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BODEMKUNDE EN BEMESTING

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
De werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden betrekking op de bestudering
van bodemvruchtbaarheidsfactoren in verband met de groei der gewassen, in het
bijzonder onder invloed van de bemesting en de behandeling van de grond. Streeksgewijze en landelijke overzichten van de vruchtbaarheids- en bemestingstoestand der
Nederlandse gronden gaven een synthese van de verworven kennis.
Het onderzoek over de vruchtbaarheidsfactoren had in de eerste plaats betrekking
op stikstof. De proeven over de mineralisatie van stikstof in de grond werden voortgezet. In tegenstelling met bouwland werd bij grasland in het voorjaar geen natuurlijke toeneming van het gehalte aan minerale stikstof gevonden. Grasland bezit het
vermogen elke hoeveelheid oplosbare stikstof snel vast te leggen, zodat zelfs zware
kunstmestgiften zich slechts gedurende twee à drie weken in verhoogde gehalten aan
oplosbare stikstof manifesteerden. Bij stikstofgiften op granen bleek de voorraad opneembare stikstof reeds lang vóór het afrijpen verbruikt te zijn; dit is van belang
voor het inzicht in de betekenis van een late overbemesting met stikstof. Zelfs in een
zo regenrijke en koude zomer als in 1956 daalde het gehalte aan minerale stikstof
in braakliggend land gedurende de zomer aanzienlijk langzamer dan in overeenkomstig bebouwd land. Voorts bleek, dat een verschillend niveau van organische bemesting niet altijd tot uiting komt in het gehalte aan opneembare stikstof en in het mineralisatievermogen.
Veel onderzoek werd verricht over de invloed van tijdens het groeiseizoen toegediende stikstofgiften tegenover een in één keer in het voorjaar gegeven bemesting bij
aardappelen. Geregelde bemonstering van de grond gaf een duidelijk beeld van het
verloop van het gehalte aan opneembare stikstof bij de diverse objecten.
De uitkomsten van het onderzoek over de toediening van een lichte stikstofbemesting in het najaar aan wintergraan wezen erop, dat deze bemestingswijze voornamelijk
betekenis heeft, wanneer het gewas om de een of andere reden in zijn ontwikkeling
wordt geremd.
Het onderzoek naar de stikstoftoestand van de grond wordt thans bij verschillende
problemen van bodemvruchtbaarheid betrokken, o.a. bij de meerjarige stikstofhoeveelhedenproefvelden met drie gewassen, in vruchtopvolging naast elkaar verbouwd.
Deze proeven gaven als eerste aanwijzing, dat op een natte winter een grote stikstofbehoefte van rogge volgt, terwijl aardappelen veel stikstof nodig hebben, als de maand
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juni droog is. Over het algemeen werd de indruk verkregen, dat na een zachte winter
de behoefte aan stikstof groter is dan na een strenge.
Het onderzoek over de stikstofverliezen in zure zandgrond door vervluchtiging als
stikstof of als NO-gas werd afgesloten. De verliezen bleken soms aanzienlijk te kunnen
zijn.
Vervolgensleverdehet onderzoek betreffende fosfaat een bevestiging van de statistisch
verkregen ervaring, dat de fosfaatbehoefte op kleigrond afneemt naarmate de grond
kalkrijker is; de fosfaatbehoefte neemt namelijk tevens af als de kalktoestand door
bekalking wordt verhoogd, hoewel het P-citroenzuurgetal dan lager wordt. Bij een
potproef, waarbij zandgronden met verschillend ijzergehalte werden betrokken, bleek,
dat de samenhang tussen de reactie van het gewas en P-citr. slechter is dan
de samenhang met het P-getal, als niet met het ijzergehalte rekening wordt gehouden; P-citr. moet belangrijk hoger worden gewaardeerd als het ijzergehalte hoog is.
In een potproef met verschillende Heigronden werd gevonden, dat een late fosfaatbemesting met superfosfaat gunstiger resultaat geeft dan bemesting in de voorgaande
herfst; er vindt een geleidelijke fixatie plaats.
Bij een uitvoerige vergelijking tussen enige methoden voor de bepaling van de
fosfaattoestand van de grond bleek, dat de P-citr.-methode en de methode volgens
Egnèr-Riehm ongeveer gelijkwaardig zijn. Dit wil nog geenszins zeggen, dat de
volgens beide methoden gevonden waarden gemakkelijk in elkaar zijn om te rekenen.
De Aspergillusmethode voldeed minder goed.
Een meerjarige vakkenproef toonde aan, dat de dikte van de bouwvoor weinig
invloed heeft op de opname van fosfaat. De concentratie van het fosfaat is blijkbaar
van meer belang dan de totaal aanwezige hoeveelheid, zoals ook bij het rijenbemestingsonderzoek kwam vast te staan. Bij de waardering van het grondonderzoek naar
de fosfaattoestand behoeft dus niet met de dikte van de bouwvoor rekening te worden
gehouden.
De kalifixerende rivierkleigronden vragen nog steeds de aandacht. De nawerking
van een 5 à 6 jaar geleden toegediende voorraadbemesting naar 3000 kg zuivere kali
per ha op kalifixerende rivierkleigronden was bij aardappelen ongeveer gelijk aan
de werking van een verse bemesting naar 300 kg; dit komt globaal overeen met wat
op basis van het verrichte grondonderzoek verwacht kan worden. Op minder fixerende grond is veel meer van de gegeven voorraad beschikbaar dan op sterker fixerende.
Anderzijds bleek, dat de uitspoeling van kali niet alleen op weinig fixerende gronden
bij sterke bemesting groot is, maar dat deze uitspoeling zelfs op sterk fixerende gronden aanmerkelijke verliezen aan kali veroorzaakt.
Bij een potproef werd gevonden, dat het cijfer voor de kalifixatie op rivierkleigrond, bepaald volgens de zgn. natte methode, geen nadere aanwijzing voor de bemesting geeft dan het K-HCl-gehalte. Lage fixatiecijfers op zeekleigronden wijzen echter
bij dezelfde K-HCl-waarde op een betere beschikbaarheid van kali dan iets hogere
cijfers.
Een bespuiting van aardappelloof met een kali-oplossing op fixerende grond gaf
geen gunstiger resultaat dan een kalibemesting bij het poten of een overbemesting op
hetzelfde tijdstip. Als noodmaatregel zoudezemethodevanenigebetekeniskunnen zijn.
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De bewerking van de resultaten van de in interprovinciale samenwerking genomen
kalk-kaliproefvelden, waarbij de aardappel als proefgewas fungeerde, werd voltooid;
de werkzaamheden werden voortgezet ten aanzien van de proefvelden, waarop bieten
waren verbouwd. Er bestaan ten aanzien van de wisselwerking tussen kalk en kali
belangrijke verschillen tussen beide gewassen. Terwijl een bekalking op Heigrond bij
aardappelen de opname van kalium terugdringt, is dit bij bieten niet het geval. Het
opbrengstverhogend effect van een kalibemesting is voor aardappelen op kleigrond
bij een goede kalktoestand groter dan bij een lage kalktoestand, voor bieten is het
effect onder deze omstandigheden praktisch gelijk.
Een onderzoek naar de geschikte tijd van bemonstering van bouwland op zandgrond voor grondonderzoek toonde aan, dat het tijdstip, waarop dit gebeurt, voor de
pH-KCl-bepaling van geen belang is; de bemesting heeft slechts een kleine invloed
op P-citr. Het kaligetal kan echter alleen in herfst en winter worden bepaald, mits
er niet bemest is.
Door een vergelijking van de magnesiumreactie van verschillende gewassen op dezelfde proefvelden werd een voorlopige volgorde van gevoeligheid voor deze stof vastgesteld. Deze is in toenemende mate van gevoeligheid: rogge, bieten en erwten, haver,
aardappelen en tarwe, mais en zomergerst.
De werking van een in de vorm van kieseriet op zandgrond gegeven magnesiumbemesting bleek na het eerste oogstjaar reeds met 60% achteruit gegaan te zijn. De
waarde van grondonderzoek wordt door de uitspoelbaarheid van het magnesium
beperkt.
Onderzoek over de invloed van de herkomst van aardappelpootgoed op de mate van
magnesiumgebrek toonde aan, dat de magnesiumvoeding van de ouderplant hierop
geen invloed heeft.
Voorts werd gevonden, dat het magnesiumgehalte van gras bij lage magnesiumgehalten van de grond afhankelijk is van het gehalte in de grond; bij hoge gehalten
is er echter geen samenhang. Bij hoge kaligehalten van de grond blijkt het magnesiumgehalte van het gras sterk verlaagd te zijn.
Bij het sporenelementenonderzoek bracht een potproef met zandgronden van verschillende herkomst aan het licht, dat ook zuidelijke zandgronden zwaar kopergebrek
kunnen vertonen.
Er kon nog geen duidelijke samenhang gevonden worden tussen het kopergebrek
van gras en de langs chemische, resp. microbiologische weg bepaalde kopergehalten
van de grond.
De microbiologische mangaanbepaling met behulp van Lactobacillus arabinosus
was goed bruikbaar voor de bepaling van zeer kleine hoeveelheden mangaan. Het na
bladbespuiting opgenomen mangaan verplaatst zich niet naar jongere bladen; later
gevormde bladen profiteren daarvan dus niet.
Interactie tussen fosfaat en molybdeen werd gevonden bij Overijselse, maar niet
bij veenkoloniale gronden. Molybdeengebrek werd ook bij rogge geconstateerd.
Er werd geen verband gevonden tussen het molybdeengehalte van de grond, bepaald in een 2% ammoniakoplossing en de bij bemesting met molybdeen verkregen
opbrengstvermeerdering.
13

Het onderzoek met betrekking tot de bodemstructuur betrof onder meer een verbetering van de methode voor de bepaling van het vochtgehalte van de grond bij
pF2 (veldcapaciteit; vochtgehalte na uitzakken van de met water verzadigde grond).
De ligging van dit gehalte ten opzichte van de consistentiegrenzen (vochtgehalte
resp. bij uitrolgrens, kleefgrens en vloeigrens) bleek een waardevolle methode te zijn
voor de karakterisering van het structuurverval van gronden.
Het gebruik van structuurregelaars maakte het mogelijk bij een ontkalkte Heigrond
de bestaande slechte structuurtoestand te vergelijken met de verbeterde bodemstructuur. Er werden aanwijzingen verkregen, dat het gewas hoofdzakelijk op de
structuur en weinig op de pH reageert.
De bepaling van de hoeveelheid voor het gewas beschikbaar vocht in de grond
(vochtkarakteristiek) bleek van belang te zijn voor de bodemvruchtbaarheidsanalyse.
Er werd een studie gemaakt van de samenhang tussen deze vochthoeveelheid en de
gehalten van de grond aan afslibbare delen en organische stof, resp. ook de fijnheid
van het zand (U-cijfer). Het gelukte 75 à 9 5 % van de verschillen in vochthoeveelheid
binnen een bepaalde serie van gronden te verklaren. Bij de verschillen tussen de
series spelen nog onbekende factoren een rol. Tevens werden vochtkarakteristieken
bepaald o.a. van reeksen profielen uit de veenkoloniën en het Oldambt.
De bepaling van de geaardheid van de organische stof als bodemvruchtbaarheidsfactor is nog in een beginstadium van ontwikkeling. Er werd een methode uitgewerkt voor de scheiding van humus in bestendige en gemakkelijk ontleedbare met
behulp van een natuurlijke enzymatische afbraak in geaëreerde vloeistofcultures.
Deze methode is uitvoerbaar, maar eist een incubatie van vier maanden.
Het chemische onderzoek over de samenstelling van de organische stof in
het algemeen en de isolatie en het onderzoek van huminezuren uit verschillende
gronden toonde aan, dat huminezuren uit verschillende gronden uiteenlopende koolstof-stikstofverhoudingen kunnen hebben. Huminezuren uit kleigronden waren niet
vrij te krijgen van asfees^bestanddelen. Hier heeft men mogelijk te maken met kleihuminezuurcomplexen. Uit zand- en veengronden werden de huminezuren echter nagenoeg asvrij verkregen. De fysisch-chemische eigenschappen van de verschillende
huminezuren werden onderzocht.
Door middel van spectrofotometrisch onderzoek kon worden vastgesteld, dat huminezuren bij een pH groter dan 7 een vrij sterke complexbinding van mangaan en
ijzer tot stand brengen.
Het was mogelijk verschillen in organische stof ten gevolge van bekalking en bemesting met stalmest bij veenkoloniale gronden aan te tonen door de meting van de
koolzuurproduktie en de stikstofmineralisatie ; deze verschillen konden niet langs
fysische of chemisch-analytische weg worden bepaald.
Het onderzoek over meststoffen
anorganische meststoffen. Hierbij
ammonsalpeter als fosfaatmeststof
en buitenland. Er werd een begin
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en structuürregelaars betrof in de eerste plaats de
werd het onderzoek over de betekenis van fosfaatvoortgezet met verschillende produkten uit binnengemaakt met de aanleg van een serie langjarige

proefvelden op verschillende grondsoorten; hiervoor worden percelen uitgekozen, die
zich in een niet al te lage fosfaattoestand bevinden.
De uitkomsten van twaalf proefvelden met aardappelen bevestigden het resultaat
van het vorige jaar, namelijk dat kalisalpeter zich als kalimeststof niet onderscheidt
van zwavelzure kali.
Een statistisch onderzoek van de resultaten van stikstofproefvelden toonde aan, dat
een baal kalkammonsalpeter de pH van de grond evenveel verhoogt als 8 kg zuivere
kalk (CaO).
In mineraalzuur oplosbaar magnesium uit thomasmeel bleek direct en ook bij nawerking slechts voor 2 0 % werkzaam te zijn. Magnesium in stalmest is in waarde
gelijk aan dat in kieseriet.
Voorts werd onderzoek gedaan over chelaten. Hierbij werd de werking van verschillende ijzerchelaten en van het aromatische amine 138 in een potproef met zomerger'st vergeleken met de invloed van analoge mangaanverbindingen en de vrije
chelaatvormers. Mits de ijzerverbindingen in niet te hoge concentraties werden toegediend, werden de korrelopbrengsten van de gerst gunstig beïnvloed; naarmate de
werking gunstiger was, werd in sterkere mate een toxische werking bij toediening
van verhoogde giften verkregen.
Bij het onderzoek over organische meststoffen werd voortgegaan met de proeven
over de bereiding van stadsvuilcomposten met een sterke binding van toegevoegde
minerale stikstof tijdens de broeiduur, doch met een eveneens sterke stikstofmineralisatie na toediening. Het blijkt moeilijk te zijn onder alle omstandigheden een produkt
te verkrijgen, dat deze eigenschappen vertoont.
De resultaten van alle tot nog toe verrichte proeven met stadsvuilcompost, die betrekking hadden op de invloed van compost op het gewas, werden gepubliceerd; de
invloed van compost op de grond wordt afzonderlijk behandeld. De „korte duur"effecten van stadsvuilcompost bleken afhankelijk te zijn van de mate, waarin compost
tekorten kan aanvullen; deze effecten lopen van negatief bij overdosering van bepaalde elementen, via nul bij afwezigheid van tekorten, tot (in uitzonderingsgevallen)
zeer sterk positief bij grote tekorten. Ongebroeide compost bleek in het eerste halfjaar
de stikstof vast te leggen; daarna werkte deze compost gunstiger dan gebroeide. De
akkerbouwbedrijven op lichte gronden waren het gunstigste gebied van toepassing
(afgezien van de tuinbouw). Groenbemesters gaven de sterkste reactie te zien; voorts
reageerden hakvruchten sterker dan granen. Grasland gaf geen resultaat; gewassen
als bonen en erwten reageerden negatief. De toediening van stadsvuilcompost wekte
fysiologische reacties op, zoals wijziging in het vochtgehalte, afsterving, korrel/stroverhouding, zetmeelgehalte, die grondige studie vereisen.
De „lange duur"-effecten van stadsvuilcompost kunnen eerst blijken bij verdere
voortzetting van de proeven.
Het onderzoek naar de betekenis van stikstof in stalmest werd voortgezet met een
proef, waarin wordt nagegaan, of het specifieke effect van stalmeststikstof na te bootsen is door minerale stikstof in verschillende vorm.
In de drie jaar oude proeven met papierpulp werd in de opbrengsten nog een
significante invloed van de pulp gevonden op de proefvelden, waar hogere pulpgiften
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waren toegediend; de lagere giften waren uitgewerkt. Deze pulp blijkt meer en meer
een interessant materiaal te zijn bij de studie van de organische stof.
De in 1953 tot en met 1955 op proefvelden verkregen resultaten maken het waarschijnlijk, dat de verlaging van het onderwatergewicht van aardappelen, die vaak
wordt aangetroffen bij aardappelen, afkomstig van een gescheurde kunstweide, geheel
kan worden verklaard uit verschillen in stikstof- en kalivoorziening; de gescheurde
zode heeft op deze verlaging geen bijzondere invloed.
Uit een aantal proeven betreffende het onderploegen van stro, die reeds tien jaar
geleden werden aangelegd, werd als algemeen resultaat gevonden, dat het stro bij zijn
vertering in het jaar van toediening 7—10 kg N per ton vastlegt; deze stikstof komt
in het daarop volgende jaar weer vrij. Een extra effect werd niet waargenomen. Wel
rijst aan de hand van het verloop van de stikstofkrommen met en zonder stro het
vermoeden, dat in sommige gevallen toxische effecten optreden.
In potproeven bleek de produktie van wortelknolletjes bij erwten en klaver door
de •strobemesting te worden gestimuleerd. De knolletjes op de stro-objecten waren
donkerder van kleur. Dit werd ook gevonden in een Zweeds onderzoek.
Bij het onderzoek over structuurregelaars werd gevonden, dat Krilium en Aerotil
ook in het vierde jaar na toediening hun gunstige invloed op de bodemstructuur
behielden. De reactie van het gewas was wisselend en hing o.a. samen met het weer.
Flotal gaf geen effect op zwaardere en een kleine reactie op lichtere kleigronden,
terwijl het op natron-kleien gips evenaarde. Stabiele humus X 2 gaf geen effect te zien.
In het kader van het Meststoffenbesluit moest aandacht worden besteed aan een
oriënterende toetsing van bacterie- en hormoonpreparaten. Een onderzoek werd ingesteld naar de werking van de produkten „generin" en „vegetin", die stimulerend zouden werken op de bloei en de vruchtzetting, resp. de groei en de opbrengst der gewassen. Beide preparaten bleken groeistofachtige bestanddelen te bevatten, waarmee
de werking echter niet geheel kon worden verklaard. Het effect van deze middelen
was zo onberekenbaar, dat hieraan voor de praktijk geen betekenis mag worden toegekend.
De streeksgewijze en landelijke verkenning van de vruchtbaarheidstoestand van
de grond in Nederland betrof in de eerste plaats een uitvoerige studie, waarbij
bodemvruchtbaarheidsfactoren, vegetatiekarteringseenheden en opbrengsten op grasland in de Gelderse Vallei met elkaar in verband werden gebracht. Hierbij kon worden aangetoond, dat het met gebruikmaking van de door het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek geïntroduceerde graslandvegetatiekarteringseenheden
mogelijk is een goed overzicht van de vruchtbaarheidstoestand en het opbrengstniveau van grasland te krijgen. Over het algemeen verkeren de graslanden in de
Gelderse Vallei in een goede bemestingstoestand, die echter door een slechte watervoorziening (te veel of te weinig) niet voldoende tot zijn recht komt.
Voorts kwam de werkgroep Landclassificatie, waarin het proefstation is vertegenwoordigd, gereed met een rapport, dat de basis zal zijn voor het in de komende jaren
te verrichten onderzoek betreffende de classificatie van de Nederlandse landbouwgronden.
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In het raam van de werkzaamheden van de werkgroep Ruilverkaveling werd nagegaan of het mogelijk is om met behulp van gegevens over de bemestingstoestand
van grasland en bouwland (gemiddelde toestand en spreiding) een indruk te krijgen
van het peil van de landbouw in de verschillende gemeenten van Noord-Brabant.
Voorshands gelukte het niet het gestelde doel te bereiken.
Er werd een inventarisatie verricht van de resultaten van het onderzoek op sporenelementen in ruilverkavelingen, met het doel richtlijnen te krijgen voor in de toekomst
gewenst onderzoek. Het mangaangehalte van gras bleek over het algemeen sterk afhankelijk te zijn van de pH van de grond. Opvallend was de waarneming, dat het
mangaangehalte van het gras in bepaalde streken van Nederland ver beneden 100
d.p.m. ligt (de grens, die door Grashuis gevaarlijk wordt geacht voor het optreden
van mangaangebrek bij het vee).
Het onderzoek over het verband tussen de mangaantoestand en de veroudering van
de grond werd behalve in de Biesbosch en de Noordoostpolder, ook uitgevoerd in het
Friese en het Groninger kustgebied. Bij de mariene sedimenten bleken het gehalte
aan totaal mangaan en de mobilisatie van inert tot reduceerbaar mangaan veel lager
te zijn dan bij de estuariumgronden. De kwelder heeft een relatief hoog gehalte aan
totaal mangaan, dat met inpoldering en veroudering van de grond afneemt. Een
onderzoek over de mangaantoestand van de landaanwinningswerken in het Noorderleeg (Friesland) bracht aan het licht, dat de mangaangehalten van het recent gesedimenteerde slik systematisch dalen in de richting noord-zuid. De verklaring van dit
verschijnsel, evenals van een systematisch verloop in de mangaantoestand parallel
aan de kustlijn, moet op biologisch terrein worden gezocht.
Het voorkomen van molybdeengebrek bleek beperkt te zijn tot een bepaalde groep
van gronden, die een onderlinge overeenstemming vertonen, met een pH-KCl lager
dan 5.2, en tot gronden, die bevloeid zijn met aardappelmeelafvalwater.
Door een langjarig onderzoek over de invloed van organische bemesting op de
bodemvruchtbaarheid wordt nagegaan of de intensiteit van de organische-stofvoorziening van het bouwland in ons land voldoende is. Op de proefpercelen op zand- en
dalgrond trad in de loop der jaren een duidelijke ontwikkeling op ten gunste van de
objecten met organische bemesting. In 1956 viel op 9 van de 12 proefpercelen op
zand- en dalgrond de opbrengst ten gunste van stroken met organische bemesting uit.
Zeven proefpercelen, waarop rogge werd verbouwd op nawerking van stalmest resp.
groenbemesting (één perceel), gaven gemiddeld een opbrengstverhoging van 6.4%
bij de korrel en 8.4% bij het stro. De conclusie is, dat de combinatie van organische
bemesting met kunstmest gemakkelijker tot een hoger opbrengstniveau leidt dan
kunstmestbemesting alleen; de oogstzekerheid neemt door organische bemesting toe.
Op de negen proefpercelen, die gelegen zijn op klei- en zavelgronden en waarop het
meest met groenbemesting als organische bemesting wordt gewerkt, werd dit jaar
over het algemeen een minder duidelijk resultaat gevonden dan op de zand- en dalgronden. De grotere wisselvalligheid in de resultaten hangt samen met het feit, dat
het moeilijker is een goede groenbemesting toe te passen dan een bemesting met
stalmest.
De proefbedrijven te De Krim, IJsselstein (L.), Diessen, Grollo en Tzummarum,
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waarop verschillende intensiteiten van voorziening van de grond met organische stof
worden vergeleken, hebben in 1956 ten dele in sterke mate van wateroverlast te lijden
gehad, waardoor de opbrengsten ongunstig werden beïnvloed. Voor zover het de
zandgronden betreft, bewegen de resultaten zich in dezelfde richting als hierboven is
meegedeeld.
In de loop der jaren werd op het bedrijf te IJsselstein, waar beregening werd
toegepast, het volgende resultaat verkregen. Het aanslaan en het doorgroeien van de
gewassen werden door de beregening sterk bevorderd. De inzaai van kunstweiden en
van stoppelgewassen slaagde zonder uitzondering en ook de voorjaarsgewassen op het
bouwland ontwikkelden zich snel, waardoor het niet meer voorkwam, dat een mislukt
gewas gedurende lange tijd een gevaar voor stuiven opleverde. De beregening is dus
een belangrijke steun bij het streven om de grond zoveel mogelijk met een gewas
bedekt te houden.
Op de drie organische-stofbedrijven in de Noordoostpolder resp. „de Kunstmestakker", „de Wisselweide" en „het Klaverland" traden tot heden slechts geringe verschillen op, die een gevolg zijn van de proefopzet. De stikstofbehoefte van de grond
op „de Kunstmestakker" nam toe en die van „de Wisselweide" nam af.
Er werd voortgegaan met de bepaling van fysische grootheden van grond, die van
belang geacht moeten worden voor de ontwikkeling van het grondbewerkingsonderzoek. In dit verband kunnen worden genoemd het meten van wrijvingscoëfficiënten
en afschuifspanningen in grondmonsters (hiervoor werd een begin gemaakt met de
bouw van het apparaat volgens Söhne), de bepaling van de samenhang tussen kracht
en samendrukking bij monsters met een vochtgehalte boven de veldcapaciteit en de
meting van de oppervlakteruwheid. Deze laatste grootheid bleek bruikbaar te zijn
voor de karakterisering van het werk van verschillende typen ploegen. Verder werd
een samenhang gevonden tussen de ruwheid enerzijds en het gehalte aan afslibbare
delen en de ploegdiepte anderzijds.
Met behulp van een klein ploegmodel werd zowel buiten als in het laboratorium de
invloed van periodiek bevochtigen en drogen op de verbrokkeling van de grond
bestudeerd.
In het windsingelproject te Grubbenvorst werd het verloop van het vochtgehalte
van de grond in raaien loodrecht op de windschermen bepaald. Het verschil tussen
dit verloop bij noord-zuid en bij oost-west lopende singels kon nog niet worden verklaard.
Bij het mineralogisch onderzoek werd gevonden, dat grijze potklei vooral Fe-beidelliet bevat, de zwarte potklei bevat daarentegen illiet; dit verschil kan wijzen op een
verschil in verwering.
Een onderzoek van kleimonsters uit de omgeving van Steenbergen toonde aan, dat
enkele hiervan praktisch geheel uit Fe-beidelliet zijn samengesteld. Uit eerder verricht
onderzoek bleek, dat dit kleimineraal veel in Zeeland in gewone gronden voorkomt
(Schelde-afzetting).
Er werd voortgegaan met het verzamelen van gegevens over de invloed van bemes18

ting op de wortelontwikkeling van verschillende gewassen en op hun spruit-wortelquotiënt.
Ook betreffende de invloed van het bodemprofiel op de beworteling werden aanvullende resultaten verkregen. Een potproef met Engels raaigras, waarbij de bovengrond met stijgende P-giften was bemest doch de „ondergrond" door voedselarm
water was vervangen, gaf — evenals destijds met haver — het resultaat, dat de wortelontwikkeling in de ondergrond met stijgende P-gift van de bouwvoor toenam,
zonder evenwel bij uitdroging van de bovengrond voldoende in het watertekort te
kunnen voorzien. Op een N- en P-bemestingsproefveld op oud grasland werd, vermoedelijk wegens de herhaalde ontbladering van het gewas, onder invloed der bemesting geen dieper indringen der wortels in de ondergrond waargenomen.
In aansluiting aan soortgelijke proeven in de Noordoostpolder en de Westpolder
werd nagegaan in hoeverre veldproeven ten behoeve van de landaanwinning door
buizenproeven kunnen worden vervangen; hiertoe werd gebruik gemaakt van betonnen buizen. In een andere buizenproef met Engels raaigras en zomertarwe werd de
invloed van de kleilaagdikte in een klei-op-zand-profiel en van een aan het zand toegevoegde ondergrondbemesting bij een grondwaterstand van 90 cm onderzocht. De
ondergrondbemesting had evenals in een vorige proef het meeste effect bij de geringste kleilaagdikte. De wortels van zomertarwe bleken veel meer grondwater te
hebben verbruikt en sneller naar de diepte te zijn gegroeid dan de zaailingen van
Lolium perenne.
In het Land van Heusden en Altena, waar kleilagen van wisselende dikte rusten
op zand, werd bij graangewassen vooral in de profielen met grof ondergrondzaud
wederom een discontinuïteit in de wortelontwikkeling waargenomen.
De tot dusver verkregen resultaten der wortelonderzoekingen bij diverse ontwateringsdiepten op bouw- en grasland werden dit jaar systematisch bewerkt. Onder
gelijke omstandigheden bleek de wortelgroei op oud grasland in de ondergrond ver
achter te staan bij die der graangewassen, een omstandigheid die de watervoorziening
van de grasmat ongunstig beïnvloedt.
Karwij, die op het grondwaterstandsproefveld te Nieuw-Beerta geen groei- en opbrengstverschillen opleverde, gaf evenals de duidelijk op de waterstand reagerende
granen, bij de lagere waterstanden een toenemende wortelontwikkeling in de ondergrond te zien.
Bij een herhaling van het wortelonderzoek op kunstmatig beregend grasland in
Maasland werd in vergelijking met een onberegend perceel wederom een afname
der wortelhoeveelheid doch een relatieve vermeerdering der wortelmassa in de bovengrond vastgesteld.
Het onderzoek naar de periodieke wortelontwikkeling der landbouwgewassen werd
uitgebreid met enkele tuinbouwgewassen. De wortelbeelden werden in het jeugd-,
bloei- en vruchtstadium bestudeerd, gefotografeerd en gedeeltelijk in natuurlijke
toestand geconserveerd.
Bij het schatten der absolute wortelmassa in de grondmonsters werd met succes
gebruik gemaakt van een in stippenfiguren vastgelegde standaardreeks. Met het
schatten van de na het spoelen verkregen, nog onvoldoende geschoonde wortelporties
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werden eveneens bevredigende resultaten verkregen met behulp van een standaardreeks van wortelporties van bekend gewicht in flesjes met formaline. De correlatie
tussen de geschatte waarden en de wortelgewichten was in beide gevallen bevredigend. De wortelschattingsmethoden kunnen een grote vereenvoudiging en tijdsbesparing betekenen.
Het wortelonderzoek werd ook in fysiologisch-ecologische richting verder ontwikkeld.
De wortelstelsels der grasplanten op oud grasland bestaan uit wisselende hoeveelheden jonge, oudere en zelfs dode wortels, die naar de habitus en met behulp van
tetrazoliumchloride kunnen worden onderscheiden. Met behulp van watercultures van
grassen werd verband gelegd tussen de ouderdom der wortels, resp. wortelfragmenten,
en de betekenis daarvan voor de watervoorziening der planten. Hierin ligt een mogelijkheid om de efficiëntie van het wortelapparaat op grasland in verschillende seizoenen en op diverse percelen met elkaar te vergelijken.
Met behulp van filterplaatjes van gesinterd glas met bekende poriëndiameter werd
gevonden, dat de wortels zich niet over enige afstand kunnen vernauwen; ze kunnen
alleen doordringen in poriën met een diameter, die minstens zo groot is als hun eigen
dikte. In de grond kunnen wortels echter doordringen in lagen, waarvan de poriën
kleiner zijn dan de worteldiameter. Met behulp van glazen buizen van verschillende
diameter, die met een fijne zandfractie waren gevuld, werd gevonden, dat de wortels
in de wijdere buizen dieper in het zand doordringen dan in de smalle buizen, waarin
het zand uiteraard minder bewegelijk is.
Er werden proeven genomen met primaire zijwortels van diverse plantensoorten in
verschillende media om de mate van inductie van zijwortels waar te nemen. Met
behulp van ionenuitwisselaars werd vastgesteld, dat de vertakkingsdichtheid vooral
door fosfaationen en minder sterk door nitraationen wordt bevorderd, terwijl calcium
en vooral sulfaat niet in staat zijn een rijkere vertakking teweeg te brengen. Turfmolm en klei hadden een groter effect op de wortelvertakking dan zand en diverse
ionenuitwisselaars, wanneer deze stoffen met een voedingsoplossing geheel waren
doordrenkt. De in de grond vaak waargenomen sterke wortelvertakking in vruchtbare
bodemlagen houdt dus vermoedelijk verband met de hoge ionenconcentratie aan het
oppervlak der bodemcolloïden.
Een proef in potten van ongelijke grootte bracht aan het licht, dat de weinige
wortels in een klein bodemvolume zeer actief functioneren, doch dat het uitgebreide
wortelstelsel in een groot volume grond slechts relatief weinig presteert. Onder optimale omstandigheden kan een wortelstelsel van geringe omvang een maximale opbrengst geven.
Op het gebied van het microbiologisch onderzoek werd bij het selecteren van uitblinkende Rhizobiumstammen een laatste controle der luzerne-hopperups-stammen
verricht. De gehele collectie van de erwten-bonenstammen werd aan een eerste vergelijking onderworpen. Opvallende verschillen kwamen niet naar voren; twintig stammen werden voor nader onderzoek in de komende jaren uitgezocht.
Bij aanvullende veldproeven met rode stoppelklaver in de veenkoloniën werd vastgesteld, dat naast het gebruik van onvoldoende zaad en het niet ineggen ervan, in
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vele gevallen ook te lage pH-waarden, een onvoldoende ontwatering en een te gering
luchtgehalte van de grond verantwoordelijk kunnen zijn voor mislukkingen. Een
bekalking hief het eerstgenoemde bezwaar o p ; ook enting met Rhizobia werkte gunstig en wel zodanig, dat in dat geval de vereiste hoeveelheid kalk sterk verminderd
kon worden.
Met potproeven werd aangetoond, dat het mislukken van de enting van lupine in
het eerste jaar na de ontginning van heidegrond grotendeels is te wijten aan het snelle
afsterven van de entstof in dergelijke gronden, nog voordat de wortelharen op de
groeiende penwortel van het kiemplantje zich hebben gevormd.
Op het gebied van bereiding, bewaring en toediening van stalmest en gier werd
weinig onderzoek meer verricht. Het afwerken der hierop betrekking hebbende rapporten en publikaties zal waarschijnlijk in 1957 voltooid zijn.

Peulvruchten Studie

Combinatie

In samenwerking met enkele Rijkslandbouwconsulentschappen en onderzoekingsinstituten werd een zevental fosfaat-rij enbemestingsproefvelden aangelegd. Op drie
hiervan werden duidelijk positieve effecten van rijenbemesting ten opzichte van een
breedwerpige bemesting waargenomen.

Nederlands

Vlasinstituut

Bij de proeven over de invloed van een kalibemesting op de strokwaliteit werd geen
duidelijk kali-effect waargenomen. Wel bleek patentkali, in vergelijking met kalizout
4 0 % , een betere lintkwaliteit op te leveren.

Laboratorium voor Landbouw scheikunde van de

Landbouwhogeschool

De onderzoekingen hadden voornamelijk ten doel veld- en potproeven uit te voeren,
waarvan de resultaten als aanvulling en demonstratie kunnen dienen voor het onderwijs over bemestingsproblemen.
Door bepalingen van de opgenomen hoeveelheden stikstof, fosforzuur, kalium,
natrium, calcium, magnesium, mangaan en ijzer werd getracht een indruk te krijgen
van de gedragingen van de gewassen op verschillende grondsoorten en bij verschillende vochtigheids- en bemestingstoestanden. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt
met waargenomen gebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij de gewassen. Zoveel
mogelijk werden de proeven met een eiwitarm gewas (haver) en met een eiwitrijk
gewas (koolzaad) uitgevoerd.
Speciale aandacht werd besteed aan de stikstofwerking van organische meststoffen
en van de organische bodemstikstof.
Door potproeven werd het probleem van de rijbemesting versus breedwerpige
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bemesting bestudeerd. Tevens werd studie gemaakt van de factoren, die de ionenverhouding in de bodemoplossing beïnvloeden.
De invloed van milieuveranderingen op het glucosegehalte en op de ionenopname
van planten, werd door middel van watercultures bestudeerd.

Stichting voor

Bodemkartering

De afwerking en het persklaar maken van de Bodemkaart van Nederland 1 :
200.000, de zgn. Nebokaart, werden voortgezet; deze afwerking zal nog veel tijd
vergen.
Voor de kartering 1 : 50.000 werden, vooral in de provincies Groningen, Drente,
Overijsel, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, proefkarteringen verricht op kaartbladen 1 : 50.000. Hierbij bleek, dat deze kartering vrij veel studie van
node zal hebben. Een ontwerpschema van de bodemclassificatie van de zandgronden
kwam gereed, terwijl de classificatie van de zandgronden in dit schema werd onderzocht. De bodemclassificatie van de Heigronden ondervond vertraging vanwege moeilijkheden van principieel bodemkundige aard. Behalve aan de granulaire samenstelling van de verschillende lagen en horizonten moet bij deze gronden onder meer
aandacht worden geschonken aan het structuuronderzoek, gleyverschijnselen, knippigheid, kleur, C/N-verhouding, humusclassificatie, enz.
Voorts werd onderzoek gedaan over het knipkleiprobleem in de zeekleigebieden. In
verband hiermede werden op het laboratorium profielmonsters op basenbezetting
onderzocht, terwijl tevens wortelstudies werden verricht en van verschillende grondmonsters pF-waarden werden bepaald.
Wat de zandgronden betreft werd aandacht geschonken aan het voorkomen van
de verschillende humussoorten en de classificatie daarvan, de correlatie tussen de
verschillende vochttrappen, de taxatie van het aantal mm vocht en andere hydrologische eigenschappen van het profiel. Onder meer werd een nader onderzoek ingesteld naar het verband tussen gleyverschijnselen en grondwaterstanden in de karteringsgebieden Friese Wouden, Drentse zandgronden, Overijsel, Gelderse Vallei, Heeze,
de Peel en Noord-Limburg.
In de dalgronden werd bewortelingsonderzoek verricht in verband met het opstellen van de legenda, terwijl tevens de zgn. slijtage der dalgronden door het aanploegen
van de bolster werd nagegaan.
In de rivierkleigronden werd het verband tussen het bodemtype en de kali- en
fosfaatfixatie verder onderzocht.
Op het gebied van de geschiktheidsbeoordeling en de landclassificatie van de bestudeerde gronden werd, op basis van de Nebokaart, een vochtkaart samengesteld in
verband met het werk van de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
Nederland. Voorts werden per provincie classificatiekaarten gemaakt. Er werd verder
gewerkt aan de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaarten ten behoeve van het
tuinbouwvestigingsplan. Voor de akker- en weidebouw werden zowel bij de lopende
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als bij afgesloten karteringen landclassificaties opgesteld. Hetzelfde geschiedde voor
enkele tuinbouwgebieden.

Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, Mineralogie en Geologie van
de Landbouwhogeschool
Er werden onderzoekingen gedaan ten behoeve van de verbetering van de techniek
voor mineralogisch onderzoek van gronden.
Op grond van zorgvuldige vergelijkingen van bodemprofielen op pleistocene en
holocene rivierafzettingen werd aangetoond, dat bepaalde profieleigenschappen, die
worden toegeschreven aan veroudering, een gevolg zijn van bodemvormende processen
in de Jongste Dryasperiode.
In de Betuwe werd een begin gemaakt met de datering van de verschillende Rijnafzettingen.
Het palynologisch onderzoek van meerafzettingen op de Veluwe werd voortgezet,
in het bijzonder bij het Uddelermeer en het Bleeke Meer. Gevonden werd, dat de
organische afzettingen in het eerste doorgaan tot aan de jonge Dryastijd. Tevens
werden enkele incidentele analyses van rivierkleigebieden uitgevoerd.
Uit het palynologisch onderzoek van vegetatieprofielen in zand bleek, dat zeer
verschillende vegetaties verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van het podsolprofiel.
Bij het chemisch en mineralogisch onderzoek over de mogelijke verwering en nieuwvorming en verplaatsing van materiaal in verband met de bodemvorming in loss
werden belangrijke resultaten verkregen; enige nieuwe profielen werden in studie
genomen. Ten behoeve van het onderzoek van de zware mineralen werd gewerkt aan
een verbetering van de methodiek voor de afscheiding van deze mineralen.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Bij proefnemingen over de invloed van de vochttoestand van de bovengrond kwam
vast te staan, dat een te droge bovengrond een belemmering vormt voor de opname
van nitraat en kali. Een onderzoek over de bewortelingsdiepte toonde aan, dat indien
appelonderstammen en granen niet de optimale bewortelingsdiepte kunnen bereiken
ondanks een overvloedige voorziening van water en anorganische voedingselementen,
de planten kleiner blijven.
Proeven over de meest rendabele bodembehandeling gaven duidelijk te zien, dat
voor de fruitteelt op zeeklei de beste bodembehandeling bestaat uit een regelmatig te
maaien grasmat, die goed voorzien moet zijn van stikstof en die bovendien beregend
moet worden. Ook de verbouw van groenbemestingsgewassen leverde goede resultaten
op.
Bij het onderzoek over het verloop van de gehalten aan verschillende elementen in
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het blad en in de grond werd een relatie gevonden tussen het stikstofgehalte in het
blad en dat in de grond.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Als gevolg van het door dit proefstation verrichte bodemkundig onderzoek kon op
vele bedrijven de noodzaak van een drainage volgens het gesloten drainagesysteem
worden aangetoond. In het afgelopen jaar werden 52 bedrijven geadviseerd een dergelijke drainage aan te brengen.

Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
De inzending van grondmonsters werd in 1956 vooral tijdens de oogst ongunstig
beïnvloed door de slechte weersomstandigheden.
Het aantal door de landbouwers en tuinders ingezonden grondmonsters bedroeg
voor het laboratorium te Oosterbeek 23.396, voor het laboratorium te Groningen
53.354, het laboratorium te Geldrop 31.415 en voor het laboratorium te Goes 18.499;
in totaal 126.664 grondmonsters (in 1955 waren dit 142.528 monsters). Van proefvelden werden 18.255 monsters ontvangen.
Het onderzoek ten behoeve van ruilverkavelingen verminderde tijdelijk in verband
met het samenvoegen van ruilverkavelingsobjecten tot grotere complexen. Er werden
21.248 grondmonsters ten behoeve van ruilverkavelingen ingezonden.
Het grondonderzoek bij bosgronden neemt toe; hierbij bestaat een uitstekende
samenwerking tussen het Bedrijfslaboratorium, het Bosbouwproefstation T.N.O., het
Staatsbosbeheer en de Nederlandsche Heidemaatschappij.
De werkzaamheden van het Bedrijfslaboratorium zullen worden uitgebreid met het
onderzoek naar het voorkomen van aaltjes in de grond. De Plantenziektenkundige
Dienst heeft dit onderzoek thans zover ontwikkeld, dat het op routine-basis kan worden uitgevoerd. Op beperkte schaal zal hiermee worden begonnen in streken, waar
voor dit onderzoek belangstelling bestaat en waar zich problemen voordoen.
Veel aandacht werd besteed aan het maken van overzichten aan de hand van de
analyseresultaten. Overzichtskaarten, waarop de fosfaattoestand in Nederland in
kleuren staat aangegeven, kwamen voor publikatie gereed.

Rijkslandbouwproefstation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Het aantal monsters meststoffen, dat in 1956 werd onderzocht, bedroeg 7.493 (vorig
jaar 7.297) ; het aantal analysen, dat hierin werd uitgevoerd, bedroeg 16.701.
De onderzoekingen inzake vernieuwing, verbetering en uitbreiding van de analysemethodiek voor meststoffen hadden in de eerste plaats betrekking op de fotometrische
bepaling van magnesium.
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Voorts werden nagegaan de mogelijkheden voor complexometrische titraties met
murexide en eriochroomzwart.
Ten aanzien van de bepaling van kali in meststoffen werd gewerkt aan de titrimetrische afwerking van deze bepaling na het neerslaan van kalium met tetrafenylboorkalium en aan het gebruik van een ionenuitwisseling bij de voorbewerking volgens
de overchloorzuurmethode.
Voor de bepaling van het gehalte aan vrij zuur in zwavelzure ammoniak werd
nagegaan in hoeverre het gebruik van een mengindicator hierbij van betekenis kan
zijn.
Vervolgens werd een onderzoek ingesteld naar het verloop van het gehalte aan
fosforzuur, oplosbaar in 2% citroenzuur, in thomasmeel bij langdurige bewaring.
Tenslotte werd nog onderzoek gedaan met betrekking tot de bepaling van nitraat
volgens de xylenolmethode, de toepasbaarheid van de methode Von Lorenz bij de
bepaling van het gehalte aan polyfosfaten, de bepaling van het gehalte aan polyfosfaten, de bepaling van calcium naast barium en strontium en, met behulp van de
spectrofotometer, de vaststelling van de juiste golflengten voor diverse fotometrische
bepalingen.
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CULTUURTECHNIEK

Instituut voor Cultuurtechniek

en

Waterhuishouding

Ten behoeve van de bepaling van de meest gewenste grondwaterstand bij drainage
en infiltratie werd een berekeningsmethode ontwikkeld aan de hand van de water- en
luchtbehoefte van diverse gewassen. Hierbij bleek het nodig te zijn een nader onderzoek in te stellen naar de schadelijke werking van een teveel aan C 0 2 in de grond.
Gevonden werd, dat de toevoeging van structuurverbeteraars aan stugge zeekleigronden geen belangrijke invloed had op het verloop van de betreffende vochtspanningscurven, hoewel visueel een verbetering van de structuur viel waar te nemen.
Uit de vochtspanningscurven van hangwaterprofielen op de „Grote Hei" te Venlo
bleek, dat speciaal de stuifzandgronden en de grofzandige en grindhoudende gronden
voor aanvullende watervoorziening in aanmerking komen.
De mogelijkheden om tot een mathematische weergave van opbrengstcurven te
komen werden nader onderzocht, terwijl tevens werd begonnen met een bestudering
van de kansverdeling van de afvoer der grote rivieren.
Het verder tot ontwikkeling brengen van methoden voor het onderzoek naar de
relatie tussen het bouwplan en de bodemkundige en economische milieu-omstandigheden leidde tot een verruiming van het inzicht in de bouwplanproblematiek ; hierbij
werd steun ondervonden van de in verschillende delen van het land verrichte bouwplananalyses. Begonnen werd deze vorm van onderzoek geschikt te maken voor routie-onderzoek bij de oriëntatie in gebieden, die in aanmerking komen voor cultuurtechnische maatregelen.
In een aantal zandgebieden in Limburg en Noord-Brabant werd aandacht gegeven
aan de vraag, in hoeverre de externe cultuurtechnische produktie-omstandigheden i.e.
de verkaveling en de ontsluiting, invloed uitoefenen op de opbrengsten van de bedrijven en de produktiviteit van de arbeid.
Aan het geohydrologisch onderzoek in Limburg benoorden het lössgebied werd
verder gewerkt; de bewerking van de gegevens in het gebied ten noorden van de lijn
Helenaveen—Venlo kwam nagenoeg gereed.
Over het onderzoek in het Boven-Dommel-gebied werd een rapport samengesteld,
waarin de infiltratiemogelijkheden in dit gebied uitgebreid werden besproken.
Als voorbereiding voor het grondwaterstands- en herontginningsproefveld in het
Geestmerambacht werden verschillende mogelijkheden voor de opzet van grondwaterstandsproefvelden in beschouwing genomen. Enkele richtlijnen werden aangegeven
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om na een aantal oriënterende veldmetingen tot een aanvaardbare opzet te komen.
Voor het onderzoek in het Kromme Rijngebied werden in een tiental raaien diepe
waterstandsbuizen geplaatst. Een pompproef had tot resultaat, dat het niet zeker is
of in dit gebied infiltratie kan worden toegepast, wegens het te grote waterverbruik,
dat dan waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn.
Voor de Drentse madelanden werd op grond van waterhuishoudkundige gegevens
een aantal eenvoudige richtlijnen voor waterbeheersing uitgewerkt.
Bij bodembehandelingsproeven in de fruitteelt viel een duidelijke concurrentie van
de grasbegroeiing te constateren; deze kon echter door watertoediening worden gecompenseerd. Beregening met ijzerhoudend water bleek een nadelige invloed op de
kwaliteit van de vruchten uit te oefenen.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek
Dit nieuwe instituut maakte in 1956 een begin met zijn werkzaamheden; deze zijn
in het bijzonder gericht op het verzamelen en verspreiden van de cultuurtechnische
kennis over de gehele wereld. Met het oog hierop werden verscheidene buitenlandse
contacten gelegd.
Voorts werd zeer veel aandacht besteed aan de organisatorische, personele en materiële opbouw van het instituut.

Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek naar het verband tussen neerslag en afvoer werd voortgezet. Dit
onderzoek vormt een onderdeel van de bestudering van de grondslagen van de polderinrichting. Hiertoe behoort ook de toetsing van formules voor de berekening van
waterlopen, welke toetsing in samenwerking met andere instanties werd verricht. Met
name werd aandacht besteed aan verschillen in wandruwheid. De uitkomsten van een
aantal stromingsmetingen leidden tot een voorlopige, normatieve indeling van waterlopen in een aantal wandruwheidsklassen, afhankelijk van de mate van begroeiing.
Met de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland bleef nauwe
samenwerking bestaan. Hierbij werd ten aanzien van de waterbehoefte van droge
gebieden een schema opgesteld voor de te verwachten wateraanvoer. Onderscheid
werd gemaakt tussen het neerslagtekort (een zuiver meteorologisch gegeven), de
netto waterbehoefte van gewassen op lichte gronden (een agrohydrologisch gegeven),
en de vereiste wateraanvoer, waarin behalve met meteorologische en agrohydrologische
omstandigheden ook met waterverliezen bij wateraanvoer rekening wordt gehouden.
Een onderzoek naar de windsnelheid in droge periode leidde tot de conclusie dat
in de maanden april, juni, juli en augustus de windsnelheden in droge perioden lager
zijn dan in natte perioden. De verdeling van het water van de sproeiers ondergaat
hiervan een gunstige invloed.
In nauwe samenwerking met de Werkgroep Ruilverkaveling werden criteria ont27

wikkeld voor de beoordeling van verkavelingstoestanden. Een schema werd ontworpen
voor de indeling van gebieden in Nederland naar urgentie van ruilverkaveling.
Een studie omtrent de mate van samenvoeging van percelen in een ruilverkaveling
leidde tot de conclusie, dat de samenvoeging tot één perceel van alle tot één eigenaar
behorende gronden vooral afstuit op verschillen in gebruikswijze van de gronden
en voorts op de weinig verspreide ligging van de bedrijfscentra.
Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland
De bewerking van de talrijke gegevens, die bij het landelijke onderzoek naar de
waterhuishoudkundige toestand in de jaren 1952 t/m 1955 werden verzameld, onderging goede vorderingen. Deze gegevens werden verwerkt tot overzichtskaarten, die
op een schaal van 1 : 200.000 zullen worden gepubliceerd; de kaarten zullen per
provincie worden voorzien van toelichtingen.
De verdrogingskaart, waarin de ervaringen van de praktijk ten aanzien van het
watertekort of de wateroverlast in een aantal droogteklassen zijn weergegeven, werd
omgezet in een opbrengstdepressiekaart. Deze geeft aan welke opbrengstdervingen
door het watertekort of de wateroverlast worden teweeggebracht.
De grondwaterstandsmetingen, die in de 24.000 over het land verspreid liggende
buizen werden verricht, werden in een tweetal grondwaterdieptekaarten verwerkt.
Deze kaarten geven de gemiddelde waterstand in de winterperiode (tijdvak 14 november—14 februari) en in de zomerperiode (tijdvak 14 juni—14 september) weer.
Voor een zestal groepen van bodemtypen, die op de door de Stichting voor Bodemkartering vervaardigde bodemkaart van Nederland 1 : 200.000 zijn weergegeven,
werd de relatie tussen opbrengst en winter- en zomerontwateringsdiepte uitgedrukt in
diagrammen met lijnen van gelijke opbrengstdepressie. Deze isocarpen werden aan
het oordeel van enkele deskundigen voorgelegd. Gezien de beperkte ervaring, die ten
aanzien van de invloed van winter- en zomer-grondwaterstand op de gewasopbrengsten aanwezig is, heeft deze toetsing het karakter gekregen van een verklaring, dat
de isocarpen niet in strijd zijn met de exacte, aan de hand van proefvelden vastgestelde groeicurven.
Met behulp van de isocarpen en de grondwaterstandsgegevens werd vervolgens per
buis de opbrengstdepressie door te hoge of te lage grondwaterstand berekend. Van de
berekende depressies werden kaarten samengesteld.
De waarnemingen met betrekking tot het zoutgehalte in de voornaamste polder- en
boezemwateren in Noord- en West-Nederland werden in een tweetal zoutkaarten
samengevat, die de verziltingstoestand van deze wateren in het voorjaar en in de
zomer weergeven. De kaarten zullen per provincie van een toelichtende beschrijving
worden voorzien.
Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over drainage, dat experimenteel op een proefveld nabij Moerkapelle
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en theoretisch door de verdamping en de luchtbehoefte in relatie te brengen met de
waterhuishouding werd uitgevoerd, werd afgesloten.
Voorts werd nog aandacht besteed aan modelonderzoek voor grondwaterstromingen.
Een zeer eenvoudig model voor het bestuderen van vloeistofstroming in verzadigde
en in onverzadigde grond werd ontwikkeld, dat hoewel de nauwkeurigheid niet zeer
groot is, toch kwantitatieve conclusies toelaat.
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PLANTENTEELTENPLANTENFYSIOLOGIE

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Hoewel het botanisch onderzoek van grasmonsters voortaan betaald moet worden,
werden in de nazomer vrij veel monsters ingezonden, namelijk 3009. Dit aantal was
slechts weinig minder dan dat wat in 1955 werd ontvangen. Meer dan de helft van
de monsters was afkomstig van het eigen instituut.
Het dijkenonderzoek, waarover de Werkgroep „Grasmat op dijken" rapport uitbracht, leverde belangwekkende uitkomsten op, ook uit oecologisch oogpunt. Zo bleek
bij normale weersgesteldheden de invloed van de gebruikswijze in hoge mate overheersend te zijn, terwijl in de droge zomer van 1955 de betekenis van de expositie
en de steilte van de helling en van de zwaarte van de grond naar voren kwam.
De verspreiding van een aantal graslandplanten werd in kaart gebracht; van 200
soorten werden indicatie-cijfers bepaald. De hiermee aan de hand van botanische
analyses berekende milieufactoren gaven een bevredigende overeenstemming met de
werkelijk gevonden waarden.
Uit een onderzoek over de invloed van de stikstoftoediening op de groei en de
chemische samenstelling van Engels raaigras kwam vast te staan, dat bij stikstofgiften,
die beneden de normale liggen, de spruit-wortel-verhouding duidelijk wordt verlaagd,
terwijl de totale droge-stofproduktie slechts een geringe daling te zien geeft. Veel
belangrijker bleek echter de invloed op de chemische samenstelling te zijn. Bij kleiner
wordende stikstofgiften daalt het eiwitgehalte en stijgt de hoeveelheid oplosbare koolhydraten in sterke mate. Dit geldt voornamelijk voor het blad en, zij het minder, ook
voor de stoppel.
Op een klaverrijke kunstweide trad, ondanks steeds tijdig inscharen van het vee,
een sterke teruggang op in het klavergehalte bij een zware stikstofbemesting. Als
gevolg hiervan was het rendement van de stikstof op een dergelijke kunstweide laag.
Belangwekkend was ook, dat bij aanwending van 200 kg N per ha door het gewas
ongeveer evenveel stikstof aan de grond werd onttrokken als wanneer geen stikstof
werd gegeven en de klaver een zeer aanzienlijk deel van het bestand bleef uitmaken.
Bij potproeven werd gevonden, dat het periodiek beschikbaar stellen van betrekkelijk kleine hoeveelheden stikstof gunstiger is voor de uitstoeling van grassen dan
het geven van een grotere gift in één keer. Dit is zowel van belang voor het grasland
als voor de teelt van graszaad.
Uit een andere potproef bleek, dat de afrijping bij een gewas graszaad zich over
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een vrij lange periode uitstrekt; een late overbemesting met stikstof vertraagt deze
afrijping. Voorts werd vastgesteld, dat bij de oogst van een gewas graszaad niet
kan worden afgegaan op de eerste rijpe bloeiwijzen. Bevestigd werd, dat een late
overbemesting met stikstof het 1000-korrelgewicht van het zaad sterk kan verhogen.
Uit meerjarige proeven betreffende de zaadteelt van diverse grassen bleek, dat de
hoogste zaadopbrengst wordt verkregen in het eerste oogstjaar, indien de gewassen
onder gunstige omstandigheden kunnen groeien en zij zich in het jaar van inzaai
goed kunnen ontwikkelen. Naarmate het bestand ouder wordt, wordt de stand dichter;
het percentage vegatief blijvende spruiten wordt groter, waardoor het aantal bloeiwijzen en daarmede de zaadoogst geringer wordt, ook bij de beste behandeling. Bij
enkele uitlopervormende grassen als roodzwenk en veldbeemd bestaat de mogelijkheid
het bestand te verjongen door direct na de eerste zaadoogst het gewas licht te ploegen.
Bij de zaadteelt van Westerwolds raaigras werden — vooral bij de selecties — de
hoogste zaadopbrengsten verkregen bij vroege zaai en weinig zaaizaad.
Onderzoek, dat in de afgelopen jaren was verricht, toonde aan, dat luzerne, die
in het voorjaar zonder dekvrucht op zandgrond wordt ingezaaid, in diverse opzichten
(opbrengst, eiwitgehalte, verontreiniging met onkruid en wortelontwikkeling) aanzienlijk achter blijft bij luzerne op klei.
Uit een onderzoek over het gedrag van klaver in grasland bleek, dat na twee jaren
het percentage Engels raaigras in een als standweide behandelde grasmat ongeveer
2 0 % lager was dan in de omweidingsobjecten ; het klavergehalte was in beide gevallen echter vrijwel even hoog. Er werden in het jaar van inzaai geen verschillen in
de klaverontwikkeling gevonden wanneer gras en klaver op afzonderlijke rijen waren
gezaaid of wanneer breedwerpig zaaien was toegepast.
In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en de
Plantenziektenkundige Dienst werden op 16 willekeurige praktijkpercelen proefjes
aangelegd over de ontsmetting van de grond tegen schimmels en aaltjes. Grondontsmetting met „Brassicol" tegen schimmels of ontsmetting van het klaverzaad gaf geen
zichtbaar betere opkomst of ontwikkeling van de klaver. Grondontsmetting met „ D D "
tegen aaltjes stimuleerde de groei van gras en aanvankelijk ook die van klaver in
sterke mate, doch dit bleek althans ten dele het gevolg te zijn van het vrijkomen van
stikstof na de „DD"-behandeling. Of de produktiestijging mede een gevolg was van
het doden van aaltjes dient nog nader te worden onderzocht.
De berichtgeving over de verdamping van gras, vastgesteld met de weegbare lysimeters, werd voortgezet. In de regenrijke zomer van 1956 werd waargenomen, dat de
opbrengst schade leed bij de hogere waterstanden (—40 cm en —20 cm). De verdamping van gras op zandgrond met een constante grondwaterstand op —50 cm
kwam vrij goed overeen met die van een watercultuur, die onder dezelfde omstandigheden werd gehouden.
Een combinatie van biologische gegevens met de moderne fysische beschouwingen
over transpiratie en de in vroeger jaren bepaalde transpiratiecoëfficiënten van landbouwgewassen maakte het mogelijk een analytische beschouwing te geven over het
verband tussen transpiratie en produktie. Het is gebleken, dat de metingen van de
transpiratiecoëfficiënten op een statistisch foutieve wijze zijn geïnterpreteerd en dat
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de verschillen tussen alleenstaande planten en een veldgewas in feite zo klein zijn,
dat extrapolatie van gegevens, bepaald in potten naar veldomstandigheden, in vele
gevallen kwantitatief mogelijk is.
Op droogtegevoelige gronden in Noord-Brabant werd beregening toegepast op gras
en verschillende akkerbouwgewassen. Met gemiddeld geringe hoeveelheden water
werd hierdoor een zeer hoog opbrengstniveau bereikt. In het onderzoek werden ook
enkele gewassen betrokken, die normaal op deze grond niet worden verbouwd. De
rentabiliteit van de beregening bleek niet alleen afhankelijk te zijn van de droogtegevoeligheid van de grond, maar ook in hoge mate van de overige bedrijfsomstandigheden. Dit betekent, dat de financiële resultaten van één beregeningsbedrijf zonder
meer geen maat zijn voor een ander bedrijf op geheel overeenkomstige grond, maar
met andere bedrijfsomstandigheden.
In de natte zomer van 1956 deden zich op het grondwaterstandsproefveld „De
Lucht" geen verschijnselen van watergebrek voor, wel van wateroverlast. Alle gewassen leverden de hoogste opbrengsten bij diepe grondwaterstanden. De reactie van het
blijvend grasland op de grondwaterstand vertoonde ook nu weer overeenstemming
met de op praktijkpercelen verkregen resultaten. Verder werd voor het eerst een
duidelijke verandering in de botanische samenstelling van het blijvend grasland
waargenomen. Bij de hoogste grondwaterstand, die op het grondwaterstandsproefveld
is ingesteld, begonnen zich vochtminnende, minderwaardige grassen en schijngrassen
te ontwikkelen. Evenals bij het grasland werd bij de geteelde akkerbouwgewassen
(suikerbieten, wintertarwe en zomergerst) door diepe ontwatering een stikstofeffect
teweeggebracht.
De bruto produktie van grasland lag in 1956 boven het gemiddelde der voorgaande
10 jaren. Vooral de hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant hadden een zeer
goede bruto produktie. In de Noordoostpolder lag de gemiddelde bruto jaarproduktie
naar schatting echter 25% beneden het gemiddelde van Nederland. Waarschijnlijk
hebben deze jonge, humusarme gronden in verhouding meer last van de overmatige
neerslag gehad.
De kartering van grasland in Maas en Waal (3200 ha) kwam gereed. Hierbij bleek,
dat 26% van de oppervlakte binnen redelijke termijn slechts door inzaaien kan worden verbeterd; de rest is door meer of minder zware bemesting en goed gebruik in
orde te brengen. Bij de gedetailleerde vegetatiekartering in de gemeenten Nijkerk
en Putten werd gevonden, dat van de oppervlakte grasland (4600 ha) ongeveer 40%
te nat is en 17% te droog; het percentage onvoldoende tot slecht verzorgd en bemest
grasland bedroeg ongeveer 33%.
In vergelijking met 1955 werd op de wisselbouwproefbedrijven de lagere melkveebezetting per ha voederoppervlakte meer dan goedgemaakt door een aanmerkelijke
stijging van de melkvetproduktie per koe. Dit ging gepaard met een geringer verbruik
van krachtvoer. De stikstofbemesting per ha grasland steeg echter; in 1956 bedroeg
deze gemiddeld 190 kg N per ha.
De eerste resultaten van de wisselbouwproefvelden, die betrekking hebben op de
invloed van gescheurde kunstweiden op het opbrengstniveau van de daarna geteelde
akkerbouwgewassen, lieten zien, dat, in vergelijking met oud bouwland, met behulp
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van wisselbouw hoge opbrengsten met lage kunstmest- en stalmestgiften kunnen worden verkregen.
Een Ca- en Mg-bemesting van voederbieten op zure zandgronden leverde weliswaar
gunstige resultaten op, doch de verbetering van de opbrengst was toch opvallend
gering; dit was waarschijnlijk grotendeels een gevolg van de wijze, waarop de meststoffen in de grond waren gebracht. Een late bladbemesting met superfosfaat op
voederbieten had zeer weinig resultaat, misschien mede doordat het weer (lage temperatuur) in 1956 ongunstig was voor een dergelijke bemesting.
De bemesting met K, Na, en Mg hadden een duidelijke invloed op de houdbaarheid van de bieten. Deze invloed werd mede bepaald door de bemestingstoestand van
de grond en de methode van bewaren, waardoor het verband zeer ingewikkeld is.
De houdbaarheid was het gunstigst bij een stikstofbemesting van 90 à 120 kg N per
ha; meer of minder stikstof gaf een belangrijke vermindering van de houdbaarheid.
Deze laatste werd eveneens ongunstig beïnvloed door een beregening.
Een bemesting van voederbieten met boriumkwartsmeel gaf in een bepaald geval
een duidelijke vermindering van het optreden van hartrot (B-gebrek). De houdbaarheid van de bieten werd door deze bemesting echter nadelig beïnvloed.
Bij het onderzoek over de teelt van aardappelen als stoppelgewas vond het poten
van de aardappelen later plaats dan gewenst was, in verband met een vertraging in
de oogst van de voorvrucht als gevolg van het ongunstige weer. Na een goede ontwikkeling van het gewas kwam door nachtvorsten in oktober een einde aan de groei.
De korte groeiperiode in aanmerking genomen, waren de opbrengsten, in een aantal
gevallen meer dan 10 ton, redelijk te noemen. Een proef over de bestrijding van
Phytophthora toonde wederom aan, dat het noodzakelijk is het gewas intensief met
het bestrijdingsmiddel te behandelen. Bij behandeling met een zinkhoudend middel
werd, evenals in voorgaande jaren, een aanmerkelijk hogere knolopbrengst verkregen
dan bij gebruik van een koperhoudend middel.
Het onderzoek over de reactie van landbouwgewassen op de daglengte werd voortgezet. Hierbij werd gevonden, dat voederwikken zeer hoge eisen stellen aan de daglengte; het onderzochte ras, Negro, bleek een extreme langedag-plant te zijn. Kanariezaad en vlas zijn matige langedag-planten, waarbij de eerste ongeveer te vergelijken
is met gerst.
Voor een aantal gewassen werd de voor daglengte gevoelige periode bepaald. Alle
granen (behalve mais) schijnen pas bij het verschijnen van het derde blad gevoelig
te worden; maanzaad en vlas worden pas gevoelig als de eerste echte blaadjes worden ontvouwd.
Er werd een methode ontwikkeld om maisvormen op daglengtereactie te toetsen.
Hiertoe werden kiemplantjes in grindcultuur 10 dagen met korte dag behandeld en
vervolgens naast onbehandelde plantjes overgebracht op watercultures in de kas.
Ze tonen dan een duidelijk versnelde ontwikkeling tot bloei en een geringer uiteindelijk bladgetal. Op deze wijze werd vastgesteld, dat een zeer vroeg rijpende Turkse
mais bijna dagneutraal is, hetgeen van belang is in verband met de veredeling van
mais.
In proeven over hitteschade werd gevonden, dat rogge en haver hiervoor zeer
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gevoelig zijn. Bij tarwe werden aanwijzingen gevonden, dat de verschillende rassen
verschillend reageren, bij haver leek gele haver meer resistent te zijn dan witte.
De proeven over regenschade toonden aan, dat zomergerst en haver een goede
resistentie hiertegen bezitten. Er werden aanwijzingen verkregen, dat de kelkkafjes,
die de pakjes in de haverpluimen omgeven, een beschermende werking hebben.
Op een kalktrappenproefveld op zandgrond bleek duidelijk, dat wintergerst uiterst
gevoelig is voor een lage pH-waarde.
Bij het onderzoek over de mengteelt van rogge met gerst werd waargenomen, dat
dit laatste gewas de concurrentie van de rogge bij geen enkele pH-waarde kan doorstaan; het eindprodukt bevatte hoogstens 1 7 % gerstkorrels.
Het onderzoek over zeer late extra stikstofbemestingen bij granen bevestigde
de indruk, dat deze cultuurmaatregel de korrelopbrengst belangrijk kan verhogen.
Het is gebleken, dat deze bemesting, bij het begin van het schieten toegediend, het
stro niet meer verlengt. Op arme gronden werden bij winterrogge rendementen verkregen, welke die van normale, vroege stikstofbemestingen nabijkomen.
De proefresultaten, die gedurende een aantal jaren werden verkregen bij het
onderzoek over de aantasting van erwten door de bladrandkever, toonden aan, dat
dit insekt inderdaad gevoelige opbrengstdervingen kan veroorzaken, al treden deze
lang niet bij iedere aantasting op. Door een vroegtijdige bestrijding kan de schade
echter worden voorkomen. Bij massaal optreden van de kever kan zelfs een bestrijding in mei nog rendabel zijn.
Ten aanzien van de teelt van erwten werd gevonden, dat het zeer goed mogelijk is
dit gewas op kleigrond diep te zaaien; zelfs bij een diepte van 12 cm werden nog
goede resultaten verkregen.
Zand- en veenkoloniale proefvelden gaven, in aanmerking genomen hun goede
fosfaattoestand, erwten en kapucijners met een duidelijk minder goede kookkwaliteit
dan klei- en zavelpercelen. De rasverschillen kw7amen het beste tot uiting op gronden,
die middelmatig geschikt zijn voor het leveren van een goede kwaliteit.
Bij proeven over het doodspuiten van het loof van pootaardappelen bleek, dat in
de gevallen, waarin het uitlopen was voorkomen door middel van aminotriazole, de
aardappelen in het volgend voorjaar ondanks voorkiemen slecht opkwamen.
Voorts werd gevonden, dat het waarschijnlijk mogelijk is reeds 2 à 3 maanden na
het rooien van het pootgoed een oordeel te geven over de resistentie van een partij
tegen rotting. Deze resistentie hangt nauw samen met de kiemrust; deze laatste kan
worden beoordeeld aan de hand van de snelheid van het uitlopen na de rustbreking.
Er werd in 1956 wederom een complex proefvelden aangelegd, thans in de Achterhoek, om de invloed van het bodemtype op de consumptiewaarde van de aardappelen
vast te stellen. Wat het uiterlijk betreft bleek duidelijk, dat „zwarte" esgronden
lelijke aardappelen leveren, die door wassen slechts weinig kunnen worden verbeterd.
Bij het produkt van „bruine" esgronden is dat wel mogelijk; deze aardappelen
kunnen ongetwijfeld een hogere verkoopwaarde bereiken.
Gebleken is, dat het chloorgehalte in het blad van aardappelen bij lage stikstofbemestingen hoog kan oplopen; dit verklaart wellicht, dat speciaal bij lage stikstofgiften chloorschade optreedt.
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Het onderzoek aan bemestingsobjecten op zandgrond toonde aan, dat de smaak van
de aardappel in het algemeen bij hogere stikstofgiften achteruit gaat. Ook de zuiverheid van de kleur is minder bij hoge N-giften.
Uit oudere proeven bleek, dat in de ontwikkeling van de aardappel drie fasen
kunnen worden onderscheiden, waarbinnen de groei der organen ten opzichte van
elkaar in een evenwichtstoestand verkeert. De eerste fase eindigt bij de bloemaanleg;
daarna begint de knolvorming en stagneert de loofgroei. De derde fase treedt in als
het aantal lichturen per dag daalt. De knolvorming wordt dan sterk gestimuleerd en
het bladgewicht neemt af. Deze kennis is o.a. van belang bij de beoordeling van
behandelingen, b.v. bemestingen, die tijdens het groeiseizoen worden toegepast.
Bij spinaziezaad, radijszaad en karwij werden hogere zaadopbrengsten verkregen
door een deling van de stikstofgift. Bij koolzaad gaf deze werkwijze echter geen
voordeel.
Nadat een geslaagde proef betreffende het doodspuiten van zaadlupinen was genomen, waarbij een oplossing van 10 kg DNC in 50 1water was gebruikt, werd bijna het
gehele zaadlupinenareaal uit vliegtuigen bespoten tot tevredenheid van de telers, die
soms zelfs met de maaidorser konden oogsten.
Evenals in voorafgaande jaren werden regelmatig vergelijkingen gemaakt van de
resultaten van de uitkomsten der analyses van gewasmonsters, die op verschillende
laboratoria zowel in binnen- als buitenland waren onderzocht.
Van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen van de Landbouwhogeschool werden negen klonen witte klaver ontvangen, die chemisch op hun blauwzuurgehalte werden onderzocht. De gevonden gehalten kwamen goed overeen met de
waarden, die op genoemd instituut waren verkregen bij de toepassing van een globale visuele methode.
De methode voor de bepaling van koper in gewasmonsters werd gewijzigd, waardoor
de uitvoering ervan sterk vereenvoudigd werd. Tevens werd de invloed van licht op
de kleur van koperdiaethyl-dithiocarbaminaat bestudeerd. Het bleek, dat het complex,
opgelost in chloroform, veel minder lichtgevoelig was dan wanneer het in tetrachloorkoolstof was opgelost.
In het voorjaar werd een omvangrijke potproef verricht, die betrekking had op de
invloed van de temperatuur en van temperatuurveranderingen tussen 10° en 20° C
gemiddelde etmaaltemperatuur, op de minerale samenstelling van het gras.
In het verdere seizoen werden potproeven uitgevoerd, die in hoofdzaak betrekking
hadden op de invloed van de groeiduur bij verschillende stikstofbemestingen. Bij de
bewerking van de resultaten bleek, dat de invloeden van bemesting, bodemvocht en
andere factoren zich zeer goed laten ontleden tot de volgende gemeenschappelijke aspecten:
a. het stikstofeffect ; dit komt tot uiting in een hoger stikstofgehalte, een hoger
kationgehalte en een lager aniongehalte;
b. het anioneffect; dit uit zich in een hoger anion- en kationgehalte en, bij een goed
opneembaar anion als het chloride, een geringe verlaging van het stikstof-, fosfaaten sulfaatgehalte.
c. het fysiologisch effect; dit laat bij een wisselend aanbod van de verschillende
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kationen en anionen een ruime variatie in de samenstelling toe, echter onder
handhaving van een constante verhouding van het totale kationgehalte enerzijds
en het totale aniongehalte plus stikstof anderzijds. Hierbij wordt verondersteld,
dat de opname van stikstof geschiedt in de vorm van nitraat.
Voorts werden richtlijnen gevonden voor de kation/anionverhouding onder bepaalde omstandigheden en de opneembaarheid van de beschikbare mineralen. Uitgaande
van deze richtlijnen kunnen verschillende invloeden, die betrekking hebben op de
beschikbaarheid der mineralen (bemesting) of op de produktie (bodemvocht, bemesting, temperatuur) goed worden geïnterpreteerd. Voor een beter begrip van verschillende details ontstond behoefte aan eenvoudige methoden voor de bestudering van
het verse materiaal tijdens de proef. Hiertoe werd voor nitraat een methode uitgewerkt, die inlichtingen verschaft over de opname en de reductie van het nitraat in
de plant en over de nitrificatie van aan de grond toegevoegd ammonium bij verschillend bodemvochtgehalte.
De onderzoekingen, die verband houden met de onkruidbestrijding, de bewaring
en de verwerking van landbouwgewassen en de droogtechniek, alsmede de gezondheid
van het vee, worden medegedeeld bij de op deze onderwerpen betrekking hebbende
hoofdstukken.

Laboratorium voor Landbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Een aantal veldproeven werd genomen ter vergelijking van verschillende zaaitijden
en zaaizaadhoeveelheden bij de voornaamste graansoorten en -rassen. De abnormale
weersgesteldheid in 1956 had echter een ongunstige invloed op de resultaten van
deze proeven.
Van de wintertarwe vroor het matig wintervaste ras Staring grotendeels uit; alleen
de laatste zaai gaf nog een redelijke opbrengst. Dit was in tegenstelling met het goed
wintervaste ras Heine's VII, dat bij vroege en middellate zaai het meeste opbracht
en bovendien een merkbaar gunstiger effekt vertoonde van toenemende hoeveelheden
zaaizaad.
Winterrogge (ras Petkuser) gaf het beste resultaat bij vroege zaai en een middelmatige hoeveelheid zaaizaad.
In een veldproef met een drietal maisrassen, waarvan geweekt zaad was voorbehandeld bij verschillende temperaturen, vertoonden de opgroeiende planten en de rijpende vruchten in verschillende mate vernalizatie-verschijnselen. Deze uitten zich in
bepaalde gevallen in een vervroeging van de bloei, een versnelling van de groei en
een toename van de plantlengte en het aantal kolven per plant.
Met winterkoolzaad werd een proef genomen ter beoordeling van het resultaat van
verschillende hoeveelheden zaaizaad, gecombineerd met uitdunnen in de rij in herfst
of voorjaar. De grootste zaadhoeveelheden gaven de hoogste opbrengsten, bij een
bezetting van 35—45 planten per m 2 .
Tegen de verwachting in gaf in een proef met blauwmaanzaad het kwaliteitsras
Nobel de hoogste opbrengst; er kon geen invloed van opklimmende stikstofgiften
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worden aangetoond. Verder gaf deze proef zowel bij Nobel als bij het ras Emmabloem
een teruggang van de opbrengst te zien bij een dichter plantverband.
Een onderzoek naar de invloed van verschillende methoden van ruiteren op de
kwaliteit van erwten leverde ook in de natte zomer van 1956 weinig verschil op tussen
het gebruik van driepootruiters en dakruiters.
De in 1954 begonnen entingsproeven met verschillende Rhizobiumstammen bij
lupinen en erwten werden voortgezet op kleigrond (Groningen). Bij erwten werd met
enten geen of een negatief resultaat verkregen t.o.v. niet enten. Op ontginningsgrond
(laag, heideveld) reageerden erwten positief op enting, de lupinen reageerden niet;
voor beide gewassen was de opbrengst door bodem- en weersomstandigheden nihil.
Op een nieuwe bosontginningsgrond werd bij lupinen met een bepaalde bacteriestam
een duidelijk positief resultaat verkregen; andere stammen gaven een niet betrouwbaar negatief resultaat, dat tot uiting kwam in de verschillen in opbrengst aan groene
plantendelen.
Bij het driejarig onderzoek over de invloed van de grondbewerking bij zandgrond
op de beworteling van de gewassen, werd ditmaal winterrogge als proefgewas gebruikt. De resultaten kunnen worden tegemoetgezien wanneer in 1957 het laatste
gewas (haver) van het driejarig vruchtwisselstelsel is onderzocht.
Op een profiel van zandig oud bouwland werd de groei en de activiteit van het
wortelstelsel van mais tijdens de groeiperiode gevolgd. Tevens werd de activiteitsverdeling over de verschillende delen van het wortelstelsel in samenhang met het bodemvochtgehalte nagegaan.
Bij kunstweiden van verschillende ouderdom werd nagegaan in hoeverre de opbrengstdepressie na het tweede jaar na inzaai is toe te schrijven aan een verminderde
wortelactiviteit in de verschillende bodemlagen, speciaal in de zode. Dit onderzoek
wordt voortgezet.

Afdeling Graslandcultuur van de

Landbouwhogeschool

Ten behoeve van de bepaling van het rendement van het door weidende runderen
opgenomen voer werd nagegaan of het mogelijk is via een schatting van de hoeveelheid mest en een berekening van de verteerbaarheid van het opgenomen voer te
komen tot de vaststelling van de hoeveelheid en de kwaliteit van het opgenomen voer.
Onderzocht werd, in hoeverre radio-actief bariumsulfaat bruikbaar is voor het schatten van de hoeveelheid mest van weidend vee. De seinstofconcentratie in de mest
bleek echter zo sterk te schommelen, dat de geproduceerde hoeveelheid mest daaruit
niet kon worden berekend. Dit bezwaar geldt ook voor andere inerte stoffen, wanneer
die worden gebruikt om de geproduceerde hoeveelheid mest te schatten. Waarschijnlijk zal de opgenomen hoeveelheid voer beter kunnen worden berekend uit het verschil
van de vóór en na de beweiding op niet beschermde perceelsgedeelten aanwezige hoeveelheden gras. Uit de chemische analyse van de vóór en na de beweiding geoogste
grasmonsters kan men de samenstelling van het opgenomen voer berekenen. Kleine
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rendementsverschillen kunnen met deze methode vermoedelijk echter niet worden
achterhaald.
Er werd een aanvang gemaakt met de verwerking van gegevens, die gedurende
enige jaren op de stikstofproefbedrijven in Nederland werden verzameld. Met behulp
van balansen van bemesting en onttrekking (mineralenbalansen) werd berekend, dat
op bedrijven, die uitsluitend of zeer overwegend uit blijvend grasland bestaan en
waarbij de vruchtbaarheid van de grond behoorlijk op peil is, bij goede stalmest- en
gierbewaring waarschijnlijk niet meer kunstmest behoeft te worden gebruikt dan
8—25 kg P 2 0 5 en 0—20 kg K 2 0 per hok. Van aanmerkelijk zwaardere P- en Kbemestingen is het nuttig efffect gering, omdat zij de kaligetallen en P-citroenzuurcijfers slechts weinig vergroten.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
werd het onderzoek naar het optreden van kopziekte bij weidend rundvee voortgezet.
Het bleek mogelijk te zijn een verband te leggen tussen de bemesting van grasland,
de minerale samenstelling van het voer en de kopziektefrekwentie. Een en ander
wordt in het verslag van dit instituut, dat onder het hoofdstuk Diergeneeskunde
werd opgenomen, uitvoeriger behandeld.
In een groot aantal graslandpercelen van uiteenlopende vruchtbaarheid werden op
minder dan 10 cm onderlinge afstand monsters genomen van gramineeën en grond
enerzijds en van rode klaver, witte klaver, smalle weegbree of paardebloemen anderzijds. De verbanden tussen de minerale samenstellingen van gramineeën en tweezaadlobbigen en de chemische bodemvruchtbaarheid werden bestudeerd. Hierbij werden
aanwijzingen verkregen, dat de minerale samenstelling van tweezaadlobbigen zich
op zodanige wijze van die van gramineeën onderscheidt, dat 20 drooggewichtsprocenten klavers of kruiden de bovengenoemde kopziektefrekwentie met maximaal 2 / 5
kunnen verkleinen. Ook de kansen op het vóórkomen van rachitische beengebreken
en zure urine bij rundvee worden door tweezaadlobbigen waarschijnlijk verkleind.
Deze gunstige invloeden van dicotylen bleken echter verre van constant te zijn. Er
werden aanwijzingen verkregen, dat smalle weegbree, alsmede rode en witte klaver
zich gunstiger van gramineeën onderscheiden dan paardebloemen. Bij alle onderzochte klavers en kruiden was de kopziektebeschermende werking het kleinst op overmatig met kali bemeste percelen. Dit gold te sterker wanneer het voer daar in een
jong groeistadium werd afgeweid. Op enkele zeer kalirijke gronden was vrijwel geen
sprake meer van een gunstige invloed van dicotylen op de kopziektefrekwentie, hoewel
die in zulke percelen meestal juist het grootst is.
Omdat de waarde van graslandplanten voornamelijk wordt bepaald door hun opbrengsten, concurrentievermogen en smakelijkheid, werd evenals in voorgaande jaren
getracht de opbrengsten van paardebloemen, smalle weegbree en karwij te vergelijken
met die van een standaardmengsel van grassen en klavers. Tijd en wijze van grondbewerking, inzaai, bemesting en verzorging kwamen evenals in voorgaande jaren
overeen met de in de praktijk bij de aanleg van blijvend grasland gebruikelijke.
Onder deze omstandigheden lieten de opkomst en de ontwikkeling der kruiden,
ondanks de goede kiemkracht van het zaad, te wensen over. Alleen van de weegbree
werd in enkele gevallen een goede bezetting verkregen. De opbrengsten der kruiden,
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weegbree inbegrepen, bleven achter bij die van het standaardmengsel van grassen
en klavers.
Wanneer bovengenoemde kruidensoorten gemengd met grassen en klavers werden
ingezaaid, deden zich dezelfde moeilijkheden voor, zodat het waarschijnlijk minder
gewenst is, zaden van niet vlinderbloemig tweezaadlobbige graslandplanten toe te
voegen aan bestaande gras- en klaverzaadmengsels.

Nederlands

Vlasinstituut

Bij de oogstmethodenproef in vezelvlas werd gevonden, dat hokken en schelven van
het gewas beter is dan hokken en tollen of hagen en mijten. Voorts bleek, dat het
infectiepercentage afneemt naarmate de droging na het plukken sneller kan geschieden.
De proeven over zaaizaadontsmetting van vezelvlas toonden aan, dat met mengsels
van kwik en TMTD de beste opkomst wordt verkregen. Hierop volgden met een gering
verschil captan en het vloeibare kwik„droog"ontsmettingsmiddel. TMTD kwam op
de vierde plaats, doch dit middel gaf nog altijd aanzienlijke betere resultaten dan de
oude kwikdroogontsmetters in poedervorm.

Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor Brouwgerst,
Mout en Bier T.N.O.
De proeven over de invloed van de legering van zomergerst op de opbrengst, de
kwaliteit enz. gaven bij het ras Piroline te zien, dat deze legering zeer nadelige
gevolgen voor het gewas heeft.
De voorspelling van de omvang van de oogst aan de hand van bladlengtemetingen
bleek ook in het afgelopen jaar goed overeen te komen met de opbrengsten, die in
de praktijk werden verkregen.

Peulvruchten Studie

Combinatie

Uit de ervaringen van de laatste jaren bleek, dat de teelt van vroege doperwten
minder riskant is dan die van later rijpende rassen, mits de vroege rassen op vruchtbare grond kunnen worden verbouwd.
Een praktijkonderzoek toonde aan, dat het nieuwe zaaizaadbeschermingsmiddel
Voroniet onder bepaalde omstandigheden tekort schiet, waardoor ernstige mislukkingen kunnen optreden. In verband hiermede werd een verbeterde methode voor het
onderzoek van zaaizaadbeschermingsmiddelen uitgewerkt.
In Groningen werd waargenomen, dat karwij, wanneer het in de herfst wordt
ingezaaid in percelen met conservendoperwten, een grote voorsprong heeft op karwij,
dat in landbouwerwten is ingezaaid.
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Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Er werd een onderzoek ingesteld naar de verhouding van di-, tri- en tetraploiden
in polyploid handelszaad, zowel in het zaad als te velde, terwijl voorts de invloed van
verschillende cultuurmaatregelen, zoals zaaitijd, plantenaantal en bemesting, op polyploide rassen in vergelijking met diploide rassen werd onderzocht.
Op verschillende bemestingsproefvelden bleek opnieuw, dat in de praktijk vaak te
grote hoeveelheden, vooral van stikstof worden gegeven.
Het onderzoek naar het onderling verband van kiemvermogen, fractieverdeling en
soortelijk gewicht bij suikerbietenzaad werd voortgezet, evenals de proeven over de
invloed van het kiemmilieu op verloop en eindniveau van de kieming en die over de
invloed van de bewaring bij ontsmet zaad.
Op een aantal proefvelden werd de invloed van het lichten van bieten op de
opbrengst, het suikergehalte en de verwerkingskwaliteit nagegaan. De proeven over
bewaring van bieten werden voortgezet.
De proefnemingen over het gebruik van dunmachines ter vermindering van het
voorjaarswerk werd voortgezet in combinatie met proeven over diverse zaadtypen en
zaaimethoden.

Rijksproefstation voor Zaadcontrole
Bij de zaadsoorten mais, sla, kool en wortelen werd gezocht naar methoden, waarmede een inzicht kan worden verkregen in de weerstand van het zaad tegen ongunstige omstandigheden, daar de normale kiemkrachtsbepaling in bepaalde gevallen
faalt. Er werden nog geen definitieve resultaten bereikt.
Uit zaadmonsters van de oogst van 1955, die van uitstekende kwaliteit waren,
bleek dat een zaadontsmetting, b.v. bij granen, niet alleen een gunstige, maar ook een
ongunstige invloed uitoefent op de opkomst, de ontwikkeling en de produktie van het
gewas. Proefnemingen met kwikprodukten bij zomer- en wintertarwe en zomergerst
toonden aan, dat deze middelen zowel een nadelige als een gunstige werking hebben.
De eerste is het gevolg van kiembeschadiging, de tweede van het elimineren van
kiemschimmels. Hoe gezonder het zaad, hoe groter de nadelige werking van de kwikprodukten. Naarmate het zaad daarentegen zieker is, overheerst het gunstige effect
van de ontsmetting.
Verder werden proeven genomen met de landbouwzaaizaden mais, erwten, lijnzaad,
bieten, rode klaver en blauwmaanzaad, die ongeveer de te verwachten resultaten
opleverden en waarbij kiembeschadigende effecten niet of nauwelijks werden waargenomen.
Ook werd onderzoek gedaan over de ontsmetting van een aantal groentezaden, te
weten spinazie, radijs, wortelen, sla, veldsla en komkommer. In het algemeen werden
met de beproefde fungiciden goede resultaten bereikt.
Internationale uitwisseling van zaadmonsters bracht aan het licht, hoe weinig
constant en reproduceerbaar de resultaten van het gezondheidsonderzoek zijn. Dit
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leidde ertoe, dat opnieuw zeer veel aandacht werd besteed aan de methoden voor het
gezondheidsonderzoek.
Als gevolg van de goede kwaliteit van de oogst van 1955 werden weinig moeilijkheden ondervonden bij de kiemkrachtsbepaling van de uit deze oogst afkomstige zaadmonsters. De zeer slechte oogst van 1956 leverde echter veel moeilijkheden op, met
name wat betreft de kiemkrachtsbepaling in zaad van bieten, lijnzaad, uien, erwten,
enz. Slechts ten dele werden hiervoor oplossingen gevonden.
Er werd veel aandacht besteed aan de inpassing van nieuwe tarwerassen in het
bestaande schema der fenolkleuring en van nieuwe zomergerstrassen in de determinatietabel van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen.
Ten slotte werd nog onderzoek gedaan betreffende de onderscheiding van Brassicasoorten en variëteiten van verschillende rassen zilveruien, roodzwenkgras en witte
klaver.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut
Het statistisch onderzoek over de invloed van het weer op de opbrengst van zomertarwe, dat enige jaren geleden werd onderbroken, werd wederom opgenomen. De
correlatiecoëfficiënten tussen de opbrengst en de belangrijkste weersfactoren blijken
echter niet groot te zijn.

Instituut voor toegepast-biologischonderzoek in de natuur
Het houtwallenonderzoek toonde aan, dat wat in het buitenland onder andere klimatologische omstandigheden geldt, ook voor ons land opgaat, zelfs in sterkere mate
dan werd vermoed. Vele gewassen vertonen een duidelijke positieve reactie op
beschutting, hetgeen waarschijnlijk vooral een gevolg is van de invloed van de
beschutting op de waterhuishouding van de plant. In het algemeen kan worden
gezegd, dat de opbrengst vlak achter de houtwal lager is dan in het vrije veld; de
oorzaak hiervan is waarschijnlijk het optreden van schaduw en wortelconcurrentie.
Verder van de wal af vindt men een verhoogde opbrengst, die langzamerhand weer
afneemt om op een afstand van ongeveer tienmaal de hoogte van de wal die van het
vrije veld te bereiken.
Bij de verschillende gewassen werden verschillende opbrengstvermeerderingen gevonden op de gunstigste afstand van de wal. Op de droge gronden van Gelderland,
Oost-Noord-Brabant en Limburg werd geen duidelijke invloed bij haver waargenomen. Bij rogge, evenals bij aardappelen, was de vermeerdering 12—15%. In Zeeland
lag de meeropbrengst bij appels en peren tussen 30 en 150%; de aardbeien brachten
30—50% meer op, omdat de houtwal de oogst vervroegde.
Op verzoek van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werd
begonnen met een onderzoek, dat ten doel heeft een vergroting van de dichtheid van
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hommelkolonies tot stand te brengen ten einde de bestuiving van rode klaver beter
te doen geschieden.

Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Bij biet, witlof, chrysant, duizendschoon en enkele andere gewassen werd een
onderzoek ingesteld naar de invloed van koude op de bloei. Bij witlof werd geconstateerd, dat de koude ook nog andere na-effecten heeft, o.a. een afneming van het
per tijdseenheid gevormde aantal bladeren. Bij chrysant bleek, dat de koudebehoefte
wordt geïnduceerd door verduistering van het groeipunt. Bij deze plantensoort bestaat
het resultaat behalve uit vertraging van de bloei, ook uit rozetgroei. Beide verschijnselen kunnen niet alleen door koude, doch ook door toediening van enkele jug gibberelline worden opgeheven.
Het onderzoek over de overdracht van de bloeiprikkel door enten toonde aan, dat
het mogelijk is in losse bladeren van Perilla crispa door korte dag de produktie van
de bloeistimulans op gang te brengen. Dergelijke geïnduceerde bladeren kunnen in
lange dag herhaaldelijk worden overgeënt, zonder hun potentie tot het tot bloei
brengen van de onderstam te verliezen ; de produktie van de bloeiprikkel gaat dus
ook voort in lange dag. Kalanchoë blossfeldiana bleek in korte dag na enting de langedag-planten Sedum ellacombianum en Sedum spectabile tot bloei te brengen. De dagneutrale Delcrest-tabak kan de korte-dag-tabak „Maryland Mammoth" in lange dag
niet tot bloei brengen, doch laat, als tussenstam gebruikt, de bloeiprikkel wel door,
mits hij wordt ontbladerd. Bij Hyoscyamus niger kan Delcrest-tabak echter wel de
voor bloei noodzakelijke koude-invloed vervangen.
Met takken van een aantal houtige siergewassen werden forceerproeven verricht.
Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van warme waterbaden en daarin opgeloste
stoffen. De resultaten met natriumazide bieden enig perspectief; voorts is gibberelline
wellicht bruikbaar. Speciale aandacht werd besteed aan de mogelijkheid van het
forceren van sering en Prunus triloba als tak. Bij het onderzoek over de houdbaarheid van snijbloemen werd het inzicht in de aard van de gunstige werkzaamheid van
verschillende bactericiden, een lage pH, suiker, boorzuur en enkele andere stoffen
verdiept.
Er bleek een synergisme tussen indol en indolylazijnzuur te bestaan ten aanzien
van het aantal wortelbeginsels van stekken, dat door beide stoffen wordt vermeerderd.
Op het uitgroeien van de grotere aantallen wortelbeginsels heeft borium een gunstig
effect. Er werd eveneens onderzoek verricht naar de invloed van bladoppervlak en
okselspruiten op de beworteling van stekken. Inductie van de generatieve toestand
bleek als zodanig bij Coleus geen invloed te hebben op de beworteling.
Bij onderzoek naar de mogelijkheden tot vervroeging van de tomatenoogst werd de
invloed nagegaan van de zaaidatum (hoe vroeger hoe beter), kunstmatige bestuiving
(gunstig, vooral bij gebruik van de staaftriller), heterosis (biedt mogelijkheden) en
bijbelichting (zeer effectief).
Van een drietal appelrassen werd een groot aantal sferoblastscheuten verkregen,
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die morfologisch afweken van het moederras. Nagegaan zal worden of dit een gevolg
is van verjonging of van mutatie.
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Ten aanzien van stooktomaten werd gevonden, dat de concentratie van de voedingszouten een belangrijke invloed heeft op het optreden van waterziek.
De toepassing van druppelbevloeiing bij anjers leidde tot een meeropbrengst van
20%.
Bij proefnemingen betreffende de druppelbevloeiing bewezen tensiometers goede
diensten bij de controle van de vochtigheid van de grond. Er kan dan ook worden
verwacht, dat dit instrument een ruime toepassing zal vinden in de tuinbouw onder
glas.
Voor de winning van knollen van buitenfresia's, die bestemd zijn voor de export,
werden tot nu toe verpopte knollen gebruikt. Gevonden werd echter, dat knollen,
die bij 1 à 2 °C worden bewaard, een belangrijk hogere knolproduktie geven.
In verband met het verschijnen van steeds meer nieuwe slarassen werden nieuwe
teeltmogelijkheden voor sla bestudeerd, in de verwachting, dat hierdoor nieuwe vooruitzichten voor de teelt van sla zullen worden verkregen.
Door bij de teelt van tomaten Guernsey-dozen te gebruiken, werden in tweeërlei
opzicht goede resultaten bereikt. Er werd een betere groeibeheersing verkregen en
voorts konden de planten in een later stadium van de ontwikkeling worden uitgeplant.
Op deze wijze werd bij een betrekkelijk laat begin van de teelt toch een vroege
opbrengst verkregen.
Evenals vorig jaar werd door aubergines te enten op tomaat een opbrengstvermeerdering van ongeveer 1 0 0 % verkregen. Deze methode zal in 1957 in de praktijk
worden geïntroduceerd. Bij het enten van tomaten werden hoopvolle resultaten bereikt
met een onderstam, die resistent is tegen kurkwortel. De produktie der geënte tomaten
was belangrijk hoger dan die der ongeënte.
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het onderzoek over de invloed van beschutting op de opbrengst gaf zowel bij
appel als bij peer een duidelijk effect van de beschutting te zien. Bij het zoeken naar
het oorzakelijk verband tussen beschutting en opbrengst bleek, dat het opbrengstverloop in het beschutte gebied nauw samenhangt met de vruchtzetting en, vooral bij
peren, ook met de vorming van bloemknoppen.
Bij de groentegewassen, met name sla en vroege aardappelen, was de invloed van
de beschutting in het afgelopen jaar niet groot.
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Er werd een onderzoek ingesteld, waarbij werd nagegaan welke gewassen bij de
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teelt van stamslabonen kunnen worden gebruikt als luwtegewassen.
Voorts werd een begin gemaakt met een vruchtopvolgingsonderzoek voor de tuinbouw in de volle grond.

Proefstation voor de Bloembollencultuur
Als nieuw onderwerp werd in 1956 ter hand genomen het onderzoek inzake de
teelt- en de bloeimogelijkheden van het Zuid-Afrikaanse bolgewasje Ornithogalum
thyrsoides. Dit bolgewas, dat de laatste jaren in steeds grotere hoeveelheden uit ZuidAfrika wordt geïmporteerd, kon tot nu toe in Nederland niet in de volle grond worden geteeld voor de bolproduktie. De proeven toonden echter aan, dat een aanpassing
ervan aan het Nederlandse klimaat mogelijk is, zodat een vollegrondscultuur, zowel
van zaad als van klisters, niet meer tot de onmogelijkheden behoort. Voorts bleek het
mogelijk te zijn bollen, die bestemd zijn voor de produktie van snijbloemen, gedurende een groot deel van het jaar te doen bloeien, door de toepassing van verschillende
bewaartemperaturen.
Het prepareren van overjarige knollen van Anemone coronaria voor najaarsbloei
had in het eerste proefjaar reeds zo'n goed resultaat, dat hierover adviezen konden
worden uitgebracht aan de praktijk.

Laboratorium voor Bloemboüenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Er werd een verdere studie gemaakt van de invloed van het klimaat op het bloeivermogen van bolgewassen. In verband hiermede werden in samenwerking met de
Sectie Horticulture van het Department of Agriculture te Beltsville (Maryland,
U.S.A.) uitgebreide proefnemingen opgezet, waarbij Nederlandse tulpen worden
geplant in het zuidelijk deel van de Verenigde Staten.
Tevens werd voortgegaan met de ontwikkeling van methoden voor het verkrijgen
van vervroegde en verlate bloei.

Proefstation voor de Boomkwekerij
De proeven inzake het stekken onder waternevel toonden aan, dat deze methode
bij heesters en coniferen in het algemeen veel betere resultaten geeft dan het gebruikelijke stekken onder glas.
Ten gevolge van de strenge winter in februari 1956 was het mogelijk een onderzoek in te stellen naar de winterhardheid van een zeer groot aantal gewassen. Hierdoor werden nuttige gegevens voor de praktijk verkregen.
Het sortimentsonderzoek werd voortgezet. Er werden keuringen verricht bij de
sortimenten van Chaenomeles, Deutzia, Forsythia, Philadelphus, Weigelia en parkrozen.
M

Proefstation voor de Bloemisterij
Het onderzoek over de waterhuishouding bij anjers werd voortgezet. Uit proefnemingen over de toepassing van onderbevloeiing in waterdichte tabletten bleek, dat
een halve opzethoogte beter is, dan wanneer het water tot aan de oppervlakte wordt
opgevoerd. Omtrent de toepassing van druppelirrigatie werd een eerste oriënterende
proef genomen.
Bij de potplanten Hortensia en Cyclamen werden de mogelijkheden voor mechanisch watergeven onderzocht.
De werkzaamheden op het gebied van de grindcultuur hadden betrekking op het
opwekken van gebreks- en overmaatsverschijnselen bij anjers, Anthurium scherzerianum en A. andreanum.
Ten aanzien van de vrij nieuwe teelt van Ornithogalum werden oriënterende proeven gedaan over de bewaring en de bloeiverschuiving van dit gewas.
Bij Euphorbia fulgens bleek ook in het afgelopen jaar, dat de vochtigheid van de
grond van grote invloed is op de bloeitijd en de vorm van de bloeiwijze. Dit gewas
zal dan ook geschikt zijn voor teelt op tabletten, omdat op deze wijze de vochtigheid
van de bodem beter in de hand kan worden gehouden.

Onderzoekingen over de plantenteelt zonder aarde
De onderzoekingen over de plantenteelt zonder aarde, die geschiedden onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O., werden uitgevoerd op het Proefstation
voor de Bloemisterij, het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas, en
enkele particuliere kwekers.
Bij de onderzoekingen op het gebied van de bloemisterij werden de teeltproeven
met Asparagus plumosus en anjer afgesloten. De proeven met anjers in potten voor
het opwekken van gebreks- en vergiftigingsverschijnselen en over het vraagstuk grindmoeheid gaven nog weinig bijzonderheden te zien; wel werd het typische beeld van
boriumgebrek waargenomen. Begonnen werd met een onderzoek over de invloed van
systemische insekticiden en antibiotica op anjerstekken.
De onderzoekingen op het gebied van de groente- en fruitteelt betroffen enkele
inleidende proeven met tomaten in watercultuur voor het opwekken van gebreksverschijnselen. Voorts werd begonnen met proeven over het opkweken van stooktomaten.
De toepassing van grindcultuur bij gerbera's was ook in het afgelopen jaar geen
succes; het gewas was goed gezond, maar de bloemproduktie was te laag. Nagegaan
wordt, wat hiervan de oorzaak is.

Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de versnellende werking van kunstlicht op de vegetatieve ontwikkeling van de stooktomaat en de hiermede gepaard gaande vroegere bloei en oogst
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werd voortgezet op een bedrijf uit de praktijk. De resultaten bevestigden ten volle
de versnellende invloed van een bijbelichting overdag met een hoge-druk-kwiklamp
HO 2000 en een dagelijkse nabelichting van enkele uren met zwak gloeilampenlicht.
Door de toepassing van deze wijze van belichten kan 3 à 4 weken later met de
teelt worden begonnen, hetgeen een grote besparing aan tijd en arbeid geeft.

Centrum voor Plantenfysiologisch

Onderzoek

Dit centrum, dat in 1956 met zijn werkzaamheden begon, heeft ten doel onderzoek
te verrichten over fysiologische vraagstukken bij land- en tuinbouwgewassen, adviezen te verstrekken aan onderzoekers, die op dit gebied werkzaam zijn en voorts coördinerend te werken ten aanzien van de hier te lande verrichte plantenfysiologische
onderzoekingen.
Begonnen werd met een onderzoek over de wijze, waarop bestrijdingsmiddelen de
plant binnendringen, de omzettingen, die deze middelen in de plant ondergaan en de
invloed, die ze op de plant uitoefenen. In verband hiermede werd een bepalingsmethode ontwikkeld voor een voor dit onderzoek geschikte verbinding en werd de
omzetting van deze verbinding door plantenweefsel nagegaan.
Tevens werd begonnen met onderzoek over de oorzaken van het optreden van een
entchlorose, die kan ontstaan na het enten van tomaten op onderstammen van verwante soorten.

Laboratorium voor Plantenfysiologisch

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

Op het gebied van de fotosynthese werden bij groene algen verschillende aspecten
van de energievastlegging onderzocht. Het rendement hiervan werd bestudeerd als
functie van de bestralingscondities. Lichtverzadiging en beschadiging door te hoge
intensiteiten werden nader onderzocht, daar deze verschijnselen een belangrijke beperking van de groei onder natuurlijke omstandigheden kunnen betekenen. Ook werd
de fotosynthese-capaciteit als functie van de groeicyclus van het celmateriaal nagegaan. Bijzondere aandacht werd besteed aan de zeer kleine reversibele veranderingen,
die in fotosynthetiserende organismen gedurende de belichting worden waargenomen
en vermoedelijk verband houden met tegelijk optredende oxydo-reductie-verschijnselen. Tevens werden verschillende aspecten van de stikstofassimilatie onderzocht. Daarbij werd de opname van verschillende anorganische stikstofverbindingen vergeleken
bij algenmateriaal met verschillend stikstofgehalte. Daarnaast werd de invloed van
belichting en van de aanwezigheid van koolzuur op nitraatassimilatie en nitraatreductie onderzocht.
Bij met radioactief fosfor gemerkte cellen werd nader ingegaan op het deelnemen
van fosfaatverbindingen aan het chemisme van de fotosynthese. Bij overgang van
donker naar licht vinden verschuivingen plaats in de concentraties van diverse fosfaatverbindingen, in aard en omvang mede afhankelijk van de aan- of afwezigheid
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van koolzuur. De snelheid, waarmee radiofosfaat wordt ingebouwd, bleek o.a. zeer af
te hangen van de voedingstoestand van de cel; deze snelheid was echter in het licht
steeds groter dan in het donker.
Bij verschillende cultuurgewassen (spinazie, komkommer, tomaat, suikerbiet, stoppelknol) werd de invloed van het koolzuurgehalte van de lucht, de lichtintensiteit en
de temperatuur nader bestudeerd, waarbij de in 1955 verkregen resultaten werden
bevestigd. Een begin werd gemaakt om met behulp van gelijktijdige transpiratiemetingen de invloed van de openingstoestand van de huidmondjes op de fotosynthesesnelheid na te gaan.
Bij het onderzoek naar de fotosynthese en de overige koolhydraatstofwisseling van
door bladrol aangetaste aardappelplanten werd, behalve aan de meting en de vergelijking van de fotosynthesesnelheid, aandacht besteed aan de ophoping en het transport van assimilaten bij zieke en gezonde planten.
Met de esdoorn als studie-object werd een onderzoek ter hand genomen naar de
karakteristieken der fotosynthese van bladeren, die bij verschillende lichtintensiteiten
tot ontwikkeling zijn gekomen.
Wat de morfogenetische invloeden van bepaalde spectrale gebieden aangaat, werd
in het bijzonder het effect van blauwe, gele en nabij-infrarode bestraling over grote
intensiteitstrajecten bestudeerd. Ook werd de invloed van gibberellazuur onder verschillende belichtingen onderzocht.
Bij het onderzoek naar de invloed van verschillende lamptypen op de groei en de
ontwikkeling van de tomaat werd gevonden, dat een belichting met rode fluorescentiebuizen dezelfde invloed heeft als een belichting met daglichtbuizen ; een belichting
met gloeilampen leidt echter tot veel grotere strekking en tot grotere drooggewichtproduktie, terwijl er tevens minder chlorofyl per eenheid van bladoppervlak wordt
gevormd.
Bij sla werd de kropvorming als morfogenetisch verschijnsel nader onderzocht, met
name de interactie tussen de stikstofvoeding en de lichtintensiteit, waarbij de plant
wordt gekweekt.
Er werd dieper ingegaan op de invloed van de daglengte op de ontwikkeling, in het
bijzonder de knolvorming van aardappel en dahlia. Speciaal de invloed van afwisselende daglengte werd onderzocht. Bij de aardappel was de invloed van 4 weken kortedag-behandeling, resp. 6 weken lange-dag-behandeling weinig of niet op te heffen
door een daarop volgende omgekeerde daglengte-behandeling; bij de dahlia bleek de
invloed van de daglengte-behandeling in sterke mate reversibel.
Bij het onderzoek naar het vervroegen van de bloei van de bolirissen Iris Imperator
en Iris Wedgwood werd de invloed van de belichting op de bloei nader onderzocht.
De juiste preparatie leidt weliswaar tot vervroeging van de bloemaanleg, maar of de
bloem tot ontplooiing komt en niet in de knop verdroogt, hangt vooral af van voldoende belichting tijdens het trekken. Daar aan te nemen is, dat de invloed van het
licht in dit geval op fotosynthese berust, werd veel aandacht geschonken aan het
verloop van de drooggewichten van de planten en hun onderdelen tijdens de ontwikkeling. Voorts werd de ademhalingsactiviteit van het vegetatiepunt tijdens het
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aanleggen van de bloem onder de op vervroeging gerichte bewaarmethoden aan een
nader onderzoek onderworpen.
Bij het onderzoek betreffende de waterhuishouding van tuinbouwgewassen werd
ingegaan op het verband tussen de verdamping enerzijds en de temperatuur, de lichtintensiteit en de relatieve luchtvochtigheid anderzijds, tevens in afhankelijkheid van
de bodemvochtigheid.

Stichting Voedingsfysiologisch

Onderzoek bij planten

Het onderzoek over diffusiepotentialen bij schijfjes aardappelweefsel werd afgesloten. In aansluiting op deze werkzaamheden werd begonnen met enkele proefnemingen
over diffusieverschijnselen bij aardappelweefsel. Voorts werd begonnen met een
onderzoek over de interacties bij de opname van kalium en natrium door kiemplanten
van mais.
Eveneens voltooid werd het onderzoek over het mechanisme van de ammoniumopname bij maiswortels.
Bij enige proeven over de invloed van dodecylsulfaat op de nitraatopname van
kiemplanten van mais werd, in tegenstelling met vroegere resultaten, een remmende
invloed van deze stof waargenomen. Deze remming is in hoofdzaak het gevolg van
een weglekken van het opgenomen nitraat, doordat het dodecylsulfaat een openende
werking op het plasmamembraan heeft.
De proefnemingen over de invloed van de temperatuur op de opname van ammonium en nitraat door Engels raaigras gaven te zien, dat de nitraatopname blijft
stijgen bij een stijgende temperatuur, terwijl de ammoniumopname een duidelijk
optimum bij 20 °C vertoont.
De eerste resultaten van een onderzoek over de ammoniumopname door schijfjes
bietenweefsel wezen op een gedrag, dat eerder bij dat van maiswortels aansluit dan
bij dat van schijfjes aardappelweefsel. Voor een conclusie hieromtrent dienen echter
meer experimentele gegevens te worden verzameld.

Onderzoekingen over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant
Op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen werd onder
auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. begonnen met een onderzoek over de
invloed van de zuigspanning van het milieu, waarin de wortel zich bev'ndt, op de
groei van de wortel en de spruit en op de opname van water en zouten gedurende
de gehele ontwikkelingsperiode van de plant. Voorts wordt nagegaan welke invloed
de zuurstof- en de koolzuurconcentratie op deze processen uitoefent. Als proefgewas
werden erwten gebruikt.
Het eerst genoemde onderzoek gaf aanwijzingen, dat de zuigspanning in het wortelmilieu primair de groei (waarschijnlijk via de waterbalans) beïnvloedt, en pas secundair, bij geremde zuigspanning, de fosfaatopname door de wortels. De voorlopige
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resultaten van de proefnemingen betreffende de invloed van de zuurstofconcentratie
toonden aan, dat erwten bij een voldoende ionenvoorziening in staat zijn zeer lage
zuurstofconcentraties te verdragen, zonder enige reduktie te tonen in de produktie
van droge stof in de bovengrondse en ondergrondse delen van de plant.

Onderzoekingen over de invloed van de zwaartekracht op de
en de morfogenese van de plant

groeistofverdeling

Deze onderzoekingen, die onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O.
werden uitgevoerd op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht,
hebben ten doel een beter inzicht te geven in de factoren, die bij vruchtbomen de
(ontijdige) vruchtval beïnvloeden. De werkzaamheden vormen een voortzetting van
een onderzoek, waarbij was komen vast te staan, dat de bladval in sterke mate afhankelijk is van de richting, waarin de zwaartekracht inwerkt op de bladeren.
Daar eerst in het najaar van 1956 met de proefnemingen werd begonnen, kunnen
nog geen resultaten worden medegedeeld.

Laboratorium voor Plantensystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

Naast de voortzetting van het sortimentsonderzoek bij de geslachten Delphinium,
Trollius en Helenium werd begonnen met de bestudering van de in ons land gekweekte tuinvariëteiten van Hosta, Aster dumosus, Aster novi-belgiï en Aster novaeangliae.
In samenwerking met het Brits Museum en het Herbarium te Kew (Engeland)
werd begonnen met de revisie van tropische Afrikaanse Myrtaceae en Myrsinaceae,
alsmede van het geslacht Cryptocoryne. Een aantal gewassen, dat van belang is voor
de landbouw in Frans Cameroun, werd geïdentificeerd.
Voorts werd begonnen met de revisie van de in de botanische tuinen van de Landbouwhogeschool, het Belmonte Arboretum en het Herbarium aanwezige soorten van
Sorbus, Geranium en Veronica. De revisie van de aldaar aanwezige Delphiniumsoorten
en Solanaceae werd afgesloten.
Het onderzoek betreffende de pathologische morfologie van heksenbezemverschij nselen, veroorzaakt door virussen, werd afgesloten.
Behalve de bovengenoemde onderzoekingen werden door het laboratorium op tal
van plaatsen in Nederland vegetatiekundige werkzaamheden verricht, die echter in
dit bestek buiten beschouwing moeten blijven.

Biologisch Station van de

Landbouwhogeschool

Door de strenge koude vielen van het Vitis-sortiment enige rassen uit. Bij het
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stekken van druif bleek, dat op zeer vochtige grond betere resultaten werden verkregen dan op drogere grond.
Met de Vaccinium-rassen Stanley en Rancocas werd een oriënterende stekproef
begonnen.
Van de uit het wild geselecteerde bramen bleken o.a. Rubus gratus en R. villicaulis
goed winterhard te zijn.
Bij de hazelnoten traden ziekten op, die in ons land nog niet eerder werden waargenomen. De Plantenziektenkundige Dienst stelde hiernaar een onderzoek in.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK

Stichting voor Plantenveredeling
De collectie Zuidamerikaanse cultuuraardappelen werd gedeeltelijk onderzocht op
het aantal chromosomen, op de mogelijkheid van kruising met Solanum tuberosum en
op resistentie tegen ziekten. Er werd reeds een drietal gevonden met resistentie tegen
aardappelmoeheid; ook waren er bij, die bestand waren tegen lichte vorst. De onderzoekingen t.a.v. de resistentie tegen Phytophthora infestans verdiepten het inzicht
in de betekenis van het Rx-, R2- en R3-gen voor de aantasting van blad en knol.
De samenwerking op het gebied van de wratziekte met het Pflanzenschutzamt te
Munster (Westfalen) werd voortgezet. Ook in 1956 bleek, dat enkele Nederlandse
aardappelrassen niet werden aangetast door het nieuwe wratziekte fysio G.
Het praktische kweekwerk voor het verkrijgen van rassen, die resistent zijn tegen
aardappelmoeheid, werd op beperkte schaal voortgezet. Er is reeds zeer veel resistent
materiaal bij de kwekers aanwezig. De larvenpopulatie bleek door verbouw van onvatbare rassen snel af te nemen.
Het kweken op resistentie tegen X-virus gaf goede resultaten; in vervolg op resultaten, die in het laboratorium waren verkregen, werd met succes een massale infectie
in de kas toegepast.
Het aardappelveredelingswerk op de Prof. Broekema-Hoeve in de Noordoostpolder
verschafte een inzicht in de waarde van vele géniteurs. Er werden l ^ miljoen zaden
gewonnen, waarvan een zeer groot gedeelte resistentie tegen Phytophthora bezat en
1
/ 3 deel bovendien resistent tegen aardappelmoeheid bleek te zijn. Hiervan werden
700.000 zaden verstrekt aan de particuliere kwekers, die tevens 75.000 in de kas
opgekweekte klonen ontvingen.
Bij de lupinen werden lijnen verkregen, die homozygoot zijn voor de kenmerken
resistentie tegen meeldauw en Fusarium, snelle jeugdontwikkeling en afwezigheid van
alcaloid.
Het stoppelknollenonderzoek verliep gunstig. De inteelt bleek bruikbaar te zijn als
basis voor hybride-veredeling; er werden sterke heterosiseffecten waargenomen. Ogenschijnlijk zijn nu reeds door bastaardering produkties mogelijk, die hoger zijn dan
die van de gangbare rassen. In drie jaar tijds werden uit enkele resistente individuen
families verkregen, die vrijwel geheel resistent zijn tegen knolvoet. Voorts werd gevonden, dat het gemakkelijk zal zijn na individuele selectie families te verkrijgen met
een hoog gehalte aan drogestof in de knol (circa 20—25% hoger dan de standaard51

rassen), zodat op deze wijze een verhoging van de produktie aan drogestof kan worden
bereikt. Voorts werd een laag gehalte aan mosterdolie nagestreefd. Er wordt aangenomen, dat in dit opzicht thans reeds vele goede families zijn verkregen.
De strenge winter en de infecties met gele roest maakten bij de granen een strenge
selectie op winterhardheid en resistentie tegen gele roest mogelijk. Het kruisingsprogramma voor wintertarwe werd gebaseerd op de combinatie van winterhardheid,
vroege voorjaarsontwikkeling en resistentie tegen gele en bruine roest en meeldauw.
Voor zomertarwe werd o.m. een programma opgezet om te bestuderen, in hoeverre
de oogsttijd van dit gewas, bij een gelijkblijvend produktieniveau, kan worden vervroegd. In de nieuwe ziektekassen werden ongeveer 200 kruisingsouders van zomeren wintertarwe op hun resistentie tegen 6 fysio's van gele roest onderzocht. De veredeling van wintergerst werd voor een belangrijk deel gericht op de teelt op de zandgronden, waarbij naast resistentie tegen meeldauw, roest en stuifbrand, vooral winterhardheid, vroegheid, tolerantie tegen lagere pH en korrelkwaliteit de aandacht kregen. Bij de haververedeling werd vooral gelet op droogteresistentie en vroegheid.
Naast een groot aantal populaties en géniteurs werd een aantal selecties van wintertarwe, zomergerst en haver aan diverse kweekbedrijven afgegeven.
Bij de diploide roggeveredeling werd vastgesteld, dat de technisch vrij eenvoudige
proefkruising van een groot aantal klonen met één gemeenschappelijke vader (topcross) tot ongeveer dezelfde resultaten leidt als de veel omslachtiger massale proefkruising der klonen onderling (polycross). Er werd begonnen met een onderzoek van
typen uit primitieve halfwilde roggelandrassen.
Ter verbreding van de algemene grondslag der tetraploide roggeveredeling werd
opnieuw een groot aantal tetraploide vormen afgezonderd. Door middel van cytologisch onderzoek en selectie werd de fertiliteit verbeterd. De korrelafzetting van ongeselecteerd tetraploid materiaal was reeds 7 8 % . Bij diploid materiaal werd een gemiddelde zetting van 83.6% bepaald. Volgens een onderzoek van het Nederlands
Proefstation voor Stroverwerking waren de vezellengte van het stro en de kwaliteit
van de uit het tetraploide stro bereide cellulose gunstiger dan die van diploide rogge.
Bij de mais kwamen opvallend goede families voor onder de in 1956 beproefde
nakomelingschappen van de in 1955 volgens de „recurrent selection"-methode verrichte proefkruisingen. Het cytologisch onderzoek naar monoploiden toonde aan, dat
deze anomalie in het maismateriaal zeer zelden voorkomt, zodat het onderzoek
hierover werd gestaakt.
Wat het vlas betreft, werden aanwijzingen verkregen dat roest- en brandresistentie
kan worden gecombineerd met stevigheid en kwaliteit. Speciale aandacht werd besteed aan het samenbrengen van brandresistentie en vroegrijpheid. Bij de olievlasveredeling bleken enkele jonge lijnen een grotere opbrengst te geven dan de standaardrassen.
De kruisingsprodukten van Engels en Italiaans raaigras produceerden in monocultuur 5 tot 9 % meer drogestof; zij maakten, in mengsels gezaaid, bij beweiding
een gunstiger indruk dan de standaardrassen van Engels raaigras hooitype. Tetraploide selecties van Italiaans en Engels raaigras hooi- en weidetype onderscheidden
zich in het zaaijaar van de meest aanbevelenswaardige diploide rassen door een
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snellere beginontwikkeling, een vluggere grondbedekking, een frissere bladkleur, een
lager gehalte aan drogestof, een hoger eiwitgehalte en een hogere drogestofopbrengst.
De nieuwste families van Italiaans raaigras muntten sterk uit in winterhardheid; ze
overtroffen verder de diploide standaard aanmerkelijk in drogestofopbrengst.
Bij het onderzoek van timothee-proefselecties bleek weinig verband te bestaan tussen de drogestofopbrengst in monocultuur en het gewichtsaandeel in de zode bij
mengcultuur.
Uit een eerste inteeltgeneratie van een vrij zachte kropaarkloon werden vier planten geselecteerd, die vrij bleven van de schadelijke kiezelzuurtandjes. Verwacht wordt,
dat de smakelijkheid en de voederwaarde van kropaar op deze wijze belangrijk verhoogd kunnen worden.
Een mengsel van op klaveraaltjes geselecteerde resistente families van rode klaver,
die bij laboratoriumproeven 0 — 1 5 % vatbare planten hadden, vertoonde op twee
besmette percelen vrijwel geen aaltjesaantasting ( 0 . 7 % ) . Het standaardras had een
aantasting van 46.7%.
De in bewerking zijnde tetraploide vormen van twee suikerbietenrassen en vijf
voederbietenrassen kwamen door cytologische controle en selectie in een stadium, dat
het materiaal werd afgegeven aan particuliere kwekers. Het onderzoek, dat verband
houdt met het verkrijgen van materiaal met tolerantie tegen vergelingsziekte, gaf
goede resultaten. De oogstdepressie van niet geselecteerde vormen was bij kunstmatige
besmetting door geïnfecteerde luizen aanmerkelijk groter dan bij het op tolerantie
geselecteerde materiaal. Enkele van opnieuw in bewerking genomen voederbietenrassen hadden een opmerkelijke begintolerantie. De polyploide vormen van suikerbieten
onderscheidden zich, wat tolerantie betreft, niet van het diploide materiaal.
Van enkele van de in vorige jaren geselecteerde koolzaadfamilies met goede opbrengst bleek het oliegehalte relatief hoog te zijn.
In 1956 werd een aanvang gemaakt met een programma voor de veredeling van
landbouwstambonen. Het was mogelijk een selectie op vatbaarheid voor verschillende
stammen van Colletotrichum lindemuthianum uit te voeren na opzettelijke infectie van
kiemplanten met deze schimmel.
Uit het oudere materiaal van blauwmaanzaad kon een selectie worden afgezonderd,
die van betekenis kan worden voor de praktijk. Naast een uitstekende zaadkwaliteit
werd hierin enige resistentie tegen valse meeldauw waargenomen.

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

Het toetsen van wilde en halfwilde roggesoorten uit Centraal-Azië op hun geschiktheid als géniteur werd voortgezet. Er werd uitbreiding gegeven aan de proeven betreffende de cyclisch herhaalde selectie (recurrent selection), aangezien de toepassingsmogelijkheden van deze methode zich niet beperken tot rogge en mais.
Bij het onderzoek naar de erfelijkheid van de resistentie tegen het oude inheemse
fysio D van de aardappelwratziekte bleek de hypothese van de Noor Lunden niet
geheel juist te zijn. Door het toetsen op wratziekteresistentie van zaailingen uit spe53

ciaal voor dit doel gemaakte kruisingen zal het binnenkort mogelijk zijn een beter
inzicht te verkrijgen. In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst werd
een onderzoek ingesteld naar de erfelijkheid van de resistentie tegen het in het buitenland opgetreden nieuwe fysio G van de aardappelwratziekte.
Nagegaan wordt, op welke wijze de rijpingstijd bij aardappelen overerft en in
hoeverre er een redelijke kans bestaat om bij gebruik van betrekkelijk laatrijpe géniteurs bij het kweekwerk ook vroegrijpe rassen te verkrijgen. In aansluiting hierop
wordt onderzocht of de zekere mate van incubatieresistentie tegen Phytophthora bij
een aantal laatrijpe rassen te combineren is met vroegrijpheid.
Het ernstig optreden van Phytophthora infestans verschafte de gelegenheid te velde
het voorkomen van nieuwe biologische rassen van deze parasiet te bestuderen. Voorts
was het mogelijk het inzicht in de resistentie en in de samenhang van blad- en knolresistentie te verdiepen.
In een warenhuis werd de collectie aardappelrassen opgekweekt, die in 1955 in
Peru, Bolivia en Argentinië was verzameld. Bij deze rassen werd begonnen met het
zoeken naar eigenschappen, die voor het veredelingswerk van belang kunnen zijn.
Enkele nummers werden gevonden, waarop zich, in zwaar besmette grond, geen
cysten van Heterodera rostochiensis vormen. Verder bleek, dat de verzamelde collectie in allerlei opzichten een aanmerkelijk grotere spreiding vertoont dan het Europese rassensortiment.
Het onderzoek van de uit diploide Petkuser rogge verkregen tetraploide rogge
kwam in een zodanig stadium, dat het gewenst geacht werd dit Vadetra-materiaal
over te dragen aan de Nederlandse kwekers. In overleg met de erkende roggekwekers
werd daarvoor een oplossing gevonden.
Het vergelijkend onderzoek van nakomelingschappen van reciproke kruisingen van
tarwe, gerst, lupinen en vlas werd voortgezet, terwijl ook paarkruisingen van rogge
in dit onderzoek werden betrokken.
Voor de verdorringsverschijnselen, die in de F1 van bepaalde tarwekruisingen optreden, werd een genetische verklaring gevonden.
Op het gebied van de gerstveredeling werden goede resultaten bereikt. De Vinesco
wintergerst breidde zich uit, terwijl de uit de soortskruising Hordeum laevigatum x
sativum verkregen zomergerstrassen Minerva en Vada als produktieve voergerstrassen
de aandacht trokken.

Veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau
Voor alle in veredeling zijnde granen geldt, dat gestreefd wordt naar een zo gunstig
mogelijke combinatie van opbrengst, strostevigheid en korrelkwaliteit. Bij een aantal
nieuwe selecties van tarwe, haver en gerst leek deze combinatie zo gunstig, dat tot
aanmelding bij het Centraal Rassenregister werd overgegaan. Bij winterrogge werd
het onderzoek naar een methode, om klonen gedurende ten minste 3 jaren vegetatief
in stand te houden, voortgezet; hierbij werden hoopgevende resultaten verkregen.
De basis van de veredeling van de tetraploide winterrogge werd met een aantal
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tetraploid gemaakte rassen verbreed. Bij zomergerst werden selecties met goede
produktie gevonden, die resistentie tegen stuifbrand bezitten. Voorts werd nog gewerkt aan de verbetering van de inoculatiemethodiek.
Bij aardappelen werden vorderingen gemaakt met het bijeenbrengen van verschillende resistentie-eigenschappen in klonen met goede produktie en kwaliteit. Er werden
nieuwe factoren voor resistentie tegen Phytophthora gevonden, die in kruisingen
werden verwerkt.
Bij erwten werd meer en meer gestreefd naar rassen met korter en steviger stro,
in combinatie met resistentie tegen topvergeling en Amerikaanse vaatziekte. Bij stambonen werd verder gewerkt aan een terugkruisingsprogramma op resistentie tegen
vlekkenziekte. Een aantal stammen met resistentie tegen vetvlekkenziekte is in beproeving.
Bij de grassen werden sterke aanwijzingen verkregen, dat de tetraploide vormen
perspectieven openen. Tetraploid Engels raaigras weidetype, tetraploid Westerwolds
raaigras en octoploid veldbeemdgras werden bij het Centraal Rassenregister aangemeld, benevens Engliaans raaigras. Dit laatste is een kruising van Engels en Italiaans
raaigras. Van glad kropaar werd meer materiaal geselecteerd. Van spurrie werd een
tetraploide vorm in beproeving gegeven.
Ook bij voederbieten gaven de polyploide vormen zeer hoopgevende resultaten.
De recent begonnen veredeling van suikerbieten zal zich eveneens in deze richting
bewegen. Daarnaast zal bij dit gewas gebruik worden gemaakt van manlijke steriliteit; er zal o.a. geselecteerd worden op éénkiemig zaad.

Stichting Kweekbedrijf

C.I.V.

Het onderzoekingswerk bij aardappelen had betrekking op korte-dagbelichting, de
houdbaarheid en de resistentie tegen Phytophthora. Deze werkzaamheden resulteerden
in het vinden van stoppelaardappelen, die gemakkelijk virusvrij kunnen worden gehouden, bovendien resistent zijn tegen Phytophthora en die door de goede houdbaarheid geschikt zijn voor de export naar veraf gelegen gebieden.
In verband met de vraag naar granen met een hoger eiwitgehalte werden in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij voederproeven met varkens genomen, waarbij partijen gerst met uiteenlopende eiwitgehalten
werden gebruikt om het praktisch effect van de verhoogde eiwitgehalten te onderzoeken. Tot dusverre was het resultaat negatief.
Voor een nadere oriëntering omtrent grassen met resistentie tegen droogte, die
bestemd zijn voor het gebruik in kunstweiden op droge gronden, werden uitheemse
grassen onderzocht, die afkomstig zijn uit min of meer aride gebieden.

Instituut voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Aan de Raad voor het Kwekersrecht konden rapporten worden uitgebracht over
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de zelfstandigheid van een aantal ter registratie aangeboden haver-, zomergerst- en
erwtenrassen. Een rapport over een aantal aardappelrassen is bijna voltooid, een
rapport over een aantal tarwerassen is in voorbereiding.
Bij zomergerst werd nogmaals een kiemrustonderzoek verricht. De uitkomsten, die
in de loop van enkele jaren werden verkregen, zullen thans in een verslag worden
samengevat. Er werden opvallende rasverschillen gevonden wat betreft het tempo,
waarin na de oogst de bereidheid tot kiemen tot ontwikkeling komt. Ook de invloed
van het jaar op het gedrag van een ras bleek belangrijk te zijn.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de systematische plaats van verschillende
kool- en raapachtige voedergewassen. Dit onderzoek was een gevolg van de toenemende belangstelling voor het gewas bladkool, waarvan aanvankelijk niet bekend
was, of het tot de soort Brassica oleracea of tot de soort Brassica napus behoorde.
Het onderzoek naar de meest geschikte combinatie van haver met zomergerst in
mengteelt werd voortgezet. Als gevolg van de resultaten van dit onderzoek werd in
de rassenlijst voor 1957 een nieuw hoofdstuk opgenomen, genaamd Mengteelt haver
en gerst.
Een rassenenquête, reeds in 1955 in Zeeuws-Vlaanderen gehouden, werd bewerkt.
Het bleek, dat er enkele systematische afwijkingen voorkomen, die een correctie van
de op de gebruikelijke wijze geschatte rasverhoudingen nodig maken.
In 1956 werden voor de tweede maal polyploide voederbietenrassen beproefd, n.1.
twee Deense en twee Nederlandse rassen. Deze polyploide rassen kenmerken zich
door veel grofgesteeld loof met enigszins platte groeiwijze en door een goede grondbedekking. De opbrengst van een in 1955 beproefd Deens polyploid ras bleek niet
mee te vallen, doch de resultaten van de vier in 1956 beproefde polyploide rassen
waren hoopgevend.
In verband met de toetsing van rassen van stoppelknollen op resistentie tegen knolvoet worden telkenjare stoppelknollenrassenproefvelden aangelegd op zwaar met deze
ziekte besmette percelen. Enkele jaren geleden begonnen enige kwekers hun kweekmateriaal uit te zaaien op door het instituut aangegeven percelen, waarvan de knolvoetbesmetting bij vorige beproevingen reeds was getoetst. De hieruit voortgekomen
goede kweekprodukten werden drie jaar geleden na een korte, doch intensieve beproeving op de Rassenlijst geplaatst. Dit jaar bleek wederom, dat deze selecties aan de
gestelde eis, nl. resistentie tegen knolvoet, ook op zwaar besmette percelen voldeden.
Van kwekerszijde valt een groeiende belangsteling waar te nemen voor de selectie
op knolvoetresistentie.
Bij internationale E.P.A.-proeven, waaraan het instituut meewerkt, sloegen de
Nederlandse grasrassen en ook de Duitse, vooral wat uitwintering betreft, een goed
figuur. Bij luzerne bleek weer de superioriteit van de Noord-Franse rassen, vooral
bv. van Du Puits, ten opzichte van de andere buitenlandse herkomsten. Bij de proef,
waarbij luzerne en kropaar in mengsel waren uitgezaaid, konden de luzernes de concurrentie met gras door het maaien bij 20 cm hoogte niet volhouden. Aan het eind
van het eerste proefjaar bleken de rassen van het media-type de genoemde behandeling iets beter te verdragen dan de rassen van het Noord-Franse type. De jaarproduktie van de mengsels bleef in drogestofopbrengst belangrijk ( ± 2 0 % ) beneden de
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produktie van luzerne in monocultuur; de ruweiwitopbrengst bleef ongeveer gelijk.
Voor rietzwenkgras gold de mening, dat het vee deze grassoort slecht apprecieert.
Bij de proeven bleek de smakelijkheid echter wel mee te vallen, doch afgewacht moet
worden of de melkproduktie bij de voedering met deze grassoort op peil zal blijven.
Uit de concurrentieproef met gras en klaver onder beweidings- en maai-omstandigheden bleek o.a., dat klaver de concurrentie met gras beter kan volhouden bij rijenzaai dan bij gemengde uitzaai, terwijl verder ook hier weer kwam vast te staan, dat er
bij deze concurrentie belangrijke klaverrasverschillen optreden.
Op de gazonproefvelden viel in het afgelopen jaar wederom op, hoe gunstig de
Nederlandse gazonselecties afsteken tegen de buitenlandse herkomsten. Uit de hoeveelheid materiaal, die voor onderzoek wordt aangeboden blijkt, dat de kwekers zich
intensief bezighouden met de veredeling van de voor gazons en sportvelden gebruikte
rassen. Er werden enkele proefvelden aangelegd, zowel met bekende als met nieuwe
mengsels van gazongrassen, terwijl er een plan werd uitgewerkt om dit zelfde te
kunnen doen met sportveldmengsels onder sportveldcondities.
De voederproeven over de waarde van de drogestof van voederbietentypen met
verschillend drogestofgehalte werden afgesloten. Als voorlopig resultaat kan worden
medegedeeld, dat een hoeveelheid drogestof van hooggehaltige voederbieten evenveel
waarde heeft als eenzelfde hoeveelheid drogestof van laaggehaltige voederbieten;
alleen bij schrale voedering ontstond enig verschil. Een publikatie hierover is in
voorbereiding, evenals één over de proef, waarbij getracht werd na te gaan welke
invloed de verschillende Cruciferen hebben op de smaak van de melk.
Voor het onderzoek van verschillende raskenmerken werd een wiskundige methode
uitgewerkt, waarmee het aantal waarnemingen kan worden berekend, dat nodig is bij
de vergelijking van een bekend ras met een ras, waarvan de identiteit niet vaststaat*
voor de vaststelling van eventuele verschillen.

Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor
Mout en Bier T.N.O.

Brouwgerst,

De beide brouwgerstrassenproefvelden in Oostburg en Bruinisse gaven wederom
te zien, dat het ras Carlsberg II van de bekende brouwgerstrassen de hoogste opbrengst geeft. Het ras Proctor gaf ongeveer dezelfde opbrengst als Balder, doch het
was als steeds ongeveer een week later rijp. De opbrengst van het ras Domen was
ca 1 0 % lager dan Balder. Dit ras, dat zich door een uitzonderlijk stijf stro en een
zeer goede moutkwaliteit onderscheidt, geeft in zijn land van herkomst, Noorwegen,
goede opbrengsten, zodat onderzocht zal worden of dit ook b.v. door dikker inzaaien
in Nederland kan worden bereikt.
Op een zgn. kwekersstammenproefveld werd een vergelijking gemaakt tussen de
belangrijke kwekersstammen en de rassen Balder, Carlsberg II en Proctor. Deze proef
diende om een oordeel over de moutkwaliteit van het nieuwe kweekmateriaal te kunnen vormen.
In samenwerking met het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
57

gelukte het ook het ras Carlsberg II in mengsels met andere gerstrassen te herkennen
en kwantitatief te bepalen.

Nederlands

Vlasinstituut

Bij het rassenonderzoek in vezelvlas bleek het nieuwe ras Madonna gemiddeld de
hoogste opbrengst aan gerepeld strovlas te geven.
Het rassenonderzoek in hennep bracht aan het licht, dat de eenhuizige, middelvroege selectie van Von Sengbusch een vezelgehalte van 3 1 % kan opleveren, met een
goede vezelkwaliteit. Deze selectie gaf een opbrengst van ongeveer 3700 kg vezel per
ha. Het eenhuizige Franse ras en de tweehuizige Italiaanse rassen leverden een opbrengst op van resp. 2200 en 2000 kg vezel per ha.
De stevige rassen Madonna, Wiera, Solido en Hollandia bleken onder de zeer
slechte weersomstandigheden van 1956 het minste oogstrisico te geven.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Op grond van de resultaten van het selectie-onderzoek werden twee facultatieve
selecties bevorderd tot hoofdselectie. Het betrof de Noordhollandse Strogele, selectie
Plastro, en de Noordhollandse Bloedrode, selectie Brillant, die beide in de rassenlijst
werden opgenomen.
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd
voortgegaan met het verrichten van onderzoekingen betreffende het kweken van een
heterosis-ui.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

In 1956 werd gereedgekomen met het kweken van een, door zaad vermenigvuldigbare, manlijk steriele stam van het uienras Primeur. In het voorjaar van 1957 zal
materiaal hiervan worden afgegeven aan enkele hybride-kwekers, opdat dit kan worden gebruikt bij proefnemingen ter winning van een Fj-ras.
Ten behoeve van de selectie op betere dorsbaarheid van de hauw van radijs werd
in het reeds geselecteerde materiaal lijnselectie toegepast. Voorts werd uit Aziatische
landen een grote serie vormen van radijs betrokken, ten einde na te gaan of hierin
voor het vraagstuk van de dorsbaarheid nieuwe mogelijkheden schuilen.
Naar aanleiding van de afzetmoeilijkheden bij verwerkte asperges, werd gewerkt
aan de ontwikkeling van een vezelvrije asperge. In verband met de oogstproblemen
werd begonnen met een onderzoek over groen te oogsten rassen.
De toepassing van inteelt bij prei leverde perspectieven voor de veredeling van
dit gewas op. Gevonden werd, dat de Fj's zich niet uitsplitsen, zodat prei eerder een
zelfbestuiver dan een kruisbestuiver lijkt te zijn.
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Door het kweken van een tussengeneratie bij witlof in de winter gelukte het in
bepaalde gevallen de selectiecyclus in plaats van tweejarig, éénjarig te maken.
De kruisingen tussen een voor knolvoet vatbare sluitkool en een onvatbare variëteit
leverden een Ft op, die vatbaar voor de aantasting bleek te zijn. Dit wijst er op, dat
de resistentie tegen knolvoet mede wordt bepaald door recessieve factoren. Kruisingen
tussen sluitkool en bloemkool gaven een F 15 die wat de ontwikkeling van de bloem
betreft, overeenkomt met die van bloemkool.
Bij het kweekwerk bij tomaten, dat ten doel heeft vroegrijpende rassen te verkrijgen, werd op verschillende manieren getracht kruisingen tot stand te brengen tussen
Lycopersicum exculentum en Lyc. glandulosum, welke laatste resistent is tegen kurkwortel.
Het veredelingswerk bij komkommer betrof het zoeken naar uitgangsmateriaal voor
het kweken van rassen, die resistent zijn tegen mozaiek. Voorts werden kruisingen
verricht ter verkrijging van een goed ras voor de teelt in warenhuizen.
Bij het kruidenonderzoek gelukte het door selectie in Archangelica off. het oliegehalte in de verse wortel te verhogen. Bij Digitalis purpurea werden goede resultaten
verkregen wat betreft de selectie op het totale gehalte aan glycosiden en de samenstelling daarvan. Het gehalte aan alkaloïden in Lobelia inflata bleek door stikstof, in de
vorm van nitraat, gunstiger te worden beïnvloed dan door een stikstofgift in de vorm
van ammonia. Het onderzoek betreffende de juiste teeltwijze van Valeriana off. leverde gunstige resultaten. Bij Trifolium pratense werd na selectie een variëteit met gesteelde bloemen verkregen; getracht wordt te komen tot een verhoging van het aantal
bloemen per plant. Verschillende proefnemingen toonden aan, dat het waarschijnlijk
mogelijk zal zijn in Nederland aromatische sigarentabakken te telen.
Het veredelingswerk bij de aardbeien vond regelmatig voortgang. Er werd een
begin gemaakt met de veredeling van rode en zwarte bes.
Voor de verbetering van het appel-, peren-, kersen- en okkernotensortiment werd
een groot aantal selecties verricht. Ten aanzien van de appel werd in samenwerking
met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek gezocht naar rassen met
resistentie tegen schurft en stambasisrot. Deze rassen kunnen als tussenstam dienst
doen, doch zij zullen tevens op hun waarde als onderstam worden onderzocht. Ter
verbetering van het kersensortiment wordt gewerkt met een groot aantal zaailingen.
Er werden nieuwe kruisingen uitgevoerd met Japanse Azalea en Potentilla. Aan het
kruisingsprogramma werden toegevoegd Aristolocha, Kalmia, Prunus, Ribes en Spiraea. Bij verschillende gewassen werden goede resultaten verkregen, vooral bij Cytisus
en Weigelia. Doch ook bij Azalea, Cotoneaster en Rhododendron wordt verwacht, dat
in de komende jaren verbeteringen zullen worden verkregen.
Het in het afgelopen jaar begonnen klimaatonderzoek gaf tot nu toe bevredigende
resultaten. Het leidde onder meer tot de conceptie van het „fotothermogram", een
grafische vorm, waarin het klimaat en de plantenfysiologische eisen ten aanzien van
daglengte en temperatuur tot uiting kunnen worden gebracht.
In verband met de slechte kieming van zaden van vroege kersenrassen, hetgeen het
gevolg is van abortie van het embryo, werd nagegaan of de kieming tot stand gebracht
59

kan worden met behulp van een kunstmatige cultuur van de onontwikkelde embryo's.
Deze werkwijze leidde tot een gedeeltelijke ondervanging van het euvel.
Er werden verschillende tetraploide rode bessenplanten gewonnen na behandeling
van de zaden met een colchicine-oplossing, terwijl tenslotte tevens veel aandacht werd
besteed aan het kweken van tetraploide wortelgewassen, met name knolraap, radijs
en rode biet.
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het veredelingswerk met Cyclamen werd op grote schaal voortgezet. Kruising van
het roodbloeiende ras „Firefly" met de rassen „Wit", „Wit met oog" en „Sylphide"
(donkerlila) gaf in alle gevallen planten met de lichtrose bloemkleur van het ras
„Salmoneum oculatum". Daar dit tot nu toe vrijwel niet zuiver te kweken was, openen
zich hier nieuwe perspectieven voor de praktijk. Voorts werd gevonden, dat grootbloemigheid waarschijnlijk door drie recessieve erffactoren wordt beheerst. Enkele
nieuwe kleinbloemige rassen werden aan de praktijk overgedragen. Naar aanleiding
van een verzoek van het Internationale Tuinbouwcongres om een naamlijst van
Cyclamen op te stellen, werd een grote collectie rassen bijeengebracht. Met het chromatografisch onderzoek van de bloemkleur en de telling van het aantal chromosomen
werd een begin gemaakt.
Het veredelingswerk met peulen leverde een vroeg ras, dat ter beproeving aan de
praktijk werd uitgegeven.
De uit vorig onderzoek verkregen lijnen Callistephus chinensis, die resistent zijn
tegen Fusarium, werden met vatbare rassen gekruist. Uit de Fj en de eerste terugkruisingsgeneratie kan worden afgeleid, dat de resistentie dominant is en door verschillende genen, mogelijk twee of drie, wordt bepaald.
De erfelijkheid van de bloeireactie werd nagegaan bij spruitkool en Salvia splendens. Bij het eerste gewas bleek éénjarigheid dominant te zijn over tweejarigheid. De
bloei van Salvia splendens bleek te worden beheerst door de milieufactoren daglengte
en lichtintensiteit; deze factoren vertonen interacties.
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
De proefnemingen ten behoeve van de veredeling van vroege aardappel, boon, erwt,
komkommer en tomaat werden voortgezet.
De landelijke rassenproef met stamslabonen werd afgesloten; de resultaten ervan
werden samengevat in een mededeling van het proefstation. Aan deze proef werd
medewerking verleend door verschillende Rijkstuinbouwconsulentschappen, terwijl
tevens ten behoeve van dit onderzoek op een aantal plaatsen in België proeven
werden genomen.
Proefstation voor de

Boomkwekerij

Bij het veredelingsonderzoek werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid in het
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Noors-Nederlandse centrum voor het onderzoek van kernenergie te Kjeller zaden aan
een bestraling met neutronen bloot te stellen, met het doel mutaties te verkrijgen. Een
dergelijke behandeling werd toegepast op zaden van Forsythia en Clematis.
Er werden veelbelovende kruisingen verkregen bij Weigelia, Cytisus en Rhododendron.

Proefstation voor de Bloemisterij
In het afgelopen jaar werden vergelijkende rassenproeven genomen bij dahlia,
anjer, Cyclamen, rozen en Saintpaulia. Enkele nieuwe typen van Cyclamen, die werden gekweekt door het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool, werden geselecteerd, waarna ze aan de praktijk zullen worden overgedragen.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool
De factorieel-genetische analyse van de kleureigenschappen der verschillende plantendelen van de boon en het hierop aansluitende chemogenetische onderzoek naar de
aard van de werking dezer kleurgenen, waarvan sommige ook smaak, resistentie, enz.
beïnvloeden, ondervonden goede voortgang.
Bij tabak werd vooral aandacht besteed aan de erfelijkheid van de bloemkleur en
de zaadkwaliteit en aan het verband, dat tussen deze beide somatische mutatie vertonende eigenschappen blijkt te bestaan.
Verschillende aspecten van het cytotaxonomisch en genecologisch onderzoek omtrent natuurlijke Polyploidie bij Festuca en enkele andere grassen bleken ook voor de
praktijk van betekenis te zijn.
De verkrijging van soortbastaarden tussen kers en perzik bleef moeilijkheden
opleveren. De zeer talrijke kruisingen hebben een aantal zaden en ook enkele doorgroeiende kiemplanten opgeleverd, maar de bastaardnatuur daarvan is nog niet geheel
zeker.
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PLANTENZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig

Onderzoek

Uit onderzoekingen betreffende appelmeeldauw bleek, dat de infectie, in tegenstelling tot de vrij algemeen verbreide opvatting, reeds bij temperaturen van 15 °C of
lager tot stand kan komen. In 1956 trad ook bij appels vruchtrot op, als gevolg van
infectie met Phytophthora syringae; dit was tot nu toe alleen van peren bekend.
Vastgesteld werd, dat het in hoge mate waarschijnlijk is, dat behalve P. cactorum
ook P . syringae stambasisrot bij appelbomen kan veroorzaken. Dit feit is van belang,
omdat de beide schimmels samen een zeer groot temperatuurtraject bestrijken. Tevens
wordt hierdoor het probleem van het samenstellen van een sortiment resistente tussenstammen minder eenvoudig. Toch kon op grond van infectieproeven een tweetal rassen
als tussenstam aan de boomkwekers worden aanbevolen.
De hier in Nederland schadelijke verwelkingsziekte bij anjers bleek te worden
veroorzaakt door de bacterie Erwinia spec. Deze en Pseudomonas caryopylli, die in
Amerika de veroorzaker van deze ziekte is, geven macroscopisch een duidelijk verschillend ziektebeeld, zodat verwarring niet behoeft voor te komen.
Gebleken is dat zilverschurft bij aardappelen van veel belang is voor de houdbaarheid en voor de spruitkracht van pootgoed. Door de moderne bewaarmethoden
wordt de schade, die deze schimmel veroorzaakt, geaccentueerd. Ontsmetting van de
knollen leidt niet alleen tot een betere bewaarbaarheid van de behandelde aardappelen; deze werkwijze heeft ook een sterk verminderde aantasting van de nateelt ten
gevolge. De ontsmetting van aardappelen, die eveneens van belang is in verband met
de Rhizoctonia-ziekte en de aantastingen door Colletotrichum atramentarium en Fusarium coeruleum, komt hierdoor nog meer in de belangstelling te staan.
Een grondontsmetting met pentachloornitrobenzeen tegen het optreden van aardappelschurft leverde een bestrijding op, die meer dan één jaar merkbaar is.
Het kunstmatig drogen van plantuitjes ter bestrijding van koprot en tot behoud
van de kleur bleek een groot succes te zijn, juist in de jaren, dat de omstandigheden
voor het drogen te velde zeer ongunstig zijn; 1956washiervan een sprekend voorbeeld.
In enkele, oorspronkelijk met virus besmette aardbei- en frambozenplanten en
zwartebessenstekken, die in 1955 een warmtebehandeling hadden ondergaan, kon ook
bij de in 1956 herhaalde toetsing geen virus worden aangetoond. Ten behoeve van de
N.A.K.-B. werden weer verscheidene aardbeiklonen op de aanwezigheid van virus
onderzocht. Daar dit onderzoek nu tot routinewerk is teruggebracht, zal het in 1957
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aan de Plantenziektenkundige Dienst worden overgedragen. Van een Eckelraderzieke
kerseboom kon met sap een virus op tabak worden overgebracht.
Een veldproef liet zien, dat het gebruik van virusvrij slazaad slechts zin heeft, als
geen besmetting met slamozaiek van buitenaf is te duchten. De kurkwortelziekte van
de tomaat, die aan een virusinfectie werd toegeschreven, bleek door een schimmel te
kunnen worden veroorzaakt.
Er werden sterke aanwijzingen verkregen, dat infectie van aardappelplanten met
bladrolvirus doorgaans alleen slaagt, indien jeugdige spruiten met bladrolvirusdragende bladluizen worden bezet. Wanneer dit virus zich in de plant heeft gevestigd,
dringt het snel naar de knollen door en besmet daar alle ogen. Begonnen werd met
een uitgebreid onderzoek naar de virusziekten, die in Nederland bij vlinderbloemigen
(in het bijzonder erwten en klavers) optreden. De voorjaarsziekte van zaadpeen bleek
een virusziekte te zijn, die door bladluizen wordt overgebracht. Dit opent de mogelijkheid van een effectieve bestrijding.
Een begin werd gemaakt met een uitvoerige biochemische studie over mogelijke
verschillen tussen viruszieke en gezonde planten, in de hoop aldus tot een snelle
diagnosemethode te geraken.
In proeven ter bestrijding van de aardbeimijt werden goede resultaten bereikt.
Laboratoriumproeven gaven geen aanwijzingen, dat de slechte ervaringen bij de
zomerbestrijding van de groene appeltakluis moeten worden toegeschreven aan een
resistent worden van deze bladluis tegen parathion.
Voor de relatie tussen de schemeringtemperatuur en de eiafzetting van het fruitmotje werd een bruikbaar kriterium gevonden. De vroege wormstekigheid bij appel
bleek te worden veroorzaakt door het motje Pammene argyrana Hb.; hiervan werd
de biologie en de bestrijding uitgewerkt. Voor de bestrijding van het fruitspint zonder
gebruikmaking van fosforesters werd een schema uitgewerkt. De frambozenschorsgalmug kon met succes worden bestreden door de eerste meischeuten van de framboos weg te halen; indien dit niet mogelijk is, moeten een of meer stengelbespuitingen met fosforesters toegepast worden. Een studie van de relatie tussen de aantasting
door de galmug en die door parasitaire schimmels — die taksterfte kan veroorzaken
— leidde tot bestrijdingsmogelijkheden, waardoor de frambozenteelt voor bepaalde
gebieden veel aantrekkelijker zal worden. In laboratoriumproeven werden veelbelovende resultaten met betrekking tot de bestrijding van de rondknopmijt bij zwarte
bes verkregen.
Toepassing van slechts twee bespuitingen met heptachloor reduceerde in sterke
mate de aantasting van spruitjes door de kleine koolvlieg; ook met diazinon, malathion en parathion werden gunstige resultaten verkregen. Voorts werd een methode
uitgewerkt voor de bestrijding van de bonekever, namelijk een koudebehandeling
van de opgeslagen bonen. De kiemkracht en de smaak der diepgevroren bonen bleken
niet te worden geschaad door deze behandeling.
In 1956 trad in verschillende gewassen weer hevige aantasting door stengelaaltjes
op bij besmettingsgraden van 10—20 stengelaaltjes per 500 g grond. Vapam bleek,
toegediend in de winter op lichte duinzandgrond, een goede nematicide werking te
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hebben tegen Hoplolaimus uniformis en Pratylenchus sp. Op kleigrond was dit middel niet werkzaam tegen stengelaaltjes en Pratylenchus sp.
In 1956 werd voor de eerste maal het voorkomen van boriumgebrek in de fruitteelt
in Nederland bewezen, namelijk bij een pereboomgaard te Venhorst.
Door een kweker werd in samenwerking met de Proeftuin Noord-Limburg een
begin gemaakt met de veredeling van augurken op resistentie tegen Glomerella lagenarium.
Aan een 7-tal kwekers werd materiaal van fysio O van Phytophthora infestans geleverd. Alle overige aanwezige fysio's werden in stand gehouden. Het bleek, dat zich
vaak veranderingen voordeden in het infectie-spectrum. Er werd een regeling getroffen om de kwekers, die werken aan de resistentie van bieten tegen vergelingsziekte,
in het voorjaar te kunnen voorzien van zieke bietenplanten, bezet met een levenskrachtige bladluizenpopulatie. Het overwinteren van de bladluizencultuur gaf in
voorgaande jaren bij de meeste kwekers grote moeilijkheden.
Aan de hand van een groot aantal veldproeven werd een beter inzicht verkregen
in het voorkomen van fysiologische rassen bij de veroorzaker van de knolvoet. Er zijn
nu drie vormen bekend, namelijk een koolfysio, een knolfysio en een koolraapfysio.
Op het proefveld te Wageningen werd een nieuw fysio van gele roest gevonden, dat
het zeer resistente tarweras Chinese 166 aantast. Het was nog niet mogelijk het te
determineren. Bij de tarwestuifbrand werd eveneens een nieuw fysio gevonden, dat het
ras Leda aantast. Tot nu toe was dit ras resistent voor alle fysio's, waarmede werd
gewerkt.

Plantenziektenkundige

Dienst

Bij het onderzoek van zaadontsmettingsmiddelen ter bestrijding van haverstuifbrand werd met succes gebruik gemaakt van een kunstmatig geïnfecteerde partij.
Een aantasting door vlasaardvlooien werd met goed resultaat voorkomen door het
zaad met lindaan 2 0 % te behandelen (3 g per kg zaad) ; de kiemkracht van het
zaad werd niet nadelig beïnvloed, mits het tevens werd ontsmet met TMTD.
Gele roest bij tarwe werd met succes bestreden met zineb en maneb, in een dosering
van 3 kg per ha. De toevoeging van een hechter verbeterde het effect van deze middelen. Deze bestrijding kan echter niet worden aangeraden aan de praktijk, omdat de
kosten de baten overtreffen.
Een eerste poging tot een bestrijding van valse meeldauw bij erwten leverde een
hoopvol resultaat op, indien vijfmaal werd gespoten met zineb of maneb, in een hoeveelheid van 3 kg per ha.
Ook voor de bestrijding van de spikkelziekte bij bonen bleken zineb of maneb (4 kg
per ha) het aangewezen middel te zijn.
De werking van zineb als middel tegen het optreden van aardappelziekte (Phytophthora infestans) kon belangrijk worden verbeterd, wanneer het gewas na het
optreden van de eerste loofaantasting wekelijks werd behandeld. In vergelijking met
het normale spuitschema met koperoxychloride werd ondanks een ernstiger knolaan-
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tasting, die echter belangrijk minder was dan bij het normale spuitschema met zineb,
toch een hogere opbrengst aan gezonde knollen verkregen. Door een verhoging van de
dosering van 3-5 tot 4-6 kg per ha werd noch met de 65- en de 8 0 %-ige zineb, noch met
maneb een betere werking verkregen. Maneb ging de knolaantasting nog slechter tegen
dan zineb. Op kleigronden en vochthoudende zandgronden leverde het spuitschema,
waarbij na één tot twee behandelingen met zineb werd overgegaan op bespuitingen
met koper bevattende middelen, de beste resultaten op. Het tijdig doodspuiten was in
1956 een effectieve maatregel tegen de knolaantasting.
De rhizoctonia-ziekte van de aardappel was, behalve door de normale knolontsmetting van het pootgoed, ook door een grondbehandeling met PCNB, veertien dagen vóór
het poten uit te voeren, goed te bestrijden.
In tegenstelling tot 1955 waren de resultaten van het onderzoek betreffende het
loofklappen en doodspuiten ter vervanging van het looftrekken bij pootaardappelen
zeer gunstig. De natte weersomstandigheden en het vergevorderde groeistadium van
het gewas hebben hierop ongetwijfeld invloed uitgeoefend.
De nawerking van een behandeling met DD op de aaltjespopulatie in de grond
manifesteerde zich bij diverse grassen in monocultuur twee jaar na de behandeling in
meeropbrengsten van 34-70%. In 1957 zal de oorzaak van het verschil in gedrag
tussen grassen in monocultuur en in mengsel worden nagegaan.
In een proef ter bestrijding van het bietenkevertje werden goede resultaten verkregen met een grond- en zaadbehandeling met resp. heptachloor 2 5 % , dieldrex 1 5 %
en dieldrin. De bespuitingen van het jonge gewas gaven een minder goed effect. Uit
proeven betreffende de bestrijding van de bietenvlieg bleek, dat met dieldrin de beste
resultaten worden verkregen als de bespuiting wordt uitgevoerd zodra de eerste mineergangen in de bladeren worden aangetroffen. Bij gebruik van parathion dient men
echter te wachten tot reeds meer dan de helft van de planten mineergangen vertoont.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden
van wilde haver in enkele gewassen. Met medewerking van Rijkslandbouwconsulentschappen en Gewestelijke Keuringsdiensten van de N.A.K. werd een enquête gehouden
over het voorkomen van wilde haver in Nederland. De voorlopige indruk is, dat er
geen verband bestaat tussen het optreden van wilde haver en de grondsoort, de grondbewerking of de vruchtwisseling.
Er kwam een nieuw type groeistofbevattend middel op basis met methylchloorfenoxyboterzuur (MCPB) op de markt voor de toepassing in granen met klaver als
ondervrucht en in klaverrijk grasland, ter bestrijding van akkerdistel en scherpe boterbloem. Klavers bleken weinig gevoelig te zijn voor dit type groeistof, in tegenstelling
tot bv. MCPA. Een nadeel van MCPA is, dat lang niet alle voor MCPA gevoelige onkruiden ermede kunnen worden gedood.
Voorlopig werden goede resultaten verkregen bij de bestrijding van bochtige smele,
bosbes, adelaarsvaren en opslag van Amerikaanse eik in de bosbouw, door middel van
de toepassing van resp. TCA en DCP en 2, 4, 5 -T ester.
Een triazine bevattend middel, dat als allesdoder op de markt kwam, bleek in werking sterk overeen te komen met CMU, doch het is nog veel minder oplosbaar in
water. In het regenrijke jaar 1956 kwam deze eigenschap sterk tot uiting; de boven65

grond werd bv. op grofzandige, humusarme grond tot diep in de herfst steriel gehouden. Tegen diepwortelende wortelonkruiden heeft het middel zo goed als geen effect.
Op tuinbouwkundig gebied werd voortgegaan met onderzoek ten behoeve van
waarnemings- en waarschuwingssystemen. Met behulp van een net van waarnemers
werd in samenwerking met het K.N.M.I. in De Bilt en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst getracht de infectieperioden van de schurftzwam in de verschillende delen van
het land vast te stellen.
Bij het onderzoek over schadelijke bladrollers in de fruitteelt, dat onder auspiciën
van de Studiekring voor Insektenfenologie wordt uitgevoerd, werd aandacht besteed
aan de effectiviteit van ultraviolet licht in vanglampen. Voorts werd nagegaan in
hoeverre schadelijke bladrollersoorten zich buiten de boomgaard verspreiden.
De resultaten van het onderzoek inzake quarantaine-begassingen werden samengevat in een publikatie. De conclusie van dit onderzoek, dat in contact met Engelse
instituten werd uitgevoerd, is, dat het geen zin heeft alleen de initiale dosis in het begassingsvoorschrift op te geven. De adsorptie kan de gasconcentratie dusdanig beïnvloeden, dat het gewenste toxische effect niet wordt bereikt. Om de nadelige invloed
van de adsorptie te elimineren, is het gewenst gebruik te maken van andere begassingskarakteristieken.
Proeven over de bestrijding van de cyclamenmijt met methylbromide leverden
gunstige resultaten op.
Onderzoekingen betreffende de Middellandse zeevlieg leverden de conclusie op, dat
de strenge winter van 1955/1956 en de koele zomer van 1956 of volledig een eind
aan de aanwezigheid van dit insekt in ons land hebben gemaakt ôf de populatie zo
hebben gereduceerd, dat het zich aan het waarnemingsvermogen heeft onttrokken.
In de groenteteelt werd o.m. aandacht besteed aan de bestrijding van de voetziekte
bij asperges. Uit dit in samenwerking met de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst verrichte onderzoek bleek, dat het droogontsmetten (met een kwikmiddel of een TMTDpreparaat) van de jonge planten bevredigende resultaten oplevert, vooral bij ongunstige weersomstandigheden na het uitplanten. Het blijkt, dat zorgvuldig rooien, uitzoeken
en droogontsmetten van het plantenmateriaal veel kan bijdragen tot de voorkoming
van voetziekte. Ook een zaadontsmetting vóór het zaaien werkt gunstig tijdens de ontkieming van het zaad en de ontwikkeling van de planten in het eerste groeiseizoen.
Gunstige resultaten werden verkregen met proefbespuitingen met zineb, maneb en
een zineb-maneb-mengsel bij de bestrijding van roest van bonen.
In een tweetal champignonkwekerijen werd een voor ons land tot nu toe onbekende
ziekte aangetroffen, namelijk truffels; deze ziekte wordt veroorzaakt door Pseudobalsamia microspora. Het optreden van deze schimmel geeft aanleiding tot een sterke
produktiedaling. Tot dusver bleken alleen cultuurmaatregelen de aantasting te kunnen
voorkomen.
Verder onderzoek werd verricht op het gebied van de toetsing van fruitbomen op de
aanwezigheid van virusziekten. Een aanvang werd gemaakt met het toetsen van een
aantal appelmoederbomen. De toetsing betreft de volgende viren : appelmozaiek, ruwschilligheid, proliferatie, rubberhout en rozet. Als indicatoren fungeren de appel66

variëteiten Lord Lambourne en Schone van Boskoop. Het onderzoek geschiedt in nauw
contact met een internationale werkgroep op dit gebied.
In een aantal oude, gerooide boomgaarden werd nagegaan, welke invloed een grondontsmetting uitoefent op het na het rooien ingeplante gewas. Hierbij werden in een op
zandgrond gelegen boomgaard te Mill duidelijke groeiverschillen waargenomen in de
aldaar geplante onderstammen; de lengtegroei van het eenjarig schot op met DD
behandelde grond was 5 0 % meer dan op onbehandelde grond. Bij de bestrijdingsproeven inzake bodemmoeheid in de boomkwekerij werd ook in het vierde jaar na
de grondontsmetting met DD en chloorpicrine nog een duidelijk betere groei waargenomen.
Uit de proeven tegen de valse meeldauw bij rozen bleek duidelijk, dat men de aantasting kan tegengaan met zineb-bespuitingen, mits deze regelmatig worden toegepast.
Het onderzoek naar de juiste tijdstippen voor de bestrijding van vuur in gladiolen
en tulpen leidde tot de voorlopige conclusie, dat voor het optreden van een enigszins
belangrijke vuuraantasting temperaturen van ca 15 °C, samengaande met een hoge
relatieve luchtvochtigheid, nodig zijn.
Bij de proeven over de bestrijding van bollenmijten bleek het niet mogelijk te zijn
een hyacintengewas te vrijwaren voor een latere aantasting der bollen door een bespuiting met systemische middelen. Het dompelen van aangetaste bollen in nieuwe
insekticiden leverde evenmin resultaat op.
Interessante resultaten werden verkregen bij de proeven, die werden genomen ter
bestrijding van de grote narcisvlieg. Op één niet te verklaren uitzondering na gaven
alle middelen (aldrin, chloordaan, dieldrin en heptachloor) een afdoende of vrijwel
afdoende bestrijding te zien.
De enquête naar de mate van voorkomen van ziekten en plagen in land- en tuinbouwgewassen werd op de gebruikelijke wijze voortgezet.
Het onderzoek over het ontstaan van periodieke veldmuisplagen in graslanden toonde aan, dat de plagen niet meer optreden na een intensivering van het weidebedrijf.
Daar na de drooglegging van polders steeds enige veldmuisplagen optreden, zal worden getracht een werkwijze te vinden, waardoor in de nieuwe polders de muizenplagen
zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen.
Het onderzoek naar methoden voor het toetsen van rattenvergiften werd beëindigd.
Men beschikt thans over een aantal bruikbare werkwijzen.
Bij het onderzoek op diagnotisch gebied werd o.m. gevonden, dat van de tot de
mijten behorende Tarsonemidae de soort Tarsonemus pallidus de belangrijkste is. Deze
mijt richt o.a. schade aan in aardbeien en bij de cyclamenteelt. In de champignoncultuur werden gevallen ontdekt van schade, die wordt veroorzaakt door Tarsonemus sp.,
Tyrophagus dimidiatus en andere mijtensoorten. De bestrijding van mijtenschade bij
de champignonteelt bleek grotendeels een kwestie van bedrijfshygiëne te zijn, waarbij
het bespuiten of bestuiven van de vloer en de wanden van de zogenaamde „zweetruimte" met acariciden en ook tegen andere organismen werkzame middelen als aanvullende maatregel van betekenis kan zijn.
In de crocus werd een nog onbekende brand, een Urocystissoort, gevonden.
Het onderzoek naar de betekenis van nematoden als veroorzakers van vrucht67

wisselings- en moeheidseffecten werd voortgezet. In bepaalde zand- en veenkoloniale
gebieden bleek Pratylenchus penetrans op vrij veel percelen voor te komen. Waar dit
het geval was, gaven de gevoelige aardappelen en boomkwekerijgewassen veel betere
opbrengsten na bieten als voorvrucht, dan na granen en andere landbouwgewassen.
Rode klaver kan sterk lijden door dit aaltje; tevens veroorzaakt de rode klaver een
zodanige stijging van de aaltjespopulatie, dat na dit gewas de zwaarste aantasting en
de slechtste opbrengst van daarna volgende gevoelige gewassen, zoals aardappelen,
werden verkregen.
Vergelingsverschijnselen bij erwten, welke verschijnselen tot nu toe wel als Brabantse of Hoevense vaatziekte werden aangeduid, bleken samen te gaan met een zware
wortelaantasting door Pratylenchus penetrans. Het is waarschijnlijk, dat dit aaltje,
naast het erwtencystenaaltje, in verschillende gebieden een belangrijke rol speelt als
veroorzaker van vergeling bij erwten.
Omtrent Hoplolaimus uniformis werd gevonden, dat dit aaltje, behalve sierplanten
en peen, plaatselijk ook bieten aantast. Na aardappelen is de populatie lager en de
opbrengst van gevoelige gewassen hoger dan na bieten en peen. Mais drukt de populatie nog meer dan aardappelen.
Het sedert 1953 lopende onderzoek over peenmoeheid toonde aan, dat dit verschijnsel als regel op aaltjesaantasting berust. Het kan, afhankelijk van de grondsoort en
de overige gewassen, worden veroorzaakt door verschillende soorten wortelaaltjes,
zoals cystenaaltjes, wortelknobbelaaltjes en enkele soorten vrijlevende wortelaaltjes.
Grondontsmetting, maar ook vruchtwisseling en perceelskeuze aan de hand van
grondmonsteronderzoek zijn hier van praktische betekenis.
Het in het vrije veld voorkomende wortelknobbelaaltje, Meloidogyne hapla, bleek zich
te vermeerderen op de gewassen bieten, aardappelen, erwten en gras + klaver (vermoedelijk op de klaver) ; de populatie wordt gedrukt door mais, rogge, haver, gerst en
ook door witlof en peen. De laatste twee gewassen zijn wel goede waardplanten, maar
zij fungeren vermoedelijk tevens als vangplanten.
Nader onderzoek bevestigde de aanwezigheid van een schadelijke aaltjesfactor voor
gras en klaver in oude weilanden en ook in vele percelen bouwland, wanneer deze door
inzaai tot weiland worden gemaakt.
Een specifiek moeheidsverschijnsel bij roos, waarover reeds eerder werd gepubliceerd, kon worden bestreden door grondontsmetting met fungiciden; het is waarschijnlijk van mycologische aard.
Bij de champignoncultuur blijken een of twee Ditylenchussoorten en waarschijnlijk
ook een Aphelenchoidessoort belangrijke schade te kunnen veroorzaken. Het betreft
hier niet het in aardappelknollen schadelijke aaltje Ditylenchus destructor, zoals wel
werd aangenomen, maar soorten, die zowel door hun waardplanten als morfologisch
daarvan afwijken.
Van het aardappelcystenaaltje, Heterodera rostochiensis, werd nogmaals de vermeerderingsfactor gedurende de incubatietijd van de ziekte bepaald, naar aanleiding
van een buitenlandse publikatie. Evenals vroeger werd ook nu weer een factor van ongeveer 10 geconstateerd. Op proefvelden met zwaar besmette grond bleek een vruchtwisseling met 1/3 à 1/4 aardappelen voldoende te zijn om redelijk goede opbrengsten te
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geven en de aaltjespopulatie in toom te houden. Waar aardappelopslag een rol speelt,
kan de toestand minder gunstig liggen. Een vollediger overzicht van deze onderzoekingen wordt gegeven in het verslag van de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O.
In samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
werd in 1956 bij de Plantenziektenkundige Dienst een afzonderlijk bedrijfslaboratorium ingericht, dat op beperkte schaal grondmonsters onderzoekt ten behoeve van de
voorlichting aan de praktijk. De werkzaamheden van dit laboratorium worden voorlopig beperkt tot bepaalde problemen, namelijk cystenaaltjes bij de teelt van granen
en erwten en eventueel ook van kool, koolrapen en klaver, peenmoeheid, stengelaaltjes
bij de teelt van zilveruien, Pratylenchus penetrans bij bepaalde gewassen en volledig
onderzoek van gehele bedrijven. De adviezen zullen worden verzorgd door de Plantenziektenkundige Dienst in samenwerking met de Voorlichtingsdiensten.

Nederlands

Vlasinstituut

Het onderzoek over het verbruinen leverde geen betrouwbare resultaten op, daar
het gewas door de vele regens al spoedig legerde en bovendien de temperatuur te laag
was voor de verspreiding van deze ziekte.
Voor Botrytis, een ziekte die zowel jonge als oude planten kan aantasten, werd een
methode in bewerking genomen, waarmede vlasrassen tijdens hun jeugdgroei op vatbaarheid kunnen worden getoetst. Tevens werd nagegaan of deze ziekte kan worden
bestreden door zaadontsmetting.
Wat de onkruidbestrijding betreft, bleek, dat de toepassing van MCPA nog steeds
toeneemt. De proeven wezen uit, dat onder normale omstandigheden geen hogere concentraties dan 450 g actieve stof moet worden gebruikt; de waterhoeveelheid dient ten
minste 500 1 per ha te zijn. Voorts werd waargenomen, dat mengsels van DNBP +
MCPA, mits oordeelkundig toegepast, een beter resultaat opleveren dan DNBP, dat
grote risico's met zich meebrengt. Enkele van de nieuwste middelen, zoals DNBP in
poedervorm, MCPB en mengsels van MCPA of MCPB met DNBP gaven in de eerste
proeven minder bevredigende resultaten. Na-DNC gaf daarentegen een zodanige werking te zien, dat dit middel in de toekomst vermoedelijk de plaats van DNBP zal gaan
innemen.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

In samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werd gevonden, dat een kunstmatige droging van uien niet alleen gunstig is voor het behoud van de kleur van het
gewas, maar ook voor de bestrijding van het koprot.
Bij de bestrijding van valse meeldauw bij zaai-, plant- en zilveruien werden goede
resultaten verkregen met zineb, in een dosering van 3 kg per ha, opgelost in 150 1
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water. Afhankelijk van de ontwikkeling van het gewas dient vanaf begin tot half juni
met de bestrijding van deze ziekte te worden begonnen, waarbij de bespuitingen om
de 7-10 dagen moeten worden herhaald.
Bij de teelt van zaaiuien bleek het gewenst te zijn de bespuitingen eind juli-begin
augustus te beëindigen, in verband met de groeistimulerende werking van zinebpreparaten. De gunstige dosering voor dit gewas bedroeg 3 kg per ha, opgelost in
200 1 water.
Bij de onkruidbestrijdingsproeven werd vooral aandacht besteed aan middelen, die
vóór de opkomst van het gewas moeten worden gebruikt. Onderzocht werden preemergencemiddelen, Cl-IPC en IPC, zowel alleen als in combinatie. In zaai- en zilveruien werden goede resultaten verkregen met een combinatie van AAmergence en CIIPC. De onkruiddodende werking van DNC- en DNBP-houdende middelen, toegepast
over het groeiende gewas, was onvoldoende.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Het onderzoek over de verwelking, veroorzaakt door de larven van het bietencystenaaltje, leidde tot de ontwikkeling van een serie-onderzoek, dat ook voor selectiedoeleinden bruikbaar is. Zowel uit diverse herkomsten van Beta maritima als uit suikerbietenmateriaal werden weer planten geïsoleerd, die verminderd vatbaar waren voor
het bietencystenaaltje.
De proeven over biologische bestrijding van dit aaltje met behulp van Hesperis
matronalis werden met succes voortgezet.
Bij proeven met verschillende stammen van het vergelingsziektevirus werd, in afwijking van Engelse gegevens, geen crossprotection vastgesteld. Voor Zeeland, NoordBrabant en Limburg werden de variaties in het viruscomplex door middel van de
Chenopodium-test verder nagegaan.
Het onderzoek over de overwintering van bladluizen in voederbietenkuilen werd
voortgezet, terwijl voor de waarnemingen over het voorkomen van de vergelingsziekte
in Nederland een nieuwe methode werd ingevoerd.
Bij het onderzoek van vergelingsziektetolerant materiaal bleek, dat de frekwentiecurve voor individueel wortelgewicht bij tolerante inteeltstammen duidelijk verschilt
van die bij niet tolerant materiaal.
Het onderzoek over de aaltjeslokkende stoffen, die door de bietenwortel worden
afgescheiden, werd voortgezet.
Voor de meting van de intensiteit van de vergelingsziekte werd een eenvoudige chemische methode uitgewerkt.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Proeven op het gebied van de onkruidbestrijding in grasland toonden aan, dat oude
muur kan worden bestreden met vernevelbare DNC.
70

Voorts bleek, dat bij de bestrijding van onkruid in luzerne op zandgrond niet kan
worden volstaan met een behandeling met PE, in verband met de trage ontwikkeling
van dit gewas na de inzaai en de sterke groei van onkruid op deze grondsoort. Schoffelen als tweede behandeling gaf de gunstigste vooruitzichten. Eenjarige onkruiden
werden met succes bestreden door toediening van IPC.
Bij de bestrijding van kweekgras werden gunstige resultaten verkregen met dichloorpropionzuur.
Een proef over de bestrijding van Phytophthora in aardappelen liet wederom zien,
dat het nodig is het gewas intensief met het bestrijdingsmiddel te behandelen.
Het effect van IPC en Cl-IPC op erwten en dat van CMU op stambonen bleek sterk
afhankelijk te zijn van de neerslag. Is deze laatste hoog, dan wordt het gewas geschaad.

Laboratorium voor Fytopathologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek betreffende de resistentie van lupine tegen Fusarium oxysporum
lupini werd dit jaar opnieuw vastgesteld, dat de parasiet ook op het veld in resistente
planten aanwezig is, wanneer deze planten op een besmet terrein zijn gegroeid. Om
een verklaring hiervoor te vinden werden de eisen, die de parasiet aan zijn milieu
stelt, in vitro onderzocht.
In samenwerking met het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool werd het veredelingswerk met de Chinese Aster (vooral resistentie
tegen Fusarium oxysporum) voortgezet. De toetsmethode voldeed goed en de resultaten
waren gunstig.
Er zijn aanwijzingen, dat het ontstaan van fysiologische rassen van Phytophthora
eerder aan mutaties dan aan geleidelijke aanpassing moet worden toegeschreven. Voor
het ontstaan van fysio 4 uit fysio 0 kon zeer globaal een'frekwentie van 1 op 10 5
sporen berekend worden.
Door een uitgebreid onderzoek in de praktijk en in de proefboomgaard werd de
levenscyclus van Gloeosporium species, veroorzakers van vruchtrot bij appels, nadet
bestudeerd. Kankers op aangetaste takken produceerden gedurende het gehele jaar
overvloedig sporen. Kunstmatige infecties gelukten eveneens gedurende het gehele
jaar, maar het slagingspercentage was in de zomermaanden beduidend lager dan in de
overige jaargetijden. In de praktijk werden na zomersnoei evenwel herhaaldelijk
nieuwe aantastingen geconstateerd. In samenwerking met het Instituut voor Bewaring
en Verwerking van Tuinbouwprodukten werden proeven genomen betreffende de tijdstippen, waarop in de boomgaard de infectie van de vruchten plaats vindt. Een samenhang met de regenval, die in 1955 duidelijk naar voren kwam, was in de regenrijke
zomer van 1956 niet waar te nemen. Pezicula malicorticis, de perfecte vorm van
Gloeosporium perennans die tot nog toe alleen in de U.S.A. bekend was, werd in
najaar en winter op vele plaatsen gevonden.
Bij de voortzetting van de bestudering van de ziekten van het vlas werd de meeste
aandacht besteed aan de epidemiologie en de bestrijding van de Botrytisziekte. Het
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antibioticum pimaricine bleek bij toepassing als zaadontsmetter even goed of iets beter
te zijn dan andere middelen.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over het eerste optreden en de
epidemiologie van de gele roest in granen. Dit onderzoek staat onder auspiciën van het
Nederlands Graan Centrum.
Tevens werd een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de mogelijkheid morfologisch gelijke, maar in pathogeen opzicht van elkaar verschillende stammen (fysiologische rassen) van schimmels langs serologische weg te onderscheiden.
Bij het onderzoek naar de vatbaarheid en de gevoeligheid van nieuwe rassen en
zaailingen voor virusziekten werden enkele nieuwe stammen van het X-virus gevonden, die sterke necrose teweegbrengen in Eigenheimer en Gineke. Verschijnselen bij
een aantal rassen, die enigszins op stengelbont gelijken, maken het waarschijnlijk, dat
ook van het stengelbontvirus andere stammen voorkomen. Onderzoek met een groot
aantal herkomsten van het aardappelras Fredia toonde aan, dat vrijwel alle besmet
waren met A-virus. In samenwerking met het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool werd verder geëxperimenteerd met een in 1955 ontdekt virus in een „afwijkend" Bintje. Tot nu toe kon geen duidelijk verband tussen dit
virus en de bekende virussen worden geconstateerd.
In aansluiting op vroeger uitgevoerde onderzoekingen over de aard en het werkingsspectrum van in de natuur voorkomende inhibitoren werden proeven gedaan om een
inzicht te krijgen in het mechanisme, dat aan deze virusremming ten grondslag ligt.
Binding van ratelvirus aan het kleimineraal illiet bleek bij een pH van omstreeks 4
het sterkste te zijn. Onderzoek leerde, dat binding aan montmorilloniet en kaoliniet
veel minder sterk afhankelijk is van de pH, zodat deze mineralen voor een vastlegging
van virus in de bodem van groter betekenis lijken te zijn dan illiet.

Werkgroep voor Inwendige Therapie van Plantenziekten

T.N.O.

Dit verslag bevat een kort overzicht van de onderzoekingen, die door verschillende
instellingen werden verricht ten aanzien van de inwendige therapie van plantenziekten.
In 1956 werd wederom een aantal nieuwe, door het Organisch-Chemisch Instituut
T.N.O. gesynthetiseerde verbindingen onderzocht op hun werking als inwendig middel tegen plantenziekten.
Bij het onderzoek betreffende de werking van de stof G 33, die een gedeeltelijke
resistentie tegen vruchtvuur bij komkommers teweegbrengt, werden planten, die met
deze stof resistent gemaakt waren, vergeleken met planten van variëteiten, die door
selectie resistentie tegen vruchtvuur hebben verkregen. Hierbij bleek, dat het mechanisme van beide soorten resistenties geheel verschillend is. Bovendien werd gevonden,
dat de chemisch verwekte resistentie minder betrouwbaar en zeker niet absoluut is, de
genetisch tot stand gekomene echter wel.
Een nader onderzoek van de ontsmetting van erwtenzaden, die door Ascochyta pisi
zijn aangetast, met het antibioticum rimocidine toonde aan, dat de schimmel in 9 5 %
van de zieke zaden geëlimineerd kan worden. In veldproeven werd gevonden, dat ook
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onder de omstandigheden te velde het optreden van Ascochyta pisi sterk kan worden
onderdrukt als het zaaizaad met rimocidine wordt behandeld.
Van een aantal andere onderzochte antibiotica bleek een stof, die door de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek was ontwikkeld, het meest belovend te zijn.
Dit antibioticum had, evenals rimocidine, een sterke fungicide, doch geen batericide
werking en het was eveneens in staat erwten, die door Ascochyta pisi waren aangetast, te ontsmetten zonder schadelijke nevenwerking. Ook tegen enkele andere zaadschimmels gaf dit antibioticum een beter effect dan de door de praktijk gebruikte
middelen.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aaardappelcystenaaltje

T.N.O.

Aan de onderzoekingen over de bestrijding van aardappelmoeheid wordt deelgenomen door verschillende instituten en laboratoria, waarvan de meeste met een eigen
verslag in dit boekje voorkomen. Ten einde echter een overzicht te kunnen geven van
de werkzaamheden over dit speciale onderwerp, werd het van belang geacht ook het
jaarverslag van de werkgroep op te nemen. Van de gezamenlijk verrichte onderzoekingen kan het volgende worden medegedeeld.
Het onderzoek over de verschillende mogelijkheden voor de bestrijding en de voorkoming van aardappelmoeheid vond in 1956 op iets kleinere schaal plaats dan in de
voorgaande jaren.
Het veredelingswerk ten behoeve van het kweken van resistente aardappelrassen
kon worden ingekrompen, omdat reeds zeer veel materiaal aanwezig is bij de particuliere kwekers. Het onderzoek over de beïnvloeding van de larvenpopulatie van het
aardappelcystenaaltje in de grond door de verbouw van resistente aardappelplanten
gaf te zien, dat wanneer een dergelijke teelt gedurende drie jaar op hetzelfde terrein
wordt toegepast, het aantal levende eieren per cyste sterk vermindert. Op een vergelijkbaar veld, waar drie jaar achtereen bonen werden verbouwd, was de daling van het
aantal minder sterk.
Een tachtigtal resistente aardappelklonen werd naar Peru gezonden, om getoetst te
worden op hun resistentie tegen de aldaar voorkomende aaltjes. Uit de hierbij verkregen resultaten bleek, dat er tenminste op één plaats in dat land een fysiologisch ras van
de parasiet voorkomt, dat de in Nederland ontwikkelde resistente rassen kan aantasten.
Er werd begonnen met een uitvoerig onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van
fysiologische rassen van het aardappelcystenaaltje in Nederland.
Bij het onderzoek over de wekstof —i dit is een stof, die het vrijkomen van het
aaltje uit de cysten bewerkstelligt — werden ruwe wekstofoplossingen gezuiverd,
waarna werd voortgegaan met de analyse van deze stof. Voorts werd de indruk verkregen, dat de aktiviteit van de gezuiverde wekstof, die afkomstig is uit jonge aardappelplanten, groter is dan die, welke werd verkregen uit volwassen aardappelplanten.
De chemische bestrijding van het cystenaaltje, waarbij van verschillende stoffen de
nematicide werking in de grond werd nagegaan, leverde geen nieuwe gezichtspunten
op.
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Het onderzoek over de mogelijkheden van de toepassing van parasitaire schimmels
ter bestrijding van het aaltje, de biologische bestrijding, werd tot een voorlopige afsluiting gebracht. De conclusie van dit onderzoek is, dat langs deze weg slechts dan een
doeltreffende bestrijding verkregen kan worden als er langdurige onderzoekingen
kunnen worden verricht. Er zijn aanwijzingen, dat de parasitaire schimmels de vitaliteit van de cysten in de grond verminderen, doch in welke mate en onder welke omstandigheden dit optreedt, is nog onvoldoende bekend.

Onderzoekingen over bladluizen
Het onderzoek over bladluizen, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie
T.N.O. werd verricht door de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom, geschiedde,
evenals in voorgaande jaren, in samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en voorts nog vele
andere instellingen in binnen- en buitenland. Over de werkzaamheden kan in het kort
het volgende worden medegedeeld.
In het voorjaar kwamen op Amerikaanse Vogelkers slechts weinig bladluis-kolonies
tot ontwikkeling, terwijl ook op perzik de omstandigheden voor de bladluizen zeer
ongunstig waren. Tengevolge hiervan was de voorjaarsvlucht van winterwaard naar
aardappel van weinig betekenis. Slechts in Noordoost-Overijsel trad een vrij sterke
voorjaarsbesmetting op; een verklaring hiervoor werd niet gevonden.
De verwerking van de vangsten met gele vangbakken leverde geen moeilijkheden
op, mede doordat de Nederlandse Algemene Keuringsdienst opnieuw een geroutineerde
medewerker ter beschikking stelde. Vastgesteld kon worden, dat het onderzoek van
bladluisvangsten een onmisbaar hulpmiddel is geworden bij de pootaardappelteelt.
In 1956 werden geen nieuwe proeven genomen met bestrijdingsmiddelen tegen
bladluizen in verband met virusverspreiding. De proeven, die op dit gebied in 1955
in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek waren
genomen met Systox en DDT in verschillende vormen, toonden aan, dat de werking
van DDT als emulsie bijna even goed is als die van Systox. De reeds eerder verkregen
teleurstellende ervaringen met DDT als wettable powder werden bevestigd.
Proeven over de bestrijding van A-virus met Systox gaven de indruk, dat dit virus
met insekticiden geremd kan worden; dit resultaat is in strijd met de verwachting,
die gebaseerd was op ervaringen met Y-virus. Deze proeven zullen met andere rassen
moeten worden herhaald. Terloops bleek dat Systox in tegenstelling tot eerdere mededelingen, wel degelijk in staat is de bladrolbesmetting, die veroorzaakt wordt door van
elders komende, gevleugelde, met virus besmette luizen, sterk te reduceren. Verder
onderzoek hierover is geprojecteerd.

Onderzoekingen over mijten
De onderzoekingen over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten, die onder
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auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. werden uitgevoerd door de heer G. L.
van Eyndhoven, conservator voor Acarologie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, hadden in hoofdzaak betrekking op spintmijten en op roofmijten, die zich met
spintmijten voeden. Bij het onderzoek over de genus Bryobia werd een beter inzicht
verkregen in de identiteit van de kruisbessenmijt (Bryobia ribis), hoewel de daarmee
verbonden vraagstukken nog niet geheel werden opgelost.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Het onderzoek, dat in de laatste jaren werd verricht, toonde aan, dat in het Zuidhollands glasdistrict het optreden van zaadkoppen in komkommers voor een belangrijk
deel wordt veroorzaakt door bijen.
De werkzaamheden betreffende kurkwortel bij tomaat maakten goede vorderingen.
Het is niet uitgesloten, dat het optreden van schimmels invloed heeft op deze aantasting. Voorts werd voortgegaan met de ontwikkeling van rassen, die resistent zijn tegen
kurkwortel en mozaiekvirus.
Botrytis bij tomaat vraagt steeds meer de aandacht. Gevonden werd, dat een bestrijding van de aantasting op de stengels zeer goed mogelijk is met een papje van
TMTD.
Het optreden van Sclerotinia minor bij sla werd met succes bestreden door middel
van cultuurmaatregelen, o.a. het afdekken van de grond, en met behulp van chemische
middelen.
De beschadiging, die op vele bedrijven in 1956 werd waargenomen bij freesia's,
bleek een gevolg te zijn van een verontreiniging van de lucht met fluorwaterstof.
Op het gebied van de onkruidbestrijding werden bij prei goede resultaten verkregen, door na het uitplanten DNC toe te passen. Bij schorseneren leverde de toepassing
van pre-emergence oliën succes op, bij aardbeien DNC + chloor IPC, wanneer deze
stoffen vóór het uitlopen der planten werden toegediend.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Ten aanzien van het onderzoek over schurft bij appel en peer werd gevonden, dat
een uitbreiding van de schurftaantasting beter wordt bestreden met behulp van captan
(0.25%) dan met ziram ( 0 . 1 5 % ) .
Bij het onderzoek over appelmeeldauw werd de werking van mengprodukten van
spuitzwavel en thiram of captan beproefd, waarin lagere doseringen spuitzwavel werden toegepast dan gebruikelijk is. In veldproeven gaven deze mengprodukten een even
goede bestrijding als spuitzwavel in de gebruikelijke dosering.
Het onderzoek over het fruitmotje toonde aan, dat dit insekt de eieren vooral afzet
tussen ongeveer twee uur vóór tot ongeveer één uur na zonsondergang. De ei-afzetting vond plaats op avonden, waarop de temperatuur één uur vóór zonsondergang
minstens 15 °C bedroeg.
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Isolan bleek een succesvol bestrijdingsmiddel tegen groene appeltakluis en appelbloedluis te zijn.
Ten aanzien van fruitspint op appel en peer werd de invloed van bespuitingen met
ovo-larviciden vóór, tijdens en na de bloei nagegaan. Met verschillende middelen,
waaronder enige nieuwe, werden in enkele gevallen gunstige resultaten verkregen.
Rondknopmijten, afkomstig van zwarte bes, bleken op rode bes knopsterfte te veroorzaken, zonder dat daarbij galwoekeringen optraden. In Groningen is „rondknop"
op rode bes echter wel bekend; met materiaal uit deze aangetaste struiken werden in
Zeeland infectieproeven op rode bessen uitgevoerd.
Bij het biocoenotisch onderzoek in boomgaarden, dat ten doel heeft de invloed van
cultuurmaatregelen op de ontwikkeling van de insekten- en mijtenpopulaties na te
gaan, werd het volgende waargenomen. In het onbespoten gedeelte van de verwaarloosde boomgaard te Eversdijk lag de populatiedichtheid van het fruitspint en die van
het kruisbessenspint in het bemeste en gesnoeide perceel aanzienlijk hoger dan in het
niet bemeste en ongesnoeide perceel. Deze hogere populatiedichtheden correspondeerden met de hogere stikstofgehalten van de bladeren in de bemeste en gesnoeide percelen. Het fruitspint bleek zich het sterkst te ontwikkelen op bellefleur, het kruisbessenspint op goudreinette. Op het proefveld „Kuenens Hof" te Wilhelminadorp werd in de
onbespoten percelen een sterke aantasting met fruitspint aangetroffen; er werden geen
roofmijten gevonden, terwijl het aantal roofinsekten gering was. In de verwaarloosde
boomgaard te Goes ontwikkelde het fruitspint zich het slechtste in het onbehandelde
perceel ; in het met parathion behandelde perceel kwam daarentegen een hoge populatiedichtheid voor. De roofmijten en -wantsen bleken door parathion te worden gedood.
De roofmijten waren tevens zeer gevoelig voor fungiciden, de roofwantsen waren dit
echter in geringe mate.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Het onderzoekingswerk op het gebied van de plantenziekten werd in nauwe samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek uitgevoerd. Tot de
bestudeerde onderwerpen behoorden o.a. mozaiek in sla, rand in witte kool en boorsnuitkever. Bij de bestrijding van vuur en Alternaria in andijvie, de kleine koolvlieg
in spruiten en de wortelvlieg werd vooruitgang geboekt.
De proeven over de chemische onkruidbestrijding namen in aantal toe. De lijst van
groentegewassen, waarbij de mogelijkheden voor een onkruidbestrijding met chemische middelen worden onderzocht, werd uitgebreid met het gewas spinazie.

Proefstation voor de BloemboUencultuur
Bij de onkruidbestrijdingsproeven werd nagegaan of het mogelijk is onkruidbestrijdingsmiddelen toe te passen als het gewas reeds boven de grond is. Op deze wijze
werden gunstige resultaten verkregen bij narcis, hyacint en tulp.
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Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek betrof wederom in de eerste plaats de bestudering en de bestrijding
van diverse parasitaire ziekten in bolgewassen, zowel met het oog op het mogelijk
maken van een levende cultuur, als om te voldoen aan de fytosanitaire eisen, die door
het buitenland aan de exportprodukten worden gesteld.
De virusziekten nemen hieronder een zeer voorname plaats in. Met de selectie van de
gewassen werden belangrijke vorderingen gemaakt; het ratelvirus vroeg bijzondere
aandacht.
Voor de serologische diagnostiek werden aan de keuringsdiensten van de N.A.K.
grote hoeveelheden anti-serum tegen het virus X en het virus S geleverd. Voorts werd
een anti-serum gemaakt tegen een nieuw ontdekte virusziekte.
Proefstation voor de Boomkwekerij
Het onderzoek op het gebied van de ziektebestrijding leverde een goede bestrijdingsmethode voor schurft op Malus op, terwijl het tevens gelukte een goede bestrijding te
vinden voor Rhizoctonia solani, welke schimmel zeer ernstig in kweekruimten kan
optreden.
Bijzondere aandacht vroeg het optreden van verwelkingsziekte in Clematis, waarbij
het gelukte de ziekteverwekkende schimmel te isoleren.
Ten aanzien van de onkruidbestrijding werd met succes een bestrijding met chemische middelen in zaaibedden toegepast.
Proefstation voor de Bloemisterij
Uit onderzoekingen over het optreden van bacterieziekte bij anjers kwam vast te
staan, dat de ziekte in hoofdzaak wordt veroorzaakt door Erwinia; Phytomonas bleek
veel minder voor te komen.
De proefnemingen, waarbij werd onderzocht of vaatziekten kunnen worden bestreden met antibiotica, leverden geen resultaat op.
Ten aanzien van het wortelrot bij Cyclamen werd gevonden, dat deze ziekte wordt
veroorzaakt door Thielaviopsis en Cylindercarpon. Vooral de laatste kan zeer gevaarlijk worden.
Bij seringen wordt reeds algemeen in de praktijk onkruidbestrijding met chemische
middelen toegepast. Uit het verdere onderzoek hierover bleek, dat naast de middelen
Vbc en DNC, ook IPC en chloor-IPC met succes kunnen worden gebruikt. Op zaaibedden van violen en freesia's werden goede resultaten verkregen met pre-emergence
middelen.
Onderzoekingen over de luchtverontreiniging

door industriegassen

Deze onderzoekingen, die geschiedden onder auspiciën van de Landbouworganisatie
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T.N.O., werden verricht door een aantal samenwerkende instellingen. Over de werkzaamheden kan in het kort het volgende worden medegedeeld.
Door gebruik te maken van fumigatiekasjes was het mogelijk te onderzoeken hoe
verschillende gewassen reageren op een begassing met de voor planten belangrijkste
giftige gassen fluorwaterstof en zwaveldioxyde. De gevoeligheid van de getoetste planten
voor fluorwaterstof kon in drie groepen worden ingedeeld; zeer gevoelig waren gladiool, veenwortel en boekweit, minder gevoelig waren perzikkruid, boon, gerst en
haver en weinig gevoelig waren tomaat, mais en luzerne. Hetzelfde geschiedde voor
zwaveldioxyde. Zeer gevoelig voor deze stof waren gerst, boekweit en perzikkruid,
minder gevoelig waren luzerne, mais, sla, gladiool, boon en veenwortel en weinig
gevoelig waren haver, tomaat en suikerbiet. De grensconcentratie, waarbij nog schade
aan de gevoeligste gewassen optrad, bedroeg voor fluorwaterstof 0.07 delen per miljoen (d.p.m.) H F met een verversing van de kasruimte van 8 m 3 per minuut en bij
een totale inwerkingsduur van 7 u u r ; voor zwaveldioxyde werd onder dezelfde omstandigheden 0.5 d.p.m. S 0 2 als grensconcentratie gevonden. Hieruit blijkt de uitermate grote gevoeligheid van bepaalde planten voor fluorwaterstof. Variaties in gevoeligheid, die de zojuist genoemde rangorde, voornamelijk bij zwaveldioxyde, beïnvloedden, werden veroorzaakt door het ontwikkelingsstadium van het gewas, het gebruikte
ras en verschillen in uitwendige omstandigheden (temperatuur, licht, luchtvochtigheid).
In het afgelopen jaar bleek, dat in het gebied rondom Beverwijk een sterk verminderde beschadiging van de gewassen werd waargenomen, als gevolg van de maatregelen, die de hierbij betrokken industrie had genomen. De schade aan de fruitteelt,
die wordt veroorzaakt door gassen afkomstig van het uitgestrekt industriegebied rondom Pernis, trad ook zuidelijk van de Nieuwe Maas op. Ook ver noord-westelijk van dit
industriegebied (Westland) werd in verscheidene kassen gasbeschadiging aan Freesia's
waargenomen. De ten opzichte van 1955 toegenomen luchtverontreiniging met zwaveldioxyde in de omgeving van Sluiskil kon worden toegeschreven aan het voor gasschade
gunstige jaar 1956.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeterologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Het onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de activiteiten van het fruitmotje en de vruchtbladroller werd voortgezet. De temperatuur tijdens de avondschemering blijkt bepalend te zijn voor het vliegen en de ei-afzetting.
Uit de waarnemingen ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden op het optreden van schurft bij appel en peer kwam vast te staan,
dat de lengte van de periode, waarin het blad nat is en de tijdens deze periode heersende temperatuur bepalend zijn voor het optreden der ziekte.
Het onderzoek naar de invloed van het weer op het optreden van aardappelziekte
werd internationaal opgezet, ten einde de methoden, die in verschillende landen bij de
waarschuwingsdiensten worden toegepast, te kunnen toetsen.
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Het onderzoek naar de invloed van enige weersfactoren op het optreden van meeldauw bij appels leidde tot de opstelling van enkele voorlopige criteria voor waarschuwingen.
De metingen ten behoeve van een onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden op het optreden van valse meeldauw bij uien gaven aanleiding de criteria,
die in 1955 werden gevonden, te wijzigen.
Begonnen werd met de bewerking van gegevens, die kunnen leiden tot een gedetailleerder beeld van de kans op nachtvorst in de verschillende districten van ons land.

Laboratorium voor Entomologie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de invloed van de fotoperiode op de diapause bij de coloradokever had betrekking op de spectrale gevoeligheid van deze diersoort. Gevonden werd,
dat het fotoperiode-effect nog plaats heeft bij een golflengte van 675 mu. Hierin
wijkt de coloradokever af van de tot nu toe in dit opzicht onderzochte insekten.
Bij het onderzoek over de fysiologische betrekkingen tussen parasiet en gastheer
gelukte het in het laboratorium enige honderden rupsen van Bupalus piniarius individueel door de parasitaire vlieg Carcelia obesa te doen parasiteren. De hieruit verkregen poppen werden gedecerebreerd, ten einde de invloed van het cerebrale ganglion op
het activeren van de parasiet na te gaan.
Door de toepassing van nieuwe kleurmethoden werden goede resultaten behaald bij
de aantoning van de neurosecretie in verschillende insekten, o.m. de coloradokever. Het
onderzoek over de invloed van fotoperiode en temperatuur op de levenscyclus van de
koolzaadsnuitkever leverde nog weinig resultaat op.
Door middel van dagelijkse tellingen werd op het proefveld het verloop van de
ei-afzetting van de koolvlieg nagegaan. Vastgesteld werd, dat de „natuurlijke" mortaliteit van eieren en jonge larven groot is. Dit seizoen kon uitdroging als mortaliteitsfactor worden uitgeschakeld.
Er werd een begin gemaakt met het samenstellen van een publikatie over de schadelijke insekten in de Surinaamse landbouw.

Laboratorium voor Biocidenonderzoek

T.N.O.

De onderzoekingen over het zenuwstelsel van de kakkerlak waren speciaal gericht
op de sensibele zijde van het locomotorische systeem. Bij een aantal zintuigen werd de
invloed van insekticiden (DDT en HCH) nagegaan, met als doel een eenvoudig zintuig
te vinden, dat als toetsobject voor insekticiden zou kunnen dienen. Daar bleek, dat de
innervatie van de zintuigen vrij gecompliceerd is en het doseren van goed bekende
prikkels zeer moeilijk is, ziet het er naar uit, dat de zintuigen zich minder goed voor
het beoogde doel zullen lenen. Voorts werd een begin gemaakt met de bestudering van
het centrale deel van de reflexen, dus het ganglion. Ook hierbij werden echter tot nu
toe geen geschikte toetsobjecten gevonden.
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Het onderzoek over het resistentieprobleem bij de huisvlieg (Musea) toonde aan,
dat de resistente vliegen het HCH sneller afbreken dan de gevoelige. Een dergelijk
mechanisme is ook bekend bij de DDT-resistentie. Het bleek echter bovendien, dat de
penetratie via de huid bij gevoelige vliegen sneller plaats heeft dan bij resistente. Dit
wijst erop, dat er dus een „huidfactor" moet zijn, hetgeen een nieuwe vondst is.
Tevens werd aandacht geschonken aan een ander probleem, ni. de resistentie tegen
fosfor-insekticiden. Dit verschijnsel werd zeer actueel, toen uit Denemarken bericht
kwam, dat daar parathion-resistentie onder de vliegen is geconstateerd.
De werkzaamheden betreffende de toepassing van chemische bepalingsmethoden
voor Cl-houdende organische insekticiden leverden gedeeltelijk resultaat op. Het bleek
mogelijk te zijn hoeveelheden van ca 200 /ug in enkele procenten nauwkeurig te bepalen, doch daartoe moet het uitgangsmateriaal een vrij hoge concentratie van de te bepalen stof bevatten. De reden hiervan is, dat na de extracties, die voor bepalingen in
organische media nodig zijn, steeds moet worden ingedampt, waarbij nog te grote
verliezen optreden. De methode werd wel met succes toegepast bij de oplossing van
enkele vragen, die uit de praktijk voortkwamen.
Veel onderzoek werd verricht over het vrij nieuwe insekticide DDVP, dat een zeer
sterk en snel werkend vergif voor vliegen is. Het bleek, dat de dosis, nodig voor 5 0 %
remming van de cholinesteraseactiviteit, ongeveer 100 maal lager is dan die, nodig
voor 5 0 % remming bij preparaten van kakkerlakken en muizenhersenen. Deze factor
stemt overeen met de waarneming, dat vliegen veel gevoeliger zijn voor het gif in
dampvorm dan kakkerlakken en muizen.
Het onderzoek over de oekologische verschillen tussen gevoelige en (DDT-) resistente vliegen-stammen, dat verricht wordt onder leiding van Prof. Kuenen te Leiden,
stuitte op specifieke moeilijkheden. Deze hingen samen met de variabiliteit in de proeven, waardoor nader onderzoek moest worden gedaan over de invloed van de concurrentiegraad gedurende de larvale ontwikkeling op de zgn. reproductiecapaciteit. Tevens
werd onderzocht op welke wijze het watergehalte van het voedingsmedium, dat op zijn
beurt weer met de „pakking" van dit medium in de potten samenhangt, invloed heeft
op de ontwikkeling der larven.
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LAND- EN TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek

en Rationalisatie

Er werden verschillende proeven genomen met zelflossende wagens, een speciale
Iandbouwwagen voor de graanoogst en verschillende soorten banden. Het gebruik van
zelflossende wagens biedt stellig perspectief. Met de zeer laag gebouwde wagen voor de
graanoogst kon een arbeidsbesparing van 5 0 % worden verkregen.
In verband met moeilijkheden bij het volautomatisch rooien van aardappelen door
de aanwezigheid van kluiten in de grond werd een nieuwe methode van grondbewerking en verzorging van het aardappelgewas beproefd, de methode Ramondt. De resultaten waren in het algemeen bevredigend. De methode kan ook van betekenis zijn
voor het gemakkelijker droog houden van de aardappelen in de grond.
Een onderzoek betreffende het gebruik van een ploegschaar, die van een speciale
slijtlaag was voorzien, gaf geen gunstig resultaat te zien. Een proef met watersmering
op het rister leverde slechts een zeer gering resultaat op.
Met een speciaal daarvoor gebouwde spuit werden verschillende onkruidbestrijdingsproeven in haver, vlas en erwten aangelegd. De spuit werd eveneens gebruikt voor
proeven betreffende het spuiten van aardappelen met koper en het doodspuiten van het
aardappelloof.
Het onderzoek betreffende spuitdoppen en in veldspuiten gebruikte pompen werd
voortgezet. Het eerste leidde in verschillende gevallen tot een concreet advies inzake
de bouw van speciale spuitplaatjes.
Veel aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van een aardappellooftrekker,
waarbij zodanige vorderingen werden gemaakt, dat in 1957 wellicht twee kleine series
kunnen worden geproduceerd. Er zal dan op enigszins ruimere schaal met dit apparaat ervaring kunnen worden opgedaan.
Het vaststellen van de door verschillende aardappelrooiers veroorzaakte beschadiging vergde zeer veel tijd. Door het verzamelen van een groot aantal monsters werd
een indruk verkregen van de mate, waarop de machines de aardappelen beschadigen.
Aan verschillende inkuilproeven werd medewerking verleend ten einde daarbij
installaties en werktuigen te beproeven. Er werd o.m. geëxperimenteerd met een persdeksel, met gleufsilo's, een opraappers en een veldhakselmachine.
De proeven, die ten doel hebben een sterke mechanisatie van de grasoogst mogelijk
te maken, werden voortgezet. Het inkuilen geschiedde volgens de verwelkingsmethode.
Zo nodig werd poedervormige melasse op het zwad gestrooid. Het opladen geschiedde
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met een gras- en hooilader. De silo's werden afgedekt met een plastic waterzeil. Werkende volgens de hier geschetste methode kon met drie man tussen twee melktijden
een silo met een inhoud van 20 m 3 (bezakt produkt) geheel worden gevuld en afgewerkt.
Nagegaan werd of en in welke mate het gebruik van een schudder bij het persen
van hooi aanbeveling verdient. Het bleek, dat het dikwijls schudden van het gras op
daartoe geëigende tijdstippen inderdaad van betekenis is voor het verkrijgen van een
snelle en gelijkmatige droging van het hooi.
Op enkele bedrijven werden de gebruiksmogelijkheden van enige typen voorladers
onderzocht. Er ontbraken echter nog teveel werktuigen, zodat hieromtrent nog geen
definitief oordeel kan worden gegeven.
Er werd een slootwallenmaaier ontworpen, die aan de gestelde eisen bleek te voldoen. Tevens werden verschillende nieuwe typen slootreinigers onderzocht.
Medewerking werd verleend aan een proef betreffende het stomen van aardappelen
volgens de methode Voncken. Het stomen vindt hierbij plaats in de kuil of in de silo.
De methode biedt stellig perspectief.
Een onderzoek over de bruikbaarheid van verschillende centrifugaal kunstmeststrooiers leverde een inzicht in het strooibeeld, dat met de beproefde typen wordt verkregen op vlak land bij gebruik van korrelvormige meststoffen.
In enkele gebieden werden praktijkproeven genomen met mechanische bietendunners, die tevens in enkele andere gewassen zoals blauwmaanzaad, radijs en spinazie
werden beproefd. De bietendunner kon in deze gewassen met succes bij het uitdunnen
worden gebruikt.
De op het proefbedrijf aanwezige dorsmachine werd uitgerust met een toerenvariator, zodat aan de dorstrommel diverse snelheden kunnen worden gegeven. Waarschijnlijk kan de bij het dorsen van verschillende gewassen optredende kiembeschadiging
hierdoor worden verminderd. Bij proeven met koolzaad, blauwmaanzaad en kanariezaad kwam het belang van een te variëren toerental van de dorstrommel duidelijk tot
uiting.
Op een bedrijf in het Oldambt in Groningen werd een proef genomen over het
maaidorsen. De maaidorser werd uitgerust met een graantank; het transport van het
zaad geschiedde met kipwagens. Ten einde het stroverlies te beperken werd de opraappers achter de maaidorser bevestigd. Ten aanzien van verschillende zaken, zoals
de met een graantank uitgeruste maaidorser en kipwagens te verkrijgen arbeidsbesparing en het bevestigen van een opraappers achter de maaidorser ten behoeve van het
hokdorsen, werden belangrijke ervaringen opgedaan, die ook elders van nut kunnen
zijn.
Op het proefbedrijf werd een proef genomen met het in zwad leggen en daarna dorsen met een maaidorser van karwij. Deze methode lijkt niet zonder perspectief.
Bij het onderzoek over het machinaal melken werden goede vorderingen gemaakt
met de beproeving van de doorloopmelkwagen. Betekent het gebruik van een weideinstallatie, dat per uur 12 à 14 koeien kunnen worden gemolken, bij een doorloopmelkwagen bedraagt dit aantal 18 à 20.
Ook ten aanzien van de doorloopmelkstal, o.m. van belang voor de loopstallen, wer82

den ervaringen opgedaan. Hetzelfde geldt ten aanzien van het melkleidingtype; met
dit laatstezal in het algemeen geen arbeidsbesparing worden verkregen.
De proeven over het uitbrengen van stalmest hadden o.m. betrekking op het gebruik
van een getrokken mestplank. Deze werkwijze zal op verschillende bedrijven een
arbeidsbesparing kunnen geven. Er werd ook geëxperimenteerd met een volautomatische uitmester, doch het is nog te vroeg om hieromtrent reeds iets mede te delen.
Voorts werden proeven genomen met het opvoeren van mengmest met behulp van een
vijzel en met het verwerken van bagger met een centrifugaalpomp.
In het kader van het M.S.A.-project „Stalverbetering" kwam een groot aantal bouwwerken (nieuwbouw en verbouwingen) gereed. In vele M.S.A.-objecten werden gegevens verzameld. Aldus werden ten aanzien van de grupstal ervaringen opgedaan
betreffende ventilatie, standvloeren, hangkettingen, drinkbakken, voergoten, voederschotten, diverse soorten muurverf en inrichting van de melkkamer. Wat betreft loopstallen werden gegevens verkregen over het stroverbruik, de benodigde lig- en voerruimte, de invloed van de temperatuur, de voorraadvoedering, de melkstal en het
vorstvrij houden van de waterleiding. Tenslotte werd een indruk gekregen van de
eisen, die in varkensstallen moeten worden gesteld aan de drinkwatervoorziening, de
temperatuur, de hokindeling en de ventilatie.
Er konden enige richtlijnen worden opgesteld voor de arbeidsmethoden in verschillende typen stallen, waarbij tevens een doelmatige plattegrond voor deze typen werd
uitgewerkt. Gevonden werd, dat een Hollandse stal qua arbeidsbesparing voordelen
biedt boven een Friese stal. Het aantal loopstallen was nog te gering om hieromtrent
reeds een definitief oordeel te geven.
Er werd een aanvang gemaakt met het bestuderen van het transporteren en sorteren
van aardappelen in aardappelbewaarplaatsen. Enkele bij het poten van aardappelen
gevolgde werkmethoden werden nader onderzocht. De voor de veenkoloniën ontworpen
aardappelpootgordel vond op vrij grote schaal ingang. Op het proefbedrijf werd begonnen met een arbeidsfysiologisch onderzoek inzake het transport van aardappelen
en het rooien van suikerbieten.
Het onderzoek op de mechanisatiestudiebedrijfjes werd voortgezet. De tot heden
bereikte resultaten zullen tot een tussentijds verslag worden verwerkt. Er werd geëxperimenteerd met gaastunnelruiters, een korenschoffelmachine voor lichte grond met
autostuurinrichting, een voorlader voor het kleine bedrijf, het stomen van aardappelen
volgens de methode Voncken en een stoppelknollenplukmachine. De ontwikkeling van
de stoppelknollenplukmachine vorderde zodanig, dat de verdere uitwerking ervan werd
overgedragen aan de industrie. Op enkele bedrijfjes werd een werkplaatsje ingericht,
dat kan dienen alsvoorbeeld voor de omgeving.

Nederlands Vlasinstituut
Het onderzoek over bewerkingsmethoden van strovlas wees uit, dat het mogelijk is
achter de repelmachine automatisch te stuiken en te binden. De proefnemingen hierover verkeren echter nogin het experimentele stadium.
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Tevens werd een kalander geconstrueerd. In het buitenland wordt dit principe toegepast ter vervanging van het braakgedeelte van de turbine.
Peulvruchten Studie

Combinatie

De schaarste aan arbeidskrachten maakte het nodig meer aandacht te besteden aan
vereenvoudigingen in het opladen, het transport en het afladen van het gemaaide doperwtengewas, alsmede van de voeding van de doperwtendorsmachine. Het onderzoek
op dit gebied maakte goede vorderingen.
Voorts kwam vast te staan, dat het mogelijk is ook in Nederland de pluk van slabonen machinaal te verrichten. Dit stelt de industrie in staat een goedkoper gewas te
verkrijgen.
Stichting Nederlandse

Uienfederatie

In het afgelopen jaar werd geëxperimenteerd met de uienrooimachine „Reynolds
Onion Harvester". Deze machine leverde bij gunstige (droge) weersomstandigheden
niet onbevredigend werk.
Voor het machinaal oprapen en opzakken van uien werden proeven genomen met
de aardappelrooimachine B.A.V. 8. Nadat enkele kleine veranderingen waren aangebracht, bleek deze machine goed bruikbaar te zijn.
Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Uit een bewerking van oudere gegevens van proeven op het gebied van de spuittechniek bleek, dat het resultaat van bespuitingen in het veld in hoge mate afhangt van
de ingestraalde energie. Voor de praktijk is het bij de keuze van de concentratie en de
druppelgrootte dan ook van meer belang hiermede rekening te houden dan met de
luchtvochtigheid en de windkracht.
Afdeling Landbouwwerktuigkunde

en -gebouwen van de

Landbouwhogeschool

In de voorgaande vijf jaren werd een onderzoek ingesteld naar de risico's, die verbonden zijn aan het maaien van tarwe in het zwad in het Nederlandse klimaat.
De eveneens in voorgaande jaren begonnen proeven met het verwerken van een
graanzwad werden voortgezet. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt tussen de normale oogstmethode, het maaidorsen van stam en uit het zwad, en het hakselen uit het
zwad.
Instituut voor

Tuinbouwtechniek

In de Zuid-Limburgse grotten werden verwarmingsproeven uitgevoerd, waarvan de
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resultaten doen verwachten, dat deze ruimten zodanig kunnen worden ingericht dat
zij de vergelijking met de moderne champignonhuizen kunnen doorstaan.
Voor het bestuiven van tomaten werden enige typen trostrillers en een motorrugnevelspuit met elkaar vergeleken. De beste resultaten werden verkregen met een ronddraaiende triller; in tegenstelling tot eerder genomen proeven bleek de nevelspuit bij
de bestuiving het minste effect op te leveren.
Verschillende lichte constructies van kunststofdoek werden onderzocht op hun bruikbaarheid bij de vervroeging van tuinbouwgewassen. Daar de kunststof bij gebruik in
de buitenlucht snel veroudert, zal de toepassing ervan als extra isolatie in kassen e.d.
waarschijnlijk meer vooruitzichten bieden dan wanneer deze stoffen worden gebruikt
als vervanger van het normale tuindersglas.
In de stookkassen werden vier verwarmingssystemen met elkaar vergeleken, nl.
stralingsverwarming met Dowtherm als verwarmingsvloeistof, warmwaterverwarming
met beweegbaar opgehangen dunne pijpen, luchtverwarming met rotors en warmwaterverwarming met dunne pijpen in combinatie met plafondventilatoren.
Bij de teelt van platglaskomkommers werd het effect van een grondbedekking met
kunststoffolie onderzocht. Deze werkwijze bleek zowel een gunstige werking op de
groei van de planten te hebben als op de kwaliteit van de vruchten. Bij gebruik van
doorzichtig kunststofdoek trad vaak een hinderlijke onkruidgroei op, zodat inplaats
hiervan beter zwart kunststofdoek kan worden genomen.
In samenwerking met de werkgroep voor Belichtingsonderzoek bij Tomaten werden
proeven genomen met verschillende bestralingsbronnen. Door een bijbelichting gedurende 16 uur met een vermogen van 120 Watt/m 2 werd een aanzienlijke vervroeging
van de tomatenoogst verkregen, hetgeen resulteerde in een hogere geldopbengst. De
proef, waarbij tomatenplanten uitsluitend onder kunstlicht worden opgekweekt, werd
herhaald. Deze proef leverde ook deze keer gunstige resultaten op; met 16 uren licht
bij 18 °C en 8 uren donker bij 12 °C werden in 8 weken tijds zeer goede planten verkregen.
In het kader van de Noors-Nederlandse samenwerking werden proeven genomen
over het opkweken van tomatenplanten onder continu kunstlicht. Deze werkwijze
bleek mogelijk te zijn; door de temperatuur niet constant te houden, maar deze gedurende 16 uren op 18 °C te stellen en gedurende 8 uren op 12 °C, werd het optreden
van bladvlekken zeer beperkt en wel zodanig, dat de groei van de planten er niet
nadelig door werd beïnvloed.
Er werd begonnen met een onderzoek over de invloed van verschillende werktuigen
op de verdichting van de grond. In potproeven met slabonen werd gevonden, dat de
wortels de kunstmatig verdichte zones in de grond mijden. In een boomgaard, waarin
gedeeltelijk op en naast wielsporen profielkuilen waren gemaakt, werden verschillen
waargenomen in de beworteling, de wormgangen, de kruimeligheid van de grond, de
kleur en de dichtheid. De verschillen werden kleiner met toenemende diepte, doch de
invloed van het wielspoor was nog tot op 50 cm diepte merkbaar.
Voorts werd nagegaan in hoeverre het krom in de grond komen van andijvieplanten,
hetgeen eventueel kan optreden bij het machinaal planten, invloed uitoefent op de
opbrengst.
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Het nevelonderzoek had betrekking op het vernevelen van zeer kleine hoeveelheden
vloeistof voor luchtbevochtiging.
Er werd begonnen met een oriënterend onderzoek over de mogelijkheden voor
hydraulisch aangedreven werktuigen en het gebruik van de lier in de tuinbouw.

Onderzoekingen over de conservering van tuinbouwhout
De onderzoekingen over de conservering van hout, dat bij de tuinbouw wordt gebruikt, werden onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. uitgevoerd door
het Houtinstituut T.N.O. De werkzaamheden hebben ten doel na te gaan of de talloze
middelen, die voor de conservering van tuinbouwhout worden aangeboden, voldoende
beschermende werkzaamheid bezitten. Van een achttiental produkten, die tot zes verschillende groepen van houtconserveringsmiddelen behoren, werd de giftigheid ten
opzichte van houtaantastende schimmels bepaald. Voorts werd onderzocht in welke
mate dezemiddelen in het hout kunnen doordringen.
Op grond van de resultaten van bovengenoemde laboratoriumproeven werd met
enkele middelen een onderzoek in de praktijk begonnen, door hiermede een aantal
raamlijsten op verschillende wijze te behandelen. Een deel van deze ramen is in gebruik genomen door het Instituut voor Tuinbouwtechniek, een ander deel is ondergebracht bij een tuinder in het Westland. De korte duur van deze proef maakt, dat nog
geen resultaten kunnen worden medegedeeld.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation T.N.O.
Voor het onderzoek naar de eigenschappen van de groeiplaats, die van inv'oed zijn
op de houtproduktie van de douglas, werden in samenwerking met de Stichting vooi
Bodemkartering en het Staatsbosbeheer gegevens verzameld bij ruim 400 proefperken
van douglas ouder dan 25 jaar; de bewerking van de verkregen cijfers zal in 1957
plaatsvinden.
Ten aanzien van de verjonging van douglasaanplantingen werd gevonden, dat een
verjonging door coulissenkap met O.-W.- of Z.O.-N.W.- richting van de verjongingestroken de voorkeur verdient boven het kaal kappen van grote oppervlakten en ook
boven schermkap.
De bemestingsproefvelden met douglas, lariks, fijnspar en sitkaspar leverden opmerkelijke resultaten op. Bij fijnspar werd waargenomen, dat de arbeidsintensieve bemesting met compost kan worden vervangen door een goedkopere stikstofbemesting,
gecombineerd met een fosfaatgift. Voorts werd gevonden, dat deze naaldhoutsoorten
het sterkste reageren op meststoffen, die de voedingsstoffen snel beschikbaar stellen;
het moeilijk oplosbare Algiersfosfaat bleek echter toch gemakkelijk opneembaar te
zijn. Ten aanzien van het optreden van gebreksverschijnselen werd een basis gelegd
voor de diagnose van tekorten aan stikstof, fosfor en kalium bij fijnspar, fosfor en
kalium bij lariks en fosfor bij sitkaspar.
Een onderzoek in de Noordoostpolder toonde aan, dat de zwarte els als pionierhoutsoort een grotere rol zal gaan spelen dan de es en de eik, omdat de eerste boomsoort het ongerijpte deel van de grond beter doorwortelt dan de andere loofbomen.
De proeven betreffende chemische bestrijding van onkruiden bevestigden, dat Natrium-trichlooracetaat (TCA) het beste middel is om buntgras te bestrijden. Het tijdstip van toediening is vrij indifferent; toch is er een zekere tendens aanwezig, ^at mei
de minst, augustus en september de meest geschikte tijd van het jaar is.Bochtigesmele
wordt gedood door TCA en door dichloorpropionzure ester (dep). Hier is het tijdstip
echter belangrijk. Alleen in april-mei geeft een bestrijding met 100 kg TCA voldoende
resultaat.
Bosbes, Amerikaanse eik en Prunus serotina worden door 2, 4, 5 -T-ester, in junijuli gespoten in een hoeveelheid van 5 tot 7 1 per ha, volledig gedood. De proeven over
de bestrijding van adelaarsvaren werden nog niet afgesloten.
Het onderzoek over de groeiplaatseisen van populieren liet zien, dat in beplantin87

gen met cv. marilandica sedert 6 tot 8 jaren een belangrijke achteruitgang in groei
is opgetreden, ook op fysisch en chemisch allerminst ongunstige grond. Dit verschijnsel werd ook gevonden bij P. deltoides, doch niet bij cv. gelrica. Deze achteruitgang
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de populierenroest, die in zijn optreden in bijzondere mate wordt begunstigd door aanplantingen van lariks naast of in de opstanden
van populier.
Complicaties als de bovenbeschrevene hebben bijgedragen tot het besluit om met
medewerking van de Nationale Populieren Commissie nieuwe proefbeplantingen op
verschillende bodemtypen aan te leggen van de belangrijke, reeds in de handel zijnde
cultivars. Voorts zijn in behandeling proeven over de onderbegroeiing en de menging
van populierenbeplantingen en de wijze van aanleg ervan, en het onderhoud van de
populier. Omtrent de aan populierenhout te stellen eisen werd, gezamenlijk met het
Houtinstituut T.N.O., contact opgenomen met de populierenhout verwerkende industrieën.
In verband met de noodzaak de oude inhoudstabel van Becking voor de douglas te
herzien, werd een nieuwe tabel opgesteld, die vooral voor bomen met zware afmetingen
belangrijke lagere uitkomsten aangeeft. Bij de Japanse lariks werd, evenals eerder bij
de groveden, een grote spreiding in de inhoud bij gelijke borsthoogte-diameter en
hoogte worden vastgesteld, zodat verkoop van hout op stam, gebaseerd op metingen
van uitsluitend deze grootheden, moet worden ontraden. Wanneer behalve bovengenoemde grootheden, ook nog de diameter op 6 m boven de grond wordt gemeten, dan
wordt de fout tot toelaatbare afmetingen teruggebracht. In behandeling is nog een inhoudstabel voor de Amerikaanse eik.
Ten behoeve van het onderzoek betreffende de rationalisatie van de bosaanleg werd
een enquête gehouden over de huidige methoden in de praktijk. Aan de hand van de
uitkomsten hiervan zal de gewenste richting van het onderzoek worden bepaald, dat
zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Afdeling Bosexploitatie van de Landbouwhogeschool, de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer.
Wat selectie en veredeling betreft, werd de vermeerdering van geselecteerde groveden en lariks door enten op onderstammen voortgezet ten behoeve van de vegetatieve
toetsing van de tevens als ouders in zaadtuinen te combineren klonen. Met de selectie
van berk werd een begin gemaakt.
Het jaar 1956 was gunstig voor de bloei en de zaadzetting van populieren; hiervan
konden grote hoeveelheden zaailingen worden gekweekt uit gecontroleerde kruisingen.
Een aantal veel belovende zaailingen uit kruisingen van Populus deltoides var. angulata met P. nigra var. italica, uitgevoerd in 1949 en 1950, werd door stekken vermeerderd op zodanige schaal, dat vergelijkende klonen-proeven kunnen worden uitgeplant.
Proefbeplantingen van nakomelingschappen uit kruisingen tussen trilpopulieren konden op zeven verschillende plaatsen in het land worden aangelegd, dank zij de groeiende belangstelling van de bosbouwpraktijk.
Ook de iepen bloeiden rijkelijk en gaven mede ten gevolge van het gunstige late
voorjaar een rijke oogst aan zaden en zaailingen. Reciproke kruisingen blijken nogal
geregeld significant te verschillen in groeikracht. Naast de resistentie tegen de iepenziekte en het vuur wordt bijzondere aandacht besteed aan groeivorm en groeisnelheid.
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Op pathologisch gebied verdient, naast het voortgezette resistentieonderzoek o.a. met
enkele roest-ziekten, te worden vermeld het onderzoek over de biologie van Dothichiza
populea en dat naar het groepsgewijze afsterven van Oostenrijkse den, waarbij Rhizina
inflata is betrokken.
Ten slotte werden nog waarnemingen gedaan over de gevolgen van de hevige vorst
in februari 1956, speciaal bij de Corsicaanse den.

Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

a. Afdeling Houtteelt en Bosbescherming in de Gematigde

Luchtstreek

Bij het onderzoek over de vegetatieve vermeerdering van bosbomen werd goede
voortgang gemaakt met het enten van groveden in de kwekerij. Het enten van lariks
en douglas is het proefstadium thans te boven. Ook het verschijnsel van plagiotropie
bij douglasenten en -stekken werd in studie genomen.
Het selectiewerk bij populieren werd voortgezet. Enige proefvelden op verschillende grondsoorten voor de toetsing van nieuwe selecties werden reeds aangelegd,
terwijl de aanleg van andere werd voorbereid. Het populetum werd uitgebreid.
Het onderzoek over de zoutgevoeligheid van houtsoorten werd voorlopig afgesloten
met nog enige fysiologische onderzoekingen, terwijl ook de objecten in het veld nog
enige malen werden geobserveerd.
Een fysiologisch onderzoek werd opgezet betreffende de werkzaamheid van boomwortels in diepere lagen en wel met behulp van radioactief fosfaat. Dit onderzoek had
nog geen directe resultaten.
Het onderzoek naar de invloed van populieren op de aangrenzende strook grasland
werd afgesloten. De gegevens hebben betrekking op de opbrengst en de chemische en
botanische samenstelling van deze 15-20 m brede strook. Opbrengstwaarnemingen in
het verstuivingsproefterrein bij Grubbenvorst, die in samenwerking met het Instituut
voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur werden verricht, lieten zien, dat
vooral rogge en mais gunstig hadden gereageerd op de beschutting in dat terrein.

b. Afdeling Bosexploitatie en

Boshuishoudkunde

Het fysisch en mechanisch onderzoek van Surinaamse houtsoorten werd voortgezet
met een vijftal bekende soorten.
Er werden volumegewichtbepalingen verricht aan een aantal schijven van diverse
Surinaamse soorten, om betrouwbaarder gegevens te verkrijgen dan die, welke in de
literatuur worden aangetroffen en vaak niet overeenstemmen.
Bepalingen werden verricht aangaande de doorlatendheid van de reeds onderzochte
Surinaamse houtsoorten voor een zoutoplossing (Wolmannzout), ten einde de mogelijkheid van verduurzaming te kunnen beoordelen.
Begonnen werd met een onderzoek over de geschiktheid van hier te lande gegroeid
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Corsicaans dennenhout en van mierenhout uit Suriname voor mijnhout.
Het tijdstudieonderzoek van het vellingswerk in de bosbouw was voornamelijk gericht op het vellingswerk van groveden. Voor deze houtsoort werden bosklassen gevormd naar de aard van de velling, de ondergroei en de uitvoering van het werk door
één of twee man in handkracht. De schiltijden werden ingedeeld in klassen voor
voorjaar-zomer en herfst-winter (zonder vorst). Voor het snoeien wordt naar een
objectieve klasseïndeling gezocht.
Tenslotte werden nog vergelijkende onderzoekingen gedaan over werkmethoden en
gereedschappen bij het planten van bosplantsoen.

Laboratorium voorPlantenkunde van deLandbouwhogeschool
Het anatomisch onderzoek van Surinaams hout vond voortgang. Het doel van deze
werkzaamheden is het zoeken naar determinatiekenmerken, waarmede de verschillende
soorten en geslachten van elkaar kunnen worden onderscheiden.

90

VEETEELT EN VEEVOEDING

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
Ten einde de werking van silages en hooi duidelijk te doen uitkomen werd in de
winter 1955-'56 een proef genomen met drie groepen melkkoeien, die in de herfst van
1955 gekalfd hadden. Deze dieren ontvingen alle van het opstallen af in het geheel
geen hooi, maar tot begin december vers gras en daarna goed geslaagde melassesilage.
Naast het ruwvoeder ontving elk dier zoveel van een krachtvoedermengsel, dat aan de
behoeftenormen van het C.V.B, werd voldaan. In de op de voorperiode volgende hoofdperiode, die omstreeks half januari aanving, kreeg de eerste groep uitsluitend melassesilage, de tweede uitsluitend voordroogsilage en de derde uitsluitend schuurgedroogd
hooi.
In de voorperiode was het levend gewicht der proefkoeien vrij sterk teruggegaan
ten gevolge van een minder goede opname van het verse gras in november en de eerste
dagen van december. Dit verklaart de vrij aanzienlijke gewichtstoename, die alle drie
groepen in de hoofdperiode te zien gaven en die voor de groepen I, II en III per koe
resp. 36.8, 30.2 en 35.4 kg bedroeg. De verschillen tussen deze gewichtstoenamen zijn
echter te klein om er veel betekenis aan te hechten.
Ook de conditie der proefdieren ging tijdens de hoofdperiode duidelijk vooruit. Deze
werd aan het begin en het einde van de hoofdperiode met behulp van een puntenschaal
door drie deskundigen beoordeeld; de gemiddelde vooruitgang bedroeg voor de groepen I, II en III resp. 0.8, 0.65 en 0.8 punt per koe. Ook hierbij was het verschil tussen
de groepen onbetekenend.
De consistentie van de mest was bij alle proefkoeien iets week, maar bij de uitsluitend met silage gevoederde dieren niet weker dan bij de koeien, die schuurgedroogd
hooi kregen.
In de melkproduktie werden gedurende de hoofdperiode de volgende verschillen
uitgedrukt in standaardmelk (3.33% vet), vastgesteld. In hoofdperiode I werd een
verschil waargenomen tussen groep II (voordroogsilage) en groep III (schuurgedroogd hooi) ten gunste van groep II, nl. 0.17 kg per koe per dag. Dit kleine verschil
is mogelijk te verklaren uit het feit, dat groep II in deze periode 0.10 kg ZW meer
ontving, zoals bleek bij de latere berekening van de samenstelling der rantsoenen.
Hoofdperiode II leverde bij de groepen II en III een produktieverschil van 1.39 kg
standaardmelk per koe per dag op ten gunste van laatstgenoemde groep, die schuurgedroogd hooi ontving. Ook dit verschil is waarschijnlijk het gevolg van het feit, dat
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groep III in dit gedeelte van de hoofdperiode per dier per dag 1 kg ZW meer heeft
opgenomen dan groep II.
Uit een vergelijking van de produktiecijfers der groepen I (melassesilage) en II
(voordroogsilage) bleek, dat in hoofdperiode I een verschil van 0.50 kg en in hoofdperiode II een verschil van 0.15 kg standaardmelk per dier per dag ten gunste van
groep II is opgetreden. Groep I had echter in beide perioden resp. 0.39 en 0.59 kg
ZW per dier per dag meer ontvangen dan groep II. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de uitsluitend met melassesilage gevoederde koeien wel iets minder geproduceerd hebben dan ze in vergelijking met de beide andere groepen hadden moeten
produceren.
In de tweede helft der hoofdperiode werd van de melk der afzonderlijke groepen
kaas gemaakt. Er werd geen noemenswaardig verschil in de kwaliteit van de kaas vastgesteld. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren, dat de beide silagesoorten van
zeer goede kwaliteit waren (geen en 0.08% boterzuur en ammoniakfracties van resp.
8.1 en 6.7).
Het biochemisch-bacteriologisch onderzoek van de pensgisting der proefkoeien
leerde, dat er ten aanzien van de capaciteit der pensflora's om in vitro strocellulose aan
te tasten weinig verschil tussen de groepen bestond.
Op de dépendance van het Rijkslandbouwproefstation te Maarheeze werd met behulp van twee groepen van zeven roodbonte melkkoeien ingekuilde snijmais vergeleken
met rauwe aardappelen. Aanvankelijk werd de maissilage slecht gegeten, waardoor de
melkgift bij de overgang op het rantsoen met maissilage een duidelijke daling vertoonde. Het was duidelijk, dat deze, in een betrekkelijk laat groeistadium ingekuilde
snijmais niet erg smakelijk voor de koeien was. Met uitzondering van de beginmoeilijkheden kon worden vastgesteld, dat over het geheel genomen de melkgiften, de vetopbrengsten en de veranderingen in levend gewicht der proefdieren weinig verschil
tussen de groepen deed uitkomen. De eindconclusie was daarom, dat ingekuilde
snijmais, wanneer het inkuilproces naar wens is verlopen, de vergelijking met rauwe
aardappelen wel kan doorstaan. Het geringe aantal proefdieren per groep maant
echter tot voorzichtige interpretatie van deze conclusie.
In een drietal mestproeven met koeien werd onderzocht of diaethylstilboestrol in het
voeder van ouder vrouwelijk mestvee de groei bevordert. De eerste proef werd uitgevoerd met twee groepen van 7 koeien, die melkend werden gemest. Het grondrantsoen
bestond uit ingekuilde bietenkoppen en -blad, hooi, gedroogde pulp en mestmeel. De
dieren van één der proefgroepen ontvingen daarenboven per dier per dag 10 mg
diaethylstilboestrol door het krachtvoeder; deze toediening werd bijna 4 maanden
voortgezet. Gedurende de proef werd bij de proefdieren geen enkel verschijnsel waargenomen, dat met de verstrekking van het preparaat verband zou kunnen houden. Ook
extra tochtigheid kwam niet voor.
Bij deze proef en de daarop aansluitende slachting der proefkoeien werden gegevens
verzameld over de gewichtstoename, de melkgift, de conditie, het voederverbruik, de
slachtkwaliteit, het gewicht van het losse vet, het gewicht van de gevulde pens, het gewicht van darmen + mesenterium en het totale slachtverlies. Op geen van deze punten
werd enig verschil tussen de proefgroepen vastgesteld.
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Een tweede prcef werd genomen met twee groepen van 7 koeien, die werden vetgeweid. De ene groep ontving dagelijks een koekje, waarin 10 mg diaethylstilboestrol
was verwerkt, terwijl de dieren van de controlegroep een soortgelijk koekje zonder dit
preparaat ontvingen. Na 2y2 maand waren de proefdieren slachtrijp. Wederom kon
geen enkel verschil worden vastgesteld ten aanzien van de reeds eerder vermelde punten, die bij de beoordeling werden betrokken.
Bij een derde proef werd aan weidende koeien een wat hogere dosis diaethylstilboestrol verstrekt, nl. 20 mg per dier per dag. Weer werden twee groepen van 7 dieren
met elkaar vergeleken, doch ook ditmaal kon geen enkel effect van de toediening worden geconstateerd.
Deze drie proeven wettigen de conclusie, dat de toepassing van diaethylstilboestrol
bij het mesten van volwassen koeien onder Nederlandse omstandigheden geen zin heeft.
In de eerste helft van 1956 werd een proef met mestvarkens uitgevoerd om sojaschroot, bereid volgens een discontinu proces, te vergelijken met sojaschroot, bereid
volgens het continu proces. Wanneer sojaschroot als enig eiwitrijk bestanddeel in het
voedermengsel werd opgenomen, bleek het volgens het continu proces bereide produkt
minder goed te voldoen. Bij gelijktijdig verrichte verteringsproeven werd vastgesteld,
dat het eiwit van het laatstgenoemde sojaschroot ook iets minder goed verteerbaar was.
Bij een varkensmestproef te Maarheeze werd een klein positief effect gevonden van
een toevoeging van het Amerikaanse preparaat „Vigofac" aan volwaardige rantsoenen
voor mestvarkens. Bij een daarna te Hoorn verrichte soortgelijke proef kon dit resultaat evenwel niet worden bevestigd.
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. werden
twee proeven met zeugen genomen over hormonale castratie. Hierbij werd getracht het
optreden van bronstverschijnselen te onderdrukken door orale toediening van lynoral
(aethinyl-oestradiol) in verschillende doseringen. De resultaten waren tot nu toe volkomen negatief. Bij dit werk kwam de vraag naar voren of het castreren van vrouwelijke varkens in het algemeen wel enig reëel nut heeft. Er werden aanwijzingen gevonden, dat de castratie van zeugen de vetaanzet bevordert en daardoor de slachtkwaliteit
benadeelt. Bovendien leidt het manuaal castreren tot groeivertraging en verliezen ten
gevolge van verbloeding of buikvliesontsteking, waartegen de meerdere rust op latere
leeftijd zou moeten opwegen. Een onderzoek betreffende dit vraagstuk werd in 1956
aangevangen, maar nog niet afgesloten.
Een mestproef, waarbij dierlijk vet in geëmulgeerde toestand aan het rantsoen werd
toegevoegd, bleek geen nadelig effect op de groei en het voederverbruik te hebben,
zodat een belangrijk deel van de benodigde zetmeelwaarde als dierlijk vet gegeven
kon worden. De hardheid van het spek werd echter door deze vetrijke rantsoenen duidelijk nadelig beïnvloed.
In het kader van onderzoekingen omtrent de in diverse granen voorkomende schadelijke stoffen werd nagegaan of ook in tarwe-eiwit een soortgelijke stof als in rogge
aanwezig is. Hoewel eerst de indruk werd verkregen, dat tarwegluten bij jonge varkens groeiremmend werkten, kon deze indruk door de verdere proefresultaten niet
worden bevestigd.
Voorts werden verschillende roggevariëteiten in rantsoenen voor jonge mestvarkens
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met elkaar vergeleken. Blanke rogge en Petkuser rogge toonden weinig verschil, maar
tetraploide rogge en Belgische roggevlokken gaven duidelijk minder goede resultaten.
Overigens waren de voor jonge varkens schadelijke eigenschappen in de rogge van
oogst 1955 niet sterk aanwezig.
In de proefmesterij te Sevenum (L.) werden enige proeven genomen over een toevoeging van het aminozuur methionine aan rantsoenen voor mestvarkens. Bij rantsoenen met weinig dierlijk eiwit werd van een dergelijke toevoeging wel enig effect gezien; het valt vooralsnog te betwijfelen of dit effect groot genoeg is om economische
betekenis te hebben. Evenmin staat vast, of de toegevoegde methionine een aan dit
aminozuur bestaand tekort heeft opgeheven dan wel op een andere wijze een gunstige
invloed heeft uitgeoefend.
Naar aanlieding van de gunstige resultaten van Braude met een verhoogd kopergehalte in mestrantsoenen werd te Hoorn een mestproef aangezet, waarbij rantsoenen
werden vergeleken, waaraan geen, 0.05% en 0 . 1 % CuSo 4 was toegevoegd. De hoogste
hoeveelheid CuS0 4 bleek duidelijk gunstig op de groeisnelheid der varkens te werken.
In verband met de mogelijkheid van kopervergiftiging en omdat de gunstige werking
niet afdoende verklaard is, zal dit onderzoek worden voortgezet alvorens het geven van
extra koper zonder voorbehoud kan worden aanbevolen.
In verband met de nieuwe mogelijkheid om biggen van de leeftijd van 7 dagen af
verder op te fokken met een droog voedermengsel, werden twee van deze mengsels beproefd. Daarbij bleek, dat het goed mogelijk is om vroeg gespeende biggen op deze
manier groot te brengen. De hiervoor benodigde arbeid is belangrijk minder dan bij
het gebruik van vloeibaar voedsel. Toch blijven de biggen gewoonlijk iets achter bij
de dieren, die bij de zeug kunnen blijven. Het verdient vooralsnog aanbeveling het
kunstmatig grootbrengen van biggen alleen toe te passen in de gevallen, waarin de
zeug om een of andere reden niet in staat is (al) haar biggen te zogen.
In 1956 werden te Hoorn 45 verteringsproeven genomen, elk met drie hamels.
Van deze hadden er twee betrekking op doprijke bijprodukten van de olie-industrie,
nl. zonnebloempittenmeel en grondnotenmeel. De resultaten ervan werden in een publikatie verwerkt.
Ter vergelijking van het kunstmatig drogen van luzerne en rode klaver in hogetemperatuurdrogers werden zes verteringsproeven uitgevoerd. Rode klaver bleek bij
deze wijze van drogen nog sterker in verteerbaarheid achteruit te gaan dan luzerne.
Om de formules nog eens te toetsen, die het verband aangeven tussen de vermindering van de verteerbaarheid van gebroeid hooi en de „broeikleur", werden zeven
verteringsproeven genomen met meer of minder gebroeid hooi. De resultaten bevestigden de bruikbaarheid van de vroeger aangegeven formule. Vier proeven hadden betrekking op hooi, dat al of niet geschimmeld had. Getracht wordt op deze wijze een
inzicht te krijgen in de door schimmel teweeggebrachte achteruitgang in de voederwaarde.
In het kader van proefnemingen over schuurdrogen van hooi werd de verteerbaarheid van twee partijen ruiterhooi en van twee daarmede vergelijkbare partijen in de
schuur gedroogd hooi vastgesteld. Het verschil in voederwaarde tussen deze beide hooisoorten bleek niet groot te zijn. In de serie proeven over de voederwaarde van hooi
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van kunstweiden werd de verteerbaarheid van één partij hooi van Westerwolds raaigras vastgesteld. Ook werd een verteringsproef met kanariezaadstro genomen. De
verteringscoëfficiënten hiervan waren zeer laag, zodat dit stro praktisch geen voederwaarde heeft.
Met vers groenvoeder in verschillende groeistadia werden drie verschillende proeven
genomen. Vers gras, bestemd voor conservering op verschillende manieren werd op
verteerbaarheid onderzocht, evenals verse snijhaver en snijmais. Dit laatste onderzoek
had ten doel een inzicht te krijgen in de juiste maaitijd van voor inkuiling bestemde
snijmais.
Voorts werd de verteerbaarheid bepaald van polyploide bietenrassen, ter bestudering van de voederwaarde van dit gewas, alsmede die van gestoomde aardappelen.
Deze laatste stond in verband met een bewaringsproef, waarbij wordt nagegaan welke
verliezen optreden bij de inkuiling van dit produkt.
De overige verteringsproeven hadden betrekking op ingekuild materiaal, nl. 2 bietenbladsilages en 9 grassilages. Deze proeven stonden in verband met praktische voederproeven of met inkuilproeven, die genomen werden om een inzicht te krijgen in
de verliezen aan voederwaarde, die aan deze conserveringen waren verbonden.
Op de dépendance te Maarheeze werden 13 verteringsproeven met hamels genomen.
Eén hiervan betrof het onderzoek naar de voederwaarde van maisspillen, de van het
zaad ontdane maiskolven. Het bleek, dat dit produkt in het geheel geen verteerbaar
ruw eiwit bevatte, terwijl de zetmeelwaarde in de droge stof op 33.7 werd berekend.
Tevens werd van 3 partijen hooi de verteerbaarheid onderzocht. Twee hiervan hielden
verband met het onderzoek omtrent het schuurdrogen, de derde partij moest worden
bijgevoederd in drie verteringsproeven met verschillende sorghumvariëteiten. Voorts
werd een viertal silages in onderzoek genomen, nl. 1 van snijmais, 1 van stoppelknollen
en 2 van bladkool. In verband met inkuilproeven werd ook het uitgangsmateriaal op
verteerbaarheid onderzocht, nl. verse snijmais en verse rode klaver.
Ook met varkens werden verteringsproeven genomen en wel een 12-tal. Hierbij
werden gerstemeel, sojaschroot bereid volgens verschillende procedé's, geëmulgeerd
destructorvet, milocorn, kafferkoren, Argentijnse sorghum, walvismeel, tobismee',
haringmeel, gemengde varkenskorrels en varkensmeel van dezelfde samenstelling
onderzocht. Het geëmulgeerde destructorvet bleek volledig verteerbaar te zijn. Tussen
milocorn en kafferkoren werden geen belangrijke verschillen in verteerbaarheid vastgesteld, maar de verteringscoëfficiënten van het Argentijnse sorghum waren duidelijk
lager. Wat verteerbaarheid voor varkens betreft, bleken tobismeel en haringmeel volkomen vergelijkbare produkten te zijn. Walvismeel was slechts weinig minder verteerbaar. In 1955 werd uit een praktische voederproef de conclusie getrokken, dat het
verstrekken van varkensvoeder in korrelvorm geen voordeel biedt boven het gebruik
van meelmengsels. In aansluiting hierop werd vastgesteld, dat er geen verschil in verteerbaarheid bestond tussen varkensmeel en varkenskorrels van geheel dezelfde samenstelling.
Behalve het bacteriologisch-biochemisch onderzoek, dat in direct verband stond met
de melkveeproeven, werden nog enige afzonderlijke proeven op bacteriologischbiochemisch gebied uitgevoerd. Een dezer proeven had betrekking op een preparaat,
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dat als stimulerend voor de penswerking wordt aanbevolen en waarvan wordt gezegd,
dat het levende pensbacteriën bevat. Het preparaat bleek veel suiker en Streptococcus
bovis te bevatten, een bacterie, die wel glucose doch geen cellulose aantast. Als gevolg
hiervan werd dan ook geconcludeerd, dat de bacteriën uit dit preparaat geen waarde
hebben voor de stimulering van de ruwvezelvertering bij jonge kalveren.
Een andere proef betrof een oriënterend onderzoek naar de aantallen coliachtige
en zwavelwaterstof vormende bacteriën in de pensinhoud van koeien bij diverse rantsoenen. Gedurende de staltijd bleek het rantsoen geen duidelijk aanwijsbare invloed
op deze aantallen uit te oefenen.
Het chemisch onderzoek, dat ter ondersteuning van de praktische proeven werd verricht, betrof in de eerste plaats de bepaling van vitamine E volgens Emmerie en Enge!,
in het bloed en de lever van varkens en in gras, silage en meelmengsels. Een extra
toediening van vitamine E aan varkens leidde tot een verhoging van het vitamine
E-gehalte in het bloed en de lever en tevens tot een zeer duidelijke verhoging in hel
verse spek. De bepalingen van vitamine E in gras en silage waren van oriënterende
aard ; zij hielden verband met plannen om na te gaan in hoeverre dit vitamine bij het
ensileringsproces verloren gaat.
Voorts werd voortgegaan met het onderzoek over de aard van de stoffen in roggemeel, die een ongunstige werking hebben op jonge varkens. Gevonden werd, dat de
toediening van een waterig extract van rogge aan ratten een duidelijke vertraging van
de groei tot gevolg had. De ratten ontvingen dit extract als drinkwater, hun overige
rantsoen was normaal. Gekookt waterig extract gaf deze groeivertraging niet te zien.
Wanneer in een normaal, volledig rantsoen voor ratten de gerst door rogge wordt
vervangen, blijft de groeivertraging achterwege. Rogge + 1 0 % caseïne geeft minder
groei dan gerst + 1 0 % caseïne. De schadelijke werking bij ratten schijnt dus door
smaakfactoren uit de andere bestanddelen van het rantsoen te worden opgeheven. De
schadelijke factor in de rogge bleek niet oplosbaar te zijn in ether en alcohol. De ratten, die op de roggefactor reageerden, vertoonden bij de glucosebelastingsproef een
langer aanhoudend verhoogd bloedsuikergehalte.
De door het proefstation verrichte onderzoekingen op het gebied van de voederconservering en de gezondheid van het vee worden resp. vermeld onder de hoofdstukken Bewaring en Verwerking van Land- en Tuinbouwprodukten en Diergeneeskunde.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
Het onderzoek bij runderen betrof onder meer het gehalte aan sporenelementen in
runderhaar, waarbij speciaal de aandacht werd gericht op de gehalten aan mangaan
en koper in het haar van drachtige koeien en de later uit deze dieren geboren kalveren.
Bij de koeien werd gevonden, dat het mangaangehalte in het haar afneemt naarmate
de drachtigheidsperiode vordert; de kopergehalten blijven normaal. De kalveren hadden bij de geboorte lage mangaangehalten in haren en lever, het kopergehalte lag daar96

entegen op hetzelfde niveau als bij oudere dieren. Bij toenemende leeftijd van de kalveren bleek het mangaangehalte in het haar te stijgen.
Voorts werd voortgegaan met de studie over de oorzaken van het ontstaan van grastetanie (kopziekte). Na enige balansproeven met rammen werden een paar Friese
melkschapen aangekocht, waarmee nieuwe proeven werden opgezet. Het doel hiervan
was, na te gaan welke invloed de toevoeging van een overmaat aan organisch kalium
heeft op de zuur-base-verhouding en op de balans van verschillende mineralen. De
overmaat kalium had tot gevolg, dat de balans van natrium en ook die van chloor
negatief werd, de magnesiumbalans bleef positief. De tekorten aan natrium en chloor
konden snel worden opgeheven door toediening van keukenzout.
Bij melkvee werd onderzocht of een extra toediening van vet enig nuttig effect zou
hebben. Hiertoe werd het vetgehalte van het krachtvoer, dat 4 % bedroeg, verdubbeld.
Deze extra vettoediening bleek echter noch op de gezondheid noch op het produktievermogen en het levend gewicht enige invloed uit te oefenen.
In proeven met mestkalveren werd nagegaan in hoeverre melkprodukten in verse
toestand kunnen worden vervangen door voedermiddelen in andere vorm. Er werd een
vergelijking gemaakt tussen de toepassing van verschillende kunstmelkprodukten
(waarbij veel water en dikwijls de toevoeging van een antibioticumhoudend preparaat
vereist is) en het gebruik van een beperkte hoeveelheid ondermelk als vocht- en eiwitbron, aangevuld met een mengsel, dat bestond uit ongeveer tweederde deel verstijfseld
zetmeel en verder uit ondermelkpoeder en vet. De resultaten van de ondermelkmeelmethode waren zowel wat de kwaliteit als wat het geldelijk voordeel betreft, bevredigend. Bij dit onderzoek werd tevens de mest van de kalveren onderzocht, zowel scheikundig als microbiologisch, terwijl speciale aandacht werd besteed aan de invloed van
de toevoeging van zetmeel op de consistentie van de mest.
Het onderzoek bij varkens betrof in de eerste plaats een oriënterende proef, waarbij
werd nagegaan of het gebruik van gewoon gejodeerd keukenzout, in vergelijking met
ingedampt zeewater of NaCl pro analyse met toevoeging van KJ, zou leiden tot
groeiverschillen bij jonge varkens. Het zout, gewonnen uit ingedampt zeewater, bleek
geen gunstiger effect op te leveren.
Voorts werd nagegaan, of in varkensvoer een gedeelte van het eiwit dat door haringmeel wordt geleverd, kan worden vervangen door gedroogde „fish solubles" of door
soja-eiwit. Hierbij waren de zetmeelwaarden van de rantsoenen, met behoud van het
vereiste gehalte aan verteerbaar ruw eiwit, op hetzelfde niveau gebracht. Gevonden
werd, dat vervanging van haringmeel door „fish solubles" geen gunstig effect op de
groei en de voederbenutting uitoefende. De groepen dieren, die „fish solubles" ontvingen, konden het zelfs nog niet bolwerken tegen die, waarbij het haringmeel gedeeltelijk
was vervangen door soja-eiwit.
Bij een volgend onderzoek werd getracht verschijnselen van zinkgebrek op te wekken door toediening van rantsoenen met een overmaat aan mais. In tegenstelling met
de ervaringen van Amerikaanse onderzoekers, traden geen verschijnselen van zinkgebrek aan de dag. De oorzaak hiervan kan liggen in het feit, dat op „De Schothorst"
aan deze Amerikaanse (tryptofaanarme) rantsoenen nicotinezuur werd toegevoegd.
Een toevoeging van 0.02% zinkcarbonaat aan het normale, volledige biggen- en var97

kensmeel had geen enkel effect, vergeleken met de controlegroepen, die alleen het
volledige biggen- resp. varkensmeel ontvingen.
In verband met het onderzoek betreffende de houdbaarheid van baconspek werd
nagegaan in hoeverre de toevoeging aan het voedermengsel van natuurlijke (vitamine
E ) , dan wel kunstmatig antioxydantia hierop invloed kan uitoefenen. Het bleek, dat
hogere vitamine E-gehalten in het voer leidden tot meerdere vastlegging van vitamine
E in het spekvet. Dit bevordert de houdbaarheid van het spek en het voorkomt geuren smaakafwijkingen. Er kon geen verband worden gelegd tussen het vitamine Egehalte en de hardheid van het spek.
Enkele dieren uit de groep met kunstmatige antioxydantia in het voer vertoonden
beenverkrommingen. Het was niet na te gaan of de bijmenging van kunstmatige
antioxydantia in het voer daarvan de oorzaak was. Door chemisch onderzoek van rugspekvet werd aangetoond, dat het afmesten van varkens met biggenmeel in het algemeen zacht spek oplevert.
In een oriënterende proef werd de bruikbaarheid van gesuikerde condensprodukten
voor de varkensmesterij nagegaan. Hierbij bleek, dat de gesuikerde condensprodukten,
naar voederwaarde gerekend, niet duurder mogen zijn dan maismeel, om nog enig
economisch voordeel met de aanwending ervan te mogen verwachten.
Bij de proeven over de voeding van pluimvee werd voortgegaan met het onderzoek
over de invloed van de toevoeging van antibiotica aan het opfokvoer voor kuikens op
de latere gedragingen van deze dieren.
De behoefte aan B-vitaminen werd onderzocht bij W.L.-kuikens. Enkele groepen
ontvingen in het rantsoen de (gebruikelijke) toevoeging van 5 % van een handelspreparaat, dat uit verschillende B-componenten is samengesteld. Enkele proefgroepen
kregen in plaats van deze toevoeging een dosering van 2 d.p.m. vitamine B2, andere
groepen kregen opfokvoer zonder vitamine B-toevoeging. Geen van de rantsoenen
bevatte weipoeder. De kuikens waren gehuisvest op oud strooisel. De drie verschillend
gevoerde groepen vertoonden dezelfde groei. Echter dient te worden opgemerkt, dat in
de groepen, die het rantsoen zonder vitamine B-toevoeging ontvingen, enkele gevallen
van krultenen (vitamine B2-deficiëntie) voorkwamen.
Een stikstofbalansproef werd uitgevoerd met jonge W.L.-hennen om een indruk te
krijgen van de eiwitbehoefte van deze dieren tijdens de jeugdgroei. Hieruit bleek,
dat de eiwitbehoefte na het uitkomen geregeld stijgt om zijn maximum te bereiken als
de dieren 13-14 weken oud zijn.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de geschiktheid van verschillende materialen (gehakseld stro, houtschaafsel, turfstrooisel e.d.) voor de opbouw
van oud strooisel ten behoeve van de opfok van kuikens in de potstal.
Als voorlopig resultaat, dat verkregen werd bij een nog lopend onderzoek naar de
invloed van verschillende caroteen- en vitamine A-bronnen op de caroteen- resp. vitamine A-gehalten van de eieren, werd gevonden, dat embryo's, die op het punt stonden
uit te komen, soms 14-maal meer caroteen bevatten dan gemiddeld in de dooiers
wordt aangetroffen. Dit zou kunnen wijzen op een bijzondere betekenis van het voorkomen van carotenoïden in het voer, waardoor deze stoffen, opgenomen in het broedei,
mogelijkerwijze nog goed worden benut.
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In vergelijking met 1955 werd op de wisselbouwproefbedrijven de lagere melkveebezetting per hectare voederoppervlakte meer dan goed gemaakt door een aanmerkelijke stijging van de melkvetproduktie per koe. Dit ging gepaard met een geringer
gebruik van krachtvoer, doch de stikstofbemesting per hectare grasland steeg. Deze
laatste bedroeg in 1956 gemiddeld 190 kg N per hectare.
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Het statistisch onderzoek naar de samenhang van het refractometergetal van zomerboter met het vetpercentage der melk en de vetproduktie per koe per dag werd afgesloten; de resultaten ervan zullen in een publikatie worden medegedeeld.
Het chemisch onderzoek naar de samenstelling van de lipoïden uit gras leidde tot
een analysemethode, die een scheiding der lipoïden in groepen mogelijk maakt. Bij
een verteringsproef met runderen werd hiervan gebruik gemaakt om de verteringscoëfficiënt per groep lipoïden te bepalen.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek om langs gaschromatografische weg
te komen tot een scheiding en een bepaling van de hogere vetzuren.
Op een tiental ruwvoeders werd een gedetailleerde analyse uitgevoerd, waarbij in
plaats van ruwe celstof en overige koolhydraten de suikers werden bepaald, waaruit
deze groepen zijn samengesteld, alsmede lignine. Met behulp van dit analyseschema
werden voor het rund de verteringscoëfficiënten bepaald van alle bestanddelen van
gras.
Bij het respiratie-onderzoek waren de uitkomsten van de ijkingen voor de proefopstelling van beide kamers zo bevredigend dat tot proeven met koeien kon worden
overgegaan. Zo werd de warmte-afgifte berekend uit de respiratorische gaswisseling
en wel bij verschillende temperaturen van de respiratiekamer. Deze warmte-afgifte
was bij 5° en 25 °C ongeveer gelijk aan die bij 15 °C.
Vervolgens werd een begin gemaakt met een serie proeven ter bepaling van N-, Cen energiebalansen van droogstaande drachtige koeien. Bij 8 van de 10 zevendaagse
proefperioden was het verschil tussen de thermische energie, berekend uit de respiratorische gaswisseling en die, indirect berekend uit de energiebalans, minder dan 2 %
van de hoeveelheid energie in het voer.
In verband met het respiratie-onderzoek werden analysemethoden uitgewerkt en
beproefd voor de bepaling van de verbrandingswaarde en het koolstofgehalte in faeces,
urine, melk en voedermiddelen.
Het onderzoek omtrent het verband tussen de structuur van de substantia compacta
van de rundermetatarsus en de kalk- en fosforhuishouding bij rundvee werd voltooid
en gepubliceerd.
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van de invloed van per os toegediende antibiotica op het dierlijk organisme.
Bij het onderzoek naar de osmotische verhoudingen in het darmkanaal van het
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rund werd gevonden, dat de osmotische waarde van de darminhoud in het begin van
de dunne darm stijgt boven die van het bloed. Aan het eind van de dunne darm en
in de blinde darm wordt weer ongeveer isotonie ten opzichte van het bloed bereikt,
maar in het verloop van de dikke darm ontwikkelt zich een toenemende hypotonie
ten opzichte van het bloed. Deze uitkomsten zijn in tegenspraak met literatuurgegevens, volgens welke in het darmkanaal, ten minste in het laatste deel van de dunne
darm, de blinde darm en de dikke darm, isotonie ten opzichte van het bloed zou
bestaan. De invloed van de zich ontwikkelende hypotonie in de dikke darm op het
gedrag van de mineralen wordt nog nader onderzocht.
De uitkomsten van het schildklieronderzoek bij nuchtere kalveren kwamen gereed voor publikatie.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van een grote hoeveelheid vitamine
A op de kalk- en fosforstofwisseling van ratten. Deze proeven vloeiden voort uit
de aanwijzingen, die met ratten, gehouden op een rachitogeen rantsoen, waren verkregen. Onder deze omstandigheden bleek een grote hoeveelheid vitamine A (caroteen) aan de werking van vitamine D afbreuk te doen. Ditzelfde werd thans nagegaan onder normale omstandigheden, door aan ratten op een volledig rantsoen dagelijks gedurende enkele weken 800 i.e. vitamine A te verstrekken. De Ca- en Pbalansen van deze dieren worden vergeleken met die van dieren, die geen vitamine
A extra krijgen. De analytische werkzaamheden, inherent aan deze balansproeven,
zijn nog niet geheel afgerond.
Door de afdeling Arbeidsfysiologie werd een onderzoek ingesteld naar de lichamelijke belasting bij vellingswerk in zogenaamd éénmanswerk bij grove den en Japanse lariks. Dit onderzoek werd verricht in samenwerking met het Instituut voor
Bosbouwkundig onderzoek van de Landbouwhogeschool, de Nederlandse Heidemaatschappij en de Houtvesterij Emmen van het Staatsbosbeheer.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd
door de afdeling Arbeidsfysiologie een vergelijkend onderzoek verricht naar de
lichamelijke belasting bij het laden en lossen van aardappelen op verschillende manieren en een soortgelijk onderzoek bij het in handwerk rooien van bieten op twee
verschillende manieren.
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen
Ten aanzien van de huisvesting en de verzorging van pluimvee werd een proef
begonnen om meer gegevens te verkrijgen over de invloed van de wijze, waarop perioden van licht en donker elkaar afwisselen, op het verloop der produktie bij leghennen.
Het onderzoek op het gebied van de voeding betrof onder meer proeven over de
bruikbaarheid van rogge als pluimveevoeder. In dit verband werd een proef genomen,
waarbij het vervangen van 2 0 % gerstemeel in het ochtendvoer van leggende hennen
door 2 0 % gemalen Petkuser rogge werd geprobeerd. De resultaten hiervan lieten zien,
dat de proefdieren geen voorkeur vertoonden voor een van beide ochtendvoersamenstellingen en tevens, dat tussen de produktie, de eikwaliteit, de broeduitkomsten, het
voerverbruik en het totale uitvalpercentage evenmin verschillen van betekervs optraden. Wel viel het op, dat er in de roggegroep bij de zieke en gestorven dieren meer
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eileiderontsteking voorkwam. Het is echter niet verantwoord om dit verschil in verband te brengen met de rogge.
Van een proef, waarbij aan leggende hennen de vrije keuze werd gegeven tussen
gerst of rogge als hardvoer, dus als hele korrels, zijn de gegevens nog niet volledig
bewerkt. Wel staat het vast, dat de dieren, als gewoonlijk, verre de voorkeur gaven
aan de gerst. Een „blanke" roggevariëteit werd iets beter gegeten dan de andere rogge,
maar niet in een mate, die veel praktische waarde kan hebben. Er werd verder nagegaan of de ongunstige factor voor biggen, die volgens ervaring in meer of mindere
mate kan voorkomen in verschillende partijen rogge, ook van invloed is op de opname
door kippen, indien de rogge als hardvoer wordt verstrekt. Dit onderzoek wordt nog
voortgezet.
De in het vorige kalenderjaar begonnen proef over de gedeeltelijke vervanging van
geslibd krijt in de kuiken- en pluimveemineralen door fosforzure voederkalk werd
tegen het einde van de eerste leg der proefdieren beëindigd. Tevens werd een herhaling van deze proef begonnen, omdat de eerste ernstig werd gestoord door dunnedarmcoccidiose en de gevolgen hiervan voor de latere eierproduktie.
Tot dusverre werden bij geen der beide proeven verschillen waargenomen, die met
enige zekerheid op de calcium- en fosforvoorziening van de dieren zijn terug te voeren.
Dit geldt zowel de opfok- als de legresultaten ; de laatste ook wat de schaalkwaliteit
der eieren betreft. Bij de tweede proef werden weer moeilijkheden ondervonden door
dunnedarmcoccidiose, zodat het zich laat aanzien, dat de gevolgen daarvan opnieuw
de mogelijkheden tot het trekken van algemeen geldende conclusies zullen beperken.
In het kader van het onderzoek over de energiewaarde, resp. het gehalte aan ruwe
celstof van het voer werd een proef met legkippen beëindigd, waarbij het opnemen van
vet ( 1 0 % rundertalk) in ochtendvoer van verschillende samenstelling (bijna 6 % en
ruim 4 % re) werd geprobeerd. Gedurende de legperiode deden de vetgroepen het
minder dan de kippen, die voer ontvingen waarin geen vet was verwerkt. Van de
laatste twee groepen was die met ochtendvoer van het laagste ruwcelstofgehalte in het
voorafgaande najaar gemiddeld het eerst aan de leg gekomen. Toch was bij het einde
van de proef in die groep de totale produktie per kip, berekend over het aantal per
week aanwezige hennen, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de hennen op het
ochtendvoer met meer ruwe celstof, eveneens zonder vettoevoeging. Gelijk bij een
vroegere proef het geval was, werd de aanwijzing verkregen, dat bij de omstandigheden waaronder de dieren verkeerden, de uitval groter is op het voeder met een lager
gehalte aan ruwe celstof. De verzamelde gegevens worden nader bewerkt.
Bij het onderzoek van zogenaamde stabiele vitamine A-preparaten uit de handel
kwam vast te staan, dat het vitamine A in dergelijke preparaten zodanig kan zijn beschermd (gecoat), dat het bij menging door het voer beter bestand is tegen bewaren,
dan dat van andere preparaten. Bij een onderzoek betreffende de resorptie van het
vitamine A bij kuikens uit een aantal stabiele preparaten bleek echter tevens, dat hiervan meer in de lever werd opgeslagen dan van het vitamine uit andere preparaten, ook
wanneer het praktisch vaststond dat dagelijks een gelijke hoeveelheid met het voer
werd opgenomen. Ook werd geconstateerd dat zuiver kristallijn vitamine A-acetaat,
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opgelost in olie, een aanmerkelijk groter effect had, indien dagelijks een zekere dosis
rechtstreeks in de bek werd gedruppeld, dan wanneer eenzelfde hoeveelheid van het
aldus opgeloste acetaat met de dagelijkse portie voer werd verstrekt. Een en ander
doet veronderstellen, dat het vitamine A van de olie-oplossing en van sommige handelspreparaten bij toediening met het voer tijdens de passage door het maagdarmkanaal
gedeeltelijk verloren gaat. Van goede stabiele preparaten zou dit dan niet of in veel
mindere mate het geval zijn. De verdere proeven in verband met dit onderzoek waren
voornamelijk gericht op verbetering en vereenvoudiging van de proeftechniek en het
zoeken naar een weg om de bovenvermelde veronderstelling nader te kunnen bevestigen.
Het biologisch onderzoek bij kuikens ter bepaling van het vitamine D-gehalte in
levertraan en vitamine D-houdende preparaten uit de handel werd voortgezet. In het
algemeen was de uitslag gunstig en werd aan de garanties voldaan.
Op verzoek van de Veevoederadviescommissie werden verschillende bij het Produktschap voor Veevoeder ter verwerking in de mengvoeders aangemelde nieuwe vitaminepreparaten of componenten hiervan op praktische bruikbaarheid onderzocht. Speciale aandacht hadden daarbij de stabiele en de in water oplosbare A/D3-preparaten,
vitamine B-preparaten met een hogere concentratie dan tot dusverre gangbaar was,
alsmede emulgatoren en anti-oxydanten.
Proeven over de opfok van Pekingeenden voor de slacht hadden vooral betrekking
op het eiwitgehalte van het voer en de invloed van het gebruik van mais op de kleur
van de bout. Op het eind van het jaar was dit onderzoek nog gaande.
Boerenkool en mergkool werden opnieuw vergeleken als bijna uitsluitend voedsel
voor jonge konijnen. Wederom gaf boerenkool een aanmerkelijk betere groei, die zonder meer niet te verklaren is uit de samenstelling volgens de gebruikelijke voederanalyse.
Op het gebied van de fokkerij en de erfelijkheid werd in 1956 bij het samenstellen
der foktomen voor het eerst sterk de nadruk gelegd op het kenmerk serielengte, d.i. de
gemiddelde lengte der series van op achtereenvolgende dagen gelegde eieren. Er zullen
verscheidene generaties moeten worden gefokt, voordat kan blijken of het effect voor
verbetering van de leg op den duur aan de verwachtingen beantwoordt. Deze verwachtingen werden ten dele aan eigen onderzoek, ten dele aan een uitgebreide literatuurstudie ontleend.
De uitkomsten van de zo juist bedoelde studie, speciaal die over het verband tussen
de fysiologie van de eivorming en de serielengte, gaven aanleiding tot de in het begin
van dit verslag genoemde verlichtingsproef. Deze houdt onder andere verband met de
opvatting, dat voor een optimale produktie de nacht een zekere minimumduur moet
hebben. Bij de proef wordt nagegaan wat de gevolgen zijn voor het verloop van de leg
als de perioden van licht en donker elkaar sneller of langzamer afwisselen dan onder
natuurlijke omstandigheden het geval is. Verder wordt het effect van de onderlinge
verhouding in de duur van licht en duisternis onderzocht. De proef was op het einde
van het jaar nog niet zover gevorderd, dat reeds resultaten kunnen worden vermeld.
Het onderzoek naar de mogelijkheid om uit de Barnevelders en de Noordhollandse
Blauwen een Scheikuiken-Barnevelder met goede produktie-eigenschappen te vormen,
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kan als afgesloten worden beschouwd. Er is een goed geconsolideerde stam verkregen,
die met een zekerheid van 100% zeer duidelijke scheikuikens oplevert. Er werden
twee kleurtypen van gefokt, te weten een met zilver en een met goud. Bij het type
met zilver zijn de verschillen tussen de eendagshaantjes en -hennetjes nog iets duidelijker dan bij het andere kleurtype. Produktie en eikleur zijn zeer bevredigend en
staan op gelijk niveau met de zuivere Barnevelders van het instituut. Het is nog de
vraag of het zal gelukken om op overeenkomstige wijze uit de aanwezige Witte- en
Patrijs Leghorns een goede Scheikuiken-Leghorn te fokken. De vorming van een
nieuwe stam slachtkippen, uitgaande van Noordhollandse Blauwen, Witte Wyandotten
en Welsumers vorderde beter. De veerkleur van dit fokprodukt is recessief wit en de
eierproduktie is bevredigend. De kuikens groeien ongeveer even snel als Noordhollandse Blauwen. Er zal echter nog enige tijd moeten verlopen voordat de fokzuiverheid, onder andere voor pootkleur en kamvorm, als voldoende kan worden beschouwd.
Voor het fokkerij-onderzoek zou het van veel belang zijn, als het mogelijk werd om
bij het levende dier door middel van bloedonderzoek vast te stellen of het lijdende is
aan ziekten, behorende tot het leukosecomplex. Daarom werd een Amerikaanse methode beproefd, die op een enzym-reactie in het bloed berust en die volgens de literatuur
bij een zeer bepaalde virusstam goede resultaten oplevert. Bij de op het instituut
aanwezige virusstammen en zonder gebruik te kunnen maken van een vrij kostbare
apparatuur, bleek zij echter niet geschikt te zijn.
Bij het broederij-onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. wordt verricht, werden de elektrische temperatuur- en
vochtmetingen tussen de eieren voortgezet. De uitkomsten bevestigden onder andere,
dat er door het overzij kantelen van de twee broedmachines (hetgeen door een speciaal
daartoe aangebracht mechanisme op gezette tijden automatisch kan worden verricht)
niets of nauwelijks iets verandert in de plaatselijke temperaturen tussen de eieren. De
relatieve vochtigheid op de eierladen bleek zeer uniform te zijn. Gezien deze resultaten,
is het met behulp van deze machines mogelijk om het effect van het keren op de broeduitkomsten te onderzoeken onder omstandigheden, waarbij het vaststaat dat er praktisch geen verandering optreedt in de temperatuur en de relatieve vochtigheid tussen
de eieren. Bij het kantelen van de machines van links naar rechts en terug worden de
eierladen ca 90° in zijwaartse richting gekeerd. De verandering in de positie van op
de punt staande eieren is dan dezelfde als bij het normale keren van de trommel met
eierladen van voren naar achteren en terug. Dit laatste brengt meestal iets grotere
temperatuurverschillen mee.
Bij de vochtmetingen werd verder geconstateerd dat de relatieve vochtigheidspercentages, die op de natte thermometers aan de deuren werden afgelezen, ca 7-8%
hoger lagen dan die, welke tussen de eieren op de laden elektrisch werden gemeten.
Door de machines te doen kantelen en de beide trommels met eierladen in de twee
apparaten een verschillende stand te geven, kon het 24-maal per etmaal keren van de
eieren om hun lange as (liggend) worden vergeleken met evenzo vaak keren om de
korte as (op de punt staande). Hierbij werden uit de liggende eieren steeds meer kuikens verkregen dan uit de op de punt staande. Gemiddeld bedroeg het verschil 2 , 6 % .
De statistische bewerking der gegevens is nog niet voltooid.
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Verder werd begonnen met een serie broedsels, waarbij wordt nagegaan, welke verschillen in uitkomst ontstaan wanneer de eieren op de punt staande 3-maal daags
worden gekeerd of wel liggend 24-maal per etmaal. Mede op grond van vroegere ervaring mag men verwachten dat een directe invloed van het keren op deze wijze duidelijk tot uiting zal kunnen komen. Bij de bedoelde proef wordt tevens nagegaan of het
zogenaamde „zweten" der eieren, dat in de meeste broedmachines kort na de inleg
optreedt, van invloed is op de broedresultaten.
Met de bedoeling betere maatstaven te verkrijgen voor het onderscheiden van werkelijk onbevruchte eieren en die, waarvan de kiemen reeds in een zéér vroeg stadium
zijn afgestorven, werd een groot aantal foto's gemaakt van kiemschijven van onbevruchte eieren, die gedurende 5 dagen onder broedomstandigheden hadden verkeerd.
De studie van de kwaliteitskenmerken van eieren werd voortgezet. Dit gold zowel
de kenmerken van de schaal als die van het inwendige. Getracht werd om door statistische bewerking van de eerder verzamelde gegevens en door vergelijking van de uitkomsten met de literatuur meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge samenhang van
sommige kenmerken. Hierbij kwam onder andere naar voren, dat bij verse kippeneieren het soortelijk gewicht een grote invloed heeft op het verband tussen de breuksterkte en de dikte van de schaal. Van alle onderzochte kenmerken was de variantie
tussen de eieren van verschillende hennen groter dan die binnen de produktie van de
afzonderlijke dieren.
Bijzondere aandacht had de schaalkwaliteit. Naast de voederproeven over de gedeeltelijke vervanging van geslibd krijt door fosforzure voederkalk in de kuiken- en
pluimveemineralen, waarbij onder andere de eventuele invloed op de eischaal werd nagegaan, werd meer in het algemeen begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om langs (voedings-) fysiologische weg de schaalkwaliteit bij kippen- en eendeneieren te beïnvloeden. Ook werd de doelmatigheid van verschillende middeltjes
tegen het uitkoken van eieren beproefd. Het doorprikken van de schaal boven de
luchtkamer met een speld of punaise of wel het opzetten in koud water gevolgd door
langzaam aan de kook brengen, bleken afdoende te zijn. Daarentegen had het toevoegen van zout of azijn aan het kookwater vrijwel geen effect.
Er werd begonnen met proeven over de houdbaarheid bij bewaring van op verschillende manieren schoongemaakte eieren en over de mogelijkheid om de eischaal te
versterken met behulp van een kunsthars. Een zekere soort geprepareerde kartonnen
bekers, die onder andere voor melkverpakking dienst doen, werd met gunstige uitslag
onderzocht op hun geschiktheid voor het bewaren en invriezen van eierstruif.
Naar aanleiding van uit het bedrijfsleven binnengekomen verzoeken werd in de
loop van het jaar een aanvang gemaakt met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het gebruik van sommige insektenbestrijdingsmiddelen voor de smaak van
eieren en geslachte kuikens en kippen.
Ten behoeve van een door de Voedingsraad ingestelde werkgroep werden overzichten gemaakt van de nieuwere literatuur over het gebruik van anti-biotica in de
pluimveeteelt en van de literatuur over de toepassing van oestrogenen bij de produktie
van slachtpluimvee. Hierbij werd ook in het bijzonder aandacht geschonken aan de
mogelijke invloed op de consumptie-eigenschappen der produktie.
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Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek naar de erfelijkheid van veerkleur in de kruising van de kippenrassen Barnevelder met Noordhollandse Blauwe werd voortgezet. Hierbij werd aandacht besteed aan de mogelijkheden van autosexing en aan het verband tussen donskleur en kleur van het volwassen verenkleed.

Laboratorium voor Veterinaire Fysiologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij het onderzoek met betrekking tot de warmte-regulatie van vogels, zowel van
volwassen dieren als van kuikens en embryonen, werd vooral aandacht geschonken
aan de betekenis van de verdamping voor de totale warmte-balans.
De onderzoekingen over de stofwisseling van bepaalde mineralen bij pluimvee in
verband met de schildklierfunctie werden voortgezet.
Bij het onderzoek over de invloed van ontsmetting van broedeieren met behulp van
formaline op het broedproces en de fysiologie van het embryo werd een methode ontwikkeld voor het controleren van het al of niet ontsmet zijn van broedeieren in de
praktijk. Deze methode voldeed tot op heden uitstekend.
Een volgend onderzoek betrof de invloed van een verhoogde vetdosering in pluimveevoeders op de stikstofbalans van het dier.
Het onderzoek op het gebied van het kunstmatig broeden leverde belangrijke resultaten op inzake het weerstandsvermogen van pasgeboren kuikens ten opzichte van de
besmetting met Salmonella. Deze resultaten werden verkregen op grond van een uitgebreid onderzoek over de invloed van de relatieve vochtigheid tijdens het uitkomstproces.
Ten slotte werd nog voortgegaan met onderzoekingen over de normale en pathofysiologie van de bloedcirculatie bij de grote en kleine huisdieren, zulks in verband met
klinische problemen, die zich op dit gebied voordoen.

Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
Een belangrijk deel van het onderzoek had betrekking op vraagstukken, die verband
houden met de kunstmatige inseminatie bij rundvee. Hierbij werd in de eerste plaats
aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor verbetering van de bewaringsmethoden van sperma. Deze werkzaamheden betroffen in hoofdzaak de bestrijding van
agglutinatie (samenklontering) van Spermien, welk verschijnsel soms optreedt bij het
verdunnen van het sperma.
Voorts werd, in samenwerking met Prof. Dr. F. C. van der Kaay van de Faculteit
voor Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht, voortgegaan met de uitvoering van praktijkproeven met diepvriessperma (bewaard bij —75 ° C ) . De uitwerking
van de gegevens betreffende de inseminaties in 1955 toonde aan, dat met diepvriessperma, ook als het een jaar oud is, bevredigende resultaten kunnen worden verkre105

gen. Er bleek verder een positieve correlatie te bestaan tussen de houdbaarheid van
het diepvriessperma en de ermede verkregen bevruchtingsresultaten en gewoon verdund sperma. Het onderzoek over de stofwisseling van diepvriessperma werd beëindigd. Uit de resultaten bleek, dat de voor het diepvriezen toe te voegen glycerine ongunstig inwerkt op het stofwisselingsmechanisme van de Spermien; het diepvriezen
zelf oefende geen invloed uit op het stofwisselingsmechanisme.
Het K.I.-onderzoek onder leiding van Prof. Dr. F. C. van der Kaay omvatte behalve
de bovengenoemde proef met diepvrieszaad een praktijkproef, waarbij de invloed werd
nagegaan van twee verschillende verdunningsmedia voor sperma, resp. ondermelk +
5 % eidooier en citraat geheel-ei verdunner. Daarnaast werd voortgegaan met de
onderzoekingen over het bacteriegehalte van sperma; hierin werd tevens het diepgevroren sperma betrokken.
Ten aanzien van de beweeglijkheidsmeting van Spermien, waarvoor in de afgelopen
jaren de benodigde apparatuur werd ontwikkeld, werd aan de hand van een groot aantal metingen de reproduceerbaarheid van de ontwikkelde foto-elektrische meetmethodiek getoetst. De hierbij verkregen meetnauwkeurigheid bleek voldoende te zijn om
het gebruik van de apparatuur voor biologisch sperma-onderzoek te wettigen. De
methodiek verstrekt gegevens omtrent het totaal aantal Spermien, het aantal bewegende Spermien, de gemiddelde snelheid en de verdeling van de snelheden over de Spermien.
Het onderzoek over de genetische aspecten van spermakenmerken, dat met behulp
van eeneiige tweelingstieren wordt uitgevoerd, werd voortgezet.
De ten behoeve van het onderzoek betreffende de invloed van de voeding en de
verzorging op de spermaproduktie en de bruikbaarheidsduur van K.I.-stieren uitgevoerde „opfokproef", waarbij de ene partner van een aantal eeneiige tweelingstieren
op een hoog en de andere op een middelmatig voedingsniveau werd opgefokt, gaf te
zien, dat na het gelijk worden van de rantsoenen — op tweejarige leeftijd — de verschillen in exterieur en spermaproduktie tussen de beide partners geleidelijk geringer
worden.
In samenwerking met de onderzoekers, die zich bezighouden met het door de
Landbouworganisatie T.N.O. gesubsidieerde gedragsonderzoek bij landbouwhuisdieren
werd, eveneens met behulp van eeneiige tweelingstieren, nagegaan in hoeverre een
meer of minder intensieve voorbereiding van de stieren voor het dekken invloed uitoefent op de spermaproduktie. Goede voorbereiding bleek de hoeveelheid levende
Spermien in het eerste en tweede ejaculaat sterk te kunnen verhogen, terwijl het effect
op langere duur niet door gewenning verloren ging.
Er werd voortgegaan met het verzamelen van eeneiige tweelingparen, zowel ten
behoeve van eigen onderzoekingen als voor enige andere instellingen.
Aan de toetsing en de verdere ontwikkeling van de zgn. „100 kalverenproef", waarmede een vollediger methode van verervingsonderzoek bij stieren wordt beoogd, werd
voortgewerkt. Hetzelfde geldt voor het onderzoek over de bruikbaarheid van verschillende types loopstallen; de reeks waarnemingen in de zgn. „cafetariastal" te Weidum
werd afgesloten.
Het door de adjunct-directeur van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in
706

Zeeland uitgevoerde onderzoek over voortplantingsstoornissen bij het paard, werd
afgesloten met twee publikaties. De statistische bewerking van de bij dit onderzoek
verkregen gegevens toonde aan, dat de oorzaken van de veelvuldig voorkomende
voortplantingsstoornissen ten dele van foktechnische aard zijn.
Het onderzoek over het voorkomen van oestrogène stoffen in grassen en klavers,
welke stoffen de fertiliteit van rundvee zouden kunnen beïnvloeden, maakte goede vorderingen. Er werd een methode ontwikkeld om deze stoffen in voldoende zuivere toestand uit de voedergewassen af te scheiden, terwijl tevens verschillende gewassen op
hun gehalte aan oestrogenen werden onderzocht. Bij rode klaver was het resultaat
positief ; in de grassen konden geen oestrogenen worden aangetoond.
Aan de ontwikkeling van een snelle, goedkope en eenvoudige bepalingstechniek voor
sporenelementen werd voortgewerkt.
Het onderzoek over de produktie van varkensvlees had betrekking op de zachtheid
van het bacon, de mogelijkheden voor hormonale castratie van mestzeugjes en de
kwaliteit (de houdbaarheid) van het vlees.
De resultaten van het onder leiding van de Werkgroep „Zachtheid Bacon" uitgevoerde onderzoek werden samengevat in een eindrapport. Hierin wordt een overzicht
gegeven van de verschillende factoren, die de consistentie van het spekvet beïnvloeden ;
het bleek, dat de voeding hierbij een zeer belangrijke rol speelt. Het onderzoek naar de
genetische aspecten van het vraagstuk kon nog niet worden afgesloten.
De proeven over de mogelijkheid om bij zeugen door hormoontoediening de bronstverschijnselen te onderdrukken, werden in samenwerking met verschillende instellingen
voortgezet. De voorlopige gegevens, die met het gebezigde preparaat werden verkregen,
wijzen op een negatief resultaat. Inmiddels werden enkele proefnemingen opgezet om
het effect van de chirurgische castratie bij mestzeugjes nader te onderzoeken.
Bij het onderzoek betreffende de kwaliteit (houdbaarheid) van vlees wordt nagegaan in hoeverre bepaalde omstandigheden vlak voor het slachten, zoals vervoer, rust,
voedingspraktijken e.d. invloed uitoefenen. De benodigde gegevens worden zowel
direct na het slachten verzameld als na de bereiding en de bewaring van de produkten.
Daarnaast wordt een onderzoek ingesteld naar het bindweefselgehalte van het vlees;
hiervoor werd een bepalingsmethodiek uitgewerkt.
Het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen
verrichte broederij-onderzoek werd voortgezet met de speciaal hiervoor gebouwde
broedmachines. Een proevenserie, waarbij 24-maal keren om de lange as van het ei
werd vergeleken met evenzo vaak keren om de korte as, leverde een verschil van gemiddeld 2.6% op ten gunste van het keren om de lange as.
Laboratorium voor Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Bij de onderzoekingen over het verband tussen exterieur en produktie van het rund,
waarbij onder meer eeneiige rundertweelingen worden gebruikt, werd de indruk verkregen, dat de variabiliteit binnen de paren eeneiige tweelingen groter is dan de
publikaties uit het buitenland aangeven. Hetzelfde geldt voor de toename in lichaamsgewicht en de lichaamsmaten.
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Een oriënterend onderzoek over de betrouwbaarheid van de schatting op het oog
van het meer of minder vierkant zijn van de uier toonde aan, dat voor een eningszins
betrouwbaar inzicht in de verhouding tussen de produkties per kwartier en per uierhelft een objectieve meting van de produktie per kwartier noodzakelijk is.
Bij het bloedgroepenonderzoek bij runderen werd een begin gemaakt met de bestudering van antigeenstructuren aan andere lichaamscellen of in secreta en excreta
daarvan (melk, zaad). Getracht werd een inzicht te krijgen in de variabiliteit van de
lengte der draagtijd, om na te gaan in welke gevallen bloedgroepenonderzoek nodig is
als een koe gedekt (of geïnsemineerd) is door twee verschillende stieren in twee
opeenvolgende bronstperioden en het kalf geboren wordt tussen de beide verwachte
geboortedata in. Het bleek in zeer veel gevallen mogelijk te zijn bij vaarskalveren, die
als tweeling van een stierkalf werden geboren, aan te tonen of ze al dan niet onvruchtbaar waren als gevolg van de tijdens de drachtigheid aanwezig geweest zijnde vaatanastomose. Van 125 paren rundertweelingen kon bij 112 paren met zekerheid worden aangetoond, dat zij niet eeneiig waren.
In Drente werd een onderzoek gedaan over de invloed van de leeftijd, de maand
van afkalven en vooral ook de aard van het bedrijf op het verloop van de lactatiecurve.
Hierbij bleek, dat zowel de leeftijd als de afkalfmaand van invloed zijn op de persistentie. Verder werd gevonden, dat koeien in de omgeving van Ruinerwold (weidebedrijf)
een betere persistentie hadden dan dieren uit de omgeving van Rolde (gemengd
bedrijf).
Een bestudering van de invloed van de tochtigheid op de melk- en de vetproduktie
bracht aan het licht, dat het nemen van een samengesteld monster de voorkeur verdient boven het niet bemonsteren en het invullen van een berekende waarde uit voorgaande en volgende monsternamecijfers.
Het Groninger blaarkop-veeslag bleek volgens de stamboekmaten vergeleken bij
1907 iets groter te zijn geworden. De borstbreedte is toegenomen, evenals de bekkenbreedte; de andere lichaamsmaten zijn weinig veranderd.
Met Noordhollands materiaal werd aangetoond, dat het gebruik van de standaardkoe-berekeningen bepaalde voordelen kan hebben bij de moeder-dochtervergelijkingen
ter bepaling van de fokwaarde van stieren.
In Gelderland werd voor de erfelijkheidsgraad (h 2 ) van de persistentie van MRIJvee een waarde gevonden van ongeveer 0.3 à 0.4.
Bij het Groot Yorkshire-varken in Zuid-Holland werd nagegaan, welke factoren van
invloed zijn op het aantal geboren en groot gebrachte biggen.
Uit zeer groot materiaal werd voor Fries stamboekvee de erfelijkheidsgraad (h 2 )
voor melkgift op 0.35, voor vetgehalte op 0.76 geschat.
Het onderzoek naar de invloed van erfelijkheid en milieu op de samenstelling van
de melk bij Friese koeien, dat in samenwerking met het Fries Rundvee Stamboek en
de Bond van Coöp. Zuivelfabrieken tot stand kwam, werd afgesloten.
Een bestudering van de afstamming van blindgeboren lammeren maakte het waarschijnlijk, dat men hier met een erfelijk gebrek te maken heeft, dat reeds vrij sterk
verspreid voorkomt in de Nederlandse schapenstapel.
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Onderzoekingen over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Het onderzoek over het gedrag van landbouwhuisdieren, dat onder auspiciën van
de Landbouworganisatie T.N.O. werd verricht op het Zoölogisch Laboratorium van de
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, had in hoofdzaak betrekking op het gedrag
van stieren, die gebruikt worden voor de kunstmatige inseminatie. Het betrof in het
bijzonder de voorbereiding van de stier voor het dekken, ten einde zowel de produktie
als de kwaliteit van het sperma op te voeren.
De verkregen resultaten waren zeer gunstig. Zij toonden aan, dat als gevolg van een
verbeterde voorbereidingstechniek de spermaproduktie met 50-100% kan worden
verhoogd. In hoeverre deze voorbereiding invloed uitoefent op de kwaliteit van het
sperma, wordt nog onderzocht.
De onderzoekingen werden verricht in samenwerking met het K.I.-station te Oerle
(N.B.) en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
Commissie Stalklimaatsonderzoek

T.N.O.

Bij de voortzetting van de proeven betreffende de invloed van het stalklimaat op de
produktie van rundvee, die worden uitgevoerd op het Laboratorium voor Veeteelt van
de Landbouwhogeschool, werd wederom gevonden, dat de melkproduktie van de hoogproducerende dieren nadelig wordt beïnvloed door hoge staltemperaturen.
De vorstperiode in februari veroorzaakte in alle provincies een afname in de hoeveelheden melk, die bij de zuivelfabrieken werden aangevoerd. Er kon echter nog
niet worden uitgemaakt, of dit verschijnsel rechtstreeks met de temperatuur verband
houdt. Het is waarschijnlijk, dat deze daling moet worden toegeschreven aan een
met de vorst verband houdende wijziging in de rantsoenen, terwijl ook het verstrekken
van bevroren voer de produktie nadelig kan hebben beïnvloed. Het vermoeden, dat
niet de lage temperatuur als zodanig de hoofdoorzaak heeft gevormd, wordt versterkt
door de waarneming, dat tijdens de vorst de melkproduktie van vee, dat in open loopstallen werd gehouden, niet afnam.
Met behulp van een „warmtestroommeter" werden waarnemingen verricht omtrent
de warmte-afgifte van het dier door de huid, ten einde de invloed vast te stellen van
de omgevingstemperatuur en de wind, het regulerend vermogen van de huid, de beschuttende werking van het haarkleed, de meer of minder goed geïsoleerde ligplaats
en nog andere factoren. Voorts werd met behulp van radio-actief jodium nagegaan
of er een verband is tussen de omgevingstemperaturen en de schildklierfunctie.
Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
Evenals het grondonderzoek ondervond het onderzoek van ruwvoeders de nadelige
invloed van het slechte weer in 1956. Bedroeg het aantal ingezonden monsters in 1955
45.460, in 1956 werden slechts 40.268 monsters ontvangen.
De samenwerking met het buitenland inzake het gewasonderzoek werd uigebreid.
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Rijkslandbouw proefstation voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Behalve de reeds onder het hoofdstuk Bodem en Bemesting genoemde werkzaamheden betreffende de samenstelling van meststoffen werden soortgelijke onderzoekingen gedaan op het gebied van de veevoedermiddelen. Van deze laatste werden 13.076
monsters onderzocht (vorig jaar 10.521), waarin 38.106 bepalingen werden gedaan.
Ten aanzien van de analysemethodiek werd onderzoek gedaan betreffende de bepaling van pyridoxine (vitamine B6), van pantotheenzuur in vitaminepreparaten,
choline in veevoeders, nicarbazin in kuikenvoeders en stilboestrol in veevoeders. Tevens
werden de mogelijkheden nagegaan voor de aantoning en de bepaling van minerale
olie in levertraan.
In veevoeders werd bij de bepaling van verteerbaar ruw eiwit de werkzaamheid
van verschillende pepsinepreparaten onderzocht. Voorts werden methodieken uitgewerkt voor de bepaling van diverse koolhydraten in mengvoeders, van fytinefosfor in
enkelvoudige veevoeders en in mengvoeders, mosterdolie in raapkoek, nitriet in vismelen, en een verkorte bepaling van kobalt in mineralenmengsels.
Tenslotte werd ten behoeve van de bepaling van de zuiverheid van vismeel nagegaan of er een verband bestaat tussen de resultaten van het hiertoe verrichte microscopisch onderzoek en die van het microbiologisch onderzoek.
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DIERGENEESKUNDE

Rijksseruminrichting
In het vorig jaarverslag werden de resultaten vermeld van een vergelijkend onderzoek over de eigenschappen van Brucella abortus St. 19 en St. L., waaruit geconcludeerd werd, dat het zeer gevaarlijk zou zijn zonder diepgaand onderzoek een vervanging van de internationaal gebruikte St. 19 door de Nederlandse St. L. te propageren.
Onderzocht werd of het mogelijk zou zijn om door verlaging van de entdosis tegemoet te komen aan de klachten over het persisteren van enttiters bij het gebruik van
St. 19 vaccin. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van eeneiige rundertweelingen,
waarvan de ene helft met de normale dosis St. 19 vaccin, de andere helft met 1/25
van deze dosis werd gevaccineerd. Over het geheel genomen werd bij de lagere dosering een gunstiger titerverloop waargenomen. In hoeverre deze lage dosering ook
immuniteit opwekt, zal door infectieprceven worden aangetoond.
Onder praktijkomstandigheden werd een onderzoek ingesteld naar de voor- en
nadelen van de vaginale enting ten opzichte van de subcutane enting met str. 19.
Voorts werd ten aanzien van de serologische diagnostiek van Brucellose een studie
gemaakt van het standaardiseren van Brucella-antigenen, van buitenlandse Brucellaantigenen in vergelijking met die, welke in Nederland worden gebruikt en van het
gedrag van verschillende serologische onderzoekingsmethoden ter onderkenning van
Brucellose.
Bij het onderzoek betreffende de standaardisatie van Brucella-antigenen werd geconstateerd, dat het Nederlandse antigeen ten gevolge van zijn gering celgehalte en de
toepassing van de 100% opheldering als maatstaf, zich met behulp van het internationale standaardserum niet juist laat instellen. Daarom werden de resultaten van
een 5 0 % t.o.v. een 100% opheldering onderzocht, een Nederlands serum op het
Engelse standaardserum afgesteld en werd een agglutinatiemethode gezocht, die zich
ten gevolge van de grotere antigeen-dichtheid aanpast aan de internationale standaardisatie-methode. Daarbij werden gegevens verzameld om de agglutinatiereeksen nefelometrisch vast te leggen en met behulp hiervan af te lezen. Voor het constant houden
van verschillende bereide partijen bleek een nog nauwkeuriger methode wenselijk te
zijn. Deze werd verkregen met behulp van serumreeksen met een bekend agglutininengehalte.
In veel landen, die Nederlandse runderen importeren, stelt men de voorwaarde, dat
de betreffende runderen t.o.v. Brucella abortus agglutinatorisch negatief moeten reage111

ren en de in deze landen gebruikelijke agglutinatiemethode moet worden toegepast.
Door de verschillende meningen over het begrip „negatief" en de daardoor ontstane
moeilijkheden, werden nadere onderzoekingen verricht met buitenlands en Nederlands
antigeen. Van 14 staten werden de antigenen getoetst; hierbij bleek, dat het Nederlands antigeen met 7 der buitenlandse in aanwijzing der positieve grenswaarde overeenstemde; in 3 staten werden strengere eisen en in 4 staten werden minder strenge
eisen dan in Nederland gesteld.
Van belang bij de serologische onderkenning van Brucellose is het maken van een
onderscheid tussen de zgn. aspecifieke agglutinatie en de specifieke, alsmede het onderscheiden van specifieke titers, die een gevolg zijn van reeds eerder verrichte entingen
met St. 19 en dus niet veroorzaakt zijn door Brucella-infecties. Verschillende methoden
en variaties op reeds bekende methoden werden hiertoe onderzocht, nl. snelle agglutinatie met sterk zuur antigeen, langzame agglutinatie bij 56 °C, complementbindingsreactie, uitvlokkingsreactie volgens Meinicke, blockingtest, Coombstest en electroforese
resp. celluloseabsorptie. De onderzoekingen werden nog niet afgesloten, doch tot nu
toe kon het volgende worden vastgesteld:
1. De plaattest geeft geen prozonen; daarin stemt hij overeen met de Coombstest.
2. De agglutinatie bij 56 °C daalt bij niet geïnfecteerde dieren en bij dieren met een
enttiter meestal 1 à 2 „verdunningstrappen".
3. Dieren met een bij 56 °C stijgende positieve titer zijn meestal (70%) positief in
de complementbindingsreactie.
4. De Coombstest geeft bij geïnfecteerde dieren hogere titers dan bij de gewone langzame agglutinatie. Deze komen in veel gevallen overeen met de bij 56 °C verkregen
titers.
5. Het onderzoek van wei door middel van de langzame agglutinatie geeft bij 56 °C
meer positieve en duidelijker resultaten dan bij 37 °C.
6. Hetzelfde geldt voor de agglutinatie van het schedeslijm.
7. Subcutaan gevaccineerde runderen hebben over het algemeen tot drie maanden
na de enting hoge bloedtiters en geen titer in het schedeslijm, vaginaal gevaccineerde dieren vertonen lage of geen bloedtiters, maar duidelijke schedeslijmtiters.
8. Het onderzoek van wei door middel van de langzame agglutinatie bij 56 °C geeft
meer positieve resultaten dan de plaattest met wei. Deze is weer vaker positief dan
de plaattest met volle melk. De ABR-test geeft van alle methoden de meeste positieve resultaten.
Het onderzoek over de vibrio fetus-infectie bij stieren werd voortgezet.
Bij het onderzoek over tuberculose bij runderen werden in het afgelopen jaar meer
dan voorheen aspecifieke reacties waargenomen, die konden worden teruggebracht tot
het besmet zijn van runderen met vogeltuberculose, In enkele gevallen bleek, dat
aspecifieke reacties werden veroorzaakt door een menginfectie. Deze dieren hadden
wel bovine t.b.c, doch hiernaast een sensibilisatie met andere mycobacteriën (parat.b.c, vogel-t.b.c, skinlesions). Het feit, dat deze mogelijkheid bestaat, noopt tot een
grote voorzichtigheid bij het beoordelen van aspecifieke reacties. Resultaten, verkregen met een direct na aflezing van de enkelvoudige tuberculinatie toegepaste vergelijkende tuberculinatie met zoogdier- en vogeltuberculine werden bestudeerd. Mits aan
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enkele voorwaarden werd voldaan, bleek deze werkwijze te kunnen leiden tot een 6
weken vroeger dan voorheen te stellen waarschijnlijkheidsdiagnose t.a.v. bovine-t.b.c.
Nu de diagnostische methoden t.a.v. paratuberculose (ziekte van Johne) zover zijn
verbeterd, dat het mogelijk is om in vele gevallen die dieren aan te wijzen, waarvan
verwacht kan worden dat ze de klinische vorm van de ziekte zullen gaan vertonen,
komt de vraag naar voren, hoe met deze dieren moet worden gehandeld. Van een
vijftal bedrijven, waarop sinds enige jaren de para-t.b.c. wordt bestudeerd, werd een
aantal dieren overgenomen en nader onderzocht; hierbij bleek, dat de diagnostische
methoden in het algemeen betrouwbaar waren.
Een ander punt van onderzoek is het opvoeren van de resistentie van de dieren.
Hiervoor werd een vaccinatiemethode ontworpen, die toegepast is bij een aantal proefkalveren. Door de vaccinatie verkrijgt men zgn. een aspecifieke reactie op bovine
tuberculine. Van de duur van dit aspecifiek reageren der dieren na de vaccinatie zal
het afhangen in hoeverre vaccinatie mogelijk zal zijn voor de praktijk, zonder dat
voor de bedrijven sterk beperkende maatregelen behoeven te worden ingesteld t.a.v. de
verkoop van vee. Besloten werd de vaccinatie, behalve bij genoemde proefkalveren, toe
te passen op twee ernstig besmette bedrijven. De vaccinatie wordt slechts toegepast
met dood vaccin, éénmalig en bij zeer jonge kalveren.
Het onderzoek over de oorzaak van een bepaalde huidafwijking bij varkens werd
afgesloten; dat over bepaalde, veel voorkomende enteritiden werd voortgezet.
Gedurende 1956 werd speciale aandacht besteed aan een verbetering van het vlekziekte-adsorbaatvaccin voor varkens; hiertoe werden proeven genomen met uit het
buitenland verkregen stammen. Ook bij de serumproduktie tegen deze ziekte werd een
andere methode gevolgd, door de serumpaarden behalve intramusculair met bouillonculturen, ook subcutaan in te spuiten met geagglutineerde vlekziekteculturen.
Bij de onderzoekingen over de bestrijding van de pseudovogelpest bij pluimvee
werden speciaal de reacties en de resultaten van de Hitchner Bj-enting in de praktijk
en onder wisselende omstandigheden uitgebreid bestudeerd. Voorts werden vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van een vaccin tegen infectieuze bronchitis bij
pluimvee. Het leucosecomplex werd benaderd van virulogische en biochemische zijde.
Bij het onderzoek over parasitaire ziekten werd een begin gemaakt met onderzoekingen betreffende de oorzaken van de regelmatige fluctuaties van het aantal leverboteieren in runderfaeces, de mogelijkheden van behandeling van met leverbotten besmette runderen, de levenscycli en de pathogeniteit van de in Nederland bij runderen parasiterende Paramphistomen („pensbotten"), en de bestrijding van capillariasis bij
kippen.
Op biochemisch gebied werd voortgegaan met de experimenten over zuivering en
concentratie van antisera. Door papierelectroforese van positief Brucella abortus-serum
en behandeling van het ferogram met antigeen, bleek het mogelijk te zijn de plaats
der antistoffen in het eiwit-spectrum zichtbaar te maken. Getracht wordt een onderscheid te vinden tussen specifieke en aspecifieke antistoffen.
In het kader van onderzoek van ziekten bij varkens, runderen, nertsen en andere
dieren, werden bepalingen uitgevoerd van het gehalte aan vitamine A en caroteen in
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sera en levers, alsmede bepalingen van de kwantitatieve samenstelling van sera met
behulp der papierelectroforese.
Ten behoeve van de bestudering van het leucosecomplex bij pluimvee werden uitgebreide bepalingen gedaan van het gehalte aan alkalische fosfatase en adenosinetrifosfatase in de sera van zieke en gezonde kuikens en kippen.
Wegens de betrekkelijk grote schade, die zij veroorzaken, werd meer aandacht geschonken aan ziekten bij nertsen dan voorheen. Getracht wordt het wezen van verschillende belangrijke aandoeningen beter te benaderen. Er werd een toxoid tegen de
voor nertsen zo gevreesde ziekte, nl. botulismus, tot ontwikkeling gebracht en voor
gebruik in de praktijk beschikbaar gesteld.

Staatsveeartsenijkundig

Onderzoekingsinstituut

De onderzoekingen over de kweek van vaccinia-virus in vitro ten gebruike bij mens
en dier, hetgeen met steun van de Gezondsheidsorganisatie T.N.O. geschiedt, maakten
belangrijke vorderingen. In de foetale runderhuid in explantatie werd een vaccinia
virus gekweekt, dat reeds aanmerkelijk hoge titers bereikte. Deze titers werden bepaald door middel van infectie der chorio-allantois membraan van bebroede kippeneieren, met verschillende verdunningen van het virus en door telling van het aantal
opgekomen pokken. Het aantal passages in serie, dat in vitro werd gekweekt, is reeds
ver boven de honderd. Van een achteruitgang in virulentie was tot heden geen sprake,
integendeel, er wordt een tendentie tot gestadige toename der virulentie waargenomen.
Voor zover het van belang voor de veehouderij kan zijn, rijst de vraag of een vaccin
tegen runderpokken zou kunnen worden toegepat, en zo ja, op welke wijze. Vaccinatie
van runderen zou het voordeel hebben, dat hiermede een bescherming zou kunnen
worden bereikt tegen vaccinia en cow-pox infectie. Aangezien vaccinia- en cow-pox
infecties bij het rund lang niet zelden voorkomen en een ernstig karakter kunnen
dragen, lijkt het gewenst runderen te vaccineren. Anderzijds zou de enting tevens tot
resultaat kunnen hebben, dat de melker indirect verschoond blijft van infectie met
vaccinia c.q. cow-pox virus, een infectie, die somwijlen een ernstig karakter draagt.
De wijze waarop de vaccinatie zou moeten plaats vinden moet nog een onderwerp van
studie uitmaken. Het feit dat het in vitro gekweekte vaccinia virus bacterieel steriel is,
maakt het mogelijk een andere methode van aanwending toe te passen, b.v. de subcutane of wel de intracutane injectie, waardoor wellicht de kans op verspreiding van
smetstof verminderd wordt.
Bij het onderzoek over de enzoötische varkenspneumonie werd een drietal stammen uit longen van aangetaste varkens in weefselculturen van foetale runderhuid geïsoleerd. Er zijn thans dierproeven in gang ten einde de betekenis van de gevonden
organismen voor de etiologie van de ziekte vast te stellen.
De studie betreffende de waarde van ongespeende muizen voor de titratie van monden klauwzeer virus werd voortgezet. De resultaten waren bemoedigend en wel zodanig,
dat waarschijnlijk de virustitratie op runderen grotendeels zal kunnen worden vervangen door die op ongespeende muizen.
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Ook het onderzoek over kunstmatig opgewekt mond- en klauwzeer bij ééndagskuikens werd voortgezet. Voorts werd een onderzoek gedaan betreffende de immunisering
van jonge kalveren.
Er werd een vereenvoudigd apparaat voor het kweken van mond- en klauwzeer virus
geconstrueerd; onderzoek met dit apparaat is in gang. Voorts werden proeven genomen met een apparaat, waarmede het mogelijk is kweken uit te voeren in vrijwel gelijke ketels, maar waarbij één factor kan worden gevarieerd zoals roersnelheid, temperatuur, samenstelling kweekvloeistof, aeratie, enz.
Er werd een nadere studie gemaakt van een cultuur-methode, waarbij wordt uitgegaan van getrypsiniseerd runder- en varkensnierweefsel.
Varkenspestvirus werd regelmatig op grote schaal in overlevend weefsel gekweekt.
De bereikte virusconcentratie is voldoende te achten voor de produktie van een vaccin.
Er worden experimenten genomen om dit met het gekweekte virus te bereiden.
De kweek van het ecthyma virus, dat de oorzaak is van een op pokken gelijkend
ziektebeeld bij schapen en lammeren, werd met succes in geëxplanteerd huidweefsel
van runderfoeti voortgezet. Het bleek echter dat schapen, die met dit virus geïmmuniseerd waren, vatbaar zijn voor besmetting met vaccinia-virus en omgekeerd. Thans
wordt nagegaan of het mogelijk is een vaccin met het gekweekte ecthyma virus te bereiden, dat zodanig zal moeten worden toegepast, dat geen verspreiding van smetstof
kan optreden.
Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht
De onderzoekingen, die in 1956 op deze kliniek werden uitgevoerd, hadden betrekking op het diepvriezen van sperma, de verdunning van sperma met melk, het optreden en de bestrijding van steriliteit bij vrouwelijke runderen, abortus bij runderen,
kunstmatige inseminatie bij varkens en retentio secundinarum bij runderen.
Kliniek voor Inwendige Ziekten der Diergeneeskundige
van de Rijksuniversiteit te Utrecht

Faculteit

Van dieren, die aan kopziekte leden of er van verdacht werden, werd evenals vorige
jaren een bloedmonster genomen. Dit monster werd onderzocht op het gehalte aan
Ca, Mg en P. Tevens werd op een aantal bedrijven van klinisch gezonde koeien monsters bloed genomen voor onderzoek op bovengenoemde mineralen.
Op bedrijven, waar kopziekte voorkwam, werd tevens een onderzoek naar de voeding en de bemesting ingesteld.

Instituut voor Veterinaire Virulogie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Bij de onderzoekingen over interferentie en reactivering van virussen werd speciaal
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aandacht geschonken aan het gedrag van virussen in gedeëmbryoneerde eieren en in
weefselcultuur.
Op het gebied der immuniteitsleer werden onderzoekingen verricht over het ontstaan van anafylaxie na toediening van iso-antigenen.

Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Het onderzoek over de waarde van de cultuurenting van kalveren met St. 19 en
St. L. als voorbehoedmiddel tegen het zgn. besmettelijk verwerpen werd voortgezet.
Hierbij werden nog geen definitieve resultaten verkregen.
In verband met het toenemen van brucellosis bij varkens in de omliggende landen
werd onderzocht of drachtige zeugen met de hier te lande bij runderen voorkomende
Brucella abortus konden worden geïnfecteerd. Dit bleek niet het geval te zijn. De
uitslag van dit onderzoek wijst op de grote betekenis van de scherpe veterinaire controle-maatregelen bij de import van varkens en hazen, die ook voor infectie met
Brucella suis gevoelig zijn.
Met het oog op een onderzoek over de variabiliteit van Brucella abortus werd
typedifferentiatie van een groot aantal in Nederland geïsoleerde stammen toegepast.
Hierbij werd gevonden, dat het merendeel der stammen resistent was tegen een concentratie thionine 1/25000 in de voedingsbodem en zich dus in dit opzicht anders
gedraagt dan de standaardstam van de F.A.O., die door het laboratorium te Weybridge
ter beschikking was gesteld.
Ten behoeve van de beoordeling van ontsmettingsmiddelen voor veterinair gebruik
werd een speciale techniek uitgewerkt, die ook gebruikt kan worden bij desinfectantia,
die niet volgens de klassieke Rideal-Walker test kunnen worden beoordeeld.

Instituut voor Veterinaire Parasitologic en Parasitaire Ziekten van de
Rijksuniversiteit te Utrecht
Verricht werden onderzoekingen op het gebied van de veterinaire helminthologie,
entomologie en mycologie; daarnaast werden onderzoekingen op parasitair gebied
gedaan, die voor de veterinair van belang zijn.
De werkzaamheden hadden met name betrekking op routine-onderzoek en determinatie van parasieten van allerlei diersoorten.
Voorts werden onderzocht de etiologie, de Symptomatologie, de pathologie (inclusief de microscopische pathologie), de diagnose (inclusief de differentieel diagnose),
de therapie en de profylaxe van belangrijke parasitaire ziekten, die worden veroorzaakt door Nematoden, Trematoden, Cestoden, Arthropoden en Fungi.
Ten slotte werden nog verschillende onderzoekingen gedaan, die verband houden
met de biologie en de fysiologie van Nematodenlarven, de ontwikkelingsstadia van
Trematoden en die der tussengastheren (o.a. van Molluscen), alsmede de morfologie
en de systematiek van allerlei parasieten bij dieren.
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Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten der
Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht

Diergeneeskundige

Ten behoeve van de dierenartsen in Nederland werden de gebruikelijke diagnostische onderzoekingen over protozoaire infecties verricht. Bij het daarop aansluitende
routine-onderzoek werden o.m. enige voor Nederland nieuwe coccidiën-soorten gevonden (bij schaap, varken en ree).
Ten aanzien van Nieuw-Guinea valt als voornaamste punt te noemen, dat door
infectie ter plaatse van in Nederland gesplenectomiseerde runderen, het bewijs kon
worden geleverd, dat in het Merauke'se onder de runderen chronische Piroplasmaen Anaplasma-dragers voorkomen, een feit, dat van fundamentele betekenis is voor
een beoordeling der maatregeien, die bij import van runderen in die streek dienen te
worden genomen.
Onderzoek van uit Aruba afkomstige materialen leverde o.m. het bewijs, dat aldaar
cryptococcosis bij geiten en melioidosis bij geiten en schapen en wellicht ook bij varkens, voorkomen; deze infecties zijn ook voor de mens gevaarlijk. Tevens werd een
inzicht verkregen in de Salmonella-typen, die bij geïmporteerd en autochtoon slachtvee, evenals bij inheemse kleine huisdieren voorkomen. Een gecompliceerde infectie
bij honden (Babesia, Rickettsia en Hepatozoon) leverde interessant studiemateriaal.
Een onderzoek, dat in Suriname werd uitgevoerd, was vooral gericht op het voorkomen van Salmonella- en Leptospira-dragers onder diverse diersoorten, terwijl tevens
het verloop van een experimentele infectie met een virus uit de parapoliomyelitisgroep
bij honden werd nagegaan.

Laboratorium voor Medisch-Veterinaire

Chemie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

In het afgelopen jaar werden de onderzoekingen over de uitscheiding van 17ketosteroïden in de urine van het rund en het paard afgesloten. Geconcludeerd werd,
dat het betwijfeld moet worden of het bepalen van 17-ketosteroïden in de urine betekenis heeft voor het oplossen van het steriliteitsvraagstuk.
Het onderzoek naar de bij het rund in bloed en urine voorkomende oestrogène
Steroiden werd voortgezet. Met behulp van biologische bepalingsmethoden werd vastgesteld, dat de concentratie van de oestrogène Steroiden in runderbloed en urine zeer
laag is. Voor een nauwkeurige bepaling van de hoeveelheid oestrogeen Steroid werd
een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van radio-actieve
isotopen en waarmede kleine hoeveelheden van een oestrogeen steroid op een betrouwbare wijze kunnen worden aangetoond.
Er werd een microchemische methode uitgewerkt voor de bepaling van mangaan in
bloedserum ten behoeve van het steriliteitsonderzoek.
Door de abnormale weersomstandigheden kwamen in het weideseizoen van 1956
zeer veel kopziektegevallen voor in tijden, die niet als karakteristiek voor het uitbreken
van deze ziekte bekend staan. Een onderzoek naar de resultaten van voedering met
magnesiumoxydehoudende koekjes wees uit, dat daar, waar deze koekjes werden ge117

voerd, slechts weinig kopziekte voorkwam. De gunstige uitkomsten, die bij de proeven
in 1954 en 1955 na het gebruik van magnesium-oxyde-houdende veekoek zijn waargenomen, werden in 1956, het eerste jaar, waarin het gebruik van deze anti-kopziektekoek werd vrijgegeven, bevestigd. Er werd een begin gemaakt met het bepalen van de
ionenbalans in grasmonsters van weiden, waarop onmiddellijk vóór de monsterneming
gevallen van kopziekte waren voorgekomen.

Laboratorium voor Veterinaire Histologie van de Rijksuniversiteit

te Utrecht

Er werd een onderzoek ingesteld naar de verdeling van enkele histologische en
histochemische elementen over het endometrium van het rund. Het doel hiervan is
tweeledig. In de eerste plaats zal hieruit blijken, of het juist is de uterus-biopsie te
beschouwen als representatief voor het endometrium. In de tweede plaats worden
tijdens dit onderzoek waardevolle gegevens verkregen over de bouw van het uterusslijmvlies bij het normale rund tijdens verschillende fasen van de cyclus.
De histologische elementen zijn de lymphocyten, de eosinofiele granulocyten en
de fagocyten, terwijl ook aan de mastcellen aandacht wordt besteed. Het betreffende
histochemische element is glycogeen, dat voorkomt in oppervlakte-epitheel, klieren en
carunkels, afhankelijk van het stadium der cyclus.
De reeds ter beschikking staande gegevens wijzen er niet op, dat van een regelmatige verdeling sprake is; een definitieve conclusie kan echter nog niet worden getrokken.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek van de Spermiogenese van de stier.
Dit onderzoek heeft ten doel een inzicht te verkrijgen in de celtypen en hun bestanddelen, die in het zaadvormende epitheel aanwezig zijn, alsmede in de veranderingen,
die in die cellen plaatsvinden en leiden tot de uiteindelijke vorming van de zaadcellen
van de stier. Een en ander houdt verband met de wens om middels morfologisch onderzoek van sperma en van testis-biopsieën uitspraken te kunnen doen omtrent de aanwezigheid van steriliteit en de prognose daarvan.

Rijkslandbouwproe fstation voor Veevoeding en Veehouderij
Naast incidentele onderzoekingen op afzonderlijke bedrijven, waar moeilijkheden
met het vee werden ondervonden, werd in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap voor Z.W.-Friesland en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek op 13 bedrijven een onderzoek ingesteld naar het verloop van het bloedkopergehalte van de runderen gedurende het gehele weideseizoen, in samenhang met
de minerale samenstelling van het grasbestand, de mestconsistentie en de K- en Nauitscheiding met de urine. Tevens werd medewerking verleend aan een soortgelijke
proef, die door de gewestelijke voorlichtingsraad voor Friesland was opgezet.
In de omgeving van Drunen (N.Br.) werd in het voorjaar een proef opgezet, waarbij in de weide de preventieve werking van 21/^% NaCl-oplossing tegen kopziekte
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werd nagegaan. Er trad echter op geen der proefbedrijven kopziekte op.
Er werd medewerking verleend aan bemestingsproeven op weilanden van de A.K.U.
te Emmen, waar stikstoftoediening in de vorm van kalkammonsalpeter en chilisalpeter
werd vergeleken. Het bleek, dat door de chilisalpeterbemesting het Na-gehalte der
urine van pinken, die op de aldus behandelde percelen weidden, duidelijk hoger lag
en dat deze dieren dus een ruimere Na-voorziening kregen. Op de gewichtstoename
van deze jonge dieren had dit echter geen merkbaar effect. Ook het Na- en K-gehalte
van het bloedserum bleef binnen de normale grenzen.
In de Noordoostpolder deed zich een aantal gevallen van bloedwateren voor, die
gepaard gingen met gele verkleuring der slijmvliezen. Hoewel telkens bleek, dat op
verschillende bedrijven in deze polder ernstige Na-tekorten heersten, kon geen direct
verband worden gelegd tussen deze afwijkende gevallen van haemoglobinurie en een
mogelijk Na-tekort.
Op een bedrijf in Drente, waar van oudsher bloedwateren voorkomt, werden groepen melkkoeien geweid op twee percelen, waarvan het ene met kalkammonsalpeter
en het andere met chilisalpeter was bemest. In tegenstelling met andere jaren trad in
dit jaar op geen enkel perceel bloedwateren op, zodat het niet gelukte het veronderstelde preventieve effect van een betere Na-voorziening op deze ziekte aan te tonen.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

In aansluiting op het onderzoek over kopergebrek bij runderen in voorgaande
jaren vond in 1956 een uitvoerig onderzoek plaats op in totaal 19 bedrijven in Z.W.Friesland, op de Veluwe en in Zuid-Limburg. Dit onderzoek, waarbij een groot aantal
gewas-, mest- en bloedmonsters in beschouwing werd genomen, geschiedde in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij en de
betrokken consulentschappen. Uit de resultaten van het bloedonderzoek bleek, dat het
verloop van het Cu-gehalte op de diverse bedrijven gedurende de weideperiode zeer
verschillend is, waarbij op een aantal bedrijven in de zomer, doch vooral in de herfst,
zeer lage waarden optraden (0.10-0.20 mg Cu per liter bloedserum). In hoeverre deze
verschillen in verband staan met de chemische samenstelling van het gewas (gehalten
aan mineralen) en of er nadelige gevolgen voor de melkproduktie zijn opgetreden, zal
nader worden bestudeerd.
Op het proefveld te Marum, waar sedert 1938 een hoge N-bemesting op grasland
wordt vergeleken met een lage N-bemesting, werd in 1956 geen reactie waargenomen
van de bemestingen op het Cu-gehalte van het bloed van melkkoeien, evenmir als op
de melkproduktie en de gewichtstoename. Dit is in tegenstelling tot de jaren 1 9 5 3 /
1955, toen bij het weiden met jongvee het Cu-gehalte van het bloed der dieren op de
hoge N-objecten duidelijk lager was dan dat der dieren op de percelen met de lage
N-bemesting.
Op een 5-tal bedrijven in N.O.-Noord-Brabant werden lage en zeer lage gehalten
aan cobalt in de grond gevonden. Het is zeer wel mogelijk, dat de klachten over de
gezondheidstoestand van het rundvee in deze streek aan cobaltgebrek moeten worden
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toegeschreven. Er kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld of kopergebrek
hierbij ook nog een rol speelt.
Na een bewerking van 327 gewasanalyses (1954 en 1955) van evenveel graslandpercelen bleek, dat aan het fosfor-, chloor- en zwavelgehalte van het gras geen invloed
kon worden toegekend bij het optreden van kopziekte; de invloed van natrium was niet
duidelijk. Het aantal kopziektegevallen nam zeer sterk toe, naarmate de verhouding
—

=— in het gras ruimer werd. Op 57 percelen, waar deze verhouding eveneens

ongunstig was, trad geen kopziekte op dank zij het bijvoederen van het melkvee met
pulp, aardappelvezels of extra Mg-houdende koekjes. Ten einde de langs statistische
weg bereikte resultaten te toetsen werd in 1956 een beweidingsproef met 16 melkkoeien genomen, waarbij de invloed werd nagegaan van een zeer zware en een normale kalibemesting van het grasland op het magnesiumgehalte van het bloedserum
van de dieren. De stikstofbemesting werd voor beide groepen gelijk gehouden. De
proef gaf duidelijk te zien, dat de kalibemesting van het grasland een grote invloed
uitoefent op het magnesiumgehalte van het bloedserum der dieren, die erop weiden.
De verschillen tussen de gemiddelde serummagnesiumgehalten van de twee groepen
melkkoeien waren in voorjaar en herfst het grootst en bedroegen in de herfst soms 1.0
mg magnesium per 100 cc bloedserum.
Er werd slechts één geval gerapporteerd van vermoedelijke blauwzuurvergiftiging
bij paarden in een witte-klaver-weide. Een bepaling van het blauwzuurgehalte van een
monster van de desbetreffende weide bevestigde dit vermoeden. De later ontvangen
beschrijving van de ziekteverschijnselen kwam geheel overeen met de in 1950 en 1951
geconstateerde gevallen.
De leverbot van rundvee en schapen schijnt niet, zoals tot nu toe werd aangenomen,
uit één enkele soort te bestaan, maar er kunnen een aantal typen worden onderscheiden, waaraan de rang van ondersoorten, misschien zelfs van afzonderlijke soorten moet
worden toegekend. De mogelijkheid van verschil in biologie van deze soorten is niet
uit te sluiten.
Werkgroep Onderzoek Kopziekte

T.N.O.

De resultaten van de onderzoekingen betreffende de oorzaken en de bestrijding van
kopziekte bij runderen worden medegedeeld in de verslagen van de instellingen, die
in de werkgroep zijn gecoördineerd. Deze instellingen zijn het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek, de Afdeling Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool, het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij, het Instituut
voor Moderne Veevoeding „De Schothorst", het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool en het Laboratorium voor Veterinaire Chemie, de Kliniek voor Inwendige Ziekten en het Pathologisch Instituut, welke laatste instellingen een onderdeel
vormen van de Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Voorts
nemen ook een aantal Belgische onderzoekers deel aan de werkzaamheden van de
werkgroep.
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Werkgroep voor steriliteitsonderzoek

bij vee

Onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. werd door verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht en de Rijksseruminrichting in onderlinge samenwerking een uitgebreid onderzoek verricht over de
oorzaken van het optreden van steriliteit bij rundvee. Voor de resultaten, die deze
onderzoekingen in 1956 opleverden, wordt verwezen naar de verslagen van bovengenoemde instellingen.
Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij rundvee
De onderzoekingen op het gebied van de a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van runderen werden onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. verricht
door de Rijksseruminrichting en het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie
van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nadere mededelingen over deze werkzaamheden
werden opgenomen in de verslagen van deze instellingen.
Werkgroep voor onderzoek over besmettelijk verwerpen bij rundvee
De resultaten van dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie
T.N.O. werd verricht door de Rijksseruminrichting en het Instituut voor Veterinaire
Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, worden medegedeeld in de verslagen
van genoemde instellingen.
Commissie Drinkwatervoorziening

van vee

In het begin van 1956 werd begonnen met een proef, waarbij wordt nagegaan of er
verschillen optreden in de produktie en de gezondheidstoestand van het vee bij gebruik van natuurlijk drinkwater of leidingwater. In het afgelopen jaar werden nog
geen verschillen waargenomen. Het onderzoek wordt voortgezet.
Werkgroep voor onderzoek over resistentie van pluimvee tegen leucose
De hierop betrekking hebbende onderzoekingen werden voorlopig afgesloten; een
rapport is in voorbereiding.
Commissie voor Onderzoek over hormonale castratie bij vrouwelijke

varkens

De resultaten van de onderzoekingen over de mogelijkheden voor het castreren van
vrouwelijke varkens door middel van hormoontoedieningen worden medegedeeld in
de verslagen van het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij en
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. De onderzoekingen vonden plaats
onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O.
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BEWARINGENVERWERKINGVANLAND-ENTUINBOUWPRODUKTEN
Stichting voor

Aardappelbewaring

Bij de bestudering van de optimale luchthoeveelheid bij de toepassing van buitenluchtkoeling bij aardappelbewaring bleek, dat de gewichtsverliezen klein en vrijwel onafhankelijk van de luchthoeveelheden zijn zo lang er geen spruiting optreedt. Grotere
luchthoeveelheden, die door betere koeling het spruiten voorkomen, geven belangrijk
minder gewichtsverlies dan kleinere luchthoeveelheden, die niet voldoende koelen om
het spruiten tegen te gaan.
Bestudering van grote storthoogten (4,25 m) leverde als resultaat op, dat het bij
een dergelijke hoogte beter is de koude buitenlucht van boven naar beneden door de
aardappelen te zuigen. Op deze wijze wordt een betere temperatuurverdeling in de
hoop verkregen dan bij normaal ventileren van beneden naar boven. Een minder
goede verdeling van de temperatuur speelt bij een normale storthoogte van 3 m geen
belangrijke rol.
Directe behandeling met een kiemremmingsmiddel op IPC-basis bij het inbrengen
van consumptie-aardappelen in het najaar leverde niet zelden huidbeschadiging op.
Buitenluchtkoeling bleek niet meer voldoende effectief te zijn om kieming na b.v. 1
mei te voorkomen. Deze twee feiten hebben ertoe geleid, dat het kiemremmingsmiddel
in het voorjaar nogal eens met behulp van interne luchtcirculatie door de hoop aardappelen wordt gestoven; hiervoor wordt 1 kg poeder per ton aardappelen gebruikt.
Bij uitstrooien van het middel op de normale wijze tijdens het inbrengen der knollen
in het najaar wordt gewoonlijk 2 kg per ton gegeven. Het doorblazen levert bevredigend resultaat op, wat het voorkomen van kieming betreft. Het genoemde kiemremmingsmiddel, dat de beste remming vertoont van alle tot dusver bekende middelen
(chloor-IPC is nog beter), heeft echter nog als nadelige eigenschap, dat het bepaalde
knolziekten kan stimuleren.
Het is mogelijk gebleken pootaardappelen door middel van kiemremmingsmiddelen
op IPC-basis te denatureren, d.w.z. dat de poters na behandeling onvoldoende willen
kiemen. Voor pootaardappelen kunnen alleen Fusarex (31/^ kg per ton) en Belvitan K
(1 kg per ton) worden aanbevolen. Om vertraging van de opkomst te voorkomen, is
het echter beslist nodig, dat de poters worden vóórgekiemd.
In samenwerking met het Centraal Laboratorium T.N.O. te Delft, afdeling Vezel,
werden geïmpregneerde zakken beproefd voor de opslag en het transport van aardappelen. Slechts impregnatie met ammoniakaal-kopersulfaat, ook wel het Willesdenprocédé genoemd, kan worden aanbevolen.
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In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werd
de studie van de bewaring van voederbieten voortgezet. Wat de opslag in aardappelbewaarplaatsen betreft, bleken luchtbeweging door de hoop van boven naar beneden
en nat spuiten van de hoop bovenop perspectieven te bieden.
Wat het bouwkundig onderzoek betreft, kan worden geconstateerd, dat bij nieuwbouw van bewaarplaatsen thans de constructie met gewapend holle bouwsteen het
betrouwbaarst en het goedkoopst is.
Voor het inrichten van bewaarruimten in bestaande gebouwen blijft de verbeterde
houten kistconstructie de gangbare bouwwijze.
Uit onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek werd verricht, kwam vast te staan, dat verschillende knolziekten van de
aardappelen zich meer uitbreiden in kuilen dan in luchtgekoelde bewaarplaatsen.
Reeds vroeger was hetzelfde bekend van Phytophthorarot.
Het optreden van „blauw" bij het markt-klaar-maken van consumptie-aardappelen
uit bewaarplaatsen werd vrij intensief bestudeerd. Uit een proef met 40 monsters
Furore-knollen bleek, dat vooral de temperatuur van de aardappelen op het moment
van verwerking van invloed is op het optreden van blauw. Boven 12 à 13 °C nam het
blauw worden sterk af. Een methode werd uitgewerkt om de hopen aardappelen in
bewaarplaatsen tot de gewenste temperatuur te verwarmen, alvorens tot uitladen,
sorteren en opzakken over te gaan.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig

Onderzoek

Het onderzoek van bemestingsobjecten op zandgrond toonde aan, dat de smaak van
aardappelen over het algemeen achteruit gaat bij hogere stikstofgiften. Ook de zuiverheid van kleur is minder bij hoge N-giften.
Door middel van steekproeven werd onderzocht, of er verschillen zijn tussen de
consumptie-aardappelen, die afkomstig zijn uit de Noordoostpolder en die van het
Z.W.-kleigebied. Er werden geen verschillen waargenomen; de Eigenheimers uit de
polder waren wat minder bloemig.
De houdbaarheid van voederbieten bleek duidelijk te worden beïnvloed door bemestingen met K, Na en Mg. Deze invloed wordt mede bepaald door de bemestingstoestand van de grond en de methode van bewaren, waardoor het verband zeer ingewikkeld is. Ten aanzien van de stikstofbemesting werd de gunstigste houdbaarheid gevonden bij giften tussen 90 en 120 kg N per h a ; meer of minder stikstof gaf een belangrijke vermindering van de houdbaarheid. Deze laatste werd eveneens ongunstig beinvloed wanneer beregening werd toegepast. Ook een bemesting met boriumkwartsmeel had een nadelige werking op de houdbaarheid.
Een bewaring van droge peulvruchten bij lage temperatuur, b.v. 10 °C, bleek zeer
bevorderlijk te zijn voor het behoud van een goede kwaliteit van de produkten.
Bij het inkuilonderzoek bleek het gebruik van koolzuurgas in silo's, gevuld met
voorgedroogd gras, al of niet in pakjes geperst, geen merkbaar effect op het slagen
van het inkuilen te hebben.
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Verder onderzoek over de achteruitgang in voederwaarde van grassilage tijdens de
bewaring leerde, dat de pH en het vochtgehalte van het uitgangsmateriaal een duidelijke invloed uitoefenen en dat deze gecombineerde invloed tot uitdrukking komt in
de ammoniakfractie van de totale hoeveelheid stikstof van de silage. Er bestaat derhalve een eenvoudiger verband tussen de achteruitgang van de voederwaarde en deze
ammoniakfractie dan tussen de genoemde achteruitgang enerzijds en de pH, resp. het
vochtgehalte van het uitgangsmateriaal anderzijds.
Het sterk kneuzen (wringen) van gras bleek voor de conservering gunstig te zijn.
In hoeverre een toevoeging van droge produkten ter voorkoming van perssapverlies
voordelen biedt, kwam nog niet vast te staan.
Er werd enig oriënterend onderzoek gedaan over de bepaling van de broeigraad van
ingekuild gras, om de voederwaarde van het kuilvoer beter te kunnen berekenen. De
broeikleur bleek geen geschikte maatstaf te zijn, doch er zijn aanwijzingen, dat het
furfurolgehalte een beter criterium is.
Op een viertal bedrijven werd bij het ventileren van hooi in verband met het bestrijden van broei, gebruik gemaakt van lucht, die door zonnestraling was verwarmd. Dit
systeem, waarbij de lucht wordt aangezogen uit een dubbelwandig dakgedeelte, heeft
bewezen beter te zijn dan het systeem, waarbij met onverwarmde lucht wordt geventileerd.
Daarnaast werd aandacht besteed aan de winning van het hooi op het veld. Gevonden werd dat wanneer het gewas regelmatig wordt geschud, het vochtgehalte bij
drogend weer in drie à vier dagen kan dalen tot 35 à 4 0 % en dat de verliezen tijdens
deze periode klein zijn. Wanneer daarna het nadrogen in de tas met voorverwarmde
lucht geschiedt, kunnen de totale verliezen bij de winning en de bewaring van het
hooi zeer worden beperkt.
De werkzaamheden op droogtechnisch gebied hadden betrekking op het volgende.
Met behulp van een Foxboro dauwcel werd een apparatuur gemaakt voor de bepaling van de dampdrukken van zaden bij verschillende temperaturen. Bij deze metingen doen zich echter grote moeilijkheden voor, waarvan het niet zeker is of ze kunnen
worden opgelost.
Enige elektrische snel-vochtbepalingsapparaten, die geschikt zijn om te worden toegepast op agrarische en aanverwante bedrijven, werden op hun bruikbaarheid onderzocht. Het waren de Marconi Moisture Tester, de ScotMac-Oxley vochtmeter, de
Hydrotest vochtmeter, de Cera-Tester en de Baldwin vochtmeter. Voor de Marconi
Moisture Tester werd een ijktabel samengesteld ten behoeve van het gebruik in freesiazaad, de ScotMac-Oxley vochtmeter werd geijkt voor het gebruik in bruine bonen en
groene erwten. Met laatstgenoemde vochtmeter werd getracht het vochtgehalte van
geperst stro te meten, doch dit bleek in principe alleen mogelijk te zijn wanneer de
vochtgehalten niet te hoog zijn. Voor de strocartonfabrieken zit hier dus voorlopig
nog geen perspectief in.
De gebruiksvoorschriften voor de reeds ingang gevonden hebbende, tamelijk nauwkeurige vochtbepalingsmethode met thermostralers werden uitgebreid, zodat deze
werkwijze thans ook kan worden toegepast bij kanariezaad, karwijzaad, blauwmaanzaad en freesiazaad.
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Er werden verschillende praktijkmetingen verricht aan graandrooginstallaties. Ten
dele gebeurde dit naar aanleiding van gevraagd advies.
In verband met de moeilijkheid de graantemperatuur in een cascadedroger op verschillende plaatsen tegelijk te meten, werd het plan opgevat een apparatuur te bouwen
voor het stelselmatig meten van verschillende temperaturen tegelijk.
De resultaten van het onderzoek naar het drogen op de boerderij vonden hun weerslag op plannen voor het drogen en opslaan bij drogerijen (coöperatief of anderszins).
In verband hiermede werden contacten gelegd.
Naar aanleiding van een desbetreffend gevraagd advies werd onderzoek verricht
over het drogen van zaad in zakken. Dit gebeurde op semitechnische schaal en hierbij
kwamen verrassende resultaten aan het licht. Het drogen in zakken bleek enkele onoverkomelijke nadelen te hebben, doch de werkwijze vertoonde tevens in bepaalde
gevallen zeer aantrekkelijke en zwaarwegende voordelen.
Ten behoeve van het drogen en bewaren van akkerbouwprodukten op centrale
droog- en opslagplaatsen werden verschillende installaties ontworpen.
Bij de drogerij „Oldambt" te Oostwold, waar een v. d. Broek-droger -— een zgn.
hoge-temperatuurdroger — met separatie-apparaat in bedrijf is, werd in samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij nagegaan welke verliezen optreden bij het kunstmatig drogen van de eerste snede van
luzerne en rode klaver, gemaaid in drie verschillende groeistadia. De voorlopige
resultaten van dit onderzoek gaven te zien, dat het gebruik van het separatie-apparaat
(hierin wordt een scheiding gemaakt tussen grof en fijn haksel) geen verbetering
van de kwaliteit met zich meebracht. De verliezen bij luzerne lagen in dezelfde orde
van grootte als bij vroeger genomen proeven. De verliezen bij het drogen van rode
klaver lagen aanmerkelijk hoger dan bij luzerne en liepen uiteen van 1 5 % tot 2 3 %
van de organische stof.
Te Angerlo kwam een Templewood I drooginstallatie gereed. Deze kleine drogerij,
die een capaciteit heeft van ongeveer 160 kg droog produkt per uur bij 7 5 % vocht
in het verse materiaal, is een zgn. éénpersoonsdroger.
In samenwerking met de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd een onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van
het gedroogde gras in verband met de zich wijzigende bedrijfsomstandigheden en de
bedrijfsvoering bij verschillende drogerijen in Friesland. Nagegaan werd op welke
wijze het drogen van sterk voorgedroogd gras, resp. hooigras of verregend hooi,
invloed uitoefende op de capaciteit van de drogers. Tevens werd de kwaliteit van het
verkregen produkt onderzocht. Over dit onderzoek zal in 1957 een rapport verschijnen.

Rijkslandbouwproef station voor Veevoeding en Veehouderij
Het grootste gedeelte van de in 1955 bereide silage was bestemd om als uitsluitend
ruwvoeder bij een proef met melkkoeien te worden gebruikt. Dit betrof 4 melassesilages en 2 voorgedroogde silages. Alle melassesilages waren uitstekend geslaagd.
De pH varieerde van 3.85 tot 3.98 en de ammoniakfractie (ammoniakstikstof als
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percentage van de totale stikstof) van 6.4 tot 10.4. Boterzuur was afwezig; het melkzuurgehalte schommelde van 2.22 tot 2.90%. De azijnzuurgehalten lagen hoger dan
vroeger in melassesilages gevonden werd; zij varieerden van 0.87 tot 1.47%.
De beide voorgedroogde silages liepen nogal uiteen wat het drogestofgehalte betreft. Dat dit van duidelijke invloed op het gehalte aan boterzuur en op de ammoniakfractie is geweest, blijkt uit de volgende cijfers:
droge stof %
boterzuur %
ammoniakfractie
silage A
34.4
0.96—0.26
9.7—11.6
silage B
45.4
0.11—0.01
6.4— 6.9
Deze resultaten doen zien hoe belangrijk bij voordroogsilages het gehalte aan
droge stof is, omdat bij een hoger drogestofgehalte zowel het gehalte aan boterzuur
als de eiwitafbraak minder is.
De silages, die gemaakt waren om het effect van Na-metabisulfiet na te gaan, leverden met de daarbij behorende controlesilages de volgende resultaten op:

pH
silage zonder toevoeging
melassesilage
Na-metabisulfiet
handelspreparaat „M.P."

5.2
4.2
5.8
4.3

boterzuur %
0.60
0
0.62
0.08

melkzuur %
0.17
1.18
0.56
1.50

azijn- NHj-fractie
zuur %
0.82
25.1
0.53
9.4
0
12.0
0.50
12.8

Het Na-metabisulfiet leverde blijkens bovenstaande cijfers een merkwaardig silage
op, doordat azijnzuur geheel afwezig bleek te zijn, terwijl wel boterzuur werd gevonden. Ondanks het hoge boterzuurgehalte was toch de eiwitafbraak veel geringer
dan in de onbehandelde controlesilage. Het sulfiet heeft blijkbaar de boterzuurbacteriën niet geremd, maar wel de activiteit van de azijnzuurvormers volledig stopgezet. Ook de met het preparaat „M.P." behandelde silage kon niet volledig met de
melassesilage concurreren.
Een onderzoek ter vergelijking van het ensileren van zeer fijn gemaakt gras (gemoesd gras) met het ensileren van gekneusd gras (met de Ley-machine) viel ten
voordele van het kneuzen uit. De volgende cijfers illustreren dit:
boterzuur
melkzuur
NH 3 -fractie
gemoesde silage
0.16%
1.74%
8.9
gekneusde silage
geen
2.56
8.8
Wanneer geen voorjaarsgras was gebruikt, zouden de resultaten van beide silages
zonder toevoeging ongetwijfeld veel slechter zijn geweest, want herfstgras is veel natter
en bevat bovendien een veel lager gehalte aan oplosbare suikers, die zowel bij kneuzen
als bij moezen het slagen van de silage moeten bevorderen.
Machinale inkuiling van snijhaver met 3 % melasse leverde een bevredigend resultaat op. De ammoniakfractie was echter gemiddeld 13.7, dus iets te hoog om van een
volledig geslaagde silage te spreken. Het bleek hieruit, dat snijhaver een vrij moeilijk
te ensileren produkt is.
Van drie silages van bietenkoppen en -blad waren er twee, waarbij het materiaal
gekneusd was met de Ley-inkuilmachine. Deze waren volledig geslaagd (pH 4.0 en
4.1, praktisch geen boterzuur, NH 3 -fractie 9.2). De silage van niet gekneusde bieten126

koppen en -blad was iets minder (pH 4.5, 0.35% boterzuur, NH 3 -fractie 11.6). Uit
conserveringsoogpunt verdient het kneuzen van dit materiaal dus zeker aanbeveling.
De in 1955 te Maarheeze bereide silages leverden in het seizoen 1955-'56 de volgende uitkomsten op. Een silage van snijmais, gekneusd met de Ley-inkuilmachine.
was uitstekend geslaagd, namelijk vrij van boterzuur en met een zeer lage ammoniakfractie. Van 3 stoppelknollensilages was die, welke machinaal was bereid (Leymachine), uitstekend geslaagd. De niet gekneusde vergelijkbare silage bleek over het
geheel ook bevredigend te zijn, maar de bovenste helft bevatte 0.20% boterzuur en
een te hoge ammoniakfractie (15.6). De derde silage uit ongekneusd materiaal met
A.I.V.-zuur-toevoeging was uit conserveringsoogpunt uitstekend; de pH was echter
3.1—3.5, wat uit voedertechnisch oogpunt te laag is. De hoeveelheid A.I.V.-zuur had
bij dit materiaal dus beter wat kleiner genomen kunnen worden.
De drie bladkoolsilages, die evenals de stoppelknollen gekneusd, niet gekneusd
zonder toevoeging, en niet gekneusd met A.I.V.-zuur-toevoeging waren bereid, bleken
alle geslaagd te zijn. Hoewel zowel het kneuzen als de toevoeging van A.I.V.-zuur de
eiwitafbraak nog iets geringer maakte, lijkt het onnodig bladkool te kneuzen of met
toevoeging van A.I.V.-zuur te ensileren.
Uit enkele bacteriologisch-biochemische onderzoekingen bleek o.a., dat een op
zichzelf goed bruikbare voedingsbodem voor boterzuurbacteriën door opvoering van
het drogestof-gehalte een veel minder voor deze bacteriën geschikt substraat vormt.
Deze bevinding moet als een belangrijke bijdrage tot de theorie van het silageproces
bij voorgedroogde silages worden beschouwd. Zij verklaart nl. hoe het mogelijk is,
dat in geslaagde voorgedroogde silages ondanks een pH van 5.0—5.5 geen boterzuur
wordt gevonden. Het onderzoek toonde aan, dat het nodig is bij het voordrogen het
drogestof-gehalte van het te ensileren gras zo hoog op te voeren, dat het drogestofgehalte van de silage na afloop van de conserveringsprocessen niet beneden 3 5 %
komt. Dit betekent, dat het gras bij het ensileren een drogestof-gehalte van minstens
4 0 % moet hebben en dat de droging van het gras zo homogeen mogelijk dient te
geschieden.

Nederlands

Vlasinstituut

Uit proefnemingen bleek, dat het mogelijk is hennep te verwerken door middel
van groenonthouting, roten en drogen; de kwaliteit van de op deze wijze verkregen
vezel was goed. Er dient echter nog een juiste werkwijze en apparatuur voor dit proces
te worden ontwikkeld.
Bij een houtverwerkende industrie in Nederland is een onderzoek gaande over de
verwerking van hennepscheven in bouwplaten en isolatiematerialen op industriële
schaal.
In Frankrijk werd een proeffabriek opgericht voor het maken van papier uit
hennepstro. Voor Nederland biedt een dergelijke verwerking nog geen mogelijkheden,
gezien de lage prijs, die gemaakt wordt voor het hennepstro. De hennep wordt hier
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ni. nauwelijks rijp, zodat de lage prijs van het stro niet kan worden goedgemaakt
door de zaadopbrengst, zoals in Frankrijk het geval is.
Zowel op laboratorium- als op praktijkschaal werden proeven genomen over het
roten van vlas bij constante temperatuur, hetgeen tot zeer bevredigende resultaten
leidde. Thans zal worden nagegaan welke voorzieningen in de roterijen moeten worden
getroffen om deze methode te kunnen toepassen.
Het onderzoek over de kwaliteitsbepaling in vlaslint werd in samenwerking met
het Vezelinstituut T.N.O. voortgezet. Gebleken is, dat het groenonthouten nog geen
bruikbare methode heeft opgeleverd voor de meting van het vezelgehalte.

Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor
Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
Het onderzoek met de remstof E, dat in de proefmouterij werd verricht, werd afgesloten. Met deze stof werd een meeropbrengst aan mout verkregen van ongeveer 2 % ,
terwijl de samenstelling van het mout gelijk was aan die, welke was verkregen zonder
remstof.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Proeven, die in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig
Onderzoek werden genomen, toonden aan, dat vers gesneden uienbollen na 6 dagen
drogen gedorst kunnen worden, wanneer de droging plaatsvindt bij een temperatuur
van 35—40 °C, de luchtverplaatsing 450 m 3 / m 2 / u u r bedraagt en een storthoogte
van 1 m wordt toegepast.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Er werd een nieuwe methode ingevoerd voor de beoordeling van de te verwachten
dunsapkwaliteit, waarmede zeer bevredigende resultaten werden verkregen.
Het onderzoek over de activiteit van verschillende enzymen in de biet toonde aan,
dat de vergelingsziekte een sterke invloed uitoefent op de fosfatasewerking.
Bij de bestudering van de kwaliteit van bieten werd vastgesteld, dat ketosen reeds
in de biet voorkomen en dus niet uitsluitend bij de verwerking ontstaan.

Proefstation voor

Aardappelverwerking

Bij het onderzoek over de geschiktheid van aardappelrassen voor de verwerking
in de zetmeelindustrie werd de algemene indruk verkregen, dat het ras Voran als
fabrieksaardappel zijn beste tijd heeft gehad, doordat het bepaalde degeneratiever128

schijnselen gaat vertonen. Onderzoek met nieuwe rassen bracht aan het licht, dat
verschillende hiervan een hoog onderwatergewicht paren aan een laag gehalte aan
oplosbare stoffen, een voor de zetmeelindustrie meestal gunstige combinatie.
In samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring werd een gezamenlijk
proefschema afgewerkt over de invloed van bewaring op de verwerkbaarheid van
aardappelen voor de zetmeelindustrie. De beschikbare gegevens bleken echter nog
onvoldoende te zijn om de mogelijkheden van een verlenging van de campagne van
de zetmeelindustrie te beoordelen.
Er werd een studie gemaakt van de mogelijkheid om langs chromatografische weg
een scheiding van de lagere suikers uit de aardappel tot stand te brengen.
Bij een uitvoerig systematisch onderzoek over het neerslaan van eiwit op vezel
werden de beste resultaten verkregen met filtratie zonder druk of vacuum. Het verkregen produkt kan worden beschouwd als een normale natte vezel, die met eiwit is
verrijkt. Op droge stof berekend valt haar samenstelling enigszins te vergelijken met
grasmeel. Het eiwitgehalte is ruim 2 0 % . Deze gegevens hebben betrekking op verse
vezel. Met oudere vezel worden meestal afwijkende resultaten verkregen, zodat het
nemen van proeven daardoor beperkt is tot de periode, waarin de fabrieken draaien.
Het onderzoek over de isolatie van de wortelwekstof voor het aardappelcystenaaltje
was gekenmerkt door een toenemende verfijning van de methodiek. Er werden aanwijzingen verkregen, dat de ruwe wekstofpreparaten minstens twee actieve fracties
bevatten. Een actieve fractie, die na electroforese was verkregen, gaf enige specifieke
reacties. Er zal worden getracht deze reacties kwantitatief uit te voeren en de uitkomsten te correleren met de biologische waardebepaling.
Nederlands Proefstation voor

Stroverwerking

Er kwam een rapport gereed over de waarde van het stro van tetraploide rogge
voor industriële verwerking. Dit stro levert celstof en kartonstof van hogere sterkte
en betere ontwatering dan stro van diploide rogge, dat van de hier te lande voortgebrachte strosoorten reeds het beste is. In het rapport werd dan ook de wenselijkheid
geuit de verbouw van tetraploide rogge met kracht te bevorderen.
Een reeds in 1955 ter hand genomen onderzoek over de anatomische en chemische
samenstelling van een achttal strosoorten kwam gereed; het zal nog worden aangevuld met natron- en monosulfietontsluitingen en onderzoek der daarbij verkregen
celstoffen.
Onderzoekingen over de ionenbalans der monosulfietontsluiting van stro en over
het verloop dezer ontsluiting met de tijd werden voortgezet; de uitkomsten moeten
nog worden verwerkt.
Gereed kwamen een onderzoek over de invloed van de geaardheid van stro op de
eigenschappen van natroncelstof, alsmede onderzoekingen over de verwerking van
ongebleekte stronatroncelstof in pakpapier en een onderzoek over de invloed van het
hemicellulose- en ligninegehalte op de eigenschappen van strocelstof.
Ter nadere bestudering van het wezen der voor de strokartonindustrie algemeen
toegepaste ontsluiting van stro met kalk werden ontsluitingen met equivalente hoe129

veelheden van verschillende soorten alkali verricht, waarbij bleek, dat calcium- en
bariumhydroxide de vezels verzwakken, terwijl dit bij ontsluiting met gelijkwaardige
hoeveelheden ammoniak en natronloog niet het geval is.
Er werd een oriënterend onderzoek verricht over het continu ontsluiten van stro
met natronloog tot kartonstof in een door de werkplaats van het proefstation vervaardigd apparaat, waarmede zeer hoopvolle uitkomsten werden verkregen. De zo
bereide stof werd verwerkt op de experimentele kartonmachine tot een golfpapier
(d.w.z. papier, dat voor de gegolfde laag in golfkarton wordt gebruikt), dat een
aanzienlijk hogere sterkte bezat dan kalkstropapier van hetzelfde gewicht per m 2 .
Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

De internationale en nationale belangstelling voor standaardisatie van kwaliteit bij
verse en verwerkte produkten zette zich voort. In verschillende landen, waaronder
Nederland, wordt getracht de huidige subjectieve kwaliteitsnormen om te zetten in
objectieve.
De kwaliteit van het verse en het verwerkte produkt kreeg tevens bijzondere belangstelling in verband met de verpakking. Uitgaande van het Verpakkingscentrum
van het N.I.V.E. werd een werkgroep samengesteld, die zich hierover zal beraden.
De doelmatigheid van het Nederlandse meermalige en eenmalige fust werd aan een
onderzoek onderworpen door een werkgroep, ingesteld door het Produktschap voor
Groenten en Fruit. Uit een door het instituut uitgevoerde inventarisatie van het fust,
dat bij de veilingen aanwezig is, bleek, dat het kleine fust een zeer grote variatie
vertoont; bij het grote werd daarentegen wat de grote groentekist betreft reeds voor
8 0 % eenvormigheid bereikt, bij de grote fruitkist is dit reeds voor 9 0 % het geval.
De kleinverpakking in plastic werd nader bestudeerd bij verschillende produkten.
Uit de regelmatig doorgevoerde inventarisatie van de beschikbare opslagruimte in
ons land kwam vast te staan, dat in de meest dringende behoefte hieraan is voorzien.
Een aansluitend onderzoek over de kwalitatieve samenstelling van het sortiment
appelen en peren bracht aan het licht, dat een verdere spreiding van de afzet niet
kan worden verkregen door het bouwen van opslagruimte, doch dat vooral dient te
worden gestreefd naar een verbetering van de kwalitatieve samenstelling van het
sortiment.
In de proefkeuken werd een groot aantal keuringen uitgevoerd, waarvan enkele in
het volgende worden genoemd. Bij rauw versneden witlof, in polyaethyleen verpakt en
waaraan NaCl, NaS20s, CaCl 2 , N a H C 0 3 of ascorbinezuur was toegevoegd om de
verkleuring tijdens de opslag tegen te gaan, werd onderzocht of deze stoffen het gewenste effect teweegbrachten en of ze geen veranderingen in smaak of aroma veroorzaakten. Aardbeien, bespoten met TMTD en Captan, werden gekeurd op afwijkingen in smaak of aroma. Evenals in voorgaande jaren werden Goudreinetten
gekeurd, die afkomstig waren uit koelhuizen met verschillende koelsystemen, verschillen in luchtvochtigheid en met veel of weinig ventilatie. Bij champignons, die
met organische en chemische mest waren geteeld, werd onderzocht of de gebruikte
mest invloed had op de smaak van dit gewas. Ten slotte werden nog keuringen ver130

richt bij wortelen en spinazie, die afkomstig waren van proefvelden, waarop een
behandeling met onkruidbestrijdingsmiddelen was toegepast.
Bij het onderzoek op biochemisch gebied werden de proefnemingen over de pectinestofwisseling tot afsluiting gebracht. Het onderzoek betreffende de aard en het verloop
van organische zuren in verband met het optreden van bewaarziekten bij hard fruit
werd voortgezet. Drie achtereenvolgende jaren van onderzoek leverden de bevestiging,
dat er een betrouwbaar en duidelijk verband bestaat tussen het optreden van stip en
de kaligehalten van blad en vruchten. Een studie, waarin de resultaten van de Capectaatbepaling volgens het Jam- en Limonadebesluit en de resultaten van een
volumetrische pectinebepaling werden vergeleken, werd afgesloten.
Het onderzoek over de bewaring van verschillende produkten betrof onder meer de
hoeveelheid S 0 2 , die aanleiding geeft tot het optreden van beschadigingen bij hard
fruit. De proeven, waarbij aan uien een S0 2 -behandeling werd gegeven ten einde de
ontwikkeling van koprot tegen te gaan, leverden een negatief resultaat.
Het gasbewaringsonderzoek leidde bij bloemkool tot gunstige vooruitzichten. Bij
Doyenné du Comice trad echter nog te spoedig koolzuur(gas)-beschadiging op. Ongewikkelde Lombarts Calville vertoonde scald. Bij druiven traden na de bewaring, die
op zichzelf redelijk verliep, nog te veel springers op. De Cox uit gasbewaring bleek
tijdens een nabewaringsperiode van 10 dagen belangrijk in kwaliteit te kunnen verbeteren.
Ten aanzien van de bewaarmogelijkheden van spruiten werd gevonden, dat bij een
temperatuur van —3° C goede resultaten zijn te verkrijgen, als de spruiten in
bevroren toestand zijn.
De werkzaamheden op het gebied van de kwaliteitscontrole hadden voor het merendeel betrekking op de keuring van jams. Hierbij werden o.a. 278 monsters uit WestDuitsland geanalyseerd op vruchtgehalte.
Op verzoek van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek werden
proeven genomen over de invloed van onkruidbestrijdingsmiddelen op de smaak van
zilveruien, die tot tafelzuur waren verwerkt. In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap voor Plantenziekten werden aardbeien van verschillende herkomsten,
die bespoten waren met TMTD en Captan, verwerkt tot het diepgevroren produkt,
tot vruchten op sap in blik en tot zwavelig zure pulp.
Het schillen van vruchten met loog bij een temperatuur van ongeveer 52° C bleek
goede perspectieven te bieden. Deze schilwijze werd met succes toegepast bij appels
en peren van verschillende rassen en ontwikkelingsstadia.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek werd gewerkt
aan een bewaarproef voor soepen. Hierbij wordt een inzicht verkregen in de omstandigheden, die nodig zijn om mengsels van vleesbestanddelen en groenten in goede
toestand te bewaren.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met de „FlavorseaP'-behandeling van
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tomaten. Deze behandeling van de vruchten met was kon op praktijkschaal worden
toegepast met behulp van een ter beschikking gestelde apparatuur van de F.M.C, in
Californie. Het resultaat ervan was een grotere houdbaarheid en een aantrekkelijker
uiterlijk van de vruchten.

Laboratorium voor Technologie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de winning van eiwit en zetmeel uit verschillende grondstoffen
werd voorlopig afgesloten.
Voorts werd enig onderzoek verricht over de verliezen, die optreden bij het blancheren van groenten en over de ontluchting, die bij deze werkwijze plaatsvindt.
Er werd begonnen met een onderzoek over de omzetting van chlorofyl in plantaardige materialen tijdens de verwerking.
Bij het onderzoek over de stroming van granulaire materialen werd aandacht geschonken aan de druk, die een granulair materiaal uitoefent op de wand van een
silo. Voorts werden metingen verricht over de verwarming en de koeling van granulaire materialen met behulp van lucht.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
Nieuwe proefnemingen met betrekking tot de betekenis van de fosfolipiden in het
ontstaan van oxydatiegebreken in boter wezen uit, dat dit laatste proces uitermate
gecompliceerd is. Het bleek, dat zelfs toevoegingen van 0.5—6 y Cu in staat waren de
zuurstofopneming door 175—200 mg fosfolipide bij een pH van 4.6 aanzienlijk te versnellen. Ferrizouten bevorderden de zuurstofopname nog sterker dan koperzouten.
De aanwezigheid van serumeiwit werkte echter sterk remmend; deze stof kan het
proces zelfs geheel opheffen.
Door een driemaal herhaalde extractie van melkpoeder met een mengsel van
petroleumether (60—80) en ethanol 9 6 % werd een tamelijk volledige extractie van
het antioxydaat dodecylgallaat bereikt. In het verkregen extract werd 92—96% van
het in melkpoeder aanwezige gallaat teruggevonden. Bij proefnemingen om verschillende antioxydanten kwalitatief vast te stellen door middel van papierchromatografie
werd een tamelijk goede scheiding verkregen van galluszuur, verschillende galaten,
BHA en NDGA.
Nagegaan werd of met behulp van verdelingschromatografie een scheiding kan
worden verkregen van ingewikkelde mengsels, zoals die bij de oxydatie van vetachtige
stoffen zijn te verwachten. Hier zullen nl. behalve verzadigde, waarschijnlijk één of
meermalen onverzadigde aldehyden en misschien verschillende typen ketonen aanwezig kunnen zijn. De bij de chromatografie op de zuil verkregen fracties kunnen dan
bestaan uit mengsels van dinitrofenylhydrazonen van een beperkt aantal carbonylverbindingen, behorende tot verschillende homologe reeksen. Zulke eenvoudige mengsels konden door adsorptiechromatografie over zuilen van zinkcarbonaat met mengsels
van benzeen, petroleumether en pyridine worden gescheiden.
Er werd een papierchromatografische methode uitgekozen, die een goede scheiding
bewerkstelligde van de suikers lactose, galactose en glucose. Bij het onderzoek van
enkele door de proeffabriek bereide partijen Goudse kaas bleek, dat de lactose tijdens
persen, omlopen en pekelen steeds in hoeveelheid verminderde en aan het eind van
het pekelproces in de kaas niet meer was aan te tonen.
Het vermoeden dat galactose nog vrij lang in Nederlandse kaas aanwezig blijft en
invloed zou kunnen uitoefenen, werd niet bevestigd.
In het kader van de bepaling van het gehalte aan vocht in kaas en andere zuivelprodukten werd de methode van Olsson vergeleken met die van Karl Fischer en met
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de standaardmethode. Met behulp van de eerste twee werkwijzen werd steeds een
iets hoger gehalte aan vocht gevonden.
Een achttal verschillende kunststofemulsies uit de handel werd als kaasbedekkingsmiddel beproefd. Na het schoonmaken zagen de met emulsie behandelde kazen er in
het algemeen minder goed uit dan de kazen, die waren behandeld met lijnolie.
Bij de onderzoekingen op bacteriologisch gebied bleek dat de vorming van het
aroma in boter waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan spontane decarboxylatie
en oxydatie van door de aromabacteriën uitgescheiden a-acetylmelkzuur.
Voorts werd gevonden, dat de hoofdflora van niet-nabesmette, op lage temperatuur
gepasteuriseerde melk (juist fosfatase-negatief) na bewaring gedurende enkele dagen
bij temperaturen van 15 of 20° C bestaat uit Bac.cereus, Alc.tolerans en een enkele
maal ook uit Str.thermophilus.
In zgn. hooggepasteuriseerde melk, waarin Bac.cereus sneller groeit dan in laaggepasteuriseerde, is de bacteriële vlokvorming geringer dan in laatstgenoemde melk.
De gebrekkige oproming is hiervan de oorzaak. Ook het regelmatig opnieuw verdelen
van de roomlaag door de melk gaat bacteriële vlokvorming tegen. In zgn. hoogverhitte
melk ontstaan wel vlokken, maar deze vlokken zijn vetproppen, die door fysischchemische veranderingen zijn ontstaan.
Het is mogelijk gebleken, zuurselmelk op eenvoudige wijze ongeschikt te maken
voor de groei van fagen ; de hiervoor toe te passen werkwijze is zeer geschikt voor het
kweken van antibiotische zuursels. Deze zuursels kunnen in de fabriek op de gewone
wijze, zonder extra voorzorgen worden gekweekt. De proefzuivelfabriek heeft gedurende een jaar met behulp van dit procédé antibiotische kaas gemaakt zonder dat van
enige moeilijkheid sprake was. In verband met de in Nederland geldende voorschriften kan deze werkwijze (nog) niet in de praktijk worden toegepast.
In kazen, waarin tijdens de melkzuurgisting een behoorlijke hoeveelheid nisine
werd gevormd, bleek de groei van streptobacteriën zeer sterk te worden geremd.
Toevallige waarnemingen brachten aan het licht, dat antibiotische zuursels de groei
van propionzuurbacteriën tegengaan.
Normale ogen in antibiotische kaas uit gepasteuriseerde melk konden niet worden
opgewekt met betacoccen, Streptobact.casei en enterococcen, echter wel met coliaerogenesbacteriën.
Er werden sterke aanwijzingen verkregen, dat normale ogen in Nederlandse kaas
slechts worden gevormd door Betacoccus cremoris. De ogen ontstaan uit koolzuur, dat
waarschijnlijk geheel of grotendeels uit citroenzuur wordt gevormd.
De reductiepotentiaal van kaas, waaraan geen oxydatiemiddelen zijn toegevoegd,
is zeer laag en wordt in hoofdzaak tot stand gebracht door de zuurselbacteriën. De
capaciteit van de reducerende systemen in rauwe kaas is veel groter dan die in kaas
uit gepasteuriseerde melk. K N 0 3 verhoogt blijvend de reductiepotentiaal in kaas uit
rauwe en zgn. laaggepasteuriseerde melk, maar deze stof oefent geen enkele invloed
uit op de reductiepotentiaal van kaas uit melk, die op hoge temperaturen is gepasteuriseerd. KNOj behoeft voor zijn activiteit de medewerking van een nitraat reducerend
enzym; als zodanig fungeert het in melk voorkomende xanthineoxydase, welk enzym
wordt vernietigd door pasteurisatie op hoge temperaturen. Nitraat reducerende bac134

teriën kunnen echter dit enzym vervangen (bv. coli-aerogenesbacteriën). De aantallen, die hiervoor nodig zijn, kunnen echter eventueel alleen voorkomen in rauwe
melk. KN0 2 kan in kaas uit rauwe en zgn. laag- en hooggepasteuriseerde melk de
reductiepotentiaal blijvend verhogen. De invloed van KN0 3 berust dus op de invloed
van het daaruit door xanthineoxydase, eventueel geholpen door coli-aerogenes-bacteriën, gevormd KN0 2 . In kaas uit melk, die op hoge temperaturen is gepasteuriseerd,
is KN0 3 dus onwerkzaam, omdat het niet tot KN0 2 wordt gereduceerd.
KN0 2 is in staat alleen de boterzuurgisting te bestrijden. Er is echter geen enkele
reden KN0 3 in de praktijk te vervangen door KN0 2 , want bij de huidige regeling van
de kaasmelkpasteurisatie is xanthineoxydase altijd aanwezig en een directe toevoeging
van KN0 2 remt de melkzuurgisting.
Lange tijd is aangenomen, dat de verhoogde reductiepotentiaal de boterzuurgisting
tegenhoudt, maar op grond van de resultaten van verschillende proefnemingen werd
de mening gevormd, dat het gevormde of toegevoegde KN0 2 sporostatisch werkt op
de sporen van boterzuurbacteriën. Deze verandering van mening is een gevolg van
het feit, dat boterzuurbacteriën ook kunnen groeien in smeltkaas en dat de reductiepotentiaal van smeltkaas veel hoger is dan die van met KN0 3 of KN0 2 gemaakte
natuurkaas.
Bij de onderzoekingen op technologisch gebied gelukte het niet te bewijzen, dat de
samenstelling van de waterfase van de room invloed heeft op het vetgehalte van de
karnemelk.
Voorts werd een methode van Muers, die bestemd is om het luchtgehalte van melkpoeder te bepalen, op melk toegepast. De verkregen cijfers waren goed reproduceerbaar.
Begonnen werd met het bestuderen van de consistentie van vanillevla.
De toevoeging van wei-eiwit bij de bereiding van smeltkaas in grote hoeveelheden
leverde geen moeilijkheden op. Het verkregen produkt was wat de consistentie betreft
gelijk aan de kaas zonder wei-eiwit. De smaakverbetering was goed merkbaar als van
een kwalitatief goede grondstof werd uitgegaan.
Bij een onderzoek naar de invloed van de korstflora op de kwaliteit van de kaas
bleek, dat de smaak van de schoongehouden kaas dicht onder de korst minder goed
was dan die van de kaas, welke schimmelgroei vertoonde. Dit behoeft niet te beduiden,
dat schimmelgroei nodig is voor een goede smaak, want de schoongehouden kaas had
een afwijkende smaak, die vermoedelijk werd veroorzaakt door de kunststofbedekking.
Gevonden werd, dat zeer jonge kaas op een niet vochtdoorlatende onderlaag minder
schimmelt en een dunnere korst krijgt dan kazen op een vochtopnemende onderlaag.
Geoliede kazen van twee weken oud kunnen daarentegen beter op een goed vochtopnemende onderlaag worden gelegd.
De indruk werd verkregen, dat boter, bereid uit vette room, zich bij een bewaring
op lage temperatuur beter houdt dan boter, die uit magere room is bereid. Voorts
leek het dat in de laatstgenoemde boter ernstiger en frequenter oxydatieve smaakafwijkingen voorkomen dan in de eerstgenoemde.
Een onderzoek inzake het voorsnijden van de wrongel met behulp van de zgn.
Deense voorsnijmessen gaf de volgende resultaten. Er werd geen verschil in de vet135

gehalten van de wei bij toepassing van de Deense en de in Nederland gebruikelijke
werkwijze waargenomen. Het stofwrongelverlies was gemiddeld bij toepassing van de
eerste methode iets kleiner, nl. 29 mg per liter wei. Tevens was er weinig verschil
tussen de grootte en de gelijkmatigheid van de wrongeldeeltjes, alhoewel de globale
indruk werd verkregen, dat de gelijkmatigheid bij het voorsnijden wordt bevorderd.
De bacteriën, die de gasvorming in smeltkaas veroorzaken, zijn Clostridium sporogenes, Cl. tyrobutyricum en een type anaerobe sporevormer, dat het beste kan
worden aangeduid als Cl. tetanomorphum.
Verschillende middelen voor de korstbehandeling van kaas werden beproefd. De
gunstigste resultaten waren niet veel beter dan die, verkregen met lijnolie.
Gebleken is, dat de ene soort papieren melkflessen de melk veel beter beschermt
tegen de schadelijke invloed van licht dan de andere.
Een goede yoghurtcultuur dient bij een temperatuur van 45° C iets slijm te produceren om een produkt te geven met een voldoende viscositeit. Voor het maken van
roeryoghurt is een grotere slijmproduktie noodzakelijk. Bij 32° C produceren de
yoghurtbacteriën meer slijm dan bij 4 5 ° C. Dit is een van de redenen, dat roeryoghurt op deze lage temperatuur wordt gekweekt.
Bij een goed geconstrueerde bussenspoelmachine heeft het toepassen van alkalische
reinigingsmiddelen in het spoelbad weinig betekenis, hoewel er aanwijzingen zijn,
dat er in de zomermaanden enige invloed op de bacteriologische gesteldheid van de
gereinigde bus is waar te nemen. De toevoeging van een chloorpreparaat in het water
van het naspoelbad heeft in de zomermaanden een gunstige invloed op het kiemcijfer
van de gereinigde melkbus.
Voor het tellen van staafvormige melkzuurbacteriën in kaas werd een doeltreffende
selectieve methode ontwikkeld met gebruikmaking van eigen ervaring en in publikaties vermelde bodems.
Door middel van reflectiemetingen werd getracht de kleur van gesteriliseerde melk,
melkpoeder en vanillevla objectief vast te leggen. Melk bleek door homogenisatie en
door kortstondige sterilisatie op hoge temperatuur (135° C) witter te worden.
Evenals in het vorige verslagjaar, werd ook in 1956 hulp aan bedrijven geboden.
Het aantal gevallen bedroeg 213.
Er werden wederom enige gevallen van rode schimmelvlekken op kaas onderzocht;
de rode schimmel was een Fusarium.
Witte vlekken in vanillevla bleken te ontstaan, doordat de gebruikte kleurstof
(echtgeel) werd gereduceerd door de aerobe sporevormer Bac. circulans. Sommige
culturen van Bac.coagulans en S.lactis, S.cremoris en S.faecalis zijn hiertoe eveneens
in staat. De beste remedie is het tegengaan van de bacteriële oorzaak.

Rijkszuivelstation
Zoals bekend, veroorzaken de geringe hoeveelheden koper, die de melk tijdens de
bewerking voor het standaardiseren en pasteuriseren kan opnemen uit slecht vertinde
apparatuur e.d., dikwijls min of meer uitgesproken oxydatiegebreken, die zich uiten
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in een karakteristieke onaangename smaak. Dit geldt in het bijzonder voor laaggepasteuriseerde flessenmelk. Ten einde een indruk te krijgen van de mate, waarin dit
koper als zodanig werkt in het consumptiemelkgebied West-Nederland, werden in
deze streek van alle consumptiemelkbedrijven een aantal monsters gepasteuriseerde
flessenmelk onderzocht op kopergehalte. Uit de hierbij verkregen gegevens bleek, dat
met stijgende kopergehalten het percentage gevallen met ernstige oxydatiegebreken
steeds toeneemt. Tevens werd echter gevonden, dat bij lage kopergehalten ook nog
oxydatiegebreken optreden en dat sommige bedrijven melk leveren met hoog kopergehalte, die geen oxydatiesmaak vertoont. Hieruit volgt, dat ook nog andere factoren
dan koper een rol kunnen spelen.
Bij hooggepasteuriseerde melk met hoge kopergehalten werd alleen in exceptionele
gevallen naast de kooksmaak een oxydatiesmaak waargenomen; bij losse (laag) gepasteuriseerde melk werden door de sterkere bacteriegroei en de korte houdbaarheid
vrijwel nooit oxydatiegebreken gevonden.
Volgens de Rijksbotermerkenbeschikking is het de aangeslotenen bij een onder
rijkstoezicht staand botercontrolestation niet toegestaan boter te bereiden of te doen
bereiden waarin, binnen ten hoogste vijf dagen na de bereiding, fosfatase aanwezig
is. Aldus wordt, door een vernietiging van het fosfatase-enzym te eisen, de waarborg
geschapen, dat de boter wordt bereid uit melk of room, die voldoende is gepasteuriseerd. Telkenmale wordt in de herfst bij sommige fabrieken het verschijnsel waargenomen, dat ondanks een zorgvuldige pasteurisatie, reeds na een halve dag een positieve
fosfatasereactie in de boter en ook in de room optreedt. Soortgelijke verschijnselen
worden door Siegenthaler toegeschreven aan een regeneratie van het enzym, dat echter
in eigenschappen ten dele van het oorspronkelijk enzym zou afwijken, met name
door een grotere thermolabiliteit. Wanneer op grond hiervan de beide vormen van
het enzym zouden kunnen worden onderscheiden, kan wellicht een onjuiste en onrechtvaardige beoordeling van sommige botermonsters worden voorkomen. In het rijksvoorschrift dient dan de term fosfatase te worden geïnterpreteerd als oorspronkelijke
fosfatase, met uitsluiting van de geregenereerde vorm.
Het verschil in thermolabiliteit tussen de beide enzymvormen werd bepaald volgens
een door Siegenthaler aangegeven standaardpasteurisatie. Het bleek inderdaad mogelijk ook voor de in Nederland gebruikelijke werkwijzen en grondstoffen bij de
boterfabrikage langs deze weg het gewenste onderscheid te maken. De methode wordt
thans door het Rijkszuivelstation en de Botercontrolestations regelmatig toegepast.
Ten slotte werden nog de mogelijkheden onderzocht voor een nieuwe kwantitatieve
bepaling van benzoëzuur en natriumbenzoaat in margarine, waarbij geen perforatie
behoeft te worden toegepast als beschreven in de methoden van onderzoek bij het
Margarinebesluit. Deze laatste methode is namelijk zeer tijdrovend en vereist bovendien een vrij groot monster. Bij de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van het
feit, dat het absorptiespectrum van benzoëzuur in een methanolische oplossing een
maximum vertoont bij een golflengte van 268 ra/j,. Het gelukte het benzoëzuur in
oplossing te brengen door de margarine op het waterbad te smelten onder toevoeging
van aangezuurd methanol. Na afkoeling in ijswater en stolling van het vet kan in de
heldere methanol het benzoëzuur spectrofotometrisch worden bepaald. Er worden
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echter storingen ondervonden wanneer in het vetmengsel onverzadigde vetzuren met
drie geconjugeerde dubbele bindingen voorkomen. Deze vetzuren geven namelijk
eveneens een absorptiemaximum bij een golflengte van 268 xa/x. Het onderzoek
wordt in deze richting voortgezet.

Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde van de

Landbouwhogeschool

Bij de bestudering van het in vorige jaren verzamelde cijfermateriaal betreffende
de samenstelling van melk, bleek herhaaldelijk dat bepaalde aanvullingen niet kunnen
worden gemist. Zo moest in 1956 veel aandacht worden besteed aan het gehalte aan
citroenzuur in melk. Met de bestudering van het zgn. calcium-caseïnaat-fosfaat complex
werden bevredigende vorderingen gemaakt.
Het onderzoek naar eenvoudige en snelle methoden ter bepaling van het gehalte
van melk aan eiwit leidde tot het resultaat, dat thans in ons land op grote schaal wordt
begonnen met het bepalen van het gehalte aan eiwit in boerderijmelk (in verband
met de prijs van deze melk) en van melk van afzonderlijke koeien (in verband met
de fokkerij ) .
Het onderzoek over de invloed van koper bij het ontstaan van koelhuisgebreken
bij boter spitste zich toe op de vraag, in welke vorm het koper in melk voorkomt. De
tot nu toe verkregen resultaten geven geen aanleiding te veronderstellen, dat een
belangrijk deel van het koper in ion-vorm voorkomt.
Bij het voortgezette onderzoek over de kaasrijping werd aandacht besteed aan de
afbraak van eiwit. Tevens werden de in de literatuur beschreven methoden ter bepaling van het „lipasegehalte" van melk kritisch bekeken. Toen hierbij bleek dat het
licht een grote invloed op de lipase-activiteit heeft, werd een oriënterend onderzoek
verricht over de invloed van het licht op een aantal enzymen, die gewoonlijk in melk
voorkomen.
Het onderzoek over de samenstelling van de oppervlaktelaagjes van melkvetbolletjes
werd voortgezet met een aantal waarnemingen over het voorkomen van enzymen in
deze laagjes.
In de semi-technische afdeling werd een begin gemaakt met de bereiding van
melkpoeder.

Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O.
Op het proefbedrijf „De Carlshoeve" te Zegveld, dat ter beschikking staat van de
Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O., werden in het afgelopen jaar weer verschillende proeven genomen over de bereiding van boerenkaas. Bij de in 1955 reeds begonnen proeven over het gebruik van normaal en „lang" zuursel bleek, dat de bereiding
van de kaas bij het gebruik van „lang" zuursel aan de speciale eigenschappen daarvan
zou moeten worden aangepast. Deze aanpassing werd verkregen door het bewerken
van de wrongel gedurende een tijd, die 10—15 minuten langer is of bij een tempera138

tuur, die 2° C hoger ligt dan bij de toepassing van normaal zuursel gebruikelijk is.
De voorlopige conclusie van deze proeven is, dat op deze wijze met „lang" zuursel
kazen zijn te bereiden, die in kwaliteit weinig verschillen van die, welke met normaal
zuursel zijn bereid.
Een andere reeks experimenten had ten doel na te gaan of de toevoeging van
verschillende hoeveelheden zuursel aan de kaasmelk invloed heeft op de kwaliteit
van de kaas. De proeven werden zowel met normaal zuursel als met „lang" zuursel
uitgevoerd. De indruk werd verkregen dat de gebruikte percentages zuursel slechts
geringe verschillen in kwaliteit van de kaas ten gevolge hebben.
Verder werd de bereiding van kazen, waarbij aan de inhoud van de kaasbak geen
water wordt toegevoegd, aan een onderzoek onderworpen. Deze bereidingswijze is van
belang voor boerderijen, die niet over goed water beschikken; bovendien zou men
er enige tijdwinst mee kunnen verkrijgen. Bij de proeven bleek deze tijdsbesparing
bij de bereiding tegen te vallen en slechts ongeveer 7 minuten te bedragen. Voorts
was in het algemeen de kwaliteit van de op deze wijze bereide kazen iets minder dan
die van de kazen, die volgens de standaardmethode waren gemaakt.
Ten slotte werd een aanvang gemaakt met het bestuderen van een bereidingswijze,
waarmede veel sneller dan met de standaardmethode kazen kunnen worden bereid.
Er bleken hierbij geen grotere verliezen aan vet en eiwit op te treden dan bij de
standaardmethode, de opbrengst en het vochtgehalte van de kazen waren gewoonlijk
iets hoger. De kwaliteit van de kazen, bereid volgens de verkorte methode, stond echter
iets achter bij die van de kazen, die volgens de standaardmethode waren gemaakt.

Onderzoekingen over de toxiciteit van boter-enkaaskleursels,
bereid uit Bixa orellana (Anatto)
Het onderzoek over de mogelijke toxiciteit van anatto boter- en kaaskleurstof, dat
onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. werd uitgevoerd op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, vond voortgang. Daar het belangrijkste doel van
het onderzoek is gelegen in de studie van effecten, die eventueel na langdurige toediening van anattoprodukten aan proefdieren optreden, zal pas tegen het einde van
de proef, in 1957, een volledig inzicht in de werking van deze stof mogelijk zijn.
Tot dusver werden geen aanwijzingen gevonden, dat anatto een schadelijke invloed
uitoefent.
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Het algemene onderzoek had betrekking op werkzaamheden op het gebied van
landbouw-politieke maatregelen. Met het oog hierop werd begonnen met een onderzoek over de mogelijkheden tot het beïnvloeden van vraag, aanbod en prijsvorming
op de varkensmarkt. Voorts werd een begin gemaakt met een onderzoek naar het doel,
de bevoegdheden, de middelen en de werkwijze van de verschillende agrarische
fondsen in Nederland.
Bij het streekonderzoek werd aandacht gegeven aan onderzoekingen ten dienste
van het overheidsbeleid. In enkele provincies werd begonnen met onderzoekingen in
het kader van de streekverbeteringsplannen van de Landbouwvoorlichtingsdienst.
Het werk voor de provinciale welvaartsplannen onderging een uitbreiding door de
toevoeging van de provincie Gelderland aan het werkprogramma. In opdracht van
het gemeentebestuur van Wïeringermeer werd een analyse en een prognose gemaakt
van de arbeidsvoorziening en de werkgelegenheid in deze polder. Op verzoek van
het Ministerie van Economische Zaken werd medewerking verleend aan een onderzoek
over de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening van Zuidwest-Noord-Brabant.
Het onderzoek op bedrijfseconomisch gebied betrof onder meer een wijziging in
de opzet van de kostprijsberekeningen, die ten behoeve van het prijsbeleid worden
uitgevoerd; hierdoor werd een betere aanpassing van de berekeningen aan de economische werkelijkheid verkregen. Voorts werd aan de in onderzoek zijnde projecten
een nieuw onderwerp toegevoegd, nl. de kosten van het gebruik van de grond en de
gebouwen. In opdracht van de Commissie Landclassificatie werd een begin gemaakt
met een onderzoek over de invloed van de kwaliteit van de grond op de rentabiliteit
der bedrijven.
De werkzaamheden ten behoeve van de tuinbouw ondergingen een uitbreiding,
met name een onderzoek naar de rentabiliteit en de financiële positie van de tuinbouwbedrijven in de belangrijkste centra. Voor verschillende produkten van de
groenteteelt, de fruitteelt en de bloementeelt werden kostprijsberekeningen voltooid of
begonnen. Daarnaast werd een aantal kostprijzen herberekend op basis van het prijspeil in 1956. Een proefonderzoek werd ingesteld met het doel na te gaan of de gegevens
voor het kostprijsonderzoek wellicht doelmatiger kunnen worden verkregen door middel van een documentatie van bepaalde kostprijselementen en de opbrengsten dan door
middel van de volledige bedrijfsboekhouding.
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Op het gebied van de visserij werden rapporten uitgebracht over de bedrijfsuitkomsten van de IJselmeervisserij, de binnenvisserij, de haringvisserij en de kleine
zeevisserij.
In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek werd een nieuwe
uitgave van de landbouw-statistische publikatie „Landbouwcijfers" verzorgd. Het werk
aan de statistieken van de verbruikersprijzen van produktiemiddelen en land- en tuinbouwwerktuigen, de telersprijzen van akkerbouwprodukten, de prijzen van vee en
eieren en de landarbeidersionen werd normaal voortgezet.

Afdeling Landbouw- en
Voedselvoorzieningsstatistiek
van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Er werd een onderzoek ingesteld naar de huidige omvang van de huisslachtingen ;
op verzoek van mevrouw Prof. C. A. Willinge Prins werden deze werkzaamheden
uitgebreid tot de wijze van bewerking en bewaring van het vlees.
De berekeningen voor de indexcijfers met betrekking tot de zogenaamde bodemproduktiviteit (de grondfactor-index) in de verschillende landbouwgebieden werden
voortgezet.
In het raam van de intensivering van de statistiek der bedrijfsuitkomsten in de
landbouw werd begonnen met een onderzoek over de omvang van het geïnvesteerde
vermogen en de in het boekjaar 1954/'55 verrichte investeringen. De gegevens hiervoor werden geput uit de administratie van de Landbouwboekhoudbureaus ; ze waren
afkomstig van de bedrijven, die ook betrokken zijn bij het steekproefonderzoek over
de bedrijfsuitkomsten. Voorts werd een groot aantal gegevens verstrekt door de Cultuurtechnische Dienst, de Directie van de Wieringermeer, het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting en de Afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch
Instituut.
Ter beoordeling van de ontwikkeling van de verhouding van de mechanische trekkracht tot de dierlijke trekkracht in de landbouw werden berekeningen uitgevoerd
waarbij beide trekkrachtsoorten werden omgerekend en uitgedrukt in een nieuw begrip trekkrachteenheden.
De voortschrijdende mechanisatie en het in verband hiermede zich wijzigende
volume van de arbeidskrachten in de landbouw, noodzaakten tot een hernieuwd onderzoek. De vraagstelling werd niet beperkt tot het geslacht en de leeftijd van de vaste
en tijdelijke arbeidskrachten, doch ten aanzien van de zogenaamde vaste krachten
werd nog een differentiatie aangebracht met betrekking tot de tijdsduur, dat deze in
het bedrijf werkzaam zijn geweest.

Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

In 1956 werd met een aantal projekten, die reeds in vroegere jaren waren begonnen,
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goede voortgang gemaakt, terwijl tevens werd begonnen met enkele nieuwe onderzoekingen.
Het onderzoek naar het landbouworganisatiewezen concentreerde zich op de
coöperatieve gezindheid van de Nederlandse boeren.
Het onderzoek naar de sociologische aspekten van de landbouwvoorlichting betrof
de kenmerken en de eigenschappen van de vooruitstrevende boeren in acht gemeenten, waar in 1953/'54 een onderzoek werd ingesteld naar de belangstelling voor het
landbouworganisatiewezen. Eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd in twaalf andere
gemeenten. Daarnaast werd aandacht besteed aan de regionale verschillen in de toepassing van moderne landbouwmethoden. Hiervoor werd voornamelijk gebruik gemaakt van gegevens, die door het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de landbouwinventarisatie waren verzameld.
Het ten dienste van de tuinbouwvoorlichting ingestelde rooiaktie-onderzoek kwam
gereed. Ten dienste van een rapport over het landelijk welzijn op het platteland werd
een grote hoeveelheid materiaal verzameld. Ook het onderzoek naar de leesgewoonten
van de agrarische bevolking in Winterswijk kwam gereed.
Dank zij de medewerking van vele gemeenten en andere instanties kon, tegelijk
met de woningtelling, een enquête worden gehouden over de verbreiding en de samenstelling van de familiehuishouding op de boerderijen in drie Gelderse gebieden.
Daarnaast werd een schriftelijke enquête gehouden onder een groot aantal notabelen,
ten einde langs deze weg gegevens te verkrijgen over de eventuele spanningen, die
met de familiale samenwoning gepaard kunnen gaan. De verzameling van gegevens over oud-leerlingen van een groot aantal lagere scholen ten dienste van het
onderzoek naar selektieve faktoren bij migratie, werd in het afgelopen jaar afgesloten.
Ten slotte werden twee agrarisch-planologische onderzoekingen ingesteld in de
IJselmeerpolders. In de Wieringermeer werd aan ruim 400 gezinshoofden hun mening
gevraagd over een aantal planologische problemen, terwijl in Ens (Noordoostpolder)
vooral de aanpassing aan de nieuwe omgeving werd bestudeerd.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde

van de

Landbouwhogeschool

In het onderstaande verslag werd tevens opgenomen het onderzoek van de onderafdelingen Voeding en Voedselbereiding en Woning en haar Bewoning.
De verwerking van de gegevens betreffende het onderzoek naar de tijdsbesteding in
de huishouding, dat in het vorig verslag werd genoemd, werd voortgezet. De publikatie van deze gegevens kan in 1957 verwacht worden.
In samenwerking met de in 1955 opgerichte Stichting voor Landbouwhuishoudkundig Onderzoek nam de afdeling Voeding en Voedselbereiding de verandering van voedingsgewoonten in studie. Als onderdeel hiervan werden gegevens verzameld over de
voedingsgewoonten en het menupatroon van omstreeks 500 gezinnen in de Noordoostpolder.
De afdeling Woning zette een oriënterende studie op in verband met de verbetering
van het woonpeil.
"••
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SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Instituut voor toegepast-biologischonderzoek in de natuur
Voor het onderzoek over de functie van de levensgemeenschap van de bodem bij
de afbraak van strooisel en de vorming van humus werd een nieuw proefterrein in
gebruik genomen. In dit perceel, dat uitvoerig bodemkundig en vegetatiekundig werd
onderzocht, werden drie typen onderscheiden, die zowel wat betreft de vegetatie als
het bodemprofiel duidelijke verschillen vertonen.
Voorts werd gewerkt aan de uitwerking van technieken, die bij dit onderzoek
moeten worden toegepast. Dit had o.a. betrekking op de bepaling van de koolzuurproduktie in de grond, in de strooisellaag en door de afzonderlijke bodembewonende
dieren, de bepaling van de absolute hoeveelheid koolstof in de verschillende profielen
ter karakterisering van de snelheid van de afbraak der organische stof, een techniek
voor de isolatie van cellulose aantastende bacteriën en de bepaling van de aard en
de omvang van de bijdrage van de saprofage bodemfauna aan de afbraak van het
strooisel.
Het onderzoek over de invloed van herbiciden op de bodemfauna, dat in aansluiting
op onderzoek van het Bosbouwproefstation T.N.O. en de Plantenziektenkundige Dienst
werd uitgevoerd, leverde als resultaat, dat slechts enkele diersoorten duidelijke verschillen ten opzichte van de controle vertoonden. De resultaten van bespuitingen met
groeistoffen, toegepast tegen een dichte bosbesvegetatie onder groveden, waren ongeveer hetzelfde; ook hier was een directe invloed van de toegepaste middelen niet
waarschijnlijk. De oorzaak voor het optreden van veranderingen in de fauna ligt
waarschijnlijk in de wijziging van het milieu als gevolg van de bespuitingen.
De resultaten van het onderzoek over de invloed van houtwallen op de opbrengst
van het omliggende cultuurland worden vermeld onder het hoofdstuk Plantenteelt.
Bij het wildonderzoek, dat ten doel heeft middelen te vinden, waarmede de cultuurgewassen kunnen worden beschermd tegen wildschade, werden gunstige resultaten
verkregen met enkele nieuwe middelen en met de reeds eerder beproefde „dierlijke
olie". Het overige onderzoek op dit gebied beoogt een inzicht te krijgen in de toelaatbare wildstand in gebieden met verschillende landschapstructuur. Definitieve resultaten
werden hierbij nog niet verkregen.
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Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De metingen van de verdamping en de grondwaterstand naast die van de neerslag
op een 58-tal regenstations in het land, welke ten doel hebben na te gaan op welke
wijze de variaties in de grondwaterstand afhankelijk zijn van neerslag en potentiële
verdamping werden op 1 april beëindigd. Uit het verband kon voor enige stations
een lineaire differentie-vergelijking van de 2e orde worden afgeleid.
Het verzamelen van dagelijkse monsters regenwater op een 8-tal stations in NoordHolland op de lijn Bergen—Enkhuizen werd 1 mei beëindigd. Het is gebleken, dat
verreweg het meeste zout bij krachtige wind uit noordwestelijke richtingen wordt
aangevoerd.

Laboratorium voorNatuur- en Weerkunde van deLandbouwhogeschool
Het onderzoek over warmte-overdracht aan kokende ondermelk werd afgesloten;
overdrachtscoëfficiënten werden bepaald onder verschillende omstandigheden.
Het onderzoek over warmte-overdracht aan kokende vloeistofmengsels in het algemeen werd uitgestrekt tot drukken, lager dan 1 atmosfeer en tot drukken, hoger
dan 1 atmosfeer. In het laatste geval werden buitengewoon hoge warmte-overdrachten
gemeten. De theorie van het verschijnsel is zeer moeilijk, daar de vergelijkingen
gevoelig zijn voor kleine variaties in de randvoorwaarden. Het bleek mogelijk te zijn
de ligging van het maximum in de warmte-overdracht, dat bij kokende 2-componenten-systemen wordt gevonden, vooruit te berekenen. Ook geeft de theorie een oplossing
voor de vergroting van de warmte-overdracht, maar de kwantitatieve aansluiting is
nog niet gevonden.
Het onderzoek over de warmte- en stofoverdracht nabij het aardoppervlak, waarvoor
systematische waarnemingen, die gedurende vele jaren te Wageningen zijn gedaan,
de basis vormen, werd voortgezet. Over de warmte-afvoer naar de lucht is theoretisch
en praktisch weinig bekend. Deze wordt sterk bepaald door de turbulentie van de
boven het aardoppervlak aanwezige lucht.
Laboratorium voorFysische en Kolloidchemie van de Landbouwhogeschool
Bij het onderzoek over de potentiaal van plantenwortels in verdunde oplossingen
van KCl en bij verschillende pH werden potentiaalmetingen verricht met voederwikke in KC1-HC1 oplossingen, in CaCl2-HCl oplossingen en in elektrolytoplossingen,
waaraan glucose in kleine hoeveelheden was toegevoegd. Met de bestudering van het
probleem van de oorzaken, die tot zoutophoping in planten bijdragen, werd voortgang
gemaakt. Ook werden theoretische onderzoekingen gedaan over het zgn. suspensieeffect.
De zuivering van tyrosinase door chromatografie over ionenwisselaars leverde nog
144

moeilijkheden op wat betreft de de scheiding tussen het enzym en de andere eiwitten.
Temperatuur-coëfficiënten werden bepaald van galvanische elementen met en zonder
diffusie-potentiaal, in verband met een onderzoek naar de meest doeltreffende vulling
van de glaselektrode.
Bij het onderzoek over het ontstaan van humusachtige stoffen werden interessante
resultaten verkregen. Een deel werd reeds gepubliceerd.
De resultaten, verkregen bij het onderzoek van de reactie van 4-chloorpyridine met
zichzelf en met enige aminen, werden eveneens gepubliceerd.
Elektrochemisch onderzoek van vele, zeer verschillende membranen leidde ertoe, dat
enkele bruikbare resultaten werden bereikt voor de meting van ionenconcentraties
in water.
Laboratorium voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de inwerking van diazo-azijnester op azijnzuuranhydride, dat
het vorig jaar werd begonnen, werd afgesloten.
Met behulp van het tegenstroomapparaat volgens Craig werd het mengsel monochloorvalerylchloriden, verkregen door fotochlorering van valerylchloride, kwantitatief
geanalyseerd. Bij de fotochlorering van het capronylchloride werden, in tegenstelling
tot wat in de literatuur vermeld staat, alle vijf monochloorderivaten in het reactiemengsel aangetroffen.
Met het oog op het onderzoek over het metabolisme in de tabaksplant werd als
uitgangsstof voor de synthese van een waarschijnlijk voorkomend onbekend aminozuur een hoeveelheid anabasine gewonnen uit planten van Nicotiana glauca.
Bij de synthese van heterocyclische groeistoffen werden technische moeilijkheden ondervonden. Het gelukte echter toch de volgende stoffen in voor het biochemisch onderzoek voldoende hoeveelheid te bereiden: 2-pyridoxyazijnzuur, 3-pyridoxyazijnzuur, 4-pyridoxyazijnzuur, 2-chinoloxyazijnzuur, 4-pyrimidoxyazijnzuur, en
een aantal halogeenderivaten van deze stoffen.
Op het gebied van de chemie van de N-oxyden van heterocyclische verbindingen
werden nieuwe vondsten gedaan betreffende het richteffect van de N-oxydegroep.
Een onderzoek over sterische beïnvloeding van de reactiviteit van heterocyclische
verbindingen door volumineuze substituenten in de kern, gehecht aan weerszijden
van het hetero-atoom, werd begonnen.
Bij het analytische werk, dat de medewerkers van de Biochemische Werkgroep
van de Landbouwhogeschool in het laboratorium verrichten, werd gevonden, dat de
samenstelling van vetzuurmengsels, verkregen door omzettingen door gistsoorten van
glucose en barnsteenzuur, vrijwel gelijk zijn. Bij verlaging van de reactietemperatuur
werden, uitgaande van glucose, echter mengsels van gewijzigde samenstelling verkregen.
Afdeling Wiskunde van de

Landbouwhogeschool

In 1956 werd aandacht besteed aan vraagstukken, die betrekking hadden op de
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variantie- en covariantie-analyse, de theorie der proefschema's, de wiskundige statistiek in de bosbouw, tijdstudie-onderzoek bij de bosarbeid, delineaire programmering
in de landbouw en statistische analyse ten behoeve van de plantenveredeling.
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