg wordt getracht een bestrijdingswijze voor het aardappelcystenaaltje te ontwikkelen en wel door middel van een onderzoek naar parasitaire
micro-organismen, zoals schimmels, wormen e.d., waarvan bekend is, dat ze de
aaltjes doden of de cysten aantasten. Met een aantal uit de cysten geïsoleerde parasitaire schimmels werden potproeven begonnen, waarvan de resultaten echter nog niet
bekend zijn. Een groot aantal cysten werd geïnfecteerd met een amoebe (Theratromyxa weberi); het bleek niet mogelijk te zijn deze amoebe in de grond tot ver78

meerdering te brengen, zodat de gunstige werking er van niet tot uitdrukking kwam.
Voorts werd de invloed van de bemesting op de ontwikkeling der aaltjes nagegaan.
Vervolgens wordt getracht om door veredeling van de aardappelplant te komen tot
rassen, die resistent zijn tegen het cystenaaltje. Voor de resultaten van deze werkzaamheden wordt verwezen naar de verslagen van de Stichting voor Plantenveredeling
en van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen van de Landbouwhogeschool.
Ten slotte werd op een aantal proefvelden en proefbedrijven de mogelijkheid van
aardappelteelt op besmet terrein bij verschillende vruchtwisselingen, bemestingen en
andere cultuurmaatregelen nagegaan.

Onderzoekingen

over de

perzikbladluis

Het onderzoek over de perzikbladluis, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. wordt verricht door de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom, geschiedde wederom in samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst,
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, terwijl voorts nauw contact met diverse instituten en
onderzoekers in het buitenland werd onderhouden.
Omtrent de werkzaamheden kan het volgende worden vermeld. Een onderzoek omtrent de herkomst van die gevleugelde perzikluizen, die het vroegst aardappelen koloniseerden, toonde aan, dat deze dieren rechtstreeks afstammen van op perzik of
Amerikaanse vogelkers overwinterende luizen.
Deze kwestie sluit aan bij het vraagstuk van het overwinteren van perzikluizen in
voederbietenkuilen. Het is bekend, dat bietenkuilen zeer gevaarlijk zijn als bron voor
vergelingsziekte, zodra bieten te velde aanwezig zijn. Het zou eveneens mogelijk zijn,
dat bietenkuilen een rol spelen bij de vroegste besmetting van aardappelen; het onderzoek hieromtrent leverde echter nog geen resultaten.
De proeven met het systemische aphioide systox, ter bestrijding van door luizen
overgebrachte virusziekten bij aardappelen, werden voortgezet. Bij vroegere onderzoekingen werden gunstige resultaten met dit middel bereikt, zodat in het afgelopen
jaar werd nagegaan in hoeverre deze giftige stof inwerkt op de aardappelplant.
Hiertoe werd een proefveld regelmatig met een tienvoudige dosis systox bespoten. Het
gewas reageerde alsof het met sporen onkruidbestrijdende groeistoffen was behandeld. Het resultaat van het onderzoek der knollen is nog niet bekend.
Het onderzoek met de vangbakken werd uitgebreid, zodat de Keuringsdiensten in
1953 178 gele vallen in bedrijf hadden. Het onderzoek der vangsten werd uitgebreid
met het tellen van boterbloemluizen, aardappeltopluizen en sjalottenluizen.
Bijna 14 dagen vroeger dan in de twee voorafgaande jaren traden in 1953 in
vele gebieden buitengewoon grote vluchten van de perzikluis op. Reeds in de laatste
dagen van Juni dreigde de situatie zeer ernstig te worden, zodat na overleg met de
N.A.K. een aantal gebieden werd geadviseerd de reeds vervroegde rooidata tot het
uiterste te vervroegen. Gebleken is, dat geruime tijd vóór de perzikluis de boterbloem79

luis en de sjalottenluis begonnen te vliegen; de aardappeltopluis trad wel plaatselijk
talrijk op, doch gelijktijdig met de perzikluis. In sommige vallen werden bijna evenveel boterbloemluizen als perzikluizen gevangen.
Uit proeven, gepubliceerd door de Stichting voor Aardappelbewaring, bleek, dat
door zeer laat poten van aardappelen een wat virusziekten betreft zeer gezond pootgoed is te verkrijgen. Mogelijk hangt dit samen met het gedrag der bladluizen, zodat
het onderzoek in die richting werd uitgebreid.
Het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek organiseerde met de
Stichting voor Aardappelbewaring een interprovinciale proef, waarbij de vangsten volledig te Bennekom werden onderzocht. Reeds spoedig bleek, dat zeer grote verschillen in gevangen perzikluizen voorkwamen, ook in de nazomer, in die zin, dat in het
Zuiden in het algemeen veel minder perzikluizen werden gevangen dan in het Noorden; dit is dus tegengesteld aan de toestand in de voorzomer. Dit verschijnsel kon
op theoretische gronden worden verwacht. Het verloop van de vangstcurve, gecombineerd met gegevens over de virusbesmetting, moet leren welke pootdatum in de
nazomer op zijn vroegst kan worden toegestaan om een zo gezond mogelijk gewas te
krijgen met de grootst mogelijke opbrengst. Uit de proefresultaten van 1953 kan
reeds geconcludeerd worden, dat de teelt van aardappelen als stoppelgewas risico's
inhoudt, die wat virusbesmetting betreft analoog zijn aan die bij de normale voorjaarsteelt, en dat de bladluisontwikkeling samenhangt met het al of niet optreden
van sterke virusbesmetting.
Laboratorium

voor Entomologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek over de Rhynchoten-fauna werd bijzondere aandacht geschonken
aan bepaalde groepen van zogenaamde Homoptera, die er van verdacht worden virusziekten van houtige gewassen over te brengen. Met verschillende van dergelijke insecten werden kweekproeven ingezet.
Onderzoehingen

over de luchtverontreiniging

door

industriegassen

Reeds enige jaren is het bekend, dat in sommige streken van ons land onder bepaalde omstandigheden beschadigingen aan land- en tuinbouwgewassen optreden
als gevolg van de aanwezigheid van industriegassen in de buitenlucht. Aangezien
deze schade in omvang toeneemt, werd onder auspiciën van de Landbouworganisatie
T.N.O. een onderzoek ingesteld naar de oorzaak er van en naar de wijze, waarop
deze kan worden voorkomen.
De eerste werkzaamheden betroffen de opstelling van een literatuuroverzicht en het
verrichten van een oriënterend onderzoek bij gladiolen. Omtrent beide punten werd
een rapport opgesteld, dat aan het einde van 1953 gereed was. Aan de hand van dit
rapport zal een commissie, waarin de bij dit probleem betrokken instanties vertegenwoordigd zijn, besluiten in welke richting het onderzoek zal worden gedaan en
welke facetten nader moeten worden belicht.
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Laboratorium voor Biocidenonderzoek

T.N.O.

De onderzoekingen over de fundamentele vraagstukken, die samenhangen met de
ontwikkeling en de toepassing van biociden, betroffen in de eerste plaats de physiologie van het spier- en zenuwstelsel van de kakkerlak. Het is de bedoeling via dergelijke onderzoekingen te komen tot een bestudering van de pharmacologie en de
toxicologie van deze diersoort. Het bleek mogelijk enkele zeer geschikte preparaten
te maken, waaronder een één-axon spier + bijbehorende zenuw wel het meest opmerkelijke is.
Het tweede onderdeel van het werkprogramma heeft betrekking op het onderzoek
naar de resistentie van insecten tegen insecticiden. Het onderzoek met een op het
laboratorium geselecteerde Drosophilastam werd voorlopig afgesloten. Ondanks de
grote spreiding in de resultaten konden enkele conclusies worden getrokken aangaande de physiologie en de genetica van de verworven y-HCH resistentie bij deze stam.
Helaas was de mate van resistentie echter zo gering, dat van een diepergaand physiologisch onderzoek weinig of geen resultaat verwacht mocht worden. Daarom werd
de bestudering van deze kant van het vraagstuk aangevat met Musea; hierbij werd
onder andere de afbraak van y-HCH bij gevoelige en bij resisente dieren onder^
zocht. Voorts werd onderzoek verricht over de plaatsen in het lichaam, waar de
afbraak geschiedt en over een eventuele excretie van het vergif.
In uitvoerige proeven met muizen werden verschillende problemen onderzocht, die
met het werkingsmechanisme van HCH samenhangen. Zo werd bijvoorbeeld een antwoord gezocht op de vraag waar een toegediende hoeveelheid HCH terecht komt, en
tevens of de stof wordt afgebroken, uitgescheiden of opgeslagen. Bij deze proeven
werd gebruik gemaakt van een nieuwe bepalingsmethode voor HCH. Daarnaast
werd onderzoek gedaan over de invloed van alpha-, bêta-, gamma- en delta-HCH op
de weefselademhaling.
Het is gebleken, dat de biologische bepaling van een aantal insecticiden (HCH,
chlordaan, aldrin, dieldrin) met behulp van Drosophila zeer goed mogelijk is. Zulke
bepalingen werden onder meer in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te
Wageningen uitgevoerd. Ook werden in samenwerking met het laboratorium van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij N.V. te Amsterdam bepalingen gedaan.
Na een lange periode van zoeken en tasten lukte het ten slotte een goede quantitatieve chemische bepalingsmethode voor HCH in dierlijk materiaal te ontwikkelen.
Het is nu mogelijk in gehele muizen of organen en weefsels, als ook in vliegen, geringe hoeveelheden HCH aan te tonen, met een nauwkeurigheid van enkele microgrammen (10-6 gram).
De onderzoekingen over de normale waarde van allerlei physiologische grootheden,
zoals bijvoorbeeld het ionengehalte van het bloed, werden voortgezet. In enkele gevallen werd reeds nagegaan wat de invloed van insecticiden hierop is. Speciale aandacht werd besteed aan de micro-bepalingen van C a + + en M g + + in het bloed van
afzonderlijke dieren.
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Onderafdeling Landbouwmeteorologie
Meteorologisch
Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

In verband met de bestrijding van plantenziekten werd nagegaan of bij de instelling van een waarschuwingsdienst voor appel en peer speciale stations nodig zijn, dan
wel of van de gegevens van de synoptische stations gebruik kan worden gemaakt.
Metingen te Zeerijp hebben aangetoond, dat aldaar met de synoptische waarnemingen
kan worden volstaan. Nader onderzoek is echter noodzakelijk, met name dient nog
vastgesteld te worden het tijdstip van de aanvang van de regen, het tijdstip waarop
de bladeren weer droog zijn, de datum waarop werd gespoten, alsmede het effect
van de bespuitingen.
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LANDBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek

en

Rationalisatie

De taak van dit instituut omvat het verrichten van onderzoek aangaande geïmporteerde en in Nederland gemaakte landbouwwerktuigen, de ontwikkeling van nieuwe
en de bevordering van de normalisatie en standaardisatie van landbouwwerktuigen.
Tevens wordt de economische waarde van de verschillende landbouwwerktuigen
onderzocht. Ten aanzien van het landbouwbedrijf worden de mogelijkheden voor de
mechanisatie der werkzaamheden nagegaan, terwijl hierbij voorts aandacht wordt besteed aan de inrichting der bedrijfsgebouwen. Ten slotte wordt nog onderzoek verricht over de arbeidsmethodes in de landbouw. Behalve het verrichten van onderzoek
heeft het instituut een adviserende en een voorlichtende taak.
In verband met het bovenstaande werd in het afgelopen jaar onderzoek gedaan
aan een groot aantal landbouwwerktuigen, zoals werktuigen voor de aardappelteelt,
voor de hooi- en graanbouw, voor de grondbewerking, trekkers, beregeningsinstallaties, zaaimachines en vele andere.
Op economisch gebied werd onderzoek gedaan over de rendabiliteit van de trekker op de veenkoloniale bedrijven, de factoren, die invloed uitoefenen op de arbeidsbezetting in de verschillende landbouwgebieden, de mogelijkheden van een volledige
motorisatie en het probleem van de levensduur en de reparatiekosten van trekkers.
Van de bedrijven zonder paarden werden verschillende gegevens verzameld. De door
de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering gehouden enquête betreffende trekkers werd verwerkt. Dit was eveneens het geval met een in samenwerking
met het Centraal Bureau te Rotterdam gehouden trekkerenquête. Er werd een vergelijking gemaakt tussen de trekkerbezetting in Nederland en Duitsland.
Voorts hadden de aandacht de rendabiliteit van verschillende werktuigen, de resultaten van de mechanisatie-proefbedrijfjes, de alternatieve kosten van paarden naast
trekkers aanwezig op grote landbouwbedrijven, en de invloed van een versnelde afschrijving op de kosten van verschillende landbouwwerktuigen.
Met het onderzoek van de arbeidsmethodes werd reeds in 1948, dus vóór de stichting van het instituut, een aanvang gemaakt. Het onderzoek behoorde aanvankelijk
tot het domein van de Stichting Proefbedrijf voor Landbouwwerktuigen en Arbeidsmethodes. Deze Stichting werd op 1 lanuari 1950 bij het Instituut ingelijfd. Van
zeer vele werkzaamheden werden tijdstudies gemaakt. Zij hadden o.m. betrekking
op de methodes van afmesting, de veeverzorging, het machinaal melken, het poten
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van aardappelen, de graanoogst, de hooibouw, de stroverwerking bij het maaidorsen
e.d. Ook de doelmatige inrichting van de bedrijfsgebouwen had wederom de aandacht, evenals de organisatie van het werk op de boerderij.
De werkzaamheden betreffende de inrichting van bedrijfsgebouwen waren voornamelijk gericht op de uitvoering van een MSA-projeet betreffende stalverbetering.
Hiertoe werden subsidies verstrekt voor de bouw of verbouw van een groot aantal
veestallen. In samenwerking met de Vereniging „Het Melkcontrôlebureau Amsterdam" werden model melklokalen ingericht. Voorts werd veel aandacht besteed aan
het onderzoek van de stalventilatie. Van verschillende onderdelen van landbouwbedrijfsgebouwen werden tekeningen vervaardigd.
Op het gebied der kleine bedrijven kon door middel van een MSA-object een
22-tal proefboerderijtjes worden ingesteld. Van deze bedrijven zullen de met de verschillende soorten tractie (paard, paard en transportabele motor, tweewielige trekker,
petroleumtrekker en dieseltrekker) te verkrijgen resultaten worden bestudeerd.

Afdeling Landbouwwerktuigkunde

en Werktuigkunde

van de

Landbouwhogeschool

Het reeds in 1952 door dit instituut begonnen onderzoek naar het drogen van in
het zwad gemaaid graan werd voortgezet. In het afgelopen jaar werden tevens de
weersomstandigheden geregistreerd, waartoe de benodigde apparatuur beschikbaar
was gesteld door het K.N.M.I. te De Bilt. Het graan werd op twee stoppellengten
afgemaaid, waarna geregeld metingen werden gedaan betreffende het vochtgehalte
van de korrel en van het stro. Het dorsrijpe graan werd uit het zwad opgeraapt met
een veldhakselmachine, die het gehakselde gewas in een huifwagen blies; hierbij
werden bepalingen gedaan omtrent de lengte van het stro en het percentage korrelbeschadiging. Het gehakselde graan werd daarna in een normale dorsmachine gedorst, waarna opnieuw het percentage korrelbeschadiging werd opgenomen, terwijl
tevens de kiemkracht van het zaad werd bepaald. Ten slotte werd nog nagegaan bij
welke strolengte het mogelijk was om het stro tot vervoerbare pakken te persen.
Bij het eveneens in 1952 begonnen slijtage-onderzoek werden vergelijkbare proeven genomen met een op het instituut ontwikkelde slijtagemachine, waarbij verschillende oplasmaterialen werden beproefd. De materialen werden op ploegscharen gelast, waarna deze op twee verschillende bedrijven op slijtagevastheid werden onderzocht. Beide onderzoekingen zullen in het komende jaar worden voortgezet.

Instituut voor

Tuinbouwtechniek

De toerusting van het instituut, evenals de proefterreinen, onderging in het afgelopen jaar verbeteringen en uitbreiding. In de demonstratiehal werd een permanente
tentoonstelling van technische hulpmiddelen in de tuinbouw geopend, het Centrum
voor Tuinbouwtechniek. Zowel de handel als de industrie verlenen hieraan hun medewerking.
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Over het onderzoek kan het volgende worden medegedeeld.
Direct na de Februari-ramp werd, samen met het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie en de Afdeling Landbouwwerktuigkunde van de Landbouwhogeschool, de stimulans gegeven tot het zenden van technische hulpploegen naar de
overstroomde gebieden. Hierdoor konden nog veel trekkers en werktuigen voor volledig bederf gevrijwaard worden. Later is met de Rijksdienst voor Landbouwherstel
samengewerkt voor het opstellen van een schaderegeling.
Voor de rationalisatie van de stookbedrijven in de Nederlandse tuinbouw werden
Marshallgelden beschikbaar gesteld, zodat thans systematisch de stookbedrijven bezocht kunnen worden om ter plaatse stookadvies te verstrekken. Er werden reeds
ca 1500 bedrijven bezocht. Hierbij worden op aanvrage rookgasanalyses verricht
om een betere fundering van het te geven advies te verkrijgen. Op deze wijze wordt
getracht het brandstoffengebruik in de tuinbouw te verminderen.
De heteluchtkachels maakten in het afgelopen jaar grote opgang; bij niet te grote
verschillen tussen binnen- en buitentemperatuur en betrekkelijk kleine te verwarmen
oppervlakten kunnen deze zeker met voordeel worden toegepast. Er werd een onderzoek ingesteld naar de temperatuurverdeling in kassen, die met dergelijke kachels
verwarmd worden.
De bewaarkosten van plantuien konden tot 50 % gereduceerd worden, daar gebleken is, dat deze bij goede temperatuur-, vochtigheid- en ventilatieregeling als los
gestort product tot 2.40 m hoogte bewaard kunnen worden.
De kruidendrogerijen te Ommen en Vegchel kwamen gereed, die te Doornspijk en
Westergeest werden gemoderniseerd en toegerust met betere wasmachines. Niet alleen
de droogkosten werden aanzienlijk verlaagd, maar ook de gehalten aan vluchtige
stoffen bleven beter op peil, zodat de kwaliteit van het product verhoogd werd.
Ten behoeve van de champignonteelt werden geregeld nieuwe champignonhuizen
gebouwd.
Voor een groot aantal proefkassen en speciale teeltruimten werd de bouw, de verwarming en de electrische installatie ontworpen, waarbij tevens toezicht werd gehouden op de uitvoering.
Voor bedrijfsschuren op fruitteeltbedrijven werden genormaliseerde uitvoeringen
opgesteld.
Het bleek, dat nachtvorstwering door middel van besproeien perspectieven biedt;
de benodigde waterhoeveelheid, ofschoon o.a. afhankelijk van wind e.d., bedraagt
ca 1 mm per °C per uur.
Op werktuigengebied zijn als nieuw te vermelden o.a. de cirkelmaaimachine achter
2- en 4-wielige trekkers, de kneusrol en de rooilier met schijven en kabelverkorter,
waardoor het mogelijk is met lichte trekkers bomen te rooien.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation

T.N.O.

Het groei- en opbrengstonderzoek bij verschillende boomsoorten, met voorlopige
nadruk op Amerikaanse eik, douglas en Japanse lariks, werd aan blijvende proefperken voortgezet en met tijdelijke perken uitgebreid.
Een voorlopige opbrengsttabel voor de douglas in Nederland werd in samenwerking met het Staatsbosbeheer samengesteld en gepubliceerd. De douglas overtreft in
groeikracht de groveden zeer aanzienlijk; de veronderstelling is gewettigd, dat de
massaproductie wel het dubbele bedraagt.
Door een enquête werden gegevens verzameld betreffende de stormschade, die de
douglas op 1 Februari 1953 trof. Hieruit werden enige aanwijzingen verkregen, dat
ter voorkoming van een soortgelijke stormschade de douglas niet te dicht geplant
en vroeg en herhaaldelijk gedund moet worden; bij de aanplant dienen oud bouwland en terreinen met hoge waterstand vermeden te worden.
Het onderzoek naar een mogelijke schadelijke invloed van eenzijdige grovedennencultuur op de instandhouding der vruchtbaarheid van gronden van het gestuwd praeglaciaal kwam grotendeels gereed. Water- en voedingsstoffenhuishouding, mobilisatie
van ijzer en aluminium, die als indicator dient voor de mate van podsolisatie, bleken
in climax- en grovedennenbossen nagenoeg identiek te zijn. Het verschil in vruchtbaarheid komt hoofdzakelijkheid tot uiting in de biologische toestand; deze is van
invloed op de kwaliteit van de stabiele humus in de grond (verschil in N-gehalte).
Deze afwijking van de situatie in climaxbossen is echter geenszins typisch voor
groveden (of ander naaldhout), zij werd ook vastgesteld in de bekende boombossen
op de Veluwe, die uit loofhout bestaan. Zeer belangrijk is de nauwe relatie tussen
de boniteit van de opstand, het vegetatietype en de bodemgesteldheid. Van bijzondere practische betekenis is de vaststelling van een interactie tussen totaal-fosfaatgehalte en waterbergend vermogen van deze gronden.
Het verband tussen boniteit van Japanse lariks, bodemtype en vruchtbaarheidstoestand van de bodem werd in samenwerking met het Staatsbosbeheer bepaald aan
de hand van een groot aantal proefobjecten met variatie in bodemvoorbereiding,
van spitten zonder meer tot en met langjarige landbouwvoorbouw. Het bodemtype,
het totaal-fosfaatgehalte en de zuurgraad blijken een duidelijke invloed uit te oefenen op de boniteit. Te sterke verhoging van de boniteit door hoge fosfaatbemesting
leidt tot een belangrijke verlaging van het percentage rechte stammen. Het optimum
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van de pH ligt tussen 3,9 en 4,5. Hierbij moet worden aangetekend, dat een verhoging van de pH boven 4,8 bovendien het optreden van wortelrot door Fomes
annosus bij naaldhout bevordert.
De tot dusverre verkregen resultaten van het groeiplaatsonderzoek stelden het
proefstation in staat, in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek een organisatie in het leven te roepen, waarbij de practische
bosbouw grondmonsters kan inzenden voor het verkrijgen van bemestings- en bewerkingsadviezen.
Ten behoeve van de veredeling, met name de vegetatieve en generatieve toetsing
van geselecteerde bomen, werd het aantal klonen van douglas, lariks en groveden
door enting op zaailingen-onderstammen uitgebreid. Een deel van de klonen van
groveden is bestemd voor de aanleg van een eerste zaadtuin door de Stichting Verbetering Houtopstanden. Van lariks werden individuen uitgezocht uit verschillende
authentieke herkomsten van de Europese lariks, waarbij werd gelet op groeikracht,
stamvorm, takontwikkeling, late en vroege naaldenval. Het doel is geschikte ouders
te vinden voor de kruising Japanse x Europese lariks, waarvan de F1 naar ervaringen
in het buitenland en naar enkele voorbeelden in Nederland, een belangrijk hogere
productie levert dan de beide ouders; bovendien is de F t resistent tegen de larikskanker. In een beplanting met de F 2 van deze hybride in Drente trad een splitsing
in de oudertypen en intermediaire vormen op. Naast kenmerken van takkleur en
boomvorm bleek deze splitsing ook uit een verschil in vatbaarheid voor de larikskanker.
Van de populierenzaailingen 1951, uit gecontroleerde kruisingen tussen verschillende ouders verkregen, werden 1393 stuks afgeleverd aan de Nederlandse Heidemaatschappij voor verder onderzoek naar hun bruikbaarheid. In 1953 werden 14.647
zaailingen verkregen uit 64 combinaties, waarbij ook weer gebruik werd gemaakt
van stuifmeel uit het buitenland. Vergelijkende proefbeplantingen met zaailingen
1950 in de kwekerij maakten een selectie uit de gebruikte families mogelijk voor
proeven op grotere schaal en van langere duur. De beste resultaten werden verkregen
met kruisingen, waarbij geselecteerde zaailingen van Poolse trilpopulier als moeder
werden gebruikt, en anderzijds die, waar P. tremuloides uit Noord-Amerika het stuifmeel heeft geleverd.
Door een experimenteel onderzoek gedurende drie opeenvolgende jaren betreffende
de schorsbrand van Japanse lariks, veroorzaakt door Phomopsis pseudotsugae kon
worden aangetoond, dat voor het tot stand komen van infecties wonden nodig zijn.
Sterke uitbreiding van de infectie treedt echter alleen op als de bomen in rust verkeren, terwijl bij verwonding gedurende de periode van flinke groei (Mei-Juni-Juli)
de zwam daarvoor geen kans krijgt. Het afslaan van dode takken bij of voor de
eerste dunning der opstanden, waarbij een verwonding der stammen niet is te vermijden, moet dus om het gevaar voor het optreden van schorsbrand te ontgaan, naar
de genoemde periode worden verlegd.
De methode ter bepaling van de veldresistentie van populieren tegen roest (Melampsora-soorten) in combinatie met een laboratoriummethode bewees haar bruikbaarheid bij de toetsing van zeven Italiaanse klonen, die speciaal op hun roest87

resistentie werden geselecteerd, in verband met het gebruik van deze selecties in
Argentinië en Chili.
Voorlopige ervaringen met speciaal voor dit doel ontvangen herkomsten van P.
tremuloides en P. grandidentata uit Canada wijzen op een hoge tot volledige resistentie dezer populieren tegen Melampsora pinitorqua, die de dennendraairoest veroorzaakt.
De bestudering van Pollaccia-soorten, die op populieren bladvlekken en scheutsterven veroorzaken, werd voortgezet, evenals het onderzoek naar de invloed van
bemesting op de gevoeligheid van populieren voor de aantasting door Dothichiza
populea, de verwekker van de populierenschorsbrand.
In 1953 werd de oorzaak van ontijdig afvallen van naalden van Europese lariks
voor het eerst geïdentificeerd als Meria laricis Vuillemin, die voordien in ons land
niet was aangetroffen.

Instituut voor Bosbouwkundig

Onderzoek van de

a. Afdeling Houtteelt en Bosbescherming

Landbouwhogeschool

in de gematigde

luchtstreken.

De werkzaamheden inzake de selectie en de veredeling van populieren vonden
regelmatig voortgang. Met verschillende landen en instanties werden selecties en
beproevenswaardige bastaarden geruild, die op hun groei en kankerresistentie zullen
worden onderzocht. Over de veldinfectieproeven inzake populierenkanker in ZuidLimburg vallen nog geen nadere gegevens te vermelden. Het onderzoek over de
invloed van randbeplantingen op het microklimaat van het tussenliggende cultuurland, geschiedt thans in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en met het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de
natuur.
Het selectie- en veredelingsonderzoek bij de acacia werd voortgezet. Ook in 1953
werden weer een aantal wortelstekken van selectie 4138 van Robinia Pseudoacacia
onder controle van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst uitgegeven. Het is de
bedoeling de vermeerdering van deze selecties over te dragen aan de Stichting Verbetering Houtopstanden, als zijnde hiervoor de meest aangewezen instantie.
Het onderzoek over de mogelijkheden van vegetatieve vermeerdering bij eik, lariks, douglas en groveden gaf bevredigende resultaten voor zover het de eerste
boomsoorten betreft. Groveden gaf nog moeilijkheden. Uit Duitsland werd enthout
ontvangen van plusbomen van de Europese lariks, dat na vegetatieve vermeerdering
gebruikt zal worden voor het kweken van de bastaard L. eurolepis.
In samenwerking met het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur werd begonnen met een onderzoek naar de invloed van de inundatie 1953 in
Z.W. Nederland op houtsoorten.
b. Afdeling Busexploitatie en

Boshuishoudkunde.

Ten behoeve van het Welvaartsfonds en de Dienst van het Boswezen in Suriname
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werden bepalingen uitgevoerd betreffende de belangrijkste mechanisch-technische
en physische eigenschappen van een veertigtal Surinaamse houtsoorten. De resultaten
van de in verband hiermede genomen slagproeven (schokbelasting) en splijtproeven
werden verwerkt in twee voorlopige rapporten.
In verband met mogelijke verbeteringen van de werkmethodes in de bosbouw
werden tijdopnamen verricht bij het vellen van bomen. De voorlopige resulaten
wijzen er sterk op, dat door gebruik te maken van geschoolde arbeiders een aanzienlijke lijdsbesparing zal kunnen worden verkregen.
c. Afdeling Bosbedrijjsregeling, Bosbedrijfseconomie,
en Bosbescherming in de Tropen.

Houlmeetkunde

en Houtteelt

Het door deze afdeling verrichte onderzoek naar de productiviteit van de belangrijkste in de Nederlandse bosbouw gebruikte houtsoorten geschiedt aan de hand van
periodieke opnamen van proefperken. Hierbij bleek, dat bij de douglas een belangrijke verhoging van de productiviteit kan worden verkregen door toepassing van
een sterkere dunning (relatieve standruimte 22 % ) tegenover de tot nu toe in de
practijk gebruikelijke (relatieve standruimte 1 6 % ) . Ook voor de groveden en de
Corsicaanse den bleek een relatieve standruimte van 22 % voor de productiviteit
optimaal te zijn. Voor de populier werd vastgesteld, dat de productiviteit belangrijk verhoogd kan worden door een verlenging van de gebruikelijke omlooptijd van
25 à 30 jaar tot 50 jaar, gepaard gaande met een dunning zodra de relatieve standruimte tot 31 % is gezonken. In samenwerking met enkele andere instellingen werd
in de Noordoostpolder een onderzoek ingesteld naar de economische aspecten van
een verhoging van de papierhoutproductie door dunning van dicht geplante populierenlanen.
Om tot een beter inzicht in de rendabiliteit van de bosbouw te geraken en verantwoorde basisgegevens te verkrijgen voor de .kostprijsberekening van hout werd
na een onderzoek van de thans gevoerde boekhouding bij het Staatsbosbeheer en
enkele particuliere bosadministraties een ontwerp opgesteld voor een bedrijfsboekhouding voor de bosbouw.
Op verzoek van de Nederlandse Bosbouwvereniging werd medewerking verleend
aan een herziening van de richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling
voor bosbezit in Nederland.

Laboratorium

voor Algemene Plantkunde van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek aan uit Zuid-Afrika ontvangen populierenstekhout was gebleken,
dat een serie behandelingen, bestaande uit vervroeging met aethyleenchloorhydrine,
toediening van groeistof en 7 à 14 dagen verblijf in volkomen duisternis een snelle
ontwikkeling van de stek tot bewortelde uitlopende plant ten gevolge had. Met deze
methode werd eveneens een gunstig resultaat behaald bij uit ons land afkomstig
materiaal van Populus robusta.
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De werkzaamheden in verband met de beschrijving van Surinaams hout uit verschillende collecties naderen hun voltooiing.

Plantenziektenkundige

Dienst

De werkzaamheden betreffende het optreden van schorsbrand bij populier worden
verricht in het kader van een werkgroep. Uit een enquête bleek, dat van 17.000 in
het voorjaar uitgeplante populieren in de herfst 9 % dood en 36 % door schorsbrand
aangetast waren. Van 11.000 nog op de kwekerijen aanwezige populieren was 2.5 %
dood en 16 % ziek. Proefbespuitingen op de kwekerijen met Bordeauxse pap, organische kwikverbindingen en carbamaten gaven een gunstig effect.
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VEETEELT

Rijkslandbouivproe fstation voor Veevoeding en

Veehouderij

De onderzoekingen van dit proefstation hebben betrekking op vraagstukken inzake
de practische veehouderij.
In het voorjaar van 1953 werd een voederproef met melkvee beëindigd, die tot
doel had de waarde van kunstmatig gedroogd voorjaarsgras te vergelijken met die
van kunstmatig gedroogd herfstgras. Beide producten waren afkomstig van hetzelfde
perceel; ze werden na het drogen gemalen en tot „biks" geperst, waarna ze onder
gelijkwaardige omstandigheden in het winterrantsoen der melkkoeien werden opge
nomen. De voedering met de verschillende soorten kunstmatig gedroogd gras leverde practisch geen verschil in gewicht of conditie der dieren op. Ook de opbrengsten aan melk, melkvet en vetvrije droge stof bleven practisch gelijk. Wel kon een
verschil geconstateerd worden in het joodadditiegetal van het botervet en het gehalte aan Carotine en vitamine-A van dit vet. Het joodadditiegetal van het botervet
der groep, die het herfstgras ontving, lag 0.6 eenheden hoger en de totale vitamineA-functie (carotine + vitamine-A) lag gemiddeld 3.7 I.E. per gram boven dat van
der groep, die voorjaarsgras kreeg. Beide verschillen komen dus ten gunste van het
herfstgras. Bij deze proef bleek niets van een bijzonder gunstige werking van het
kunstmatig gedroogde voorjaarsgras in vergelijking met het kunstmatig gedroogde
herfstgras.
De vergelijkende voederproeven met rauwe en gestoomde aardappelen bij mestvee
en bij melkvee werden in 1953 afgesloten. In totaal werden hierover drie proeven
genomen. Bij geen enkele dezer proeven kon de opvatting, dat rauwe aardappelen
meer op de melkproductie werken en dat gestoomde aardappelen meer geschikt zijn
voor mestvee, bevestigd worden. De reeds in het vorige jaarverslag vermelde voorlopige conclusie, dat ingekuild gestoomde en rauwe aardappelen bij het mesten en
melken van rundvee gelijkwaardig zijn per toegediende hoeveelheid zetmeelwaarde,
kan dus als definitief worden beschouwd.
In verband met plannen om een nieuwe walvisvaarder in de vaart te brengen, die
ook walvisvleesmeel produceert, is de waarde van dit product evenals die van gedroogd walvislijmwater bij mestvarkens nagegaan. Vastgesteld kon worden, dat
walvisvleesmeel geschikt is als dierlijk eiwitvoeder, mits voldoende aandacht aan de
noodzakelijke aanvulling met minerale stoffen (in het bijzonder Ca en P) besteed
wordt. Walvisvleesmeel gaf geen onaangename reuk of smaak aan de slachtproducten.
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In samenwerking met het Centraal Veevoederbureau werd een proef genomen
waarbij weipoeder, ontzout weipoeder, melkalbumine met 35 % re en melkalbumine
met 50 % re als voederbestanddeel voor mestrantsoenen van varkens werden vergeleken. Het bleek, dat alle genoemde producten goed voldeden. Ontzout weipoeder
had geen bijzonder voordeel boven gewoon weipoeder. Beide producten zijn trouwens op het ogenblik te duur om in de practijk toepassing te vinden.
Eveneens in samenwerking met het Centraal Veevoederbureau werd een proef
genomen waarbij aan biggen, die bij het afwennen in matige conditite verkeerden,
antibiotica in het voeder werden verstrekt. Dit had een zeer gunstig effect op groei
en voederverbruik van deze dieren, vooral in het eerste gedeelte van de mestperiode.
Ook werd aangevangen met een onderzoek naar de invloed van het regelmatig
verstrekken van antibiotica op de vruchtbaarheid en de voortplanting van varkens
en van ratten. Naast elkaar wordt gefokt met dieren, die steeds zonder antibiotica
gevoederd worden, en met dieren, die voortdurend antibiotica ontvangen. Het ligt
in de bedoeling deze proef gedurende een aantal generaties voort te zetten. Resultaten zijn hierover nog niet te vermelden.
Het effect van extra vettoevoeging aan rantsoenen voor mestvarkens werd in twee
proeven onderzocht. De lage prijs van technische vetten maakte het gewenst na te
gaan of hiervan een deel als voeder zou kunnen worden afgezet. Rantsoenen met
7 à 8 % ruw vet, waarin 3 % extra vet was opgenomen, werden uitstekend verdragen en gaven goede resultaten wat groei en voederverbruik betreft. Bij verwerking
van vet uit slachterijen in varkensvoeder zijn geen moeilijkheden te verwachten met
betrekking tot de hardheid van het spek.
Een bijproduct der melksuikerbereiding waaraan rietsuiker was toegevoegd, werd
beproefd als vervangmiddel voor ondermelk bij jonge kalveren. Het bleek daarvoor
echter niet geschikt te zijn, daar de proefdieren er in ernstige mate diarrhée door
kregen.
Biggen, die na twee dagen van de zeug werden weggenomen, konden groot gebracht worden met behulp van een zeugenmelk vervangend voedermengsel. De diertjes werden daartoe in een speciale kooi geplaatst, die voorzien was van een electrische warmtebron (droogstraallamp) ; ze leerden na ± 1 dag alleen drinken uit
platte bakjes. Het is niet nodig en zelfs ongewenst de diertjes met behulp van spenen of kunsttepels te laten drinken. In de begintijd moet dagelijks tussen 6 uur v.m.
en 21 uur n.m. iedere drie uur gevoederd worden met afgepaste porties. Deze behandeling van pasgeboren biggen kan van belang zijn in gevallen, waarbij de zeug
sterft of ziek wordt, of als er meer biggen geboren worden dan door de moeder
gevoed kunnen worden.
In 1953 werden 41 verteringsproeven met drie hamels verricht. Hiervan hielden
er tien verband met de verliesbepalingen in op verschillende manieren geënsileerde
ruwvoeders, hoofdzakelijk gras met melasse en meer of minder voorgedroogd gras;
ook werd een silage van bietenblad en van verse haver onderzocht.
Vijf verteringsproeven hielden verband met de in de winters 1952/53 en 1953 54
genomen voederproeven met melkvee en betroffen de bij die proeven gebruikte hooisoorten, kunstmatig gedroogd en vers gras. In zes verteringsproeven werd hooi on92

derzocht dat in meerdere en mindere mate aan broei onderhevig geweest was, ten
einde de invloed van hooibroei op de voederwaarde na te gaan. Verder werd nog
de verteerbaarheid van kunstmatig gedroogd gras en grasbiks nagegaan afkomstig
van grasdrogers van verschillende constructie, ten einde de invloed van het drogertype en de bewerking op de voederwaarde na te gaan.
In acht op zich zelf staande verteringsproeven werd ten slotte de verteerbaarheid
van in de schuur gedroogd hooi, meel van kunstmatig gedroogd Spartinagras, verse
lucerne in twee groeistadia, verse stoppelklaver in twee groeistadia, boegroemakkaperskoek en geënsileerde bostel onderzocht.
Met gegevens en materiaal van enige dezer proeven werd nagegaan of het mogelijk was een extractiemethode en een bepaling van de in voeder en mest voorkomende
chromogenen op een zodanige wijze te verrichten, dat alle chromogeen in de mest
werd teruggevonden. Dit gelukte met gedroogd gras; deze methode zal nog met
vers gras verder worden onderzocht, omdat zij wellicht een mogelijkheid biedt de
weidegrasconsumptie van onder normale weideverhoudingen levende koeien nauwkeuriger te bepalen dan tot nu toe mogelijk is.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De

Schothorst"

De proefnemingen van „De Schothorst" geschieden in het belang van de voorlichtingsdienst, welke verbonden is aan de C.L.O.-controle.
In het voorjaar van 1953 werd begonnen met een proef bij rundvee, met als doel
meer klaarheid te brengen in het kopziekte-probleem. Door toediening van een overmaat kali in het voederrantsoen kon kopziekte worden opgewekt. Tevens werd nagegaan, welke invloed uitgaat van het bijvoederen van een groot basenoverschot
(met Na-en K) en van MgO.
In een voederproef met rundvee werd ingekuilde pulp vergeleken met gedroogde
pulp; hierbij werd tevens onderzocht welke invloed deze voedermiddelen uitoefenen
op het melkvet. De werking van een overmaat ijzer werd nagegaan bij eeneiige
tweelingen; na deze proef werd een begin gemaakt met de toediening van extra mangaan. Bij kalveren werd een onderzoek begonnen over de toediening van het product Rumex (gedroogde pensinhoud).
De voederproeven bij varkens hadden in de eerste plaats betrekking op het effect
van de toediening van haringmeel, dat op verschillende manieren bereid wordt;
hierbij werd volledig haringmeel van verschillend vetgehalte beproefd. Vervolgens
werd nagegaan, welke invloed de opname van verschillende soorten varkensvet en
rundvet (destructorvet) in de mengvoeders voor varkens uitoefent; deze proeven
werden in de zomer genomen, in de winter zouden waarschijnlijk betere resultaten
bereikt zijn.
Uit proeven betreffende de toediening van de antibiotica aurofac, terramycine en
aureomycine aan varkens bleek wederom dat alleen al om financiële redenen het
gebruik van deze stoffen bij goede rantsoenen en gezonde dieren niet verantwoord
is.
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Vervolgens werd bij varkens onderzocht in hoeverre het fijnmoezen van bieten
van invloed is op het rendement van de bietenvoedering.
Bij voederproeven met pancreasmeel, Johannesbroodpitkiemmeel (pavitine) met een
surfactant, aardappeleiwit en sorghum bleek, dat het opnemen van een bepaald percentage dezer stoffen in de varkensrantsoenen verantwoord is. Vooral de proeven
met aardappeleiwit — een product, dat binnenkort op de veevoedermarkt verschijnt
— gaven een veelbelovende uitslag; een gedeelte van het normale percentage dierlijk
eiwit in de rantsoenen kon worden vervangen door aardappeleiwit.
De proeven betreffende de relatie bodem -plant -dier werden voortgezet. Met mangaan, cobalt en zink werden bemestingsproeven gedaan, terwijl tevens grondmonsters werden onderzocht, afkomstig uit verschillende streken van ons land. Getracht
wordt om aan de hand van analyses van haarmonsters een inzicht te krijgen in de
mangaan- en koperstatus van het dier.
In het laboratorium werd een methode ontwikkeld, waarmede het mogelijk is de
aanwezigheid van antibiotica en anticoccidiostatica in mengvoeders aan te tonen.
De onderzoekingen op het gebied der pluimveeteelt betroffen in de eerste plaats
voederproeven met kuikens, waarbij aan het opfokvoeder 15 % en 30 % ontzout
weipoeder was toegevoegd. De resultaten waren niet in overeenstemming met de
verwachting; vergeleken met opfokvoeders met 15 % normaal, niet ontzout weipoeder en met weglating van het keukenzout in het mineralenmengsel voor kuikens,
werd met het ontzoute product geen betere groei verkregen.
Vervolgens werd bij kuikens het effect nagegaan van haringmeel met 3 % vet ten
opzichte van haringmeel met 12 % vet. Er werd slechts een gering groeiverschil
gevonden, en wel ten gunste van het haringmeel met 8 % vet.
Bij een vergelijking van de resultaten van de voedermethode, waarbij aan kuikens
ongeveer gelijke delen opfokvoeder en kuikenzaad werden verstrekt, en van de all
mash voedermethodes, waarbij de samenstelling van het meelvoeder was gebaseerd
op een opname van 50 % normaal opfokvoeder en 50 % kuikenzaad, bleek, dat met
de laatste methode de beste resultaten werden bereikt. Hierbij werd bij drie van de
vier proefgroepen een duidelijk grotere groeisnelheid gevonden.
Voederproeven bij legkippen op legbatterijen, waarbij het effect van 17 % gemalen sorghum (milocorn) in het ochtendvoer vergeleken werd met een contrôlevoer
met 17 % maismeel, leverden geen verschillen van betekenis.
Ten slotte kan nog worden medegedeeld, dat de proefnemingen met de moderne
potstalmethode op grote schaal werden voortgezet. De gunstige resultaten, welke in
voorgaande jaren hiermede waren verkregen, werden ook in 1953 volkomen bevestigd.

Laboratorium

voor Physiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek naar de invloed van grote hoeveelheden verschillende voedingsvetten op de groei en de microscopische bouw van enkele organen bij ratten werd
voortgezet. De vetten werden in wisselende concentratie toegevoegd aan verschil04

lende grondrantsoenen. Bijzondere aandacht werd besteed aan eventuele pathologische veranderingen in de organen.
Een onderzoek werd ingesteld naar de factoren, die invloed op de consistentie der
boter uitoefenen. Onder gebruikmaking van de aanvoercijfers en vetpercentages van
een groot aantal zuivelfabrieken in Friesland, werd het verband berekend tussen
melkgift en vetopbrengst enerzijds en het refractometergetal als maatstaf voor de
boterconsistentie anderzijds. Er werden aanwijzingen verkregen dat nog andere factoren een rol spelen, waarbij de invloed van de grondsoort op de voorgrond treedt.
Er werd een nieuwe, eenvoudige, chromatografische methode uitgewerkt voor de
bepaling van de hogere vetzuren.
Begonnen werd met het toepassen van de gas-vloeistof chromatografie volgens
James en Martin voor de scheiding van lagere vetzuren en hun isomeren.
Het in 1952 aangevangen onderzoek ter bepaling van de chemische samenstelling
van de koolhydraatachtige celwandbestanddelen van ruwvoeders werd voortgezet.
Ter voorbereiding van respiratie-onderzoek werden gasanalyses uitgevoerd met
het toestel van Haldane. Hierbij bleek onder andere dat gas uit de pens van een bok
ongeveer tweemaal zoveel C 0 2 als CH 4 en weinig of geen H 2 bevatte. De bouw van
respiratie-apparaten voor grote huisdieren werd voortgezet.
Het onderzoek naar de invloed van de stikstofbemesting op de samenstelling van
het weidegras werd uitgebreid. Speciaal op de stikstofproefbedrijven werden de
kwaliteit van het gras, benevens de gezondheid en de productie van het rundvee
bestudeerd.
Bij het onderzoek aangaande de kalk- en fosforhuishouding van rundvee werd
vooral aandacht geschonken aan de ontwikkeling van de metatarsus op verschillende
leeftijden.
In 1952 werden op een 16-tal weidebedrijven op geregelde tijden weidegrasmonsters verzameld en geanalyseerd op de voornaamste minerale bestanddelen. Het verkregen cijfermateriaal gaf een denkbeeld van de schommelingen der verschillende
gehalten en de daaruit berekende grootheden, die uit het oogpunt van de veevoeding als normaal moeten worden beschouwd. Tevens werd een indruk verkregen
van het seizoenverloop der verschillende gehalten aan asbestanddelen.
Met behulp van een verbeterde micro-Mg-bepaling werd een aantal Mg-bepalingen
uitgevoerd in gras- en beenmonsters.
Een systematisch onderzoek naar het J-gehalte van koemelk werd aangevangen
met behulp van een in 1952 utgewerkte bepalingsmethode. Van ongeveer 200 zuivelfabrieken uit het gehele land werden mengmonsters verzameld van alle, zoveel mogelijk op dezelfde dag aangevoerde melk. Daarnaast is een groot aantal incidentele
bepalingen verricht ten einde een overzicht te verkrijgen van het seizoenverloop in
het J-gehalte van de melk.
Bij het schildklieronderzoek bij nuchtere kalveren werd in het bijzonder aandacht
besteed aan de invloed van de schildklieractiviteit op de ontwikkeling van het skelet.
De vroeger verkregen gegevens worden voor een publicatie uitgewerkt.
Naast het onderzoek betreffende het vitamine-D-gehalte van monsters hooi en
dergelijke, verzameld uit de practijk, werden onderzoekingen gedaan aangaande de
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identiteit van de rachitogene factor in gras en hooi. Vermoedelijk is deze caroteen,
zodat een antagonisme tussen de vitamines A en D is gevonden bij de mineralisatie
van het geraamte. Dit antagonisme wordt verder bestudeerd met synthetisch vitamine-A en synthetisch caroteen.
Een literatuuronderzoek werd verricht naar het voorkomen van oestrogène stoffen
in het plantenrijk, speciaal in grassen en klavers, en naar hun invloed op het vee.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Voor het onderzoek naar sporenelementen in verband met klachten bij rundvee
werden op verschillende bedrijven monsters (grond, gewas en bloed) genomen, waarbij in vele gevallen koper- en/of cobaltgebrek kon worden aangetoond. Op een vijftal
bedrijven in Z.W.-Friesland werd, in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij en met het Rijkslandbouwconsulentschap
voor Z.W.-Friesland, een onderzoek ingesteld naar een eventueel verband tussen de
samenstelling van het gras en de gezondheid van het vee. Hiertoe werden gedurende
het gehele weideseizoen monsters genomen van de beweide percelen, de pH van de
urine werd regelmatig gecontroleerd, en op elk bedrijf werd bij enkele dieren de
samenstelling van het bloed onderzocht. De gegevens van dit onderzoek zullen in
1954 worden uitgewerkt.
Enige malen werd wederom een duidelijk verband gevonden tussen de pH van de
urine van koeien en het basenoverschot in het voer. Op één bedrijf werd geconstateerd, dat de melkgift der runderen snel en gunstig reageerde op een hoger basenoverschot in het gras.
Volgens de „chromogeen-methode" van J. T. Reid c.s. werd getracht de verteerbaarheid van de droge stof te bepalen in het gras, dat door weidende koeien werd opgenomen. Ook werd een tweetal proeven genomen, waarbij de koeien op stal met vers
gras gevoerd werden. De monsters gras en mest werden onderzocht op het gehalte
aan de volgens Reid onverteerbare plantaardige „chromogenen". Tevens werden in
deze monsters de gehalten aan koper en mangaan bepaald. De bepaling van de
chromogenen leverde geen moeilijkheden op, nadat de extractiemethode enigszins
was gewijzigd. Thans worden de chromogenen geëxtraheerd met aceton 85 %, waaraan een weinig oxaalzuur is toegevoegd. Op grond van deze onderzoekingen kon
een inzicht worden verkregen in de hoeveelheden koper en mangaan, die door het
dierlijk lichaam worden opgenomen of afgestaan. De voorlopige resultaten waren
zeker moedgevend.

Rijksinstituut

voor

Pluimveeteelt

De onderzoekingen, die door het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt worden verricht, hebben betrekking op de pluimveehouderij, de konijnenteelt en de pelsdierenteelt.
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Op het gebied der huisvesting en verzorging werd voortgegaan met de in het
voorjaar van 1952 begonnen proefnemingen betreffende de toepassing van de dikstrooiselmethode bij kuikens en legkippen. Het oude strooisel, dat tevoren reeds
driemaal bij de opfok van kuikens was gebruikt, deed met goede resultaten weer
dienst voor drie achtereenvolgende broedsels tot een leeftijd van circa 10 weken.
Er werd tweemaal een vergelijkende proef genomen, waarbij de resultaten met oud
strooisel tegenover die met geregeld ververst strooisel nauwkeurig werden nagegaan.
Beide keren groeiden de kuikens op het oude dikke strooisel sneller en was de uitval
door ziekte en sterfte (o.a. door blindedarm-coccidiosis) kleiner.
In een vergelijkende proef met volwassen Witte Leghorn-hennen op dik strooisel
en op geregeld ververst strooisel werd het houden op dik strooisel gecombineerd met
voortdurend binnenhouden; de dieren op het verse strooisel hadden gelegenheid tot
uitloop in grasrennen. De dikstrooisellaag was reeds in 1952 opgebouwd; de composteringsprocessen waren in die tijd voldoende op gang gekomen om het dikke
strooisel in 1953 als „oud" te kunnen aanduiden. De hennen, die op dik strooisel
binnen werden gehouden, produceerden gemiddeld wat minder dan de andere groep.
Een uitzondering vormde de winterperiode van November tot eind Januari, toen
de productie bij de op dik strooisel binnengehouden hennen iets beter was. Het viel
op, dat de grote najaarsrui bij de binnengehouden hennen eerder begon en langer
duurde dan bij de andere dieren. Het aantal voetgezwellen was in de binnengehouden
tomen duidelijk kleiner.
Bij het onderzoek over de voederbehoefte van kippen en kuikens werd o.a. een
proef genomen met drie groepen Witte Leghorns in de eerste legperiode, die hardvoer
kregen met verschillende calorische waarde bij gelijk gehalte aan ruwe celstof. De
hennen kregen daarnaast alle hetzelfde ochtendvoer van normale samenstelling, waarvan ze de gehele dag naar believen konden eten. De productie was het hoogst in de
groep, die het hardvoer met de laagste calorische waarde kreeg; dit bestond uit 19 %
mais, 37 % gerst en 44 % haver. Deze groep at meer meel dan de beide andere.
Volgens de resultaten van de proef zou het geen aanbeveling verdienen om bij de
hier te lande gangbare samenstelling van ochtendvoer de energiewaarde van het
hardvoer belangrijk op te voeren door er meer mais en eventueel ook zonnepitten in
op te nemen.
De proeven over de bruikbaarheid van met behulp van A.I.V.-zuur geënsileerde
vis voor kippen en eenden werden dit jaar voorlopig afgesloten. Het is zonder meer
nog niet duidelijk of deze conserveringsmethode op den duur in ons land in de
practijk ingang zal kunnen vinden; dit is o.a. afhankelijk van de vraag in hoeverre
men bepaalde bezwaren, die er aan verbonden zijn, zal weten op te lossen.
In het opfokvoer voor kuikens wordt zeer algemeen weipoeder (ingedroogde wei)
verwerkt. Weipoeder bevat o.a. een percentage melksuiker. Thans is echter een nieuw
soort weipoeder in de handel, waarin een groot gedeelte van de melksuiker is vervangen door een zetmeelrijk product. Een vergelijking van opfokvoeder met 8 % gewoon weipoeder tegenover 8 % zetmeelhoudend weipoeder leverde geen groeiverschil
op bij de kuikens, die er mee gevoederd werden.
Een proef met een antibioticum (aureomycine) in het voeder van kuikens gaf als
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uitslag, dat de groei tot omstreeks de 8e à 9e levensweek duidelijk werd versneld.
Dit gold zowel voor kuikens op geregeld ververst dun strooisel als op oud dik
strooisel. In het laatste geval waarbij het strooisel op zichzelf reeds de groeisnelheid
vergrootte, was de invloed van het antibioticum toch duidelijk vast te stellen. Het
effect van antibiotica in het voeder van kuikens in opfokbatterijen met gazen bodems
werd reeds eerder nagegaan. Ook hierbij was een groeiversnelling van betekenis geconstateerd. De batterijen waren reeds jaren in gebruik.
Bij konijnen werd de bruikbaarheid van verschillende soorten ruwvoeder als uitsluitend voedsel onderzocht. Vergeleken werden gras, boerenkool en mergkool, waarbij bleek, dat boerenkool als enig voedsel goed bruikbaar was. Mergkool eveneens,
doch in iets mindere mate. Voedering uitsluitend met gras was niet mogelijk, omdat
de dieren op den duur te weinig er van wilden opnemen. Naast gras was bijvoedering
met b.v. gestoomde aardappelen en gerst noodzakelijk om een enigermate bevredigende groei te verkrijgen. In dit opzicht vormden de resultaten van de proef een bevestiging van de ervaringen in de practijk.
Het onderzoek in kuikenproeven van levertraan en vitamine-D-houdende preparaten uit de handel op het gegarandeerde vitamine-D-gehalte ging geregeld door.
Bij dit onderzoek was in de laatste jaren gebleken, dat de levertraan, in het bijzonder
de geïmporteerde, dikwijls niet aan de garantie voldeed. Als gevolg hiervan werden
door het georganiseerde bedrijfsleven besprekingen gevoerd met het instituut, dat
in Noorwegen is belast met het onderzoek van levertraan. Hierbij is de noodzakelijkheid naar voren gekomen, dat de Nederlandse importeurs certificaten voor het vitamine-D-gehalte van de traan zullen vragen, die zijn afgegeven op grond van biologisch onderzoek met kuikens. Certificaten op grond van proefnemingen met ratten
bieden geen voldoende zekerheid omtrent het gehalte aan vitamine-D 3 , dat speciaal
bij de voedering van pluimvee nodig is.
In het verband van de Vitamine-Commissie werden aan het Bedrijfschap voor
Veevoeder talrijke adviezen verstrekt over het gebruik van bijzondere toevoegingen
(vitamine-preparaten, antibiotica, medicamenten, enz.) bij de mengvoederbereiding.
Het fokkerij- en erfelijkheidsonderzoek vond op normale wijze voortgang. Statistische berekeningen volgens de methode-Lerner over de mate van erfelijkheid van
broeduitkomsten leverden geen bruikbare resultaten op. Bij een analyse van de betekenis van enkele kenmerken van de leg voor het fokken van legrassen van hoenders
werd o.a. bevestigd, dat de gemiddelde lengte van de perioden, waarin de hennen
zonder een dag over te slaan geregeld leggen (gemiddelde serielengte) nauw verband
houdt met de jaarcijfers, die uiteindelijk van de dieren worden verkregen.
In het voorjaar werden reciproke kruisingen uitgevoerd tussen Witte Leghorns en
Noordhollandse Blauwen met de bedoeling de bedrijfswaarde van de hennen, verkregen uit deze kruising (F x ), te vergelijken met gelijktijdig geboren hennen van de
uitgangsrassen. Tot de leeftijd van twaalf weken groeiden de kruisingsproducten
sneller dan de dieren van zuiver ras, daarna namen de Noordhollandse Blauwen
meer in gewicht toe. De snelheid van bevedering was bij de hennetjes met Witte Leghorns als vader vrijwel gelijk aan die van de zuivere Witte Leghorns, terwijl de
andere kruising daarin ongeveer met de Noordhollandse Blauwen overeenkwam. De
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kleur der veren van alle kruisingsproducten is overheersend wit met enkele verspreide zwarte vlekjes; pootkleur en huid zijn wit evenals dit bij de Noordhollandse
Blauwen het geval is. De Noordhollandse Blauwe hennen gingen het eerst aan de leg.
Daarna volgden resp. de kruisingsproducten met Noordhollandse Blauwe hanen als
vader, de andere kruisingsproducten en de Witte Leghorns. In de herfst en voorwinter produceerden de kruisingsdieren aanmerkelijk meer dan de zuivere rassen.
Op het einde van het jaar was er tussen de beide kruisingen onderling geen verschil
in het gemiddeld aantal eieren, dat de twee groepen in totaal hadden gelegd. Op dat
moment hadden de Witte Leghorns, ondanks het latere begin van de leg, in totaal
reeds meer eieren geproduceerd dan de Noordhollandse Blauwen. Onder de nakomelingen uit de kruising van Noordhollandse Blauwe hanen met Witte Leghorn-hennen
kwamen in het najaar al opvallend veel gevallen van broedsheid voor; veel meer dan
cnder de hennen uit de omgekeerde kruising en onder de Noordhollandse Blauwen.
Tijdens de opfok was de uitval het grootst bij de Witte Leghorns, na de plaatsing in
de leghokken vertoonden de Noordhollandse Blauwen de meeste uitval.
Het onderzoek op het gebied van de embryologie van het kuiken en de broederij
geschiedde wederom in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. O.a. werd de bruikbaarheid nagegaan van een in de literatuur beschreven methode om bij geopende, niet bebroede eieren de bevruchte te kunnen onderscheiden van de onbevruchte. Daarbij wordt het macroscopisch beeld van de kiemschijf als maatstaf genomen. Het onderscheid bleek inderdaad te maken, doch de
toepassing der methode vereist enige routine, die men zich zonder instructie niet
gemakkelijk eigen zal maken. Zij zal daarom waarschijnlijk slechts van waarde zijn
voor onderzoekingsdoeleinden. In het kader van het broederij-onderzoek op het instituut wordt zij thans o.a. toegepast op de als „onbevrucht" uitgeschouwde eieren,
waardoor het werkelijke bevruchtingspercentage nauwkeuriger is vast te stellen.
Zoals reeds eerder werd vermeld, werd bij herhaling vastgesteld, dat in de voor
het onderzoek gebruikte broedmachines, zowel grote als kleine, betere broeduitkomsten worden verkregen door de eieren vaker te keren. Om het uur keren gedurende
het gehele etmaal gaf ca 6 % meer kuikens uit de ingelegde eieren dan driemaal
keren overdag. Een vergelijking van 8 maal keren per etmaal tegenover 24 maal leverde een verschil op van gemiddelde 3 % ten gunste van het vaker keren. Er werden
tevens aanduidingen verkregen, dat het vaker keren vooral in de periode van de zesde
tot en met de veertiende broeddag van invloed zou zijn. Daarom werd begonnen met
een serie proeven, waarbij 24 maal keren per etmaal over de gehele periode werd gesteld tegenover 24 maal keren alleen van de 6e tot op de 14e broeddag en overigens
4 maal per etmaal. De aanvankelijke resultaten wijzen er inderdaad op, dat het effect
van deze twee behandelingen vrijwel gelijk is.
De temperatuurmetingen in de kleine broedmachines, die voor de proeven worden
gebruikt, werden afgesloten. Verder werd nog de invloed onderzocht van de temperatuur en de vochtigheid in het broedlokaal op de relatieve vochtigheid in de
machines.
In 1951 werd in het kader van de proefnemingen op het gebied van de broederij
een oriënterend onderzoek verricht, dat ten doel had na te gaan of er een verband
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bestaat tussen het percentage dik eiwit, resp. de sterkte van het dooiervlies in kippeneieren en de broeduitkomsten van andere eieren van dezelfde hennen. De resultaten
deden vermoeden, dat er in het algemeen weinig verband aanwezig is. Het onderzoek
werd in het verslagjaar voortgezet met eieren van Witte Leghorns. Zowel in verse
eieren als in eieren, die enige tijd in een vrij warme kamer waren bewaard, werden
verschillende kenmerken van de eikwaliteit gemeten en vergeleken met broeduitkomsten van andere eieren van dezelfde hennen. Er was geen verband aan te tonen,
ook niet wat de gewichtsverhouding tussen dooier en eiwit en de broeduitkomsten
betreft. Volgens literatuurgegevens zou er tussen deze beide grootheden elders wel een
verband zijn vastgesteld, n.1. in deze zin, dat een relatief kleine hoeveelheid eiwit ten
opzichte van het gewicht van de dooier, gepaard zou gaan met lagere broeduitkomsten.
Het Fonds voor Pluimveebelangen subsidieerde de proefnemingen van de Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt ter vergelijking van de gebruikswaarde van
verschillende kruisingsproducten en zuivere rassen, welke te Emmen en te Horst
werden opgezet. Ook werd door het Fonds subsidie verleend aan een onderzoek naar
de mogelijkheid om door middel van fokkerij het weerstandsvermogen van de kippenstapel op een practisch bedrijf te beïnvloeden.

Laboratorium
te Utrecht

voor Veterinaire Physiologie van de

Rijksuniversiteit

In dit laboratorium werd onderzoek verricht op het gebied van de physiologie
van het pluimvee, zowel betreffende de voeding als het kunstmatig broeden.
Bij het voedingsonderzoek werd de invloed van het jodium-gehalte van het voedsel
op de stofwisseling, eiproductie, rui en schildklierstructuur van de kip bestudeerd.
Terwijl toediening van jodium in bepaalde concentraties de structuur van de schildklier duidelijk beïnvloedde, kon van een invloed op de stofwisseling en op de bevedering niets worden geconstateerd.
De onderzoekingen over kunstmatig broeden werden op ruime schaal uitgevoerd
ten einde de invloed van temperatuur, vochtigheid enz. op vroegtijdige kiemsterfte
te bestuderen. Door het aanbrengen van verbeteringen in de bestaande constructie
van broedmachines en de meting van de relatieve vochtigheid konden de gemiddelde
broeduitkomsten aanmerkelijk worden verhoogd met gelijktijdige verbetering van de
kwaliteit der kuikens.

Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek

T.N.O.

De doelstelling van het I.V.O. is het verrichten van onderzoek op het gebied van
de dierlijke productie, in samenwerking met en ter aanvulling van de overige instellingen, die in Nederland op dit terrein werkzaam zijn.
De onderzoekingen in verband met de kunstmatige inseminatie, welke gericht zijn
op de verlenging van de levensduur van Spermien in vitro, betroffen in hoofdzaak de
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opwerking van de beschermende substantie uit de eidooier, de verbetering van de
verdunningsvloeistof voor Spermien en het tegengaan van de agglutinatie bij Spermien.
Bij het onderzoek, dat in samenwerking met Prof. Dr F. C. van der Kaay, hoogleraar in de Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht wordt verricht, werd nagegaan in hoeverre een toevoeging van penicilline en
streptomycine aan het sperma van invloed is op de bevruchtingsresultaten. Tevens
werd onderzocht of er een verband bestaat tussen Brucella abortus Bang infecties
en de bevruchtingsresultaten. Een mededeling omtrent de waarde van de geheel-eicitraat buffer werd ter publicatie aangeboden.
Ten behoeve van een objectieve kwaliteitsbeoordeling van ejaculaten werd de ontwikkeling van een apparatuur voor de gelijktijdige meting van de concentratie en
de bewegelijkheid van Spermien met kracht voortgezet, thans mede onder leiding
van Prof. Dr H. C. Burger, hoogleraar in de Medische Physica aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vast staat, dat het mogelijk is het passeren van een Spermium op een
bepaalde plaats aan te tonen.
Bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de „diepvries" van sperma werd, naast laboratoriumonderzoek, in samenwerking met Prof. Dr F. C. van der
Kaay een practijkproef genomen. Hierbij bleek, dat bij bewaring van het sperma op
—79° C gedurende 1 dag, 1 week, 1 maand en 3 maanden resp. 76,9 %, 58,6 % ,
50 % en 45,5 % van de voor de eerste maal aangeboden koeien met een inseminatie
drachtig werd.
Met het onderzoek naar de invloed van voeding en verpleging op spermaproductie
werd begonnen door bij twee paar eeneiige tweelingrtieren de inter- en intrapaarverschillen in sperma-eigenschappen na te gaan. Ten behoeve van de voortzetting
van dit onderzoek werden nog negen paar tweelingstierkalveren aangekocht.
Het onderzoek naar het voorkomen van steriliteit, abortus en veulensterfte bij
paarden, hetwelk door het I.V.O. gesteund wordt door de mechanische verwerking
der enquêtegegevens mogelijk te maken, kon door de omvangrijkheid van het materiaal ( ± 11500 dieren) nog niet worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor het onderzoek omtrent verschillende invloeden op de voortplantingsresultaten bij paarden.
Bij vergelijking van de Aschheim-Zondekreactie en de „Galli-Maininitest met betrekking tot de drachtigheidsdiagnose bij 217 paarden, bleek bij voorlopige beoordeling de eerste iets betrouwbaarder te zijn.
Bij de in verslagjaar gehouden enquête ter verkrijging van gegevens omtrent de
leeftijden der runderen in Nederland en de redenen die tot verwijdering uit het bedrijf leiden, werden 5800 bruikbare formulieren terugontvangen. De gegevens zullen
in 1954 worden verwerkt.
Ten behoeve van het landbouwkundig en veeteeltkundig onderzoek werden 10
paren eeneiige tweelingen aan andere instellingen geleverd, terwijl voor eigen gebruik 9 paar stierkalveren werden aangekocht; deze laatste dienen voor het reeds
genoemde onderzoek op het gebied van de kunstmatige inseminatie.
Na met de door Ir S. Swierstra ontworpen „cafetariastal" voor runderen een geslaagde proef genomen te hebben — getracht wordt verschillende voordelen van
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groep- en loopstal in één systeem te verenigen — werd in samenwerking o.a. met
de Rijkslandbouwconsulent te Leeuwarden en met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een practijkproef opgezet. Hiertoe werd een stal voor 32
melkkoeien verbouwd op het bedrijf van P. Swierstra te Weidum.
Ter completering van de huidige methode van nakomelingenonderzoek werd in
samenwerking met Dr Th. Stegenga en enige Rijksveeteeltconsulenten gewerkt aan
de ontwikkeling van een methode, waarbij per stier 100 na een bepaalde datum
geboren vrouwelijke afstammelingen worden geregistreerd en in hun levensloop
worden gevolgd. Dit werk, waarvoor grote belangstelling bestaat, wordt voortgezet.
Het onderzoek, gericht op verbetering van de mestresultaten bij vee en pluimvee
door de toediening van stofwisselingverlagende antithyreoiden, werd voorlopig met
enige publicaties afgesloten. Voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd een proef
genomen naar het eventueel voorkomen van strumogene stoffen in melk, afkomstig
van koeien gevoerd met stoppelknollen en voederbieten.
In het kader van het anti-thyreoidenonderzoek werden de levers van de in een
mestproef gebruikte koeien op zink-, cobalt-, molybdeen-, koper- en mangaangehalte
onderzocht. Verschillende resultaten werden gepubliceerd.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een snelle, goedkope en eenvoudige bepalingstechniek voor sporenelementen — gebruik wordt gemaakt van papierchromatografie en isotopen — wordt voortgezet.
Het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt verrichte onderzoek
over de kiemsterfte bij kunstmatig broeden was in verslagjaar in hoofdzaak gericht
op het verband tussen de broedresultaten en veelvuldig keren, de temperatuurverdeling, genetische invloeden en de ei-kwaliteit.
De resultaten van het onderzoek gericht op de eiwitbehoefte van bijen werden
gepubliceerd, waarmede dit project afgesloten is.
In verband met het voorkomen van zacht spek bij baconvarkens werd een werkgroep opgericht ter bestudering van dit gebrek. De leiding berust bij het I.V.O., dat ook
het chemisch onderzoek verzorgt. De verschillende facetten van dit vraagstuk — voeding, verpleging, erfelijkheid, technologie — worden door sub-groepen onderzocht.
In verband met het bacononderzoek kon ten aanzien van het onderzoek naar een
eventueel verband tussen verminderde vruchtbaarheid en de aanwezigheid van bronstverwekkende stoffen in weidekruiden, alleen literatuur- en methodiekonderzoek worden verricht.

Laboratorium

voor Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

De op dit laboratorium verrichte onderzoekingen ten aanzien van het verband
tussen exterieur en productie werden in het afgelopen jaar voortgezet.
De acht paren eeneiige rundertweelingen, die in Maart en April 1954 zullen
afkalven, werden, bij gelijke voeding, geobserveerd wat betreft hun ontwikkeling,
zodat een inzicht kon worden verkregen omtrent hun variabiliteit in groei zowel
tussen als binnen de tweelingparen.
102

Verder werd in 1953 een onderzoek ingesteld naar de vetvrije droge stof en het
eiwitgehalte in de melk en de erfelijkheid daarvan. Dit onderzoek zal in 1954 worden afgesloten. Hoewel de werkzaamheden slechts van bescheiden omvang zijn geweest ziet het er toch naar uit, dat zij enig resultaat op zullen leveren.
Ten slotte verdient vermelding, dat begonnen werd met een oriëntatie omtrent het
bloedgroepenonderzoek bij runderen. Dit in verband met het vaststellen van het vaderschap van door kunstmatige inseminatie verwekte kalveren, wanneer daar twijfel
over zou bestaan.

Laboratorium

voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

Het op dit laboratorium verrichte onderzoek op dierlijk gebied had betrekking
op kippen, konijnen en vissen.
Bij kippen werd, in verband met de mogelijkheid van autosexing. de erfelijkheid
van dons- en veerkleur in de kruising van Barnevelder met Noordhollandse Blauwe,
geanalyseerd.
Het onderzoek bij konijnen betrof enkele haarkleurexperimenten.
Het erfelijkheidsonderzoek bij vissen bestond uit cytologisch en embryologisch onderzoek bij forellen soorten en bij snoek.
Onderzoekingen over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Het onderzoek naar het gedrag van runderen, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N O. op het Zoölogisch Laboratorium van de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam wordt verricht, heeft ten doel na te gaan met welke
gedragskundige feiten bij de rundveehouderij rekening dient te worden gehouden,
opdat een uit economisch oogpunt zo hoog mogelijk rendement kan worden verkregen.
Met het onderzoek werd in Maart 1953 begonnen, bij de te Sneek genomen oriënterende proeven omtrent de bruikbaarheid van de zogenaamde ,.cafetariastal" voor
runderen (zie ook het verslag van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
T.N.O.). De bij deze proeven uitgevoerde gedragsstudie leverde gegevens omtrent de
dressuur, de sociale rangorde, het dagrhythme in het gedrag der koeien e.d. Deze
werkzaamheden worden voortgezet bij de inmiddels onder auspiciën van het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. ingerichte, permanente cafetariastal te
Weidum (Fr.).

Onderzoekingen
van rundvee

over de invloed van het stalklimaat op de productie

Naar aanleiding van een literatuurrapport werd besloten dit onderzoek, dat onder
auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. wordt uitgevoerd op het Laboratorium
voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool, voorlopig in hoofdzaak te richten op
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het verband tussen staltemperatuur en productie. Hiertoe zal op een aantal bedrijven,
waar dagelijks de productie gecontroleerd wordt door de Centrale Melkcontrôle
Dienst, de wisseling in deze productie worden onderzocht aan de hand van invloeden
als temperatuur, licht, vochtgehalte, C0 2 -gehalte e.d. Tevens zal bij enkele zuivelfabrieken worden nagegaan of er een verband bestaat tussen de schommelingen in
de aangevoerde hoeveelheid melk en de buitentemperatuur.
Met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen werd
contact opgenomen om zo mogelijk de proeven, die ten doel hebben de invloed van
de wijze van stalhouding op de productie te onderzoeken, ook ten nutte te doen komen
aan het onderzoek over het stalklimaat.

Laboratorium

voor Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

Behalve de bij het hoofdstuk „Speciale Wetenschappen" genoemde onderzoekingen
wordt op dit laboratorium een onderzoek verricht over de flora van de pens van
herkauwers.
Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan de bacteriële omzettingen.

Rijkslandbouwproefstation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Behalve de reeds eerder genoemde werkzaamheden op b^t gebied van de meststoffen wordt door het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht onderzoek gedaan
over veevoeder. Zo werden proeven genomen inzake de bepaling van diverse koolhydraten in mengvoeders en van cellulose, lignine en zetmeel in veevoeders. Tevens
werden vetextracties verricht, evenals bepalingen van vetzuren. Andere onderzoekingen betreffende mengvoeders hadden betrekking op de vaststelling van de zetmeelwaarde en op de procentuele samenstelling. De vochtbepalingen bij 130° C en bij
100° C bij normale druk werden vergeleken met die bij 70° C onder vacuum. Vervolgens werden onderzoekingen gedaan over de bepalingen van D.D.T., van vitamine
B, en vitamine BL,, van vitamine A zonder verzeping en na chromatograferen, van
nicotine-zuur en van pantotheen-zuur. Bij haringmeel en andere soorten vismeel
werd ten slotte nog onderzoek gedaan over de bepaling van het gehalte aan cerebrosiden en fosfatiden.

Landbouw Physisch-Technische

Dienst van de

Landbouwhogeschool

Ten behoeve van het veeteeltkundig onderzoek vervaardigde de Landbouw Physisch-Techniscbe Dienst voor het Laboratorium voor Physiologie der Dieren van
de Landbouwhogeschool een apparaat voor het meten van de hartslag-frequentie.
Voor het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool werd een apparaat voor kunstmatige inseminatie gemaakt.
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VEEARTSENIJKUNDE

Rijksseruminrichting
De Rijksseruminrichting verricht onderzoekingen in verband met de bestrijding
van ziekten bij dieren. Hiertoe worden sera, entstoffen en diagnostische middelen
bereid, met als doel de voorkoming, de genezing en de herkenning van reeds bekende
en nieuwe infectieziekten bij dieren.
Op het gebied der varkensziekten werd vastgesteld, dat een veelvuldig geuite klacht
— het hoesten der varkens — moet worden toegeschreven aan een pneumotroop
virus. Chemotherapeutische middelen bleken geen afdoende bestrijding te geven, doch
door toepassing van goede isolatiemaatregelen kon de ziekte in de practijk op afdoende wijze worden voorkomen. Thans worden proefnemingen verricht, die ten
doel hebben de grote schade, die deze ziekte aan de Nederlandse varkenshouderij
toebrengt, in een duidelijk licht te stellen.
Ten aanzien van varkenspest werden onderzoekingen verricht over de vaccinatie
tegen deze ziekte met behulp van het zogenaamde kristalvioletvaccin en een door
konijnenpassage verzwakt „levend" vaccin. Ten aanzien van dit laatste kan worden
bericht, dat entingen met dit virus niet geheel onschadelijk zijn. Soms veroorzaakt het
een achterblijven in de groei of ook wel sterfte, terwijl het bij drachtige zeugen,
althans gedurende de eerste maand der drachtigheid, een afsterven van de vruchten
ten gevolge heeft. Bij sommige proeven kon een uitscheiding van vaccinvirus geconstateerd worden. Overigens geven „lapinized" varkenspestvaccins snel onvatbaarheid
van tevens zeer lange duur.
De werkzaamheden over runderziekten betroffen in de eerste plaats Brucella abortus. Hierbij werd een onderzoek ingesteld naar het wezen van de immuniteit ten opzichte van Abortus Bang, hetgeen ook voor een beter begrip der verwekte weerstand
door middel van vaccinatie van belang is.
Bij het Brucellose-onderzoek werd het procédé voor de bereiding van lyophiel
gedroogd abortus vaccin verder ontwikkeld en verbeterd. Gedurende de eerste jaren,
dat dit procédé werd toegepast, bedroeg het aantal kiemen, dat het drogen uit de bevroren toestand overleefde, gemiddeld 48 %. Dit was in overeenstemming met de literatuurgegevens. In de loop van 1953 kon het overlevingspercentage echter tot ruim
80 % worden opgevoerd. Naast de door deze ontwikkeling verkregen besparing op
grondstoffen en arbeidslonen werd hierdoor ook een kwalitatieve verbetering van
het vaccin bereikt. De bij de invoering van het lyophiel gedroogde vaccin waarge105

nomen overmatige entreacties en persisterende enttiters kunnen namelijk goeddeels
toegeschreven worden aan de toenmalige aanzienlijke ballast van het vaccin aan
dode kiemen. Mede dank zij een tevens aangebrachte verbetering in de standaardisatie werd deze dode ballast thans teruggebracht tot ongeveer 1/6 van voorheen.
Bestudering van de a-specifieke tuberculose-reacties, verkregen bij opzettelijk gesensibiliseerde proefdieren en natuurlijk geïnfecteerde dieren, toonde aan, dat de
mate, waarop een dier, dat besmet is met een bepaalde soort Mycobacterium, reageert
op een diagnosticum, bereid van een andere soort Mycobacterium, zeer verschillend
is. Er zijn aanwijzingen, dat deze mate van reactie beïnvloed wordt door de tijd,
die verlopen is na de infectie. De practische betekenis hiervan is, dat het riskant
is om conclusies te trekken uit de V-Z test op bedrijven, die nog niet vrij zijn van
bovine t.b.c.
Entingen met B.C.G. bij runderen bleken niet in staat te zijn, ook indien ze vanaf
de geboorte worden verricht en nadien twee à driemaal per jaar worden herhaald,
om voldoende beschutting te geven tegen het optreden van bovine t.b.c.
Het onderzoek met P.P.D. Johnine op bedrijven, waar dieren met klinische paratuberculose waren waargenomen, toonde aan, dat het aantal met para-t.b.c. gesensibiliseerde dieren, het aantal hieraan lijdende dieren sterk overtrof. Sensibilisatie
werd aangetoond bij dieren vanaf de leeftijd van ± 10 maanden. De mate van
sensibilisatie schommelde bij dezelfde dieren in verloop van tijd vrij sterk, dat wil
zeggen dieren die eerst positief reageerden, waren later dubieus of bijna negatief
en omgekeerd. Gebleken is, dat zeer kleine maar typische reacties reeds als sterke
aanwijzingen voor sensibilisatie dienen te worden opgevat. Dit is één der redenen
waarom onderzoek met de P.P.D. Johnine steeds gecombineerd wordt met de zogenaamde V-Z tuberculinatie. Het is zeker, dat niet alle met para-t.b.c. gesensibiliseerde
dieren lijders worden. Het staat niet vast welke de factoren zijn, die beïnvloeden of
een gesensibiliseerd dier al of niet een para-t.b.c.-geval wordt.
Bij het steriliteitsonderzoek werd een ontwikkelde selectiefbodem voor de diagnostiek van de vibrio fetus infecties bij runderen en stieren in de loop van 1953
veelvuldig op haar bruikbaarheid beproefd ; zij bleek van bijzondere waarde te zijn.
Er werd begonnen met een onderzoek naar de immunisatie van kalveren tegen
Paratyphus infectie.
In de pluimvee-afdeling werden de onderzoekingen op het gebied van de pseudovogelpest voortgezet. In de voorgaande jaren was vastgesteld, dat jonge hennen in
de leeftijd van 6 weken tot circa de leg voor het leven kunstmatig onvatbaar konden
worden gemaakt tegen pseudovogelpest door het enten met het zogenaamde levende
Beaudette pseudovogelpest vleugelprik vaccin. Tevens bleek, dat kuikens, jonger dan
6 weken, en leggende kippen konden worden geënt met het Hitchner neusdruppel
vaccin, waarna een zekere mate van onvatbaarheid ontstond, die 4 à 5 maanden
duurde. Het probleem, dat in 1953 werd opgelost, was in hoeverre het enten Van
jonge kuikens (jonger dan 6 weken) met het Hitchner neusdruppel vaccin kon worden gevolgd door het herenten van deze dieren op de leeftijd van 2—6 maanden
met het Beaudette vleugelprik vaccin, met het doel om door herinenting de gewenste
levenslang durende onvatbaarheid te verkrijgen. Het bleek, dat indien de herinenting
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met het Beaudette vaccin met de vleugelprik methode geschiedde, de onvatbaarheid
niet werd verhoogd of verlengd. Gebeurde de herinenting in het spierweefsel van
de kip, dan werd soms wel, soms niet de immuniteit verhoogd. Geschiedde echter
de herinenting ook na slechts 6—8 weken door het in de neus druppelen van het
Beaudette vaccin, dan werd de immuniteit wezenlijk tot de gewenste hoogte verhoogd
en verlengd. Voor de practijk is het dus van belang, dat indien eendagskuikens
worden gevaccineerd met het Hitchner neusdruppel vaccin, deze vaccinatie na enkele
weken kan worden gevolgd door het in de neus toedienen van het Beaudette vaccin,
waardoor de voor het leven durende onvatbaarheid tegen pseudovogelpestbesmetting
ontstaat. Pogingen de serologische en virologische diagnostiek bij pseudo-vogelpest
te verbeteren door pussap van de organen of weefsels van de gestorven dieren bij het
onderzoek te betrekken, gaven weinig bemoedigende resultaten.
In het voorjaar van 195?> trad veelvuldig paratyphus-infectie bij jonge kuikens op,
welke veroorzaakt werd door Salmonella bareilly. De methode van onderzoek van
jonge kuikens werd in dit verband gewijzigd en verbeterd en wel zo, dat de diagnose
Paratyphus veelal binnen 48 uur kan worden gesteld.
Het bleek mogelijk met behulp van aviaire P.P.D. tuberculine t.b.c. aan te tonen
bij kippen, ook in gevallen dat de pathologisch-anatomische verschijnselen nog
uiterst gering waren. Door toepassing van deze tuberculinatie en door hygiënische
maatregelen konden kippenstapels ten aanzien van t.b.c. worden gesaneerd. Aangezien deze ziekte uiterst onhygiënische toestanden met zich meebrengt (consumptie
van tuberculeuze dieren), bovendien ongetwijfeld economisch schadelijk is en één
der oorzaken vormt van het optreden van a-specifieke reacties op bovine tuberculine
bij runderen, is meer algemene bestrijding gewenst.
In de maanden Juli—Augustus kwam enorme sterfte voor bij kanaries ten gevolge
van pokken en diphtérie, een ziekte die zich bij kanaries uit als longontsteking. Zowel in het laboratorium als in de practijk werd een Amerikaans vaccin beproefd; er
kon echter nog geen volledig inzicht in de werking van het vaccin worden verkregen.
De chemische onderzoekingen betroffen in de eerste plaats de alkalische fosfatase
in schedeslijm van runderen. Bij vele runderen met „stille bronst" werd gevonden,
dat voedering van fosfaten een verhoging van de fosfatase-uitscheiding en een versterking van de bronst ten gevolge heeft, zodat de dieren gedekt konden worden.
Er werd begonnen aan een reeks bepalingen van vitamine-A in de levers van
normale en zieke biggen.
Een groot aantal papier-electrophoreses van sera van normale en zieke dieren
(meest runderen en varkens) werden verricht, ten einde tot quantitatieve resultaten
te komen. Verschillende kleurmethodes werden vergeleken; die met broomthymolblauw blijkt de meest betrouwbare.
Kippen lijdende aan pseudovogelpest bleken galkleurstoffen in de faeces af te
scheiden. Dit verschijnsel trad niet op bij gevaccineerde en daarna besmette kippen.
Op parasitologisch gebied werden goede resultaten verkregen met entramin (2amino- 5-nitrotiazol) tegen Histomoniasis (Blackhead) bij kalkoenen. De ziekte brak
echter opnieuw uit binnen enkele weken, nadat toediening van het geneesmiddel werd
beëindigd.
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Bij het leverbotonderzoek werd gevonden, dat hexachloor-ethaan, toegediend aan
koeien in doses van 60 g, verdeeld over drie opeenvolgende dagen, weinig of geen
leverbotten afdreef.
Voorlopige experimenten gaven de indruk, dat kunstmatig teweeggebrachte veranderingen van de schildklierfunctie de ontwikkeling van Dictyocaulus filaria in
lammeren beïnvloedt.
De Clayton-Lane centrifugeermethode bleek voor quantitatieve bepalingen van
nematoden-eieren in faeces onbruikbaar. De McMaster eitelmethode werd verbeterd door toepassing van een nieuw telkamertje. De methode werd daardoor bruikbaar voor onderzoek van runderfaeces.
Bestrijding van Syngamus trachea bij fazanten met jodiumoplossing, door intratracheale injectie, bleek afdoende; er traden geen nevenwerkingen op.

Staatsveeartsenijkundig

Onderzoekingsinstituut

De onderzoekingen van het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut hebben
betrekking op mond- en klauwzeer, varkenspest, vacciniavirus, poliomyelitisvirus, influenzavirus bij het varken en het virus van konijnenmyxomatosis en fibromatosis.
Bij het mond- en klauwzeeronderzoek werd in de eerste plaats gezocht naar een
vereenvoudiging der methodiek van het kweken der smetstof. Zoals bekend is wordt
hier te lande het mond- en klauwzeervirus in vitro gekweekt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het tongslijmvlies als weefselsubstraat voor het virus. De tongen
zijn afkomstig van geslachte normale runderen en worden vrijwel onmiddellijk na de
slachting naar het laboratorium vervoerd, alwaar ze worden gereinigd. Na afloop
der reiniging worden de tongen met alcohol van 70 % ontsmet. Dit geschiedde
voorheen manueel, doch thans door middel van een desinfectiemachine. Deze bestaat
uit een aantal borstels, welke tevoren gesteriliseerd zijn en waardoor alcohol vloeit;
door een electrisch bewogen beugel worden ze over de oppervlakte van de tongen
gewreven. Deze werkwijze bevordert een veel betere desinfectie dan manueel geschieden kan en gaat bovendien gepaard met een veel geringer gebruik van alcohol, terwijl
in dezelfde tijd meer tongen gelijktijdig kunnen worden ontsmet dan het geval was,
toen de desinfectie door arbeiders geschiedde.
Tevens bleek, dat het voor de kweek van het mond- en klauwzeervirus niet strikt
noodzakelijk was, het weefsel in zeer kleine stukjes te knippen. De virustiters, welke
bij de in dunne lagen gesneden weefsels bereikt worden, zijn minstens even hoog als
bij geknipt weefsel. Bijgevolg wordt hierdoor een belangrijke tijdsbesparing gekregen
en ook is door het uitvallen van een bewerking de kans op microbiële infecties
geringer.
Het van de tongen in dunne lagen afgesneden weefsel, wordt thans in grote vaten,
die het weefsel van 50 tongen kunnen bevatten, opgevangen. Hierdoor kan in zeer
korte tijd een grote viruscultuur, welke soms het weefsel van 500 tongen omvat,
worden samengesteld.
Van groot belang is voorts, dat bij eventuele import uit het buitenland of van
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vervoer in het binnenland, grote hoeveelheden tongslijmvlies in beperkte ruimte
kunnen worden getransporteerd, die onmiddellijk na aankomst zonder verdere bewerking voor de viruskweek kunnen worden gebruikt.
De mogelijkheid van het kweken van virus in grote, mits dunne, weefselstukken
opent belangrijke perspectieven voor de viruskweek in het algemeen, hetgeen reeds
gebleken is uit de waarneming, dat ook vacciniavirus zeer goed kweekbaar is in weefsel dat tevoren niet is fijngeknipt.
De techniek van de quantitatieve complementbindingsreactie, uitgevoerd met behulp van de electrophotometer van Fisher, werd gedurende het afgelopen jaar vervolmaakt. Naast de titratie van het gekweekte virus op levende runderen, levert de
quantitatieve complementbinding waardevolle gegevens aangaande de sterkte van
het virus. Het bleek soms, dat de uitkomsten, verkregen met deze methode, een juistere aanwijzing voor het samen te stellen vaccin gaven, dan de sterktebepaling van het
virus op levende runderen.
In de biochemische afdeling van het instituut werd begonnen met een onderzoek
naar de aminozuursamenstelling van het mond- en klauwzeervirus. De bedoeling is
een quantitatieve aminozuur-analyse van verschillende virustypen te doen om na te
gaan of er verschillen tussen de hier te lande aanwezige typen kunnen worden vastgesteld.
Vervolgens werd nagegaan of het mogelijk is om, gebruikmakende van de inhoud
der dunne darmen van runderen, na zuivering en ajustering, een kweekmilieu voor
het mond- en klauwzeervirus te bereiden met een voldoende gehalte aan door het
rund zelf geproduceerde aminozuren. Het gelukte een goede kweekvloeistof uit de
darminhoud te verkrijgen; de bewerking was echter zo gecompliceerd, dat de nieuwe
vloeistof geen voordelen gaf boven de reeds gebruikte. Thans zijn onderzoekingen in
gang, om, uitgaande van runderbloedserum, een hydrolysaat te bereiden, dat voor
bovengenoemd doel kan worden gebruikt.
Het kweken van het varkenspestvirus in vitro geschiedde tot heden in 65 opeenvolgende passages. Als weefselsubstraat wordt gebruik gemaakt van varkensmilten,
die evenals de rundertongen in dunne plakken worden gesneden. Als kweekvloeistof
wordt gebruik gemaakt van dezelfde vloeistof, welke ook voor de cultivering van
mond- en klauwzeervirus wordt toegepast. Ook werden enkele andere kweekvloeistoffen in onderzoek genomen. Uit de resultaten van deze kweekmethode bleek, dat
het varkenspestvirus nog niet een even hoge virulentie bereikte als het bloed van
een varken met varkenspest. Gemis aan voldoende stalruimte voor het isoleren van
besmette en onbesmette varkens bemoeilijkt echter het experimenteren.
Ook het virus, dat influenza bij varkens veroorzaakt, kan thans in vitro worden
gekweekt en wel in weefsel van normale varkenslongen. Titers van 10- 8 werden bereikt. De verrichte onderzoekingen bedoelen tevens een model te zijn voor het kweken
van humaan influenzavirus.
Met steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wordt getracht het virus der
kinderverlamming in vitro te kweken. Om dit te bereiken worden kweekproeven gedaan waarbij als substraat van menselijk weefsel wordt uitgegaan. De infectieproeven geschieden op muizen. Er werden reeds enkele positieve resultaten bereikt;
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het gelukte een virus te kweken, dat een duidelijk cytopathogeen effect veroorzaakte.
Begonnen werd met een onderzoek over myxomatosis bij konijnen. Met een uit
het buitenland verkregen virus werd een vaccin tegen deze ziekte bereid, waarmede
over het algemeen gunstige resultaten werden bereikt. In enkele gevallen bleef een
entingsfibroom bestaan, dat echter op de algemene gezondheidstoestand niet van
noemenswaarde invloed was. Het histologisch onderzoek van myxomatosis zowel als
fibromatosis van het konijn wordt voortgezet o.a. met de bedoeling meer van deze
reticulo-endotheliale infectieuze aandoeningen te weten te komen.
Met steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werden onderzoekingen verricht
om een bacteriologisch geheel steriel vacciniavirus in vitro te kweken. Enerzijds
wordt getracht een steriel vacciniavirus voor de prophylactische enting tegen variola
bij de mens te verkrijgen, anderzijds zal dit virus moeten dienen voor de enting tegen
koepokken bij runderen. Zowel het vaccinia-, als het cow-pox virus werden gekweekt,
waarbij regelmatig hoge titers werden behaald. Het bleek mogelijk deze virussen,
zowel in overlevend foetaal runder- als in dito schapenhuidweefsel te kweken.

Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht
In deze kliniek werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van toevoeging van
penicilline en streptomycine aan verdund stierensperma op de bevruchtingsresultaten
en tevens werd onderzocht of er een verband bestaat tussen de bevruchtingsresultaten
van de kunstmatige inseminatie bij koeien en de infectie met Brucella abortus Bang.
Omtrent de toevoeging van penicilline en streptomycine aan verdund stierensperma
bleek uit een onderzoek van 3000 inseminaties, waarbij 19 stieren waren beproefd,
dat er geen verschil in bevruchtingspercentage kon worden vastgesteld tussen sperma
met of zonder deze antibiotica. Evenmin werd gevonden, dat bij stieren met een
slecht bevruchtingsvermogen een betere bevruchting werd verkregen wanneer penicilline of streptomycine aan het verdunde sperma werden toegevoegd.
Uit het onderzoek betreffende de infectie met Brucella abortus werd geconcludeerd,
dat wanneer een bedrijf met deze ziekte is besmet, de vruchtbaarheid der koeien vermindert. Tevens bleek echter, dat een preventieve enting tegen Brucella met strain
19 de vruchtbaarheid der geënte dieren niet vermindert.

Instituut voor Infectieziekten der Veeartsenijkundige
van de Rijksuniversiteit te Utrecht

Faculteit

De onderzoekingen van dit instituut hadden onder meer betrekking op de vraag,
of ziekteverwekkende micro-organismen gedood worden in vuilopslagplaatsen, wanneer hierin voldoende hoge fermentatietemperaturen optreden. Tevens werd onderzoek gedaan over de micro-organismen van de pleuropneumonie-groep, over de pokken bij mens en dier, over vogelpest, vogelcholera, vogel-t.b.c. en het leucosecomplex.
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Laboratorium

voor Medisch-Velerinaire

Chemie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

In het jaar 1953 werd in dit laboratorium van ruim 400 levermonsters van zieke
en gezonde runderen en paarden, waarin vroeger reeds koper was bepaald, het mangaangehalte vastgesteld. De gemiddelde mangaangehalten bleken — in tegenstelling
tot de kopergehalten — vrij constant te zijn. Het ligt in de bedoeling in dit materiaal
de verhouding tussen mangaan, koper en ijzer te bepalen en, zo mogelijk, daaruit
conclusies te trekken omtrent de conditie van het rundvee en de paarden, o.a. inzake
stoornissen van de vruchtbaarheid.
De onderzoekingen inzake voorbehoeding tegen kopziekte werden voortgezet, waarbij op kleine schaal proeven werden genomen met magnesiumoxyde, dat in hoeveelheden van 50 tot 60 g per dag door de mond werd ingegeven bij koeien, die in het
najaar in de wei en in de winter op stal chronische verschijnselen van kopziekte vertoonden. Het resultaat, dat over het algemeen bevredigend was, heeft aanleiding gegeven tot het plan om in het voorjaar van 1954 de proeven op grote schaal voort
te zetten.
De behandeling van acetonaemie bij melkkoeien met hormonen uit de onderhersenklier en de bijnierschors werd voortgezet.
Begonnen werd met een statistisch bloedonderzoek bij z.g. „normale" koeien, waarbij van 1 Maart 1953 af regelmatig iedere week de samenstelling van het bloed ten
aanzien van minerale en organische bestanddelen werd vastgesteld. Het ligt in de bedoeling na te gaan of en in hoeverre seizoenfactoren en physiologische invloeden
hun afspiegeling geven op de samenstelling van het bloed.
In het kader van de onderzoekingen over aetiologie, Pathogenese en therapie van
grastetanie en melkziekte bij de koe, werd de vorm waarin het element calcium in
het bloedserum voorkomt, nader bestudeerd. Men onderscheidde reeds lang een door
een collodiummembraan diffusibele calciumfractie naast een aan eiwit gebonden
fractie. Met een geheel nieuwe methode, die in dit laboratorium uitgewerkt is voor
analoog onderzoek van melk, werd het diffusibele calcium nader gedifferentieerd in
een vrij en een complex gebonden deel. Nadere bijzonderheden zullen in de vorm
van een dissertatie gepubliceerd worden.
Het hormoononderzoek bij het rund en het paard, dat in 1951 werd begonnen,
werd voortgezet. Dit onderzoek vormt het begin van een serie onderzoekingen, welke
tot doel hebben een dieper inzicht te verschaffen in de hormonale toestand van het
rund en het paard in verband met het steriliteitsvraagstuk. Tot op heden heeft men
zich beperkt tot de bepaling van ketosteroïden in urine. Deze ketosteroïden zijn de
stofwisselingsproducten van hormonen uit de gonaden en de bijnierschors. Het is
duidelijk, dat kennis aangaande deze hormonen — de bijnierschors kan indirect ook
de gonaden beïnvloeden — juist in betrekking tot steriliteit van belang kan zijn.

Rijkslandbouwprocfstation

voor Veevoeding en

Veehouderij

Bij de veterinaire verkenningswerkzaamheden leverde het onderzoek van het
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kopergehalte van het bloedserum op verschillende bedrijven over het algemeen andere
waarden dan in 1952, mogelijk hangt dit samen met het gunstige herfstweer in 1953.
Op zeven verschillende bedrijven werden vergelijkende proeven genomen over de
preventieve werking van verschillende wijzen van koperbemesting. Doordat weinig
diarrhée optrad waren de resultaten niet erg sprekend, maar toch werd de indruk
verkregen, dat overbemesting van het gras met kopersulfaat terwijl de koeien in de
weide lopen, of bijvoedering van koekjes met kopersulfaat de zekerste methodes zijn.
Op enige zandbedrijven werden afwijkingen bij het rundvee waargenomen, die op
cobaltgebrek wezen. Toediening van cobaitsulfaat gaf een goed resultaat; de conditie werd beter en de melkproductie steeg. Om de diagnostiek van cobaltdeficiëntie
te verbeteren werd het onderzoek van pensinhoud op cobalt voortgezet.
Bij verschillende veestapels werd het natriumgehalte van de urine der koeien
bepaald. Zo bleek bij jonge kalveren, die eikaars urine oplikten en slecht groeiden,
het Na-gehalte der urine ongeveer 0 te zijn. Toediening van 10 g NaCl werkte hier
zeer gunstig. Ook op bedrijven in de zandstreken, waar tijdens de weideperiode
bloedwateren (methaemoglobinurie) voorkwam, werd dikwijls minder dan 10 mg %
Na in de urine gevonden. De indruk werd verkregen, dat natriumtoediening in de
vorm van een 2lA % keukenzoutoplossing, die de dieren vrij ter beschikking gesteld
wordt, het bloedwateren kan voorkomen en misschien zelfs genezen. Runderen, die
het verschijnsel vertoond hadden en op een z.g. gezonde weide vanzelf herstelden,
hadden op die weide een Na-gehalte der urine van boven 30 mg % .
Bij een onderzoek van „kopziektebedrijven" in Noord-HoLand en Zuid-Friesland
werden ± 150 urinemonsters op Na onderzocht. In 78 % van deze monsters werd
minder dan 20 mg % gevonden. Er zijn meer aanwijzingen, die er op wijzen, dat een
gebrekkige Na-voorziening het ontstaan van kopziekte in de hand zou kunnen werken.
Aandacht werd geschonken aan de invloed van brak drinkwater op de gezondheidstoestand van het vee. Het lijkt waarschijnlijk, dat de door verzilting afstervende
flora en fauna der sloten hierbij een rol speelt. Bij een onderzoek in de omgeving
van Brielle bleek, dat in sloten met een NaCl-concentratie van 0.3—0.4 % geen zoetwaterflora meer aanwezig was. Bij proeven in bakken bleek, dat inderdaad bij concentraties van 0.4% of hoger de zoetwaterplanten afsterven en bruinalgen zich ontwikkelen. Groene algen groeien bij concentratie 0 . 1 % en 0.2% maar niet meer bij 0 . 3 % .
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en
het Rijkslandbouwconsulentschap voor Z.W.-Friesland werden een aantal bedrijven
in het veengebied waar men vage klachten had, nader bezien. Het bleek, dat het
kopergehalte van het bloedserum geleidelijk lager werd gedurende het weideseizoen
en dat hiermede veelal een stijging van het serumfosforgehalte gepaard ging. Op elk
dezer bedrijven werd vele keren zure urine bij de dieren gevonden; men kreeg soms
de indruk, dat bij een lage pH der urine, ook de melkproductie verminderd was.

Onderzoekingen

over de oorzaken van steriliteit bij rundvee

In het afgelopen jaar werd onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O.
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een omvangrijk onderzoek opgezet naar de oorzaken en de bestrijding van steriliteit
bij rundvee. Hieraan wordt deelgenomen door verschillende instituten en laboratoria
der Veeartsenijkundige Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht en door de
Rijksseruminrichting. De onderzoekingen namen, voor zover de personeelsbezetting
en de outillage het toelieten in October 1953 een aanvang. De resultaten werden vermeld bij de verslagen van bovengenoemde instellingen.

Onderzoehingen over de a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van rundvee
Bij het voortschrijden van de sanering van de Nederlandse rundveestapel wat betreft de tuberculose, vormt het aantal onverklaarbare tuberculinereacties op geheel
t.b.c.-vrije bedrijven een groeiend probleem. Onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. werd begonnen met een onderzoek over dit vraagstuk, en wel door het
Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht,
de Rijksseruminrichting te Rotterdam en de Provinciale Gezondheidsdiensten voor
Dieren.

Onderzoekingen

over het besmettelijk verwerpen bij rundvee

Het besmettelijk verwerpen bij rundvee (brucellosis) veroorzaakt de veehouderij
een aanzienlijke schade. Om echter tot een georganiseerde bestrijding van deze ziekte
te komen, is het nodig te beschikken over gegevens betreffende een aantal vraagpunten, welke tot nu toe nog niet beantwoord kunnen worden, zoals b.v. de waarde
der entingen, persisterende titers e.d.
Het onderzoek, dat geëntameerd werd door de Landbouworganisatie T.N.O., zal
hoofdzakelijk geschieden op de Rijksseruminrichting te Rotterdam.

Werkgroep Onderzoek Kopziekte

T.N.O.

Hoewel op het gebied van de kopziekte bij runderen al een groot aantal gegevens
verzameld is. is het niet bekend, hoe de afzonderlijke factoren, zoals voeding en verzorging van het vee, de bemesting van de weidegronden e.d. in elkaar grijpen. Om
hierin een beter inzicht te verkrijgen werd de Werkgroep Onderzoek Kopziekte T.N.O.
opgericht, waarin onderzoekers op het gebied van de veeteelt, de diergeneeskunde
en de akker- en weidebouw werden opgenomen. Tevens werd in deze werkgroep het
contact met België gerealiseerd en wel door het lidmaatschap van twee Belgische
onderzoekers.
In het afgelopen jaar werden voorbereidingen getroffen voor het in 1954 te verrichten onderzoek.
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Werkgroep Leverbotonderzoek

T.N.O.

Bij het door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uitgevoerde
onderzoek naar bestrijdingsmethodes voor de tussengastheer leverde bespuiting met
DNC (dinitro-orthocresol) goede resultaten op. Het ligt in de bedoeling in het komende jaar een vergelijking te maken tussen de resultaten van een zoutbehandeling en
die van DNC-bespuitingen. De zoutbehandeling werd reeds eerder met goed gevolg
toegepast door Mevrouw Dr N. L. Wibaut-Isebree Moens.
Op de Kliniek voor Inwendige Ziekten en Buitenpractijk der Veeartsenijkundige
Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht werd een onderzoek ingesteld naar de
mogelijkheden van een leverbotbestrijding bij runderen door toediening van hexachlooraethaan. Daar een onoordeelkundige toediening van dit middel kan leiden tot
het optreden van vergiftigingsverschijnselen, werd een onderzoek ingesteld naar een
dosis, die het gewenste resultaat mogelijk maakt zonder schadelijke nevenverschijnselen op te wekken.
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BEWARINGENVERWERKINGVANLAND-EN
TUINBOUWPRODUCTEN

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwproducten

De onderzoekingen van het instituut concentreerden zich voornamelijk rondom de
volgende onderwerpen: bewaringsziekten, rijpheidsbepaling van fruit door middel van
indicatoren, technische afzetvraagstukken voor zacht fruit, de oorzaken van het uiteenvallen van aardbeienpulp, smaakbeïnvloeding door insecticiden, de vaststelling
van kwaliteitsnormen voor de conservenindustrie, de hardheidsmeter en de afzetmogelijkheden van fruit in gebak, melkdranken en consumptie-ijs.
Het bewaringsonderzoek betrof in de eerste plaats de factoren, die de vorming
van „stip" bij appels beïnvloeden. Opvallend was, dat in de zomer van 1953 zeer veel
appels met stip voorkwamen in de overstroomde gebieden in Zeeland. Uit bladanalyses bleek, dat de K-cijfers in drie van de vier gevallen zeer laag waren; de Na-gehalten waren maar weinig hoger dan die van normale monsters, de Mg-cijfers waren
uitgesproken hoog, P en N laag, Ca normaal. Men kan zich indenken, dat in deze
gebieden moeilijkheden zijn voorgekomen met de watervoorziening.
Vervolgens bleek ten aanzien van Jonathanspot en -bederf, dat deze gebreken voornamelijk optreden in de grote en te laat geplukte vruchten. Lagere temperaturen
schijnen het Jonathanbederf in de hand te kunnen werken. Ook de herkomst speelt
een grote rol.
Ter bestrijding van scald werden een aantal wikkelproeven uitgevoerd. De wikkels
gaven vaak ernstige oliebeschadiging, die des te heviger optrad naarmate de appels
minder uitgerijpt waren. Het bleek, dat niet direct koelen het percentage scald bij
Present van Engeland kon verminderen; bij Franse Zure daarentegen bleek vijf
dagen uitstel bij het koelen een nadeel. Een proef met Bramley's Seedling, waarbij de
lucht gefiltreerd werd volgens verschillende methodes ten einde te trachten de voor
scaldvorming verantwoordelijke gassen te vangen, leverde niets op.
In practijkverband en in het kader van de Commissie Klein Fruit werden verschillende gekoelde transporten per spoorwagon begeleid, met het doel nadere gegevens
te verzamelen betreffende de omstandigheden waaronder het vervoer plaatsvindt. De
transportmogelijkheden voor aardbeien werden verbeterd door de vruchten vóór het
vertrek en na aankomst in de wagons intensiever te koelen met behulp van ventilatoren, welke in de ijsbunkers werden gehangen. Voor het eerste werd geëxperimen115

teerd met koolzuurijs in auto's, met over het algemeen matig resultaat. De oorzaak
hiervan is waarschijnlijk te wijten aan een tekort aan ijs, doch met het oog op de
eventuele gevoeligheid van het te vervoeren product voor te veel C 0 2 of een te lage
temperatuur, was het niet verantwoord meer ijs te laden, dan thans is gebeurd. Bij
verschillende transporten is gebleken, dat de wijze van stapeling in de wagons en
het te gebruiken fust zeer grote invloed hebben op de resultaten van het transport.
In het kader van de werkzaamheden der Commissie Klein Fruit werd aandacht
besteed aan de doelmatigheid van het in de practijk gebezigde fust voor klein fruit.
In het bijzonder werd het fust voor aardbeien bekeken; de chip blijkt voor het aan
de markt brengen van een kwaliteitsproduct niet geschikt te zijn. Betere resultaten
werden bereikt met het aardbeienbakje. Aan beide typen fust kleeft echter het nadeel
van onooglijk en onhygiënisch worden. Voorts werd enige aandacht besteed aan de
verpakking van bramen, bessen, kersen, druiven en perziken.
Het onderzoek over de bepaling van het juiste plukstadium van fruit met behulp
van pH-indicatoren werd in tweeërlei richting opgezet. Enerzijds werd het fruit door
enkele hoofdcontroleurs van het Uitvoer-Contrôle-Bureau voor Tuinbouwproducten
op grond van hun ervaring zowel op rijpheid gekeurd, als „objectief" beoordeeld
volgens de kleurentest van Doesburg. Anderzijds geschiedde de keuring op het instituut, waar de organoleptische beoordeling van een smaakploeg eveneens met de uitkomst van de kleurentest werd vergeleken. Eerstgenoemde categorie gaf hoopvolle
resultaten, zodat het aanbeveling verdient het onderzoek in deze richting voort te
zetten. De tweede categorie echter was onbevredigend, vermoedelijk doordat te
spoedig overbelasting van het smaakorgaan optreedt en tevens doordat de meeste
vruchten nog zo onrijp waren, dat kwalitatief onderscheid moeilijk te geven was.
De techniek van de uitvoering van de kleurentest werd geleidelijk steeds verbeterd,
zodat er veel minder man-uren aan ten koste gelegd behoeven te worden dan aanvankelijk het geval was. De indicatoren zelf zijn zeer zeker nog voor verbetering
vatbaar; het komt nog te vaak voor, dat de uitkomsten van twee verschillende
kleurstoffen elkaar tegenspreken.
Behalve de bovengenoemde werden op het gebied der bewaring nog vele andere
onderzoekingen gedaan. Een volledige opsomming hiervan moet echter, in verband
met de beschikbare ruimte, achterwege worden gelaten.
In de sector verwerking werd het verpakkings- en bewaringsonderzoek, dat in
samenwerking met de Werkgroep Voeding van de Rijksverdedigingsorganisatie
T.N.O. wordt verricht, regelmatig afgewerkt; het vormde het hoofdbestanddeel der
werkzaamheden in 1953. Uit Indonesië kwamen de monsters gedroogde groenten op
gezette tijden voor onderzoek terug. Deze Indonesië-bewaarproef zal in April 1954
definitief worden afgesloten met een verslag, aan belanghebbenden uit te brengen.
Ten behoeve van sterilisatieschema's voor blik- en glasconserven werden bij een
viertal in blik verpakte producten temperatuurmetingen verricht. Deze producten
waren spinazie, doperwten, sperciebonen en snijbonen. Per product werd een standaardmethodiek aangehouden. Aan de hand van de gegevens, welke deze metingen
verschaften, werden per blikmaat, per product en per sterilisatietijd letaliteitscurven
opgesteld. Afgaande op de gegevens van deze curven werden proefblikken gesterili116

seerd. Het ligt in de bedoeling om de toegepaste sterilisaties onderling te vergelijken
op hun invloed op de kwaliteit van het eindproduct.
Uit onderzoek in voorafgaande jaren is gebleken, dat het wecken van groenten,
dat wil zeggen het verhitten gedurende IV2—2 uren bij maximaal 100° C, absoluut
geen waarborgen geeft over de steriliteit i.e. de houdbaarheid. Slechts een verhitting
gedurende een bepaalde tijd bij temperaturen boven 100° C kan genoemde waarborg
scheppen. De laatste tijd wordt in Nederland propaganda gemaakt voor het steriliseren van producten in z.g. pressure cookers. Om georiënteerd te raken en te kunnen
adviseren over de toe te passen sterilisatietijd en temperatuur werden in een in de
handel zijnde pressure cooker temperatuurmetingen verricht in weckflessen, gevuld
met wortelen en fijngemalen andijvie.
Om tegemoet te komen aan de vele klachten over het bederven van geweckte
groenten werd een artikel gepubliceerd om de oorzaken van dit bederf in wijdere
kring bekend te maken. Ook werd medegewerkt aan de samenstelling van een persbericht over het bederven van huishoudelijke inmaak, dat door het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad te Den Haag werd uitgegeven. Aan de vele methodes,
die het de huisvrouw mogelijk maken levensmiddelen gedurende een bepaalde tijd
voor bederf te vrijwaren, is in de laatste kwarteeuw een nieuwe methode toegevoegd,
nl. het diepvriezen. In Amerika, Denemarken, Engeland en ook Zweden is deze
methode voor huishoudelijke inmaak reeds enige tijd ingeburgerd, dank zij de oprichting van z.g. lockerplants. De laatste jaren neemt ook in Nederland de belangstelling hiervoor toe, zodat ook hieromtrent een publicatie werd opgesteld, waarin
het doel, de opzet en de werkwijze van deze diepvriescentrales beschreven is.
De laatste jaren heeft zich het probleem van het optreden van smaakafwijkingen
als gevolg van het gebruik van insecticiden zeer sterk op de voorgrond geplaatst. De
aanleiding hiertoe is het reeds grotendeels tot het verleden behorende technische HCH
geweest. Hiermede werden in 1952 enige oriënterende proeven gedaan, die in 1953
op grotere schaal werden voortgezet. Bij dit onderzoek werd speciale aandacht besteed aan de gezuiverde hexachloor-cyclohexaanpreparaten, de z.g. lindaanpreparaten.
Hoewel de resultaten van deze proeven nog niet volledig uitgewerkt zijn, kan als voorlopige conclusie vermeld worden, dat ook bij gebruik van deze lindaanpreparaten
als grondbehandeling de kans bestaat, dat zich smaakafwijkingen voordoen in het
rauwe, gekookte en geconserveerde product.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en de
Plantenziektenkundige Dienst werd een aantal nieuwere insecticiden, die opgenomen waren in wortelvliegbestrijdingsproeven, beoordeeld op smaakbedervende
eigenschappen. Deze proeven rechtvaardigen nog geen positieve conclusie, doch wel
is gebleken, dat het niet zeker is dat de gebruikte middelen geen smaakafwijkingen
geven.
Bij het onderzoek naar het uiteenvallen van aardbeienpulp werd een aanwijzing
verkregen voor de oorzaak van dit verschijnsel en wel door een toevallige ontdekking
van schimmels (Penicillium-soorten), die in staat zijn zich te ontwikkelen bij een
relatief hoog gehalte aan SO,. Als gevolg hiervan werd de hypothese opgesteld, dat
bodemorganismen voor het uiteenvallen van de pulp verantwoordelijk zouden zijn.
117

De resultaten van de hierover genomen proeven wijzen er op, dat inderdaad besmetting met grond een oorzaak kan zijn.
De op het instituut ontwikkelde hardheidsmeter werd gebruikt voor het meten van
de consistentie van diverse producten. Goede resultaten werden verkregen bij doperwten, „solid pack apples", zuurkool, bloemkool en peren op sap. Voor deze
producten zal het zeker mogelijk zijn met dit apparaat objectieve normen voor de
consistentie vast te stellen.
Bij het nagaan van de mogelijkheid om Nederlands fruit in gebak te verwerken,
werd uitgegaan van verschillende gebaktypen gecombineerd met fruit. Hierbij werd
de meeste aandacht besteed aan de verwerking van appels (vers en geconserveerd) in
de Engelse applepie. Getracht werd het weinig aantrekkelijk uiterlijk te verfraaien,
wat wel mogelijk bleek. Ook in enkele andere gebaksoorten bleken appelen te kunnen
worden verwerkt. Er werd een begin gemaakt met het verwerken van zacht fruit in
gebak. Van belang hierbij is het binden van het vocht van de vruchten bij gebruik
in open vruchtentaarten. Hiervoor werd met goed gevolg pectine met een lage veresteringsgraad gebruikt. Gezocht wordt nog naar een Ca-zout, dat geschikt is om,
tegelijk met de pectine, aan de te binden vloeistof te worden toegevoegd. In samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie en het Station voor Maalderij
en Bakkerij worden pogingen gedaan om het gebruik van fruitgebak in huishouding
en in bakkersbedrijven ingang te doen vinden.
Er werd een begin gemaakt met de uitvoering van het onderzoek ten behoeve van
de opstelling van kwaliteitsnormen voor doperwten in blik. De erwten werden organoleptisch gekeurd, terwijl daarnaast een aantal eigenschappen met objectieve methodes
werden vastgelegd. Behalve bij doperwten werd ook de vulling van de blikken (nettoinhoud en lekgewicht) bij andere producten bestudeerd.
Op het gebied der verwerking van tuinbouwproducten werden, behalve de reeds
genoemde onderwerpen, nog vele andere onderzoekingen gedaan, die echter in verband met de beschikbare ruimte niet vermeld kunnen worden.

Stichting voor

Aardappelbewaring

De Stichting voor Aardappelbewaring verricht onderzoek over de bewaring, het
transport en de houdbaarheid van aardappelen.
Voor de bewaar- en conserveringsproeven op semi-practijkschaal wordt thans beschikt over vijf mechanisch gekoelde cellen, acht opslagplaatsen voor gestorte bewaring met buitenluchtkoeling en één luchtgekoelde cel met mogelijkheden voor
bewaring in bakjes en in kunstlicht. Bovendien zijn drie glazen bewaarplaatsen aanwezig van verschillend type.
De practijk bleek verreweg de meeste belangstelling te hebben voor de losgestorte
opslag met buitenluchtkoeling. In de laatste vier jaren werden ruim 800 van dergelijke
bewaarplaatsen gebouwd, door het land verspreid; de capaciteit overschreed 200.000
ton, waarvan ongeveer de helft bestemd is voor poot- en de andere helft voor consumptie-aardappelen.
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Het is gebleken, dat luchtkoeling ook kan worden toegepast bij opslag in zakken,
mits deze niet te dicht zijn geweven; de z.g. exportzakken zijn voor het doel geschikt.
Het is nodig de gevulde zakken dicht tegen de wanden te leggen en dicht te stapelen,
zodat de lucht van onder naar boven niet langs, maar dwars door de zakken kan
worden geperst.
Ten aanzien van de toepassing van mechanische „bijkoeling" in luchtgekoelde bewaarplaatsen is gebleken, dat deze methode gebruikt moet worden voor „bijkoeling"
van de gehele bewaarplaats en niet slechts van één of meer cellen. Vooral als men
in aardappelbewaarplaatsen ook uien wil opslaan, die bij een temperatuur van
± 2° C lager moeten worden bewaard dan aardappelen en ook als men tot in Juni
consumptie-aardappelen wil aanhouden, verdient „bijkoeling" aanbeveling.
Voor het eerst werden in de winter van 1953/1954 kiemremmingsmiddelen op
grotere schaal gebruikt bij consumptie-aardappelen, vooral in kuilen. Er zijn verscheidene middelen, die een zeer voldoende kiemremming geven; het gevaar blijft echter,
dat de smaak van de aardappelen minder gunstig wordt beïnvloed. Isopropylphenylcarbamaat is momenteel het meest belovende kiemremmingsmiddel voor consumptieaardappelen. Ook bij transport over zee in kratten, waarbij deze middelen proefsgewijs
worden gebruikt bij consumptie-aardappelen, treedt dit carbamaat op de voorgrond.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
werden proefnemingen verricht omtrent de bewaring van stekbieten en voederbieten.
Daar er in de practijk belangstelling bestaat allerlei oogstproducten, zoals gemaaidorste gerst etc. in aardappelbewaarplaatsen te conserveren en zo mogelijk te drogen,
werden over een en ander proeven genomen of gestimuleerd in samenwerking met
het Droogtechnisch Laboratorium van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek.
In verband met het onderzoek over het transport van aardappelen verschenen twee
rapporten, betrekking hebbend op de Nederlandse consumptie-aardappel in Ceylon,
Malakka en het Caraibisch gebied. Bij het quarantaine onderzoek voor de export
van aardappelen overzee, in verband met Phytophthorarot, werd samengewerkt met de
Plantenziektenkundige Dienst. Het vervoer naar de West werd verbeterd door gebruik te maken van matig gekoelde ruimten. Het ventilatieprobleem, vooral in verband met gevaar voor condensatie, blijft de aandacht vragen zowel voor vervoer
naar het Verre Oosten als naar de West.
Het onderzoek over de optimale hoeveelheid lucht, die bij bewaring met buitenluchtkoeling moet worden aangewend, werd voortgezet; de weerstand, die de lucht
ondervindt bij gestorte bewaring en bij opslag in zakken wanneer verschillende luchthoeveelheden worden toegepast, speelt hierbij een rol. Er werd een nieuwe constructie voor geconcentreerde luchtinlaat ontworpen.
Tevens werd een goedkope aardappelbewaarplaats — een zogenaamde hut •— ontworpen. In verband met de druk, die de aardappelen op de muren der bewaarplaatsen
uitoefenen, werd speciale aandacht besteed aan de constructie der muren.
Bij het onderzoek over het doodsproeien van aardappelloof te velde werden enkele
nieuwe middelen ontwikkeld.
De mogelijkheden voor het wassen van aardappelen werden wederom in samen119

werking met de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelsystenaaltje T.N.O. onderzocht. Deze onderzoekingen betreffen het wassen en eventueel ontsmetten van pootaardappelen, en verder het wassen van consumptieaardappelen, afkomstig van zandgrond. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van het drogen
der aardappelen na het wassen, terwijl vervolgens een begin werd gemaakt met proeven over het wassen van consumptie-aardappelen, afkomstig van kleigebieden.
Op phytopatologisch gebied kon worden aangetoond, dat een bepaalde vlekkenziekte op aardappelen veroorzaakt wordt door Colletotrichem sp. Bij het wassen
van zandaardappelen bleek, dat zilverschurft een veel grotere rol speelt dan werd
vermoed; door deze ziekte worden de knollen miskleurig en zij drogen bovendien in.
Reeds verscheidene jaren wordt onderzoek verricht over de houdbaarheid van
aardappelen bij bewaring. Het gelukte hiervoor een meetmethode uit te werken, doch
deze is vrij langdurig. Over de invloed van de bewaaromstandigheden op de houdbaarheid werden reeds vele gegevens verzameld. Tevens werd onderzoek gedaan over
de betekenis van de behandeling der knollen (van even voor het rooien tot bij de
consument) op de bewaarbaarheid. Hierbij bleek, dat de mate van rijpheid der knollen bij het rooien een rol speelt. Bovendien werd vastgesteld, dat de grondtemperatuur tijdens de groei invloed heeft op de kieming en op de bewaarbaarheid ; met
stro bedekte grond gaf beter houdbare aardappelen. Verder is gebleken, dat Heigrond in het algemeen een meer houdbare knol geeft dan zand- of veengrond. Er
werden echter grote verschillen tussen de verschillende zand- en veengronden onderling gevonden; leemhoudende zandgrond gaf een grotere houdbaarheid dan pure
zandgrond. Bovendien werd gevonden, dat een bepaalde zandgrond steeds goed houdbare aardappelen gaf, terwijl een andere voortdurend weinig houdbare opleverde.
Ten slotte bleek nog, dat de houdbaarheid tot op zekere hoogte toeneemt door toediening van een kalibemesting.
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van de physiologische processen
in de knollen, enerzijds in verband met de houdbaarheid, anderzijds in verband met
de smaak en met enkele ongewenste interne eigenschappen.
Het onderzoek over de mogelijkheden van de poterteelt als stoppelgewas werd op
vrij grote schaal voortgezet. Werd in het najaar van 1952 een extreem slechte ontwikkeling verkregen ten gevolge van koude, in 1953 werden door de warme September-October maanden opbrengsten bereikt van 22 ton/ha na uitplanten op
1 Augustus. Het bleek evenwel, dat gevleugelde perzikbladluizen (de verspreiders
van het bladrolvirus), die gewoonlijk op 1 Augustus zijn verdwenen, nog veelvuldig
voorkwamen in het eerste gedeelte van deze maand. Deze luizen hebben ook hier en
daar primaire bladrolinfectie veroorzaakt. In welke mate het hoofddoel van deze
stoppelteelt, n.1. het ziektevrij kweken van aardappelen met geen of weinig selectie,
is gelukt, zal na het uitplanten in 1954 blijken.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

In samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Vee120

houderij en met de Vereniging tot Behartiging van de belangen van Coöperatieve
Grasdrogerijen in Nederland (V.C.G.) kwam een uitgebreide proef tot uitvoering, ten
einde na te gaan of tijdens het kunstmatig drogen in een hoge-temperatuurdroger
de kwaliteitsachteruitgang van gras al dan niet groter zou zijn dan bij droging met
lage luchttemperaturen. De monsters gedroogd materiaal werden scheikundig geanalyseerd, terwijl parallel hiermede te Hoorn diervoederproeven werden verricht.
Als resultaat van dit onderzoek kon worden vastgesteld, dat het product van beide
drogersystemen practisch geen verschil in voederwaarde bezit. De achteruitgang der
verteerbare eiwitten bleef tot enkele procenten beperkt. Verder toonden de resultaten
aan, dat scheikundige analyse met pepsinezoutzuur een bruikbare methode kan zijn
om inzicht te verkrijgen in de dierverteerbaarheid.
De proeven met schuurdroging van gras werden voortgezet onder auspiciën van
een speciaal hiervoor ingestelde T.N.O.-commissie. Het laat zich aanzien, dat het
schuurdrogen voor de zuivere weidebedrijven slechts dan rendabel kan zijn, indien de
werkwijze op grote schaal wordt uitgevoerd (bijv. 100—150 ton of meer per seizoen),
zodat deze droogmethode tot de grote bedrijven beperkt zal moeten blijven, dan wel
coöperatief zal dienen te worden georganiseerd. Betere perspectieven voor het schuurdrogen bieden de akkerbouw- en de gemengde bedrijven, met name indien de droging
kan plaatsvinden in een gedurende de zomer leegstaande aardappelbewaarplaats.
Diverse producten werden in een laboratoriumapparaat beproefd om hun gedrag
tijdens het drogen te leren kennen.
In Friesland werden op 60 bedrijven proeven genomen met het ventileren van hooi
tegen broei. Bij het grootste deel der bedrijven kon door afzuigen van de lucht de
temperatuur van de hooiberg voldoende laag worden gehouden. Eén van de toegepaste systemen bleek niet te voldoen. De kwaliteitsachteruitgang kon echter niet geheel worden voorkomen.
De proef met verschillende typen graskuilmachines werd beëindigd; er konden
geen verschillen tussen de eindproducten worden geconstateerd. Voorts werd een
oriënterend onderzoek begonnen over de teruggang van de kwaliteit in silage gedurende de periode Augustus 1953—Februari 1954. In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd een proef genomen over verschillende wijzen van melasse-toevoeging aan kuilgras.
Van de installatie voor het persen van eiwit uit gras en groenvoedergewassen
volgens het Powling-proces kon wegens plaatsgebrek slechts één pers worden gemonteerd, waarmede voorlopige persingen werden uitgevoerd. De hiermede opgedane
ervaring is teleurstellend; het kostenniveau voor het coaguleren en drogen van het
eiwit blijkt veel hoger te liggen dan was medegedeeld. Het niet-gecoaguleerde sap
is voor varkensvoer ongeschikt wegens het te hoge zoutgehalte. Een kuikenvoederproef met lucerne-eiwit leerde, dat dit voedsel slecht werd opgenomen; de proef zal
met gras-eiwit worden herhaald. Gezocht wordt naar een combinatie van eiwitpersen
met kunstmatig drogen, waardoor het voordrogen op het veld zal kunnen vervallen.
Ter uitvoering van het programma van de Coördinatie-commissie voor zaaizaadonderzoek werden dampdrukisothermen opgemeten aan negen zaadsoorten, waardoor
gegevens omtrent het veilige vochtgehalte tijdens bewaring werden verkregen. Verder
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werden op deze zelfde zaaizaadsoorten verhittingsproeven uitgevoerd, waaruit bleek, dat
de critische temperatuur voor achteruitgang van de kiemkracht bij hoge vochtgehalten
lager ligt dan veelal wordt aangenomen ; de verhittingsduur was hierop van weinig
invloed. In een tweetal zaadpakhuizen werden tijdens het winterseizoen de condities
van binnen- en buitenlucht gemeten, met gelijktijdige waarneming van veranderingen
in vochtgehalte en kiemkracht van het opgeslagen zaad. Naar aanleiding van de verkregen resultaten werd een ventilatiesysteem beproefd, waarbij de ventilator automatisch
in werking treedt, zodra de relatieve vochtigheid der buitenlucht beneden 80 % zakt.
De bewaarproeven met voederbieten werden voor een deel herhaald, waarbij de
resultaten van het vorige jaar bevestigd werden. Daarnaast is de invloed nagegaan
van een behandeling der bieten met chemische middelen. Er werd een methode ontwikkeld voor bepaling van de ademhaling van bieten tijdens de bewaring.

Laboratorium

voor Technologie van de

Landbouwhogeschool

Op dit laboratorium werden onderzoekingen verricht over de verwerkingsmogelijkheden van lupine, de ventilatie van vochtige zaden en de stroming van zaden.
Bij het onderzoek over de verwerkingsmogelijkheden van lupine werd vooral de
winning van eiwit en olie uit de zaden bestudeerd. Deze winning bleek technisch geen
moeilijkheden te geven. Het onderzoek naar de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van het eiwit wordt nog voortgezet.
Het onderzoek over de ventilatie van vochtige zaden, dat op verzoek van de Commissie voor de Coördinatie van het onderzoek van landbouwzaaizaden werd uitgevoerd, werd ultimo 1953 afgesloten.
Het onderzoek over de stroming van zaden geschiedde in samenwerking met de
Algemeen Technische Afdeling T.N.O.

Rijksproefstation

voor

Zaadcontrole

Op het gebied der bewaring werd door dit proefstation een onderzoek gedaan
over de invloed van zaadontsmettende stoffen op de bewaarbaarheid van zaden.
Proeven met tarwe, lijnzaad en erwten toonden aan, dat een behandeling met fungiciden de bewaarbaarheid van het zaad niet verbetert. Bij dit onderzoek werden tussen
de zaadsoorten duidelijke verschillen gevonden in gevoeligheid t.o.v. de fungiciden.

Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan
Op technologisch gebied werd door de Werkgroep Ongebuild van de Stichting
CoCoBro voortgegaan met het onderzoek naar de bakwaarde van de in ons land
verbouwde tarwerassen. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Afdeling
Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
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T.N.O., toonde aan, dat het mogelijk moet zijn in ons land tot een verhoging van
het bakwaarde-niveau te komen bij behoud van het huidige hoge productie-niveau.
Deze werkgroep stelde eveneens het schotprobleem aan de orde: door het optreden
van schot wordt de kwaliteit van de tarwe, vooral de bakwaarde, sterk benadeeld.
Met medewerking van verschillende instituten en meelfabrieken werd voortgegaan
met het onderzoek over de invloed van een late stikstofgift bij tarwe op het eiwitgehalte en op de eiwitkwaliteit van de korrel.
Voor het vaststellen van de technologische waarde van tetraploïde rogge werd een
uitgebreid onderzoek georganiseerd. Met medewerking van verschillende instanties
werden practijkproeven over de maal- en bakkwaliteit van dit gewas gedaan, waarbij
de indruk werd verkregen, dat de tetraploïde rogge zowel uit maaltechnisch als uit
baktechnisch oogpunt bepaalde voordelen heeft boven de gewone inlandse rogge. In
overleg met het Nederlands Proefstation voor Stroverwerking en met de N.V. Strokartonfabriek „De Eendracht" werden voorbereidingen getroffen voor een onderzoek
omtrent de waarde van het tetraploïde roggestro voor de bereiding van strokarton
en strocelstof op practijkschaal.

Nationaal Comité voor

Brouwgerst

De technologische onderzoekingen van de vereniging Na-Co-Brouw hadden in de
eerste plaats betrekking op het ventileren en langzaam drogen van graan. Tevens
werd medegewerkt aan een tweetal droogproeven, genomen door de Rijkslandbouwconsulenten te Purmerend en Groningen.
Onderzoekingen betreffende de verwerkingsmogelijkheden van verschillende gersten
werden uitgevoerd in de proefmouterij. Gerstrassen en monsters van de in het hoofdstuk Plantenteelt genoemde veldproeven, werden in de proefmouterij verwerkt.
Tevens bleek uit moutproeven, dat, wanneer bij het drogen van gerst stookolie als
verwarmingsbron is gebruikt, dit geen invloed uitoefent op de moutkwaliteit of op
de schuimhoudendheid van het daaruit bereide bier. Het onderzoek over het gebruik
van nieuwe remstoffen bij het vermouten leverde een remstof, die ongeveer P/2—2%
meer opbrengst aan mout kan geven, zonder de kwaliteit er van te verlagen.
In samenwerking met de Rotterdamse Korenbeurs en het Centraal Brouwerij Kantoor werden „bijzondere bepalingen voor de handel in brouwgerst" ontworpen.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Ten gevolge van de overstromingsramp ging de in het najaar van 1952 op het
proefbedrijf „De Scheidemonden" aangelegde bewaarproef met uien, waarbij hoopbewaring met bewaring in een luchtgekoelde bewaarplaats vergeleken werd, verloren.
Het bewaren van uien in luchtgekoelde gebouwen is zeer aantrekkelijk. Ondanks
de noodzakelijke investeringen, zijn de voordelen van deze nieuwe bewaarmethode
van dien aard, dat ze de volle aandacht van de practijk verdienen.
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Voor een verlenging van de bewaarperiode is koelhuisbewaring noodzakelijk. Bij
bewaring in het koelhuis gedurende de gehele bewaarperiode kunnen de uien zonder
het bezwaar van uitlopen tot Mei—Juni opgeslagen worden. De temperatuur, die tot
medio Februari 0° C kan zijn, dient daarna tot —IV2 tot —2° C te worden verlaagd.
Tot nog toe is evenwel geen duidelijke uitspraak verkregen of voor het gebruik als
koelhuisui aan bepaalde selecties de voorkeur moet worden gegeven.
Het onderzoek naar de spuitremmende werking van maleïne hydrazide werd voortgezet, waarbij goede resultaten bereikt werden.

Proefstation voor de

Bloembollencultuur

Het bewaaronderzoek van dit proefstation betrof het zoeken naar de meest geschikte bewaartemperatuur voor verschillende bloembolgewassen.
Voor de tulpenvariëteiten Peach, Blossom en All Bright bleek de beste bewaartemperatuur van het plantgoed tot nu toe 20° C te zijn; voor de variëteit Edith
Eddy en Van der Eerden 23° C.
Hoewel aanvankelijk bij crocussen 20° en 23° C de beste bewaartemperaturen
voor het plantgoed leken te zijn, na een voortgezette bewaring over drie jaren blijkt
nu, dat 25I/4° C de hoogste opbrengst in kg en aantal leverbare stuks heeft gegeven.
Deze proeven worden nog voortgezet, ook met andere variëteiten.
Evenals het vorige jaar gaf een bewaring van het gladiolenplantgoed bij een
temperatuur boven 17° C na medio November een oogstdepressie.

Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland
Ter verlenging van de houdbaarheid van snijbloemen werden proeven gedaan met
chrysal en met een nieuw preparaat. Met beide middelen werden weer verschillende
gunstige resultaten verkregen. Bij dit onderzoek bleek bovendien, dat de pH van het
water invloed uitoefent op de werking van de middelen.

Rijkslandbouivproefstation

voor Veevoeding en

Veehouderij

In verband met de conservering van ruw voeder werden de volgende proefensileringen verricht:
a. Bierbostel, ingekuild in een gedraineerde silo en in een grondkuil. Hoewel de
pH beneden 4 lag, bleek de silobostel nog iets boterzuur te bevatten. De bostel
in de grondkuil had een hoog boterzuurgehalte en was ook overigens veel minder
goed. De verliezen aan voederwaarde waren bij het einde van het verslagjaar
nog niet bepaald.
b. In vier waterdichte proefsilo's werden de inkuilingen van gras met verschillend
droge-stof-gehalte, gehakseld onder toevoeging van 2 % melasse, voortgezet. Uit
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

de pH- en zuurbepalingen bij de opening kon worden afgeleid, dat zowel het
gras met 18.9 % droge stof als dat met 29.4 % en met 41.1 % met de bovenvermelde toevoeging, geslaagde silage opleverde. De definitieve verliesbepalingen
moeten nog uitgewerkt worden.
Suikerbietenpulp, bereid volgens de koude continu extractiemethode met S0 2 -gas,
werd ingekuild in vergelijking met suikerbietenpulp bereid volgens het normale
diffusieprocédé.
De waarde van toevoeging van een acetaatbuffer aan het in te kuilen gras werd
met behulp van een proef- en een contrôlesilo nagegaan. Het effect was niet zeer
hoopgevend voor de betreffende toevoeging.
Jonge snijhaver werd gehakseld ingekuild onder toevoeging van 2 % melasse.
Het materiaal was zeer vochtig, zodat bij opening van de drain na 4 maanden
zeer veel sap wegliep. De gebruikte hoeveelheid melasse was voor dit product
blijkbaar te gering om een boterzuurvrije silage te geven.
In drie silo's werd gras ingekuild van vergelijkbare samenstelling, maar op verschillende manieren behandeld, n.1. gehakseld zonder toevoeging, gekneusd met de
Treckmann-machine zonder toevoeging en gekneusd met de Treckmann-machine
onder toevoeging van de ensileervloeistof „albatros". Deze vloeistof bestond uit
een mengsel van verdund zwavelzuur en melasse. De eerste resultaten der boormonsters wezen er niet op, dat kneuzen op zichzelf gunstiger zou werken dan
hakselen.
A.I.V.-zuur-silage, gemaakt in een los opzetstuk en belast met behulp van een
plastic waterzak. Deze werkwijze leverde een geslaagde silage op, maar over de
practische voordelen van afdekken met een waterzak zullen nog meer ervaringen
nodig zijn alvorens dit algemeen kan worden aanbevolen.
Gras, gemaaid met 17 % en 20 % droge stof, werd op het veld voorgedroogd en
voor de helft geënsileerd toen de droge stof 41 % , 44 %, 48 % en 54 % bedroeg.
De rest werd op ruiters gebracht en als hooi gewonnen. Met deze silage en met dit
hooi werd een vergelijkende voederproef met twee groepen van 14 koeien begonnen len einde de voederwaarde van voordroogsilage beter te leren kennen.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
Bij het ensilage-onderzoek werden kuilen gemaakt met behulp van een kneusmachine. Als toevoegingen werden gebruikt aardappelvezels, geënsileerde gestoomde
aardappelen en mierenzuurverbindingen. Bij een gedeelte van de kuilen werd de invloed van een extra toevoeging van sporenelementen onderzocht. In een bewaarproef
met een partij bietenpulp werd een gedeelte los gestort, een ander deel goed aangestampt bewaard tussen stropakken, terwijl de rest werd ingekuild in een silo en in een
grondkuil.
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Landbouw Physisch-Technische

Dienst van de

Landbouwhogeschool

De Landbouw Physisch-Technische Dienst vervaardigde voor het Instituut voor
Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten een apparaat voor het bereiden van
geconcentreerd appelsap met behoud van aroma.
Voor ditzelfde instituut werd een schema voor registratie- en indicatie-apparatuur
uitgewerkt, terwijl het ten slotte nog een apparatuur ontving voor het meten van de
temperatuur van fruit en groenten tijdens het transport in koelwagens en vrachtauto's.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor

Zuivelonderzoek

De onderzoekingen, welke door het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
worden verricht, hebben betrekking op de bewerking en de verwerking van melk tot
consumptiemelk en melk- en zuivelproducten.
Over de vorderingen van het onderzoek kan het volgende worden vermeld.
Het onderzoek over de bitter smakende peptiden in kaas werd voortgezet; er kon
een nadere scheiding van het bittere kaasextract tot stand worden gebracht. In verband met de kaassmaak werd tevens een onderzoek ingesteld naar de aard van de
in kaas voorkomende vrije aminozuren. Hoewel van belang voor de smaak bleek
geen van deze aminozuren in het bijzonder typisch voor Edammer of Goudse kaas te
zijn.
Bij tropentemperatuur bleek reeds een consistentieverandering in kaas op te treden
na een bewaring gedurende vier dagen bij 37° C. Waarschijnlijk hangt het „tropeneffect" samen met de aard en de toestand van het vet.
De werking van salpeter als bestrijdingsmiddel tegen boterzuurgisting in kaas bleek
te berusten op een biologische activering door nitraat reducerende enzymen, hetzij
van nature in de melk aanwezig, hetzij afkomstig van coli-aerogenes bacteriën.
De toepassing van antibiotische zuursels bij de kaasbereiding ter bestrijding van
gasvorming leverde ondanks veel onderzoek nog moeilijkheden op. Wel werden veelbelovende resultaten met deze zuursels verkregen bij de toepassing in korstloze
kaas.
Het koelhuisbotervraagstuk werd opnieuw krachtig aangepakt door middel van
een intensief onderzoek over de rol, die de fosfolipiden hierbij spelen.
De fosfolipiden zijn ook van belang voor het vetgehalte van karnemelk. Er bleek
11.1., dat door de pasteurisatie van melk of van room bij de boterbereiding een verschillend deel van de fosfolipiden van de vetbolletjes overgaat in de waterphase. De
betekenis hiervan wordt nader onderzocht.
De vetbepalingsmethode volgens Jones werd op haar bruikbaarheid getoetst. In
iets gewijzigde vorm bleek deze methode geschikt voor melkproducten met een laag
vetgehalte; de nauwkeurigheid er van is echter niet groot.
De door het instituut ontwikkelde werkwijze om gepasteuriseerde melk in rauwe
melk aan te tonen kon iets verbeterd worden door toepassing van een andere kleur127

stof. De methode blijft echter niet gevoelig genoeg; andere methodes leverden geen
succes op.
Verder werden methodes uitgewerkt om zeer kleine hoeveelheden penicilline aan
te tonen in melk, karnemelk, yoghurt, zure room en kaas, terwijl tevens werd nagegaan, hoe lang penicilline in deze producten aanwezig blijft.
Er werd een aanvang gemaakt met een gedetailleerd onderzoek over de bacterieflora van rauwe melk, aangezien de kennis hiervan voor vele zich in melk- en zuivelproducten afspelende processen van belang is.
Het yoghurtaroma bleek te bestaan uit meerdere componenten. Met de analyse van
de carbonylverbindingen werd enige vordering gemaakt. Over de aard der overige
componenten werden nog geen aanwijzingen verkregen.
Oriënterende proeven over de mogelijkheid van de verwerking van wei-eiwit in
korstloze kaas, boden enig perspectief, zodat zij werden voortgezet.
Naast de hierboven vermelde onderzoekingen, die van practische betekenis worden
geacht, werden ook onderzoekingen van fundamentele aard verricht, b.v. de verdelingschromatografie voor de scheiding van homologe reeksen, de microbiologische
bepaling van aminozuren, de thermoresistentie van bacteriophagen en het z.g.
„nascent"phaag verschijnsel.
In samenwerking met of op verzoek van anderen werd ten slotte een aantal kleinere
onderzoekingen verricht, die betrekking hadden op de bereiding van boter uit bevroren room, de duurzaamheid van droog botervet, het aantonen van sporen minerale olie in kaas (waarbij een nieuwe methode werd ontwikkeld), het bacteriologische
effect van een continusterilisator en de beproeving van een melkmeter. In niet
minder dan 169 gevallen (v.j. 83) werd bovendien assistentie verleend aan bedrijven
bij productiestoringen of ter verbetering van de kwaliteit der producten. Hiermede
hangt ook het verstrekken van cultures voor de bereiding van producten samen.
Wederom vond een sterke stijging plaats in het aantal verstrekte yoghurtcultures.
Ten slotte mag niet onvermeld blijven, dat vele medewerkers van het instituut een
actief aandeel hadden in de voorbereiding van het XlIIde Internationale Zuivelcongres en de te zelfder tijd gehouden zuiveltentoonstelling „De Melkweg".

Rijkszuivelstation
Door de storing in de werkzaamheden als gevolg van een verbouwing van het
Rijkszuivelstation, terwijl toch de controlewerkzaamheden op normale wijze voortgang moesten vinden, konden slechts op beperkte schaal onderzoekingen worden gedaan. De resultaten hiervan waren als volgt.
Ten vervolge op een vroeger onderzoek naar het verloop van het vitamine A- en
het caroteengehalte van de Nederlandse boter in de opeenvolgende maanden van
het jaar en in verschillende delen van het land werd een dergelijk onderzoek ingesteld naar het gehalte aan tocopherol (vitamine E) van de Nederlandse boter. Hierbij
bleek, dat het verloop van het tocopherolgehalte in de loop van het jaar in grote
trekken met dat van het caroteen- en het vitamine A-gehalte overeenkomt. De mon128

sters werden na het onderzoek in het koelhuis bewaard om na te gaan in hoeverre er
verband bestaat tussen het gehalte aan tocopherol en de bestandheid van de boter
tegen het ontstaan van oxydatiegebreken in het koelhuis. Aan het einde van het
verslagjaar was dit laatste deel van het onderzoek nog niet beëindigd.
Het onderzoek naar de aard van de aerobe sporenvormers in rauwe melk is van
groot belang bij de bereiding van gesteriliseerde melk. Bij wintermeik bleek de flora
voor ca 2/3 deel te bestaan uit Bacillus licheniformis en voor 1/3 deel uit Bac. subtilis en Bac. pumilus. Het onderzoek wordt nog voortgezet met betrekking tot zomermelk.
In verband met de bezwaren, welke verbonden zijn aan de standaardmethode ter
bepaling van het vetgehalte van kaas, de methode van
Schmid-Bonzynski-Ratzlaff,
werd een gewijzigde methode uitgewerkt.
Bij de practische kaaskeuringen wordt als nadeel gevoeld, dat men bij het beoordelen van de openingen van een kaas op een boorsel of op doorsnede, slechts een
klein deel van het binnenste van de kaas te zien krijgt. Nagegaan werd of met behulp
van een röntgenapparaat een juister beeld kan worden gevormd over de openingen
in kaas en of dit voordeel zou kunnen opleveren in de practijk. Het onderzoek was
aan het einde van het verslagjaar nog niet geheel beëindigd; de voorlopige indruk
was echter, dat deze methode in de practijk te grote bezwaren oplevert.
In verband met een hogere exportheffing op palmolie, dat in 1953 de voornaamste
grondstof van de exportmargarine vormde, was het van belang de eventuele aanwezigheid van andere vetten, ook in kleinere hoeveelheid, te kunnen aantonen. Hiervoor werd een nieuwe methode ontwikkeld, geschikt voor massa-onderzoek, waarbij
gebruik gemaakt werd van het feil, dat palmolie een zeer laag sterolgehalte bezit
in vergelijking met andere plantaardige oliën en vetten. Bij het neerslaan van het
sterol als digitonide in de zeepoplossing bleek, dat bij zuivere palmolie pas na
enkele uren een neerslag is waar te nemen, terwijl andere liquide oliën onmiddellijk
een dik neerslag vormen. Op deze wijze was de aanwezigheid van 2 à 3 % liquide
olie reeds aan te tonen. Dit onderzoek kan nog worden aangevuld met een quantitatieve bepaling van het digitonide.
Van de dierlijke vetten kunnen ook tranen met bovenbeschreven werkwijze worden
aangetoond. Het aantonen van reuzel in mengsels met palmolie gelukt op deze wijze
echter niet. Voor dit doel werd een methode ontwikkeld, berustend op het voorkomen
van een maximum in de smeltlijn der acetaten van mengsels van cholesterol (afkomstig uit de reuzel) en phytosterol (afkomstig uit de palmolie). Zodoende kan ca 6 %
varkensvet in mengsels met palmolie nog worden aangetoond.
Bij de controle van de exportmargarine waren beide methodes van groot nut.

Laboratorium

voor Zuivelbereiding

en Melkkunde van de

Landbouwhogeschool

De voortgezette onderzoekingen over vetsplitsing in kaas leerden opnieuw duidelijk,
dat men zich bij het bestuderen van de kaasrijping niet mag beperken tot bacteriën,
die in de kaas voorkomen, doch dat grote aandacht moet worden geschonken aan de
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bacterieflora van de melk. Vetsplitsende bacteriën van de melk b.v. sterven binnen
enige dagen in kaas, maar hun enzymen blijven werkzaam. Een aantal van deze bacteriën werd geïsoleerd en geïdentificeerd. Door toevoeging van reincultures aan melk
kon een grote invloed op de rijping van kaas worden uitgeoefend; de kaas werd
pikanter van smaak. Ook extracten van deze bacteriën werden met succes bij de bereiding van proefkazen gebruikt.
Het structuuronderzoek bij kaas had betrekking op het gebonden water, dit is
suiker-niet-oplossend water. De soort suiker bleek een grote invloed op het gebonden
water uit te oefenen. Ten einde de veranderingen in gebonden water tijdens de kaasrijping na te gaan, werd met behulp van een zuursel, dat geen saccharose vergist,
kaas bereid uit gepasteuriseerde melk, waaraan saccharose was toegevoegd.
De proeven over het karnen van room bij afwezigheid van lucht werden voortgezet.
Gebruik makende van het verkregen inzicht werd een continu werkend proefkarntje
gebouwd, waarvan thans wordt nagegaan of het mogelijkheden voor practische toepassing biedt.
Bij het onderzoek over het voorkomen van Cu, Fe en Mn in melk en de invloed
van sporen van deze metalen op de duurzaamheid van boter, werd gevonden, dat
sporen toegevoegd koper katastrophaal zijn voor de duurzaamheid van boter. Fe- en
Mn-zouten hadden geen invloed op het ontstaan van koelhuisgebreken, ook niet als
zij tezamen of in combinatie met koper voorkwamen. Wel veroorzaakten Fe- en Mnzouten een smaakgebrek, dat echter reeds bij de verse boter aanwezig is. Het van
nature in de melk aanwezige koper had geen invloed op de duurzaamheid, ook
niet als het in grote hoeveelheid aanwezig was.
Voor het bestuderen van de samenstelling van de oppervlaktelaagjes van de melkvetbolletjes werd een nieuwe methode uitgewerkt. Over het voorkomen van eiwit,
fosfatiden, cholesterolen, koper en ijzer werden gegevens verzameld.
Bij het onderzoek over de samenstelling van de melk van afzonderlijke koeien
tijdens een gehele lactatieperiode werden ca 6.000 analyses verricht.
De op het laboratorium ontwikkelde, eenvoudige methode voor het bepalen van
het vetgehalte van melk, werd met goed succes toegepast bij het onderzoek van een
aantal zuivelproducten.
In samenwerking met een Engels instituut werd begonnen met een onderzoek over
de kwaliteit van de amylalcohol, die bij de methode van Gerber wordt gebruikt.
De bepaling van het vochtgehalte van melk enz. heeft voortdurende aandacht. De
officiële Nederlandse methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van zand of puimsteen, geeft meermalen onjuiste resultaten.
Voor een titrimetrische bepaling van calcium- en magnesium in melk met behulp
van „Komplexonen" werd een nieuwe methode uitgewerkt, die tot dusverre zeer bevredigende resultaten levert.

Commissie Onderzoek Boerenkaas

T.N.O.

Ondanks het feit, dat de kaasbereiding sinds de eeuwwisseling meer en meer naar
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de fabriek is overgegaan, neemt de boerenkaas nog steeds een belangrijke plaats in
op de kaasmarkt. Thans wordt nog gedurende de zomer op ongeveer 5.000 bedrijven
in de provincies Zuid-Holland en Utrecht tweemaal per dag kaas gemaakt, en het
is bekend, dat onder deze producten de beste kwaliteit van de in ons land gemaakte
kaas gevonden wordt. Mede naar aanleiding hiervan werd op voorstel van de Bond
van Kaasproducenten door de Landbouworganisatie T.N.O. een commissie opgericht,
die ten doel heeft het onderzoek op het gebied van de bereiding van volvette kaas op
de boerderij te intensiveren.
Het gelukte nog in 1953 een zelfkazend bedrijf te vinden, waarvan de eigenaar
bereid was om proefnemingen voor de commissie te verrichten, evenals een onderzoeker, onder wiens leiding de proefnemingen zouden kunnen geschieden. Als proefbedrijf werd gekozen de boerderij „De Carlshoeve" te Zegveld. Verwacht wordt,
dat medio 1954 met de proeven kan worden begonnen.
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LANDBOUWECONOMIE EN -SOCIOLOGIE

Landbouw-Economisch

Instituut

De groeiende belangstelling voor de resultaten van het onderzoek van het L.E.I.,
zowel van ambtelijke als van particuliere zijde, heeft er toe geleid, dat in 1953 een
vierjaren plan is ontworpen en aanvaard om te komen tot een geleidelijke verruiming
van het werk, vooral op de afdelingen Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw, Tuinbouw en Streekonderzoek. De eerste zorg in de komende periode is, hoe
men de beschikking kan krijgen over een grotere staf van voldoende geschoold wetenschappelijk personeel.
Van de activiteiten der afdeling Algemeen Economisch Onderzoek valt te melden,
dat een onderzoek naar de financiële positie van land- en tuinbouwbedrijven werd aangevat, terwijl een onderzoek naar de financiering van landbouwcoöperaties werd begonnen met een vijftal aan- en verkooporganisaties in de Achterhoek. Over de ontwikkeling van de landbouwcredietinstellingen in Nederland verscheen een rapport.
De afdeling Streekonderzoek bracht rapporten uit over de gemeenten Hoeven
(N.Br.), Alkemade en Ommen, over de Noord-West-Veluwe en enkele gebieden langs
de Linker Maas- en Waaloever. Tevens werd gewerkt aan het landarbeidersonderzoek
en aan het agrarisch welvaartsplan voor Noord-Brabant.
Dat men steeds meer geïnteresseerd is in demografische en sociologische aspecten
van de afdeling Streekonderzoek bleek uit een aantal nieuwe opdrachten, waarvan
in 1953 een economisch-sociografisch overzicht van de landbouw in de gemeente
Heino en een nota over de wenselijkheid van herverkaveling in het rampgebied werden
voltooid; voorts werd medegewerkt aan het onderzoek naar de invloed van een
eventuele afdamming van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse zeearmen op de landbouw
in Zuid-West-Nederland. In bewerking is nog een welvaartsonderzoek, dat in samenwerking met het Economisch-Technologisch Instituut voor Overijssel wordt ingesteld
in de gemeente Usselmuiden. Verder loopt er een onderzoek naar de landbouw op
Terschelling. De afdeling werkte mede met het project, door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst opgezet in de „voorbeelddorpen" Kerkhoven en Rottevalle. Hierbij
schenkt het L.E.I. vooral aandacht aan de productie-omstandigheden, de sociale
structuur en de mentaliteitsverandering bij de boeren. Ten slotte dient vermeld, dat
de Minister van Maatschappelijk Werk de medewerking van het L.E.I. heeft inge132

roepen om deel te nemen aan een sociologisch onderzoek in negen „ontwikkelingsgebieden". Aan het einde van het verslagjaar was het onderzoek in één dezer gebieden, namelijk Noord-Oost-Overijssel, nagenoeg voltooid.
De samenstelling van kostprijsrapporten legde wederom beslag op een groot deel
van de werkkracht van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in de Landbouw.
Veel aandacht werd besteed aan de vraag, welke methode bij de onderzoekingen ten
dienste van de verbetering van het bedrijfsbeheer de meeste resultaten oplevert. In het
jongste verleden was de overtuiging gerijpt, dat de keuze van de bedrijven, zowel uit
een oogpunt van kostprijsberekening als wat de bedrijfsstudie betreft, niet in alle
opzichten bevredigde. Er is verschil. M o e t m e n voor kostprijsberekeningen en rendabiliteitsoverzichten zoveel mogelijk representatieve of „typerende" bedrijven bestuderen — de bedrijfsstudie richt haar belangstelling tevens en vooral naar afwijkende
groepen bedrijven. In het uitbreidingsplan wordt er dan ook naar gestreefd, het
vroeger opgestelde schema van bedrijven voor algemeen beleid onverkort te handhaven en daarnaast een schema op te stellen van bedrijven, die nodig zijn voor het
onderzoeken van bijzondere vraagstukken.
Aangezien de plaatsruimte een gedetailleerde opgave van alle onderzoekingen en
rapporten van de afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek in 1953 belet, worde volstaan met de vermelding van kostprijsrapporten voor melk, varkensvlees en eieren,
berekeningen over de watersnoodschade, een verslag van de bedrijfsuitkomsten van
1946/47 tot en met 1950/51 van akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond en van
gemengde bedrijven op klei. Er werd een studie gemaakt over de rendabiliteit van
grond, arbeid en kapitaal op bedrijven in de Noordoostpolder.
Eind 1953 waren door de afdeling Tuinbouw vrijwel alle boekhoudingen over
1952 uitgewerkt. Over 1953 werden 133 boekhoudingen bijgehouden. Bij het uitbreidingsplan werd niet gestreefd naar een vermeerdering van het aantal tuinbouwgebieden, maar naar een voldoend aantal boekhoudingen per gebied, ten einde een
basis te krijgen voor bedrijfsvergelijking en kostprijsberekeningen.
Van vele tuinbouwgewassen werden gegevens verzameld betreffende kwantitatieve
opbrengsten en geldopbrengsten. In Aalsmeer werd een rendabiliteitsonderzoek ingesteld.
In 1953 is een begin gemaakt met het onderzoek naar de liquiditeit op korte en
op lange termijn van 24 Westlandse glasbedrijven. Voorts verscheen een rapport over
het onderzoek naar de bedrijfsresultaten van 641 bedrijven, verdeeld over 25 tuinbouwgebieden. Ook het concept over 1951 kwam gereed; het behandelt de resultaten van 501 bedrijven, over 19 gebieden verdeeld.
Door de afdeling Visserij werd begonnen met een rendabiliteitsonderzoek van de
logger-haringvisserij over de jaren 1950 en 1951. De rendabiliteitsrapporten over
1952 voor de kleine zee-, garnalen-, IJsselmeer- en binnenvisserij zullen begin 1954
worden uitgebracht.
Het onderzoek naar de rendabiliteit van de mosselkwekerijen moest na de watersnoodramp tijdelijk worden gestaakt. Het aantal bedrijfseconomische boekhoudingen
van visserijbedrijven per 31 December 1953 (boekjaar 1953/1954) bedroeg 289.
De hulpafdeling Statistiek zette het onderzoek naar het verloop van de prijzen
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af-boerderij der voornaamste landbouwproducten en de prijzen franco-boerderij der
voornaamste productiemiddelen normaal voort.
Dank zij de medewerking van importeurs en handelaren kon het L.E.I. een volledige documentatie opbouwen en bijhouden van de prijzen en de technische gegevens
van land- en tuinbouwwerktuigen en -materialen. Deze centrale documentatie heeft
haar waarde bewezen bij de berekening van de watersnoodschade.
Ten slotte dient nog gememoreerd, dat in 1953 een statistiek der in de landbouw verdiende lonen verscheen, betrekking hebbend op de periode Mei 1951—
Mei 1952.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde

van de

Landbouwhogeschool

Het eerste onderzoek van deze afdeling betreft het conserveren en bewaren van
levensmiddelen in de plattelandshuishouding. Het heeft ten doel een inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen het gebruik van verse groenten, vruchten en vlees
en geconserveerde producten in het plattelandsgezin in de verschillende streken van
ons land en in de verschillende groepen van de agrarische bevolking. Tevens wordt
nagegaan, welke invloed enkele factoren, als bezit van eigen tuin, streekgewoonten,
opleiding van de huisvrouw, voorlichting aan de huisvrouw en het huishoudelijk
beheer, ten aanzien van het conserveren hebben. Ten slotte wordt getracht een inzicht te krijgen omtrent het al of niet doelmatig werken van de huisvrouw bij de
bereiding van haar voorraad en vast te stellen in hoeverre de gebruikelijke methodes
van steriliseren de houdbaarheid van het product waarborgen.

Afdeling voor Sociale en Economische Geografie en Sociale
van de Landbouwhogeschool

Statistiek

Het onderzoek naar de coöperatieve gezindheid onder de boeren in de gemeente
Zelhem werd voltooid, evenals het eerste deel van het rapport over Maatschappelijk
Welzijn ten Plattelande. Het onderzoek naar het landarbeidersgrondgebruik zal in
de loop van 1954 worden afgesloten.
Er werden goede vorderingen gemaakt bij het onderzoek naar de ontwikkeling van
de bevolkingsverhoudingen in de Nederlandse gemeenten.
Het onderzoek naar de deelneming van de boeren in agrarische organisaties is nog
in volle gang; in de afgelopen wintermaanden werd in 21 gemeenten onder ongeveer
3.000 boeren een enquête ingesteld, aan de uitwerking waarvan thans gewerkt wordt.
In Augustus 1953 werd in drie gemeenten in het gebied, waar nog op de boerderij
kaas wordt gemaakt, een onderzoek ingesteld om een antwoord te vinden op de
vraag waarom juist hier de kaasmakerij op de boerderij zich heeft weten te handhaven.
In samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut wordt in de beide voorbeelddorpen Kerkhoven en Rottevalle nagegaan, welke groepsprocessen zich afspelen
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bij de collectieve voorlichting door de Landbouwvoorlichtingsdienst in genoemde
dorpen.
Eind 1953 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar
het verband tussen de migratie van de plattelandsbevolking en de daarmee samenhangende selectie. Dit onderzoek heeft ten doel meer licht te werpen op de stelling,
dat de trek naar de stad een afvloeiing van de meest intelligente personen van het
platteland meebrengt.
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SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Instituut voor Toegepast-Biologisch

Onderzoek in de Natuur

De onderzoekingen van het I.T.B.O.N, hebben ten doel een inzicht te verkrijgen
in de krachten, die werkzaam zijn in de levensgemeenschappen, opdat aan de hand
hiervan kan worden nagegaan waarom verschillende processen in het cultuurland
onbevredigend verlopen, waarom b.v. insectenplagen e.d. voorkomen.
Zo wordt in een bos met goede strooiselvertering de omzetting van het strooisel
vervolgd en gecoördineerd met het optreden van fauna, schimmels en bacteriën,
met als doel een inzicht te krijgen in het causale verband hiertussen.
Het populatie-onderzoek is gericht op het voorkómen van plagen ; het is een onderzoek naar de mogelijkheid voor biologische bestrijding. Er werden belangrijke vorderingen gemaakt bij het onderzoek naar de oorzaak van de schommelingen in de
populatiedichtheid van de dennenspanrups ; hierbij werd speciaal de invloed van
enige specifieke parasieten in studie genomen. Waarnemingen zijn gedaan naar de
invloed van insectenetende vogels op de verhouding parasiet-gastheer.
In verband met het verschijnsel, dat bij de aaltjes slechts enkele soorten in voor
cultuurgewassen schadelijke hoeveelheden voorkomen terwijl andere, overeenkomstige
soorten nauwelijks in de grondmonsters worden aangetroffen, werd begonnen met een
onderzoek over het regulerend mechanisme van deze dieren. De werkzaamheden in 1953
hadden betrekking op de ontwikkeling van een methodiek voor dit onderzoek.
Het onderzoek naar de invloed van eendenkooien op de bevolkingsdichtheid van
de Wilde eend werd afgesloten. Het bleek, dat de kooien bij de tegenwoordige vangstmethodiek meer eenden produceren dan vangen. Er werd een literatuurstudie gemaakt
in verband met de mogelijkheid om hazen, konijnen en ander wild af te houden van
onze cultuurgewassen en bosplantsoen.
Vervolgens werd een onderzoek begonnen naar de wijze, waarop duinterreinen,
die voor recreatie worden vrijgegeven, voor dit doel zo intensief mogelijk kunnen
worden benut.
In een groot aantal terreinen werd de invloed bepaald van houtwallen op de opbrengst van het achterliggend cultuurland. Hierbij bleek, dat de waarnemingen over
een reeks van jaren moeten worden voortgezet, daar de uitkomsten in de verschillende jaren grote verschillen vertonen. In een proefterrein te Grubbenvorst werden
waarnemingen gedaan over de invloed der houtwallen op het klimaat, de fauna en
de flora van het achterliggende terrein. De invloed van de houtwal op het windveld
in het achterliggende terrein werd in Zeeland bestudeerd.
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In samenwerking met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool werd de invloed van de inundatie met zoutwater op de diverse boomsoorten, vooral op die soorten, die voor de houtwallen worden gebruikt, in studie
genomen. Hierbij kon reeds een voorlopig advies aan de kwekers worden verstrekt.
In verband met het optreden van insectenplagen in bossen werd een onderzoek
ingesteld naar het voorkomen en de bestrijding van een aantal houtboorders, die
belangrijke schade toebrengen aan populieren, wilgen en laanbomen. Het onderzoek
naar de invloed van de vreterij op de houtproducten van de bomen werd voortgezet;
het doel hiervan is een inzicht te krijgen in het economische nut van het toepassen
van insecticiden in de bossen. De mogelijkheid om bossen te „bemieren" met rode
bosmieren werd ook dit jaar verder onderzocht.
Het iepenonderzoek toonde een algemene stijging van de weerstand tegen de iepenziekte bij het proefmateriaal als gevolg van de selectie op resistentie. Hierdoor is de
kans groot, dat binnen afzienbare tijd meer resistente en goed groeiende bomen
zullen worden verkregen.

Laboratorium voor Microbiologie, van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek naar de afbraak van pectine werd voortgezet. De waarnemingen
van 1952, waarbij bleek, dat op bladeren van bomen en heesters het gehele jaar
door pectine-splitsers aangetroffen worden, werden bevestigd. Pullularia pullulans ontbreekt daarbij nooit en is in de meeste gevallen overheersend. Ook Cladosporium
herbarum wordt gewoonlijk aangetroffen. Beide organismen zijn ook regelmatig aanwezig op vlas, dat voor dauwroting is uitgelegd. Daarnaast vindt men op dit vlas
steeds Cryptococcus albidus en Pseudomonas fluorescens.
Bij het onderzoek over de afbraak van chitine werd gevonden, dat het aantal
chitine-splitsers in cultuurgronden verrassend groot is. Zuivere chitine wordt in de
grond vlot afgebroken; de afbraak loopt over glucosamine naar glucose + ammoniak.
Bij dit onderzoek werd tevens de vorming van interessante tussenproducten bij de
mineralisatie waargenomen.
De onderzoekingen op het gebied der sporenelementen werden vermeld in het
verslag van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. Het onderzoek over de pectine-splitsing en de cellulose-splitsing door bacteriën in bosstrooisel
werd beschreven in het verslag van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur.

Onderafdeling Landbouwmeteorologie
Meteorologisch
Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Op klimatologisch gebied werden door deze afdeling van het K.N.M.I. de volgende
onderzoekingen uitgevoerd.
In het voorjaar vonden metingen van de minimum-temperatuur op 5 cm boven de
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grond onder verschillende bedekkingsmaterialen, t.w. plastic, stro, sisalkraftpapier
en jute plaats in heldere rustige nachten. De onderlinge verschillen in temperatuur
bleken gering te zijn, bij een gemiddeld verschil met de onbedekte thermometer van
ca 2° C.
In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek en het Laboratorium
voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool werden tijdens enige heldere nachten met zwakke wind metingen verricht met betrekking tot de warmtehuishouding van de onderste luchtlaag en de bovenste grondlaag.
In het najaar werd een onderzoek opgezet naar de invloed van diverse bedekkingsmaterialen, t.w. stro, turfmolm, bladriet en blad, op het verloop van de grondtemperatuur. De hoeveelheden materiaal waren de in de practijk gebruikelijke.
In samenwerking met het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de
natuur werden op enige plaatsen in ons land metingen verricht, die beogen een indruk
te verkrijgen van de invloed van windsingels op het microklimaat. In de nabijheid
van Ens werden de rookproeven ter bestudering van het windveld in de nabijheid
van windsingels voortgezet. Aangezien de betreffende windsingels in het najaar werden opgeruimd, moest het onderzoek aldaar worden beëindigd.
Op een 63-tal stations werden metingen van de neerslag, de grondwaterstand en de
verdamping (met behulp van Piche-evaporimeters) verricht. Er werden voorbereidingen getroffen voor de meting van het NaCl-gehalte van het regenwater op een
aantal stations op de lijn Bergen aan Zee—Enkhuizen.

Werkgroep Sporenelementenonder zoek T.N.O.
De resultaten van de in 1952 gehouden enquête betreffende de sporenelementendeficiënties, die bij land- en tuinbouwgewassen en de veestapel optreden, werden
vastgelegd in een drietal afzonderlijke rapporten. Het ligt in de bedoeling deze
rapporten te combineren tot één overzicht, dat kan dienen als basis voor toekomstig
onderzoek. De werkzaamheden hieromtrent waren aan het einde van 1953 nog niet
geheel gereed.
In het Physisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht werd verder gewerkt aan methodes voor de spectrochemische bepaling van sporenelementen, voornamelijk in gewasmonsters. De bereikte nauwkeurigheid voldoet nog niet geheel aan
de eisen, hetgeen vooral te wijten is aan onregelmatigheden in de samenstelling van
het chemische voorbewerkte monster en in de boogontlading.
Verdere onderzoekingen op het gebied der sporenelementen worden vermeld bij
de verslagen der instituten en laboratoria, die met vraagstukken op dit terrein in
aanraking komen.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Omtrent het op dit laboratorium verrichte onderzoek inzake de fundamentele
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grondslagen van physische scheidingsmethodes en warmte-overdracht, kan het volgende worden medegedeeld. Aan de destillatiekolom, die verleden jaar tot stand
kwam, werden tal van verfijningen aangebracht, waardoor het mogelijk is nauwkeurig het proces van de destillatie te volgen. Bij de bestudering van de invloed van
de concentratie van mengsels op het scheidend vermogen van de kolom bleek, dat
dit laatste bij zeer kleine concentratie afnam. Dit verschijnsel, zal nader worden
onderzocht bij de scheiding van aromastoffen uit vruchtensappen, waarbij zeer geringe concentraties aanwezig zijn.
Het onderzoek over de warmte-overdracht bij kleine temperatuurverschillen, dat
van belang is wanneer stoffen verhit moeten worden, die spoedig ontleden (vruchtensappen, melk) en het onderzoek naar het abnormale gedrag van de warmte-overdracht bij mengsels van vloeistoffen werden voortgezet. Hierbij bleek, dat in het
gebied van de nucleate boiling bij kokende binaire waterige mengsels bij een bepaalde concentratie een aanzienlijk hogere maximale warmte-overdracht kan worden
verwezenlijkt dan bij elk der zuivere componenten, terwijl bovendien de temperatuur
daarbij lager kan worden gehouden.

Laboratorium voor Physische- en Kolloidchemie van de

Landbouwhogeschool

De onderzoekingen over redoxpotentialen in microheterogene systemen werden
voortgezet. De keuze van een geschikt systeem was niet gemakkelijk. Methyleenblauw
werd uitvoerig onderzocht; hierbij is gebleken, dat aan kool geadsorbeerd methyleenblauw minder gemakkelijk te reduceren is dan in homogene oplossing aanwezig
methyleenblauw. Deze onderzoekingen werden in verschillende richtingen verder vervolgd, ter voorbereiding van een voorgenomen onderzoek over humus.
De onderzoekingen over de opneming van ionen door plantenwortels, die met behulp van het z.g. Donnan-evenwicbt te behandelen is, werden voortgezet. Een statistische analyse van meetresultaten leidde tot bevredigende uitkomsten. In het onderzoek zullen thans behalve kalium ook andere ionen betrokken worden.
Aan de belangrijke rol, die amfotere stoffen in de wortel vervullen, werd een bijzondere aandacht gewijd.
Oriënterend onderzoek werd verricht over de vorming van kolloidale deeltjes in
oplossingen van capillaire actieve stoffen van verschillende concentraties; hierbij
werden de uit de literatuur bekende resultaten teruggevonden.
Uit een groot aantal glassmelten werden glas-electroden gemaakt, met de bedoeling
om te komen tot electroden met bijzondere eigenschappen. Hoewel vorderingen gemaakt werden, gaf dit onderzoek toch vaak onverwachte moeilijkheden.

Laboratorium voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de inwerking van diazo-azijnester op aromatische aethers werd
voortgezet en uitgebreid. De studie van de reactie van aliphatische aethers met ge139

noemd reagens heeft tot goede resultaten geleid, zodat de hoop bestaat, dat in het
voorjaar van 1954 het mechanisme van deze merkwaardige omzetting, die inmiddels
ook de aandacht van onderzoekers in Engeland en Amerika heeft getrokken, zal zijn
opgehelderd.
Het onderzoek met tracers over het mechanisme van intramoleculaire omzettingen
van halogeen-houdende aromatische tweewaardige alcoholen bij verhitting met halogeenwaterstof, tijdens halogeneringen en nitraties werd met gunstige resultaten afgesloten.
Preparatief werk volgens een in het laboratorium ontwikkelde methode leidde tot
de synthese van een reeks koolstofverbindingen met phototrope eigenschappen (d.w.z.
zij veranderen bij belichting van kleur, terwijl deze kleursverandering door verwarming te niet kan worden gedaan). Spectrometrisch onderzoek en Röntgenografisch
onderzoek gaf een aanwijzing voor een bepaald verband tussen phototropie en
structuur.
Het onderzoek over de stofwisseling in de tabaksplant werd voortgezet. Langs verschillende wegen werd getracht 2-(/?-pyridyl)-pyrrolidine-carbonzuur-5, een nog onbekend amonizuur dat bij de micotinevorming wellicht een rol speelt, te synthetiseren. Eén dezer syntheses wordt verder uitgewerkt.
Een onderzoek over zwavelhoudende koolstofverbindingen, welke in Dederzaad
voorkomen, werd voortgezet. De structuur van een in zuivere toestand geïsoleerde
verbinding, welke een nitrilgroep en een sulfoxydegroep bevat, maar niet verwant
aan één der bekende mosterdoliën lijkt te zijn, wordt nader onderzocht.
In samenwerking met de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje
T.N.O. werden enige tientallen stoffen gesynthetiseerd, die volgens een bepaalde
werkhypothese betekenis als bestrijdingsmiddel van het aardappelcystenaaltje zouden
kunnen hebben. Het resultaat bevestigde in verscheidene gevallen de verwachting.

Landbouw Physisch-Technische

Dienst van de

Landbouwhogeschool

Behalve de reeds in voorgaande hoofdstukken beschreven werkzaamheden leverde
de Landbouw Physisch-Technische Dienst nog een aantal bijdragen van algemene
aard. Zo werden o.a. de agro-meteorologische waarnemingen van het Laboratorium
voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool in de vorm van maandgrafieken verwerkt en gedistribueerd. Tevens werd voor het Laboratorium voor
Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool een meteorologisch en microklimatologisch waarnemingsstation ingericht. Ten behoeve van het Laboratorium voor
Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool werden verbeteringen aangebracht in de telecommunicatie-apparatuur, terwijl voor de Landbouwhogeschool een
batterijversterker voor veldgebruik werd vervaardigd.
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