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BESTUUR
Het doel van de Landbouworganisatie T.N.O. is te bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar
wordt gemaakt aan de landbouw. De verwezenlijking van deze doelstelling
brengt met zich mee, dat de werkzaamheden der organisatie, naast het entameren van nieuwe onderzoekingen, vooral een coördinerend karakter dragen.
De grote omvang van het werkterrein - de gehele landbouw - maakt het wenselijk om bij de beoordeling van de te behandelen vraagstukken te beschikken
over deskundige adviezen. Hiervoor wordt de hulp ingeroepen van de afdelingsbesturen.
•Deze besturen, samengesteld uit deskundigen op een bepaald gebied van de
landbouw, brengen advies uit over de werkplannen en de begrotingen van de op
hun speciale terrein werkende instituten, werkgroepen e.d. voor zover deze
financiële steun van de Overheid of van T.N.O. ontvangen, terwijl daarnaast
wenselijk geachte nieuwe onderzoekingen worden geformuleerd. Enkele instituten en onderzoekingen, die niet bepaaldelijk onder een afdeling ressorteren,
vallen rechtstreeks onder de bemoeienissen van de Landbouworganisatie T.N.O.
Behalve door de bovengeschetste gang van zaken wordt het bestuur van de
Landbouworganisatie T.N.O. voorgelicht door een dagelijks bestuur, dat in zijn
wekelijkse bijeenkomsten de lopende zaken behandelt en de door het bestuur te
behandelen punten voorbereidt. In dit dagelijks bestuur hebben de secretarissen
der afdelingen zitting als adviserende leden.
Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar blz. 61.
Ter bevordering van de coördinatie en het contact tussen de diverse instellingen voor landbouwkundig onderzoek werden in het afgelopen jaar weer
kwartaalsgewijze bijeenkomsten gehouden met de directeuren dezer instellingen.
De belangrijkste punten, die hierbij werden besproken, betroffen de gedragslijn, welke bij de formering van werkgroepen gevolgd dient te worden, en de
wijze, waarop het contact met België op het gebied van het landbouwkundig
onderzoek bevorderd kan worden.
Ook met de hoogleraren in de biologische wetenschappen werd wederom een
bijeenkomst gehouden. Naar aanleiding hiervan werd een overzicht opgesteld
van de programma's van onderzoekingen, die op de biologische laboratoria van
de universiteiten en hogescholen worden uitgevoerd, uiteraard voor zover deze
onderzoekingen betrekking hebben op de landbouw. Tevens werden enkele
voorstellen dezer hoogleraren voor onderzoek ontvangen, die door het bestuur
werden aanvaard en thans worden uitgevoerd met financiële steun van de landbouworganisatie T.N.O.
Op voorstel van de Afdeling Zuivel werd besloten tot de instelling van een
commissie, die ten doel heeft het onderzoek over de bereiding van volvette
Goudse kaas op de boerderij te intensiveren.
Op voorstel van de Afdelingen Diergeneeskunde, Veeteelt, en Akker- en Wei-

debouw werd overgegaan tot de instelling van een werkgroep, die tot taak heeft
een onderzoek in te stellen naar de vraagstukken betreffende de kopziekte bij
melkkoeien.
Tevens werden de mogelijkheden nagegaan voor een onderzoek inzake de beschadiging van gewassen door industriegassen. Hoewel dit vraagstuk misschien
in O.E.E.C.-verband kan worden onderzocht, werd vanwege de urgentie van
het probleem in de bollenstreek rondom Beverwijk besloten aldaar reeds met
een onderzoek te beginnen. Ter verdere uitwerking van dit plan werd een commissie ad hoc in het leven geroepen.
De snelle ontwikelingen inzake het drogen van Landbouwgewassen maken
het voor de onderzoekers op dit gebied wenselijk op de hoogte te blijven van
de resultaten van elders verrichte onderzoekingen. Te dien einde werd een contactcommissie voor luchttechniek ingesteld, waarin de verschillende instituten, die
met luchttechnische problemen te maken hebben, vertegenwoordigd zijn.
In verband met de reorganisatie van de Algemene Technische Afdeling T.N.O.
werd besloten de door deze afdeling uitgevoerde onderzoekingen op landbouwkundig gebied, nl. het onderzoek over de plantenteelt zonder aarde en het algenonderzoek, rechtstreeks onder de Landbouworganisatie T.N.O. te brengen. Deze
overgang vond plaats op 1 Januari 1954.
De reeds in het vorige jaarverslag genoemde plannen voor een reorganisatie
van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen
en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
waren aanleiding voor een overleg inzake de mogelijkheden van een breder opgezet reorganisatieplan, dat zich niet slechts tot deze beide instituten beperkt.
Te dien einde stelde het dagelijks bestuur een rapport op over de organisatie
en het beleid van het gehele landbouwkundig onderzoek. Dit rapport werd door
het bestuur in studie genomen.
Namens de Landbouworganisatie T.N.O. was Ir van de Plassche adviserend
lid van het bestuur van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, terwijl Ir
van der Giessen lid was van de Commissie van Toezicht op de Landbouw
Physisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool, lid van de Commissie voor Landbouwdocumentatie te Wageningen en lid van de Commissie
voor inschakeling van landbouwkundige ingenieurs bij het Landbouwkundig
onderzoek („Plan Tendeloo"). Ir van der Giessen werd tevens benoemd tot adviseur van de Commissie Technische Hulp Landbouw.
Op 1 November verliet Ir C. van der Giessen het land om gedurende een
jaar de Regering van Birma te adviseren over de oprichting van een landbouwkundig onderzoekcentrum.
De algemene secretariaatswerkzaamheden worden gedurende deze periode
waargenomen door Mej. M. B. van Lennep. Mej. Hoetink werd belast met de
werkzaamheden betreffende de Afdelingen Veeteelt en Diergeneeskunde, alsmede
de Benelux-coördinatie.

AFDELINGEN
1.AFDELING AKKER- EN WEIDEBOUW
BESTUUR

Het bestuur van de Afdeling Akker- en Weidebouw was eind 1953 samengesteld als aangegeven op blz. 61.
Liet bestuur vergaderde zevenmaal. Hierbij werd, evenals in 1952, veel aandacht besteed aan de reorganisatie van het onderzoek. Een voorstel van de
Commissie van Advies van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. tot belangrijke wijziging van de organisatorische opzet van het bij deze twee onderzoekinstellingen betrokken onderzoek, werd uitvoerig besproken. De conclusies
werden in enkele punten samengevat en voorgelegd aan het bestuur van de
Landbouworganisatie T.N.O.
Tevens kwamen op enige vergaderingen de instelling en de organisatie van regionale proefcentra ter sprake. De oprichting hiervan zal aan het initiatief van
de Provinciale Raden voor Landbouwvoorlichting worden overgelaten.
Voorts werden o.a. behandeld de projectsgewijze kostenadministratie aan
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, het grondbewerkingsen het plantenphysiologisch onderzoek en het winnen van eiwit uit groenvoeders.
Zesmaal werden aan de bestuursleden Korte Mededelingen verstrekt; in twee
nummers hiervan werd een kort overzicht gegeven over de werkplannen van het
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. en van het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek.
Op 1 Januari 1953 werd Ir J. M. A. Penders opgevolgd door Ir P. A. den
Engelse als inspecteur van het landbouwkundig onderzoek. In alle functies, die
Ir Penders in de diverse besturen, commissies en dergelijke van de Landbouworganisatie T.N.O. bekleedde, is Ir den Engelse hem opgevolgd, met uitzondering van het voorzitterschap van de Commissie van Beheer voor het Leverbotonderzoek T.N.O. en van de Werkgroep Turfhumusonderzoek T.N.O. In verband met het feit, dat de problemen bij het leverbotonderzoek voor een belangrijk deel op veeteeltkundig gebied liggen, werd Ir H . Verschuyl voorzitter
van de Commissie. Ir G. Wansink is tot voorzitter benoemd van de Werkgroep
Turfhumusonderzoek T.N.O. Ir den Engelse werd lid van beide Commissies.
Voorts werd Ir den Engelse benoemd tot lid van het Centraal Comité van
het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur in plaats van
Ir H . T. Tjallema.
INSTITUTEN

Over de instituten volgen hier enkele korte mededelingen, die van algemeen
belang zijn. Voor een uitvoeriger verslag wordt verwezen naar hun jaarverslagen.
a. Het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle legde zich o.a. toe op het onder-

zoek naar de resistentie van zaadmonsters, een onderzoek, dat in Amerika reeds
op grote schaal plaats heeft (de resistentie is het vermogen om op het veld een
kiempercentage te bereiken, dat gelijk is aan dat op het laboratorium). De bestudering van de herkomsten van klaverzaad vroeg weer aandacht. Voor de
techniek van sommige kiemkrachtbepalingen werden betere werkwijzen gevonden.
Een nieuwe vleugel heeft aan het gebouw een belangrijke uitbreiding gegeven.
b. Bij de door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek verrichtte
onderzoekingen werd o.a. geconstateerd, dat bespuiting van roggeplanten met
D N C de vorming van grotere bladeren stimuleerde, hetgeen een belangrijke
opbrengstverhoging tot gevolg had. Het doden van het loof en de rustbreking
bij aardappels maakten belangrijke punten van onderzoek uit in verband met
het gezond houden van het pootgoed. Een graslandkaart voor Nederland kwam
gereed.
Op de proefboerderij te Randwijk kwamen de gebouwen gereed. De onteigeningswet voor gronden in de omgeving van de Born Zuid werd aangenomen
door de Staten-Generaal.
c. Het Instituut voor Rassenonderzoek zal nagaan of het mogelijk is de beproevingstijd van een ras voor de inschrijving in het Centraal Rassenregister met een
jaar te bekorten door de bij de kwekers te velde staande nieuwe rassen reeds
vanwege het instituut in observatie te nemen.
Het nieuwe laboratorium- en administratiegebouw zal in het voorjaar van
1954 kunnen worden betrokken.
d. Bij de Stichting voor Plantenveredeling kwam een regeling omtrent de samenwerking met de erkende kwekers tot stand;' alle erkende kwekers, die aan een
bepaald gewas werken en prijsstellen op een samenwerking met de Stichting,
zullen zich verenigen in een werkgroep, waarvan de bij het gewas betrokken
onderzoeker van de Stichting lid zal zijn.
Veredeld lupine- en grassenmateriaal en aardappelzaailingen werden aan belangstellende erkende particuliere kwekers verstrekt.
Een kassencomplex is in aanbouw, waarvoor ook steun uit M.S.A.-gelden werd
verkregen.
e. Het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie breidde de bemoeienissen met de bouw van aardappelbewaarplaatsen en andere bedrijfsgebouwen,
alsmede met het toetsen en verbeteren van landbouwmachines uit. Het verkreeg
M.S.A.-gelden voor de oprichting van een tractoren-beproevingsinstallatie.
Het nieuwe kantoorgebouw zal in 1954 worden betrokken.
f. De Stichting voor Bodemkartering zette de karteringsarbeid voort. Verschillende karteringen stonden in dienst van concrete ontwikkelingsplannen voor
bepaalde gebieden. In de Biesbosch werden een rijpingonderzoek, een vegetatie-

kartering en een diepboring verricht. Een rapport over zeespiegel- en bodembewegingen in West-Nederland is in bewerking.
g. Het Landbouwproe fstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. Zie hetgeen
hierover op blz. 20 vermeld staat bij de Commissie van Advies voor dit proefstation.
h. Stichting Nederlands Instituut voor Vlascultuur en Vlasverwerking. Voor de
verwerking van het product wordt in samenwerking met het Vezelinstituut
T.N.O. te Delft de bouw voorbereid van een proeffabriek, waar volgens belangrijk vereenvoudigde methoden van vlasstro garens worden gemaakt.
In het verslagjaar is het nieuwe gebouw op de Born Zuid betrokken.
i. De Stichting voor Aardappelbewaring hield zich in het verslagjaar, behalve
met bewaar- en conserveringsproeven voor aardappelen en bieten, ook bezig
met het wassen van aardappelen. Verder werd meer aandacht besteed aan het
physiologisch onderzoek van de aardappelknol in verband met de houdbaarheid
en de kwaliteit. In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
werden proeven genomen over het doden van het loof.
Op het terrein Born Zuid te Wageningen werd een nieuw gebouw in gebruik
genomen.
LANDELIJKE COMMISSIES

Aan het einde van 1953 vroegen de volgende commissies met een landelijk
karakter de aandacht van het afdelingsbestuur.
a. De Commissie voor Oliehoudende Zaden. De olievlascultuur is practisch doodgelopen, doch daar er nog mogelijkheden aanwezig geacht worden voor de veredeling, zullen de werkzaamheden op dat gebied worden voortgezet. De onderzoekingen betreffende de koolzaadbeschadigingen door insecten zijn bijna beëindigd.
b. De Commissie voor Gras- en Klaverzaadteelt boekte goede successen met de
verbetering van de teelt van diverse grassoorten. Besloten is nieuwe middelen
te zoeken om het onderzoek van de klaverzaadteelt uit te breiden.
c. De Commissie voor de coördinatie van het onderzoek van Landbouwzaaizaden stelde een 4-jarenplan op, dat door een 6-tal instellingen zal worden uitgevoerd; naar schatting zal dit + ƒ 329 000,— kosten. Tevens werd een 4-tal
werkgroepen ingesteld.
d. De Commissie voor het drogen van Groenvoedergewassen en Zaden zette de
9

bestudering van de groenvoederdrogers voort. In het bijzonder werd aandacht
besteed aan de hoge-temperatuurdrogers en aan de kwaliteitsachteruitgang gedurende deze wijze van droging.
e. De Commissie voor het inkuilen van Voedergewassen. In het verslagjaar werden te Hoorn diverse proeven met voordroogkuilen genomen. Tevens werd een
onderzoek uitgevoerd naar de invloed van het Hardelandkuilvoer op de kwaliteit van de zuivel.
f. De Landelijke Schuurhooicommissie nam in Hoogkerk en Aduard proeven met
nieuwe drooginstallaties met warme lucht.
g. Een Commisie voor het drogen in schuren van producten van Akkerbouw- en
gemengde Bedrijven, die o.a. tot taak heeft het onderzoek naar het gebruik van
aardappelbewaarplaatsen voor het drogen van andere producten, werd in December 1953 geïnstalleerd.
h. De Commissie voor Maisteelt werd omgezet in een objectassociatie, nl. een
Stichting voor de bevordering van de maisteelt en van de daarbij aansluitende
vraagstukken. Haar werkplannen zullen met het oog op de coördinering van het
onderzoek aan het bestuur van de Afdeling Akker- en Weidebouw worden voorgelegd.
i. De Commissie Bodemvruchtbaarheid en Erosie breidde het onderzoek naar de
invloed van de organische stof in bedrijfsverband uit door inschakeling van
drie bedrijven in de Noordoostpolder en een uitgebreid proefveld op de proefboerderij te Maarheeze.
j . Voor de Commissie Stalmestbewaring werden o.a. tijdstudies en onderzoek
omtrent het onderbrengen van gier verricht. De constructie van een roerwerktuig met pomp voor mengmest is ter hand genomen.
REGIONALE COMMISSIES

a. De Commissie Knipkleigronden begon een onderzoek over de verbetering van
de grasmat en over het diepploegen van enkele terreinen met de bodemkartering van deze terreinen en met de samenstelling van een overzicht over de bemestingstoestanden.
b. De Wetenschappelijke Komgrondencommissie. De werkzaamheden dezer commissie worden geregeld door de z.g. Commissie van vier, die de activiteiten van
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. en de Afdeling Onderzoek van de
Cultuurtechnische Dienst inzake het komgrondenonderzoek coördineert. Om de
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invloed van de grondwaterstand en andere factoren op de opbrengst van grasland en bouwland te kunnen nagaan, werd een proefplekkenonderzoek verricht.
Ook werden proeven met diepploeggen genomen. Voor het onderzoek naar de
beste waterregeling voor komgronden worden enkele complexen onderbemalen,
gedraineerd en geïnfiltreerd. Het grondwaterstandsproefveld „De Lucht" bij
Zaltbommel kwam in 1953 nagenoeg gereed, het is 6 ha groot.
c. De Beregeningscommissie in 2.0.-Nederland voerde een programma uit, dat
enerzijds betrekking had op een onderzoek naar de optimale vochtspanning van
de grond voor de gewassen, die voor beregening in aanmerking komen en anderzijds op een onderzoek naar de rentabiliteit van de beregening.
d. De Werkgroep Verdroging en Verstuiving in Midden- en Noord-Limburg
maakt deel uit van de Commissie voor de Agrarische Belangen in Limburg. Een
door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. bij deze
commissie gedetacheerde onderzoeker werkte aan een verdrogings-, een verstuivings- en een grondwaterstandskaart. Hij verrichtte enige beregenings- en infiltratieproeven in Noord-Limburg en tevens cultuurtechnisch-waterstaatskundig
onderzoek; de bestudering van de waterhuishouding in het stroomgebied van de
Lollebeek verdient hier speciale vermelding. In het windsingelproject Grubbenvorst vonden naast oriënterende biologische onderzoekingen de eerste klimatologische waarnemingen plaats.
Voorts zijn bij de coördinatiewerkzaamheden van het afdelingsbestuur nog
de proefnemingen van de Rijkslandbouwconsulenten betrokken. Het totale
aantal dezer proeven bedroeg 2309. Hiervan hadden er 872 of 38% betrekking
op z.g. interprovinciale onderzoekingen, die in overleg met de instituten worden
genomen; de overige 62°/o betrof eigen onderzoek der consulenten. Van het
totale aantal proeven had 72% betrekking op akker-, 22% op weide- en 6%
op voeder-bouwproblemen.
Het aantal der bij het onderzoek in de ambtsgebieden der Rijkslandbouwconsulenten betrokken proefboerderijen steeg van 13 tot 14, door het ter beschikking komen van een proefboerderij der Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in
de Noordoostpolder.
2. AFDELING TUINBOUW
BESTUUR

Voor de samenstelling van het bestuur van de Afdeling Tuinbouw wordt
verwezen naar blz. 62.
In de loop van het verslagjaar werd de heer G. H . Slootjes als lid geïnstalleerd in de vacature, welke ontstaan was door het bedanken van de heer P. v. d.
Have.
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar driemaal bijeen; hierbij werd o.a.
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besloten gunstige adviezen aan het bestuur van de Landbouworganisatie T.N.O.
uit te brengen over de volgende punten:
a. de aanstelling door T.N.O. van een physioloog bij het onderzoek over de
waterhuishouding in de tuinbouw;
b. de aanstelling van een assistent bij de Commissie voor Onkruidbestrijding
T.N.O., voor het behartigen van de chemische onkruidbestrijding in de tuinbouw;
c. de overname door T.N.O. van het onderzoek naar de invloed van cultuurmaatregelen op de fauna in boomgaarden, dat op het Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp wordt verricht. Dit onderzoek werd tot
dusverre gefinancierd door de Uyttenbogaertstichting, het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur tezamen;
d. de oprichting van een proefbedrijf voor plantenteelt zonder aarde bij het
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk en bij het
Proefstation voor de Bloementeelt te Aalsmeer. Het onderzoek op dit gebied was
tot 1 Januari 1954 ondergebracht bij de Algemene Technische Afdeling T.N.O.

H E T COLLEGE VAN OVERLEG VOOR HET TUINBOUWKUNDIG ONDERZOEK

Ten gevolge van verscheidene mutaties onder de Rijkstuinbouwconsulenten
werd door het bestuur van de Afdeling Tuinbouw de samenstelling van de commissies, waaruit het College van Overleg is opgebouwd, aangepast aan de nieuwe
toestand. De commissies zijn thans samengesteld als vermeld op blz. 62. Over
de werkzaamheden kan het volgende worden medegedeeld.
De commissie voor de Bloementeelt besprak de wenselijkheid te komen tot
een keuring van handelspotgronden. Er is echter nog te weinig onderzoek verricht om bepaalde concrete eisen te kunnen formuleren. Aan het bestuur van
de Afdeling Tuinbouw werd geadviseerd een te stichten proefbedrijf voor plantenteelt zonder aarde niet in één plaats te vestigen, doch zowel in een centrum
voor de bloementeelt als in één voor de groenteteelt, omdat het onderzoek voor
deze beide takken van tuinbouw van betekenis kan zijn.
De Commissie voor de Boomteelt stelde o.a. vast, dat het van veel belang voor
de kwekers van vruchtbomen is om te komen tot een vaste afspraak met de
tuinbouwvoorlichtingsdienst en de fruittelersorganisatie, wat betreft het adviseren van bepaalde rassen en onderstammen. Het initiatief hiertoe zal van de
boomkwekersorganisaties moeten uitgaan.
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De commissie voor de Fruitteelt was van mening, dat nu de Vereniging „Zeelands Proeftuin" in Wilhelminadorp wordt omgezet in een proefstation, nog meer
dan in het verleden aandacht zal moeten worden besteed aan projecten van algemene betekenis. Ook zal een ruime plaats moeten worden ingeruimd aan physiologisch onderzoek. Ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen
kwam tussen het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, de Keuringsdienst voor Waren en nog enkele
andere instanties in de laatste jaren een zeer goed contact tot stand, hetgeen ook
wel wenselijk was met het oog op de zeer giftige middelen, die sinds 1945 op de
markt zijn verschenen. Met voldoening nam de Commissie kennis van het feit,
dat bij het onderzoek over de bezwaren en de verwerking van tuinbouwproducten het contact met de handel sterk is toegenomen en dat er veel aandacht wordt
besteed aan het bestuderen van de weg, die de tuinbouwproducten volgen vanaf
de oogst tot bij de detailhandel en aan de verpakking, die daarbij wordt gebruikt. Onbevredigend is de situatie nog ten aanzien van het onderzoek over de
bewaarziekten bij fruit, doordat het bedrijfsleven hiervoor onvoldoende fondsen
beschikbaar stelt, niettegenstaande jaarlijks grote hoeveelheden fruit ten gevolge
van bewaarziekten verloren gaan.
De Commissie voor de Groenteteelt bracht een bezoek aan het kooldistrict aan
de Langendijk en nam kennis van het onderzoek in het consulentschap Hoorn.
In Noord-Holland wachten nog veel bodemkundige problemen op een oplossing. De Commissie was van mening, dat het nieuwe Proefstation voor de groenteteelt in de volle grond te Alkmaar o.a. deze problemen zal moeten gaan bestuderen.
H E T TUINBOUWKUNDIG ONDERZOEK

Algemeen
Nu de periode van opbouw en uitbreiding achter de rug is en alle instituten
zijn voorzien van een personele en materiële uitrusting, die aan redelijke eisen
voldoet, is te verwachten, dat er een tijdperk zal volgen van consolidatie en onderzoek, waarin ten volle aandacht zal worden besteed aan het benutten van de
mogelijkheden, die in deze outillage schuilen.
Bij de ontwikkeling van het tuinbouwkundig onderzoek zijn tot dusver de
proefstations enproeftuinen ten achter gebleven. Om een evenwichtige opbouw bij
de organisatie van het onderzoek en een goede verdeling van de jaarlijks beschikbaar komende gelden te bereiken, werden maatregelen beraamd, die tot verbetering van de uitrusting van proefstations en proeftuinen kunnen leiden. Het
laatste is als dringend noodzakelijk te beschouwen om een goed contact tussen
wetenschap en practijk niet alleen in stand te houden, doch nog te verlevendigen.
Immers op de instituten wordt de meeste aandacht besteed aan het oplossen van
wetenschappelijke vraagstukken, die zoveel mogelijk op de practijk gericht zijn.
Op de proefstations houdt het onderzoek speciaal rekening met de problemen
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van de betreffende tak van tuinbouw, terwijl de proeftuinen meestal meer het
karakter hebben van voorbeeldbedrijven, waar nieuwe technische snufjes, nieuwe
rassen, betere bestrijdingsmiddelen of -methoden worden gedemonstreerd. In dit
verband zal het nodig zijn de kleinere proeftuinen langzamerhand niet meer
door de Overheid te subsidiëren om de overige beter te kunnen toerusten, zodat
deze werkelijk voorbeeldbedrijven blijven of worden voor hun omgeving.
Voorts wordt getracht om aan belangrijke onderwerpen, waarvan bestudering
nog niet of nauwelijks plaats had, meer aandacht te gaan schenken. Zo is het
physiologisch onderzoek sterk ten achter gebleven. Verscheidene onderzoekers
stuiten steeds weer op leemten in physiologische kennis en inzicht, zonder welke
oplossing van de onderhavige problemen niet wel mogelijk is. Door het instellen
van enkele werkgroepen en aanstelling van physiologische specialisten zal worden getracht in deze tekorten te voorzien. Hierbij wordt de hoop gekoesterd,
dat dit in samenwerking zal kunnen geschieden met de Afdeling Akker- en
Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
evenals bij de organisatie van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek het geval is.
Het is teleurstellend, dat er op bodemkundig gebied nog steeds geen reorganisatie tot stand is gekomen, hetgeen een belemmerende invloed uitoefent op het
bodemkundig onderzoek in de tuinbouw.
De I n s t i t u t e n
Bij het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten werd
vooral aandacht besteed aan bestudering van de weg, die de tuinbouwproducten
volgen vanaf de oogst tot en met de detailhandel. Dit was mogelijk, doordat
er Marshallgelden beschikbaar kwamen, doch ook werd vroeger reeds op bescheiden schaal aan deze problemen gewerkt en vonden b.v. proeftransporten plaats,
o.a. van tropisch fruit, zoals West-Indische bananen.
^_
Tevens werd begonnen met het opstellen van keuringseisen voor verwerkte
groenten envruchten. Dit is een uitvloeisel van de naar de Verenigde Staten ondernomen studiereizen.
Van het Instituut voor de Veredeling van Tuinhouwgewassen verhuisden de
meeste afdelingen in 1953 naar het nieuwe gebouw. Begin 1954 was dit volledig
in gebruik genomen; de officiële opening vond echter nog niet plaats.
De apparatuur van het kassengebouw werd getoetst op haar mogelijkheden,
zodat thans een werkprogramma kan worden opgesteld.
Ook voor de veredeling van „groot" fruit werd een werkschema ontworpen.
Hierbij worden drie phasen onderscheiden:
a. Beoordeling van de zaailingen op de kweektuin te Wageningen gedurende de
twee jaar, waarbij alles wordt verwijderd wat door een of andere ziekte is aangetast;
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b. Uitplanting van het overschot op een selectieveld A gedurende maximaal 10
jaar, waarbij voortdurende selectie plaat vindt;
c. Uitplanting van het veelbelovende overschot van de tweede phase op een
selectieveld B, waarbij veredeling op verschillende onderstammen plaatsvindt,
terwijl ook materiaal ter beproeving wordt uitgegeven aan proeftuinen en belangstellende particulieren.
In het verslagjaar verscheen de 6e Rassenlijst van groentegewassen, welke voor
een groot deel is gebaseerd op de uitkomsten van de Deense proeven.
De toerusting van het Instituut voor Tuinbouwtechniek maakte goede vorderingen. De proefterreinen werden uitgebreid door de aankoop van 13 ha rivierkleigrond en 3Vzha vochtige zandgrond.
Het Centrum voor Tuinbouwtechniek mocht zich in een grote belangstelling
verheugen. Reeds brachten ruim 5000 personen, waaronder vele buitenlanders,
een bezoek.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
werden na de overstromingsramp op 1 Februari 1953 hulpploegen uitgezonden,
waardoor vele werktuigen voor volledig bederf konden worden gevrijwaard.
Zoals reeds in het verslag over 1952 werd opgemerkt, kwam uit de tegenwaardefondsen ƒ 460 000,— beschikbaar voor rationalisatie van de stookbedrijven. In de loop van 1953 werden 12 stooktechnici aangesteld, die systematisch de bedrijven zullen bezoeken om ter plaatse adviezen te verstrekken.
Grote vooruitgang werd geboekt bij de bewaring van producten in los gestorte toestand. Zo bleek het mogelijk de bewaarkosten van plantuien tot 5 0 %
terug te brengen. Bij het drogen van kruiden werden aanzienlijke besparingen
verkregen, terwijl de kwaliteit verbeterde.
Uit Marshallgelden kwam ƒ 1 0 0 000,— beschikbaar voor het stichten van
een logeergebouw. Het is de bedoeling o.m. te zijner tijd in dit gebouw deelnemers aan cursussen te "Wageningen tegen bescheiden vergoeding onder te brengen. De administratie zal worden gevoerd door het Instituut voor Tuinbouwtechniek, hoewel het gebouw voor algemeen gebruik bedoeld is.
De eerste vleugel van het nieuwe gebouw van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek kwam gereed en werd in gebruik genomen.
Het instituut blijkt ook reeds in het buitenland bekendheid te hebben verworven, hetgeen o.a. blijkt uit het feit, dat er tamelijk veel buitenlanders gedurende korte of lange tijd komen werken.
Het onderzoek naar de oorzaak van stip in kool werd afgesloten. De oorzaak
werd gevonden en de weg ter voorkoming kon worden aangegeven.
Daar steeds meer blijkt, dat aaltjes aansprakelijk zijn voor het verwekken van
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ziekten bij tal van gewassen, zal zo mogelijk in de toekomst meer aandacht moeten
worden geschonken aan de nematologie.
De P r o e f s t a t i o n s
N a een langdurige voorbereiding kon op 3 November 1953 het Proefstation
voor de groenteteelt in de volle grond te Alkmaar officieel worden gesticht.
Als plaats van vestiging werd Alkmaar gekozen, alwaar de gemeente reeds
grond beschikbaar stelde op zeer gunstige condities.
Tot directeur werd benoemd Ir J. Sneep. Door het Rijk zal een gebouw met
inrichting worden geplaatst, alsmede de nodige kassen.
In de loop van 1954 zal de Vereniging „Zeelands Proeftuin" officieel worden omgezet in het Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond te Wilhelminadorp. In de loop van het verslagjaar trad als nieuwe directeur op Ir J. J.
van Hennink.
De voorgenomen uitbreiding van de proeftuin kwam gedeeltelijk in het
voorjaar van 1953 tot stand. Onder andere werd een perceel geplant, waarop
de invloed van cultuurmaatregelen op de fauna van boomgaarden zal worden
bestudeerd. Dit perceel staat reeds bekend onder de naam „Kuenen's Hof". Het
onderzoek wordt per 1 Januari 1954 geheel gefinancierd door de Landbouworganisatie T.N.O.
Reeds lang werd de noodzaak ingezien om naast phytopathologisch en bodemkundig ook physiologisch onderzoek te gaan verrichten. Hierin is thans voorzien door de aanstelling per 1 Maart 1954 van een physiologe.
In de loop van 1953 trad Ir J. M. Riemens af als directeur van het Proefstation
voor de groente- en fruitteelt onder glas te Naaldwijk; hij werd opgevolgd
door Ir W. van Soest.
Om de steeds toenemende stroom van grondmonsters uit de practijk te kunnen
opvangen, zullen in de naaste toekomst permanente voorzieningen moeten worden getroffen, daar de bestaande outillage ten enenmale te klein is. Plannen
hiertoe werden ter hand genomen.
Een aanbieding tot huisvesting van een proefbedrijf voor plantenteelt zonder
aarde, dat geheel door de Landbouworganisatie T.N.O. wordt gefinancierd,
werd aanvaard. In de loop van 1954 zullen de nodige installaties annex laboratorium worden geplaatst. Tot dusver was dit onderzoek ondergebracht bij de
Algemene Technische Afdeling T.N.O.
De plannen tot nieuwbouw voor het Proefstation voor de bloementeelt te
Aalsmeer konden helaas niet worden gerealiseerd. Thans wordt gehoopt, dat in
1954 met de bouw kan worden begonnen.
Een aanbod tot huisvesting van een proefbedrijf voor plantenteelt zonder
aarde per 1 Januari 1954 werd aanvaard en bereids werd met het plaatsen van
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FIG. 1 en 2.
Onderzoek over de waterhuishouding in de tuinbouw (Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O.).
Boven: Kunstmatige beregeningsinstallatie.
Beneden: Door middel
van verrolbare glaskappen worden de proefveldjes afgeschermd tegen
natuurlijke neerslag,
waardoor de gewenste
vochttrappen in de grond
bereikt kunnen worden.

vS,

FIG. 3. Structu urverschillen na de winter: donkere veldjes, goede structuur; lichte veldjes,
s lechte structuur (Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.).

FIG. 4. Detailopname van enkele proefveldjes uit fig. 3.

de nodige installaties begonnen. De chemische analyse van de voedingsoplossingen
e.d. zal geschieden op het proefstation te Naaldwijk, waar ook de hoofdzetel
gevestigd is.
Het nieuwe gebouw voor het Proefstation voor de boomteelt te Boskoop, met
het plaatsen waarvan in 1953 begonnen werd, zal in 1954 worden voltooid.
Er werd mee begonnen om in samenwerking met het K.N.M.I. een meer nauwkeurig onderzoek in te stellen naar de invloed van het kasklimaat op de vermeerdering van boomkwekerijgewassen.
Om sommige langzaamgroeiende, kostbare Coniferen tot betere groei te stimuleren met behulp van kunstmatige belichting, werden proeven opgezet naar
analogie van soortgelijke proeven op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen.
De P r o e f t u i n e n
De proefterreinen van de proeftuin te Geldermalsen werden aanzienlijk uitgebreid, doordat de beschikking werd verkregen over een complex oude boomgaarden, die op verschillende wijzen en in verschillende tempo zullen worden
gemoderniseerd.
Ten gevolge van de inundatie op 1 Februari 1953 bleek de beplanting op
de Proeftuin te Klundert zodanig te hebben geleden, dat tot rooien moest worden besloten. Daar de proeftuin steeds een zorgelijk bestaan had gevoerd door
onvoldoende steun en belangstelling van de zijde van het bedrijfsleven, werd
besloten tot opheffing.
Bij de proeftuin „Boom en Vrucht" te Kesteren wordt een nieuwe boomgaard
ingeplant ter demonstratie van de huidige inzichten en opvattingen ten aanzien
van de aanleg van een moderne boomgaard in het rivierkleigebied.
Speciale onderzoekingen
Het onderzoek op het gebied van de waterhuishouding in de tuinbouw vond
goede voortgang, niet in de laatste plaats door de ingebruikneming van een
proefterrein in de Wageningse Eng. Hierop werd een installatie met glaskappen aangebracht, die het mogelijk maakt al naar behoefte de veldjes af te schermen tegen natuurlijke neerslag, terwijl tevens met behulp van een rijdende beregeningsapparatuur de gewenste vochttrappen in de grond bereikt of gehandhaafd kunnen worden.
Evenals het voorgaande jaar werd ook nu weer door de consulenten medewerking verleend aan het onderzoek naar de landbouwwaterhuishouding in Nederland. Van de gegevens, verkregen bij het onderzoek naar de verzilting van de
open wateren (Afdeling Tuinbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van
Landbouw), werd reedsdoor velen voor verschillende doeleinden gebruik gemaakt.
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C o ö r d i n a t i e van het onderzoek
Evenals in voorgaande jaren werd het kaartsysteem van het tuinbouwkundig
onderzoek bijgewerkt door de nieuwe projecten van onderzoek te verzamelen.
Het gelukte om de nieuwe kaarten begin Maart 1954 te verzenden, zodat de
bezitters van de kaartsystemen zich vóór het seizoen op de hoogte hebben kunnen stellen van het nieuw opgezette onderzoek.
In aansluiting op het kaartsysteem werd een jaarverslag van het tuinbouwkundig onderzoek over 1953 samengesteld, waarin de voornaamste resultaten
van het onderzoek beknopt werden weergegeven.
De instituten en de meeste proefstations verzorgen echter zelf een jaarverslag.
De Commissies Waterhuishouding, Belichting en Bemesting in de Tuinbouw
kwamen regelmatig bijeen, evenals de Werkgroep Schurftonderzoek, de Studiecommissie Nevelspuiten, de Tomaten-Studiegroep en de Commissie voor de
Bevordering van de Productie en de Afzet van Zacht Fruit.
Steeds weer opnieuw blijkt het nuttig te zijn om personen, die aan verwante problemen werken en deskundig op een of ander terrein zijn, bij elkaar te
brengen en van eikaars werk kennis te doen nemen. Het streven blijft er bij
voortduring op gericht om bestaande contacten zoveel mogelijk te bevorderen
en waar nog geen contact bestaat, dit tot stand te brengen.
3. AFDELING VEETEELT
Het bestuur van de Afdeling Veeteelt onderging in het afgelopen jaar geen
wijzigingen; de samenstelling er van is vermeld op blz. 62.
De werkzaamheden van het bestuur hebben in hoofdzaak betrekking op het
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O., waarvoor het tevens het
bestuur vormt. Besloten werd over te gaan tot de oprichting van een onder
leiding van de directeur van dit instituut staande werkgroep, die ten doel heeft
de oorzaken van het optreden van zacht spek bij baconvarkens te onderzoeken
en tevens de middelen ter voorkoming hiervan.
Voorts besteedde het bestuur aandacht aan de wijze, waarop de coördinerende
taak het beste ten uitvoer kan worden gebracht. Behalve de behandeling van
het jaarverslag, het werkprogramma en de begroting van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O., werd ook dit jaar wederom kennisgenomen van
de werkprogramma's van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en het
Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen. Er bestaan plannen om op eenzelfde wijze op de hoogte te geraken van de werkprogramma's van de andere
instellingen, die zich met veeteeltkundig onderzoek bezighouden.
4. AFDELING DIERGENEESKUNDE
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd verliet de heer E. J. A. A.
Quaedvlieg op 31 October 1953 de Overheidsdienst en trad zodoende gelijktijdig af als voorzitter van de Afdeling Diergeneeskunde. Daar de heer J. M. van
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den Born hem in zijn ambtelijke functie opvolgde, werd deze tevens voorzitter
van de Afdeling.
Voor samenstelling van het bestuur zie blz. 62.
Een belangrijke gebeurtenis in dit verslagjaar was het feit, dat de Minister
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zijn goedkeuring hechtte aan
het voorstel van de Stichting voor de Landbouw om een bedrag van 2,4 millioen
gulden, zijnde de opbrengst van bepaalde, eerder plaatsgevonden hebbende,
heffingen op de melk, te bestemmen voor de Afdeling Diergeneeskunde.
Gedurende 1953 werden drie werkleidingscommissies geïnstalleerd, nl. voor
het onderzoek naar de oorzaak en de bestrijding der steriliteit, de a-specifieke
reacties bij de tuberculinatie van het rundvee en de brucellosis (abortus Bang).
Voor verdere gegevens omtrent deze onderzoekingen wordt verwezen naar
blz. 58 e.v.
5. AFDELING ZUIVEL
De samenstelling van het bestuur dezer Afdeling wordt vermeld op blz. 63.
De Afdeling maakte in het afgelopen jaar een begin met het zich op de hoogte
stellen van onderzoekingen, welke ten behoeve van de zuivel in ons land worden
verricht.
Aan het Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen werden middelen verstrekt ter bevordering van
onderzoekingen over het temperatuurverloop van melk tijdens de pasteurisatie
en over de bereiding van smeltkaas.
Vervolgens werd, in verband met de wenselijkheid meer aandacht te besteden aan problemen betreffende de bereiding van volvette kaas op de boerderdij,
een commissie in het leven geroepen, die ten doel heeft de onderzoekingen op
dit gebied te intensiveren. De werkzaamheden van deze commissie worden vermeld op blz. 60.
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INSTELLINGEN
l. LANDBOUWPROEFSTATION EN BODEMKUNDIG INSTITUUT T.N.O.
Commissie van Advies
De Commissie van Advies voor het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O. te Groningen, waarvan de werkzaamheden zich ook uitstrekken
tot het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen,
besteedde dit jaar wederom veel aandacht aan de voorstellen tot reorganisatie
van deze beide instellingen. Tevens werd overleg gepleegd over de organisatie
van het regionale onderzoek.
De samenstelling van de Commissie van Advies wordt vermeld op blz. 63.
Onderzoek
Het onderzoek betreffende bodem en bodemvruchtbaarheid, dat de taak van
het instituut is, heeft vele aspecten en is zeer omvangrijk. De resultaten der verschillende groepen van projecten kunnen in dit korte bestek slechts even worden
aangestipt. Voor uitgebreidere gegevens wordt verwezen naar het afzonderlijk
verschenen jaarverslag.
De adviesbasis van het voor de practijk zo belangrijke grondonderzoek kon
wederom worden verstevigd. Deze toetsing had betrekking op de bepaling van
de kalitoestand van bouw- en grasland, van de fosfaattoestand en van het magnesiagehalte van zand- en dalgronden, op de bruikbaarheid van de glaselectrode
voor de pH-bepaling van een grondsuspensie in een KCl-oplossing en ten slotte
op de bepaling van de sporenelementen koper en mangaan.
Het bodemvruchtbaarheidsonderzoek met betrekking tot de plantenvoedende
bestanddelen (macro-elementen) kan door vermelding van enkele feiten gekarakteriseerd worden. Een hogere kalktoestand bleek op dalgronden de over het
algemeen sterke fosfaatbehoefte van maïs te verminderen, in tegenstelling tot
ervaringen met andere gewassen op zand- en dalgrond, die juist bij hoge p H sterk
op fosfaat reageren. Kalibemesting van aardappelen, over het gewas toegediend
als de gebreksverschijnselen zich reeds voordoen, bleek niet nadeliger en soms iets
beter dan tijdige kajibemesting bij het poten, terwijl de nadelige invloed van
kalibemesting op het zetmeelgehalte bij een voldoende met kali voorziene grond
kan worden voorkomen door de meststof laat of niet te geven, als er geen gebreksverschijnselen optreden. Bij de proeven met magnesiabemesting blijkt, dat
veelal jaarlijkse giften van 40-65 kg/ha MgO nodig zijn, om in de behoefte van
het gewas te voorzien; vooral bij iuime kalibemesting is een hoge gift vereist.
De stikstofbehoefte van de aardappelrassen Noordeling, Voran en rode Star
bleek zeer verschillend te zijn.
Het probleem der periodiciteit van vruchtbaarheidsfactoren van de grond,
welke zich o.a. uit in het optreden van topopbrengsten met regelmatige tussenpozen van ongeveer 4 à 5 jaren, werd verbonden aan het vraagstuk der mobilisatie van stikstof. In 1948 en 1952, jaren, waarin ongeveer een topopbrengst
werd verwacht, werd een grote beschikbaarheid van bodemstikstof gevonden.
20

FIG. 5. Sporenelementen (Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.).
Boven: Witte kool, onder toevoeging van Na-molybdaat (2 kg per ha).
Beneden: Witte kool, gegroeid op molybdeenarme grond.

FIG. 6. De zomercursus van het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur.

Het biochemische onderzoek betreffende de invloed van verschillende minerale voedingsstoffen op de aardappel werd voortgezet.
Er werden vorderingen gemaakt bij het onderzoek betreffende sporenelementen. De ontwikkeling van de analysemethoden en de reeds verkregen ervaring
ten aanzien van het voorkomen van tekorten op bepaalde gronden maken het
mogelijk tot een meer systematische verkenning dienaangaande over te gaan.
Bij het onderzoek naar de wijze van toediening van meststoffen aan de grond
bleek, dat bemesting in rijen in plaats van breedwerpig in vele gevallen een besparing van meststof ten gevolge had. Op stikstof-kali-proefvelden bij aardappelen bleek verbouw op ruggen gunstiger te zijn dan normale verbouw in de
grond.
Het streeksgewijze bodemvruchtbaarheidsonderzoek, waarmede een kwantitatieve analyse wordt beoogd van de factoren, die de bestaande opbrengstverschillen veroorzaken, werd in de Gelderse Vallei voortgezet (een gebied van 30 000
ha). In 1953 liepen de opbrengsten bij dezelfde stikstofbemesting sterkuiteen, hetgeen kan worden toegeschreven aan de volgende factoren: humusgehalte en dikte
van de humeuze laag, gehalte aan afslibbare delen en grofheid van het zand,
grondwaterstand en fluctuatie daarvan, pH, kaligehalte, magnesiagehalte en
fosfaatgehalte van de grond, terwijl de grotere afstand van de percelen tot de
boerderij als maat voor een slechtere verzorging naar voren kwam.
De organische stof-huishouding van de grond en de organische bemesting
nemen een belangrijke plaats op het werkprogramma in. Dit vraagstuk wordt in
bedrijfsverband onder auspiciën van de Bodemvruchtbaarheidscommissie op 22
proefpercelen en bij vijf bedrijven bestudeerd. Hierbij mogen tevens de organische-mestbedrijven in de Noordoostpolder, resp. „De Kunstmestakker", „Het
Klaverland" en „De Wisselweide", worden genoemd.
De overname van de proefboerderij „Dr H. J. Lovink-hoeve" in de Noordoostpolder van de Directie van de Wieringermeer verdient vermelding. Naast
uitgebreide proeven op het gebied van organische bemesting wordt daar onderzoek over vruchtopvolging en grondbewerking verricht.
Het onderzoek naar de bodemstructuur mocht zich in een grote belangstelling
verheugen. Het regionale onderzoek in het Marnegebied (Gr.) gaf naast verschillende andere belangrijke resultaten een waardering voor het visueel bepaalde
structuurcijfer. In het onderzoek van structuurregelaars zijn thans ongeveer 15
producten betrokken. Voor landbouwkundige toepassing op grote schaal liggen
de prijzen van structuurregelaars zoals krilium en aerotil te hoog; de verkregen
resultaten waren echter over het algemeen gunstig. Er kon geen invloed van
de kunstmatig samengestelde stabiele humus X-2 worden aangetoond.
De methodiek ter bepaling van de z.g. vochtkarakteristieken (samenhang pFvochtspanning en vochthoeveelheid) ten dienste van het onderzoek naar de
vocht- en luchthuishouding van de bodem werd geheel uitgewerkt.
Het mineralogische onderzoek had betrekking op de karakterisering van
kleinmineralen en hun verwering; het betrof vooral de aard van het kleimineraal ammersooiet, waarin de oorzaak van de kalifixatie is gelegen.
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Verschillende analysemethoden in grond en gewas werden uitgewerkt of verbeterd en er werd een begin gemaakt met een chemisch onderzoek betreffende
fosfaatfixatie.
Op het gebied van waterhuishouding en bodemverbetering werden verschillende als uitvloeisel van opdrachten opgezette onderzoekingen verricht.
De samenstelling van de Verdrogings-, Verstuivings- en Verziltingskaart van
Nederland volgens het werkprogramma van de C.O.L.N. kwam in eerste opzet
vrijwel gereed.
Het grondwaterstandsproefveld op de Proefboerderij te Nieuw-Beerta leverde opnieuw waardevolle resultaten; tevens werd gewerkt aan de verbetering en
de totstandkoming van nieuwe grondwaterstandsproefvelden.
Op het gebied van het fundamentele agrohydrologische onderzoek kon een
vereenvoudiging van berekeningen van stationnaire en niet-stationnaire grondwaterstromingen worden bereikt door onderscheiding van horizontale, verticale en
radiale waterstanden in de bodem.
Het onderzoek naar de beworteling op bouw- en grasland en in de tuinbouw
bij vele projecten van bemesting, grondwaterstand en watervoorziening, grondbewerking en grondbedekking had ook in 1953 een grote omvang.
Het microbiologisch onderzoek ten slotte had op verschillende onderwerpen
betrekking. Het onderzoek betreffende bereiding en bewaring van stalmest werd
voortgezet, terwijl een begin gemaakt werd met een studie over de optimale omstandigheden voor de bereiding van compost uit stadsvuil. Het onderzoek betreffende het probleem der erwten voet- en vaatziekten beperkte zich tot de bodemmicrobiologische zijde daarvan. Een microbiologische methode ter bepaling van
de hoeveelheid door de plant opneembare stikstof werd landbouwkundig getoetst;
er werd echter nog geen overtuigende correlatie gevonden. De pogingen om de
voor de planten belangrijke sporenelementen volgens microbiologische methoden
kwantitatief te bepalen, werden hiervóór reeds gememoreerd. Het onderzoek
betreffende enting van leguminosen vorderde goed. Het onderzoek naar de selectie der meest effectieve bacteriestammen voor klaver leverde enkele uitstekende stammen op. Lupine en hopperupsklaver zijn in bewerking. De onvoldoende beknolling van lupine op heide-ontginningen bleek gedeeltelijk opgeheven
te kunnen worden door bekalking, organische bemesting en lichte stikstofbemesting. Lucerneverbouw op lichte gronden bleek zeer goed mogelijk, indien bepaalde voorwaarden in acht worden genomen.
Ten slotte werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van verschillende
langdurig voortgezette behandelings- of bemestingswijzen op de microflora en
haar activiteit.
2. BOSBOUWPROEFSTATION T.N.O.
Bestuur en Raad van Bijstand
Voor de samenstelling van het bestuur en de Raad van Bijstand van het Bosbouwproefstation T.N.O. wordt verwezen naar blz. 63.
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Personeel
Einde 1953 bestond het personeel uit 16 personen, namelijk 3 academici, 2
technische ambtenaren, 4 assistenten, 1 analyste, 2 administratieve krachten,
1 instrumentmaker-glasblazer, 1 amanuensis-concierge en 2 bosarbeiders.
Samenwerking
Het Staatsbosbeheer der Nederlandse Heidemaatschappij en tal van particuliere bosbezitters verleenden medewerking aan het onderzoek. Hierdoor kon
onder meer uitbreiding worden gegeven aan het aantal proefvelden betreffende
de bodembehandeling.
Eveneens werd medewerking ondervonden van Philips-Roxane, Noury & Van
der Lande en Höchst A. G. en wel bij de voorbereiding van het onderzoek van de
waterhuishouding van de Z.O.-Veluwe-polder; deze medewerking werd in de
loop van 1953 beëindigd. Ook aan de Stichting voor Bodemkartering werd medewerking verleend, nl. bij het onderzoek van de waterhuishouding van bosbodemtypen.
Met verschillende laboratoria, instituten en stichtingen, zowel in binnen- als
buitenland, werd voeling gehouden betreffende het onderzoek.
Opdrachten en contacten
Op basis van het bestaande contract werden in het afgelopen jaar wederom
zaailingen van populieren voor de Nederlandse Heidemaatschappij gekweekt.
Ten behoeve van de Stichting Verbetering Houtopstanden werden geselecteerde
grovedennen vegetatief vermeerderd. Voor de Nationale Populieren Commissie
werd grondonderzoek verricht. In opdracht van de Provinciale Waterleiding
Noord-Holland werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om wortelschade aan de nieuwe, in de duinen gelegen, persleidingen te voorkomen. Op verzoek van het Staatsbosbeheer en de Nederlandse Heidemaatschappij werden adviezen uitgebracht in verband met herbebossing.
Het openen van de mogelijkheid voor de practijk van de bosbouw om grondmonsters te laten onderzoeken door het Bedrijfslaboratorium voor grond- en
Gewasonderzoek te Oosterbeek, met een daarop volgende interpretatie der
gegevens door het Bosbouwproefstation T.N.O., heeft de contacten met de practici verveelvoudigd.
Onderzoek
De hier volgende onderwerpen van onderzoek vormen slechts een korte samenvatting van de in 1953 uitgevoerde werkzaamheden. Voor meer uitgebreide
inlichtingen wordt verwezen naar het afzonderlijk verschenen jaarverslag van
het Bosbouwproefstation T.N.O.
Het onderzoek naar de invloed van de groveden op de vruchtbaarheid van
gronden op het gestuwde praeglaciaal kwam grotendeels gereed. Dit werk om23

vatte in de eerste plaats een classificatie van de groeiplaats volgens de bodemvegetatie en vervolgens een vergelijking van de „climax groeiplaatsen" van dit
gebied met de groeiplaatsen van de groveden. Begonnen werd met een onderzoek, waarbij wordt nagegaan in hoeverre de algemeen geldende opvatting, dat
een onderplanting noodzakelijk is voor bodemverpleging in grovedennen-opstanden, steekhoudend is. Hierbij wordt de bodemverbeterende invloed van de onderbeplanting afgewogen tegen de ongunstige invloed er van op de waterbalans
van de groeiplaats.
Bij het onderzoek naar een mogelijk verband tussen de boniteit van de Japanse
lariks, het bodemtype en de vruchtbaarheidstoestand van de grond bleek uit een
voorlopige bewerking van de gegevens, dat het bodemtype, het totale fosfaatgehalte en de zuurgraad van de grond een duidelijke invloed op de boniteit uitoefenen. Dit onderzoek levert een goede basis voor bemestingsadviezen.
Op het gebied van verbetering van de groeiplaats werden verschillende onderzoekingen gedaan; o.a. werd de invloed van verschillende bemestingen en van
verschillende methoden van grondbewerking onderzocht.
Bij het onderzoek op houtteeltkundig gebied werd, in verband met de in 1953
bij de douglas waargenomen stormschade, nagegaan welke factoren deze schade
zouden kunnen beperken. Hierbij werden enkele duidelijke aanwijzingen gevonden
ten aanzien van de bodemgesteldheid, de grondwaterstand, het aantal bomen per
ha, het dunnen enz.
Het groei- en opbrengstonderzoek bij de Japanse lariks werd voortgezet. Voor
de douglas kwam een voorlopig groei-overzicht gereed. Hieruit bleek, dat deze
boomsoort in Nederland onder de meest gunstige omstandigheden op 25-jarige
leeftijd een houtproductie van ongeveer 25 m 3 per jaar per ha bereikt. Voor de
groveden is een dergelijk onderzoek in voorbereiding.
De in het vorige jaar gereedgekomen inhoudstabel voor de groveden werd in
de practijk getoetst op haar bruikbaarheid. De tabel bleek te voldoen, wanneer
slechts een gemiddeld beeld gevraagd wordt, wanneer er echter strengere eisen
gesteld worden, zijn de gegevens ontoereikend.
De vegetatieve vermeerdering van de lariks, de douglas en de groveden werd
voortgezet.
De Nederlandse Heidemaatschappij ontving wederom een groot aantal zaailingen van populieren uit gecontroleerde kruisingen.
Op pathologisch gebied werden onderzoekingen gedaan over de resistentie
van populieren- en Pinus-soorten ten opzichte van een aantal roestziekten.
3. INSTITUUT VOOR TOEGEPAST-BIOLOGISCH ONDERZOEK
IN DE NATUUR
Centraal Comité en Comitê's
De samenstelling van het Centraal Comité onderging een wijziging door het
bedanken van Ir H. T. Tjallema. De heer Tjallema werd opgevolgd door Ir
P. A. den Engelse.
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Dr J. A. van Steyn trad af als lid van het Comité voor Jacht-onderzoek en
van de Contact-commissie voor de Jacht. In laatstgenoemde commissie werden
opgenomen de heren W. J. Schuitemaker en Dr E. van Koersveld.
Het Centraal Comité ging in het afgelopen jaar over tot de instelling van een
Adviescommissie Duinbeplanting.
Voor de samenstelling van de verschillende Comité's en Commissies wordt
verwezen naar blz. 63 en 64.
Huisvesting
In September 1953 werd door de Centrale Organisatie T.N.O. ten behoeve
van het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur het landhuis
„De Silvahoeve" aangekocht, gelegen aan de Kemperbergerweg 11 te Arnhem.
Hierdoor is de beschikking gekregen over voldoende werkruimte en een grote
tuin, waarin proefnemingen kunnen worden gedaan. De nieuwe behuizing zal
waarschijnlijk in de loop van 1954 kunnen worden betrokken.
Samenwerking
De contacten met verschillende instellingen in binnen- en buitenland werden
aangehouden en uitgebreid, terwijl tevens een aantal binnen- en buitenlandse bezoekers op het Instituut werd ontvangen.
Dienstbaarstelling aan het onderwijs
Veertig studenten uit Leiden, Utrecht en Wageningen namen deel aan de zomercursus. Zoals bekend, is het de bedoeling van deze cursus de studenten te
doen kennisnemen van het werkterrein van het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur en van problemen, samenhangende met de bosbouwdierkunde.
Tevens werd door een aantal studenten gedurende enige tijd medewerking
verleend bij bepaalde onderdelen van het onderzoekingsprogramma, zoals b.v. het
populatie-onderzoek, het onderzoek over de bodemfauna e.d.
Onderzoek
In het onderstaande worden de verschillende onderwerpen van onderzoek
slechts zeer beknopt behandeld. Voor meer uitgebreide inlichtingen wordt verwezen naar het afzonderlijk verschenen jaarverslag over 1953 van het Instituut.
Om een inzicht te krijgen in de omzetting van organische stof onder optimale
natuurlijke omstandigheden werd in een bos met goede strooiselomzetting begonnen met een onderzoek naar het causale verband tussen de omzetting van het
strooisel en het optreden van fauna, schimmels en bacteriën.
Het populatie-onderzoek heeft ten doel de mogelijkheden voor een biologische
bestrijding van insectenplagen na te gaan. Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij het onderzoek naar de oorzaak van de schommelingen in de populatiedichtheid van de dennenspanrups; hierbij werd speciaal de invloed van enige
specifieke parasieten in studie genomen. Tevens werden gegevens verzameld
over de invloed van insectenetende vogels op de verhouding parasiet-gastheer.
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In een groot aantal terreinen werd nagegaan welke invloed door houtwallen
wordt uitgeoefend op de opbrengst van het achterliggende cultuurland. Gebleken
is, dat het verzamelen van gegevens hieromtrent gedurende een lange tijd moet
worden voortgezet, omdat de uitkomsten in de verschillende jaren grote variaties
vertonen. In het proefterrein te Grubbenvorst werden waarnemingen gedaan
over de invloed van houtwallen op het klimaat, de fauna en de flora van het
achterliggende terrein.
In samenwerking met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de
Landbouwhogeschool te Wageningen werd een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van de inundatie met zout water voor verschillende boomsoorten, vooral
de soorten, die voor de houtwallen worden gebruikt. Er kon reeds een voorlopig
advies aan de kwekers worden verstrekt.
Bij het iepenonderzoek werd een algemene stijging van de weerstand tegen
de iepenziekte geconstateerd, als gevolg van de selectie op resistentie. Hierdoor
is de kans groot, dat binnen afzienbare tijd meer resistente en goed groeiende
bomen zullen worden verkregen.
Het onderzoek naar de invloed van eendenkooien op de bevolkingsdichtheid
van de wilde eend werd afgesloten. Als resultaat werd gevonden, dat door de
kooien bij de huidige vangstmethodiek meer eenden geproduceerd dan gevangen
worden.
4. LABORATORIUM VOOR BIOCIDENONDERZOEK T.N.O.
ALGEMEEN

Commissie
Voor desamenstelling van de Commissie voor Biocidenonderzoek T.N.O. wordt
verwezen naar blz. 64.
Personeel
Het was de bedoeling in 1953 te geraken tot een personeelsbezetting van 10
personen, waaronder 4 academici. Het bleek echter moeilijk een vierde academicus te vinden, zodat deze plaats eerst laat in het jaar kon worden vervuld.
Uiteindelijk bestond het personeel op 31 December 1953 uit 11 personen, namelijk 4 academici, 1 analyste, 3 adjunct-analystes, 1 laboratorium-assistente, 1 instrumentmaker en 1 jongste bediende.
Algemene gang van zaken
In dit derde jaar van het bestaan van het laboratorium werd een aanzienlijke consolidatie in de algemene gang van zaken bereikt. Er kwam meer lijn in
de taakverdeling, lacunes in apparatuur en documentatie konden worden aangevuld, terwijl tevens voorbereidingen werden getroffen voor een vergroting van
de werkruimte.
Contact met anderen
Op het laboratorium werd in het afgelopen jaar een tweetal buitenlandse
bezoekers ontvangen, en wel de heer Stankovic Aleksandar uit Jougoslavië,
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wiens bezoek een onderdeel was van een studiereis in West-Europa, en Dr L. E.
Chadwick uit Baltimore. Met deze laatste werd zeer uitvoerig van gedachten
gewisseld over diverse onderwerpen betreffende het onderzoek. Deze onderzoeker heeft de leiding van een groep onderzoekers, die in het Army Chemical
Center, Maryland, U.S.A. op zeer verwant gebied werkzaam is.
Ook werd op verschillend gebied met een aantal Nederlandse onderzoekers
contact gehouden.
Te Sheffield werd een bijeenkomst van de Society for Experimental Biology
bijgewoond; tevens werd deelgenomen aan het symposium voor Phytopharmacie
te Gent en aan het Internationaal Genetisch Congres in Italië. De leider van
het laboratorium maakte een studiereis van 10 weken dror de Verenigde Staten.
In October werd in Den Haag een symposium over literatuuronderzoek bijgewoond. In de maand November werd een tweedaags bezoek aan Cambridge
gebracht, waar besprekingen werden gevoerd met de Engelse onderzoeker Pringle
en met de bij hem te gast zijnde Amerikaanse onderzoeker K.D. Roeder. Ook
Dr Chadwick vertoefde op dat moment te Cambridge, zodat vruchtbare discussies tot stand konden komen.

ONDERZOEK

Physiologie van het spier- en zenuwstelsel van de kakkerlak.
Er kon een begin worden gemaakt met het physiologisch onderzoek, steunend
op het anatomische en histologische beeld, dat verkregen was uit de voorafgaande bestudering van het object. Het bleek mogelijk enkele spieren aan te
wijzen die voldoen aan de volgende, voor physiologisch onderzoek zeer gewenste, voorwaarden:
a. eenvoudige functie: strekkers van het femur (exacter is het te spreken van
strekkers van de trochanter);
b. eenvoudige innervatie: de bedoelde spieren worden geïnnerveerd door zeer
weinig axonen. Eén stel wordt zelfs door één enkel axon geïnnerveerd;
c. gemakkelijk chirurgisch vindbaar en bereikbaar. N a enige oefening gelukt
het in ca 5 minuten een preparaat gereed te maken.
De wijze, waarop de pootbewegingen worden geregistreerd op beroet papier,
zal hier niet besproken worden. Er zij slechts opgemerkt, dat de methode snel,
eenvoudig, goed en goedkoop is.
Met een preparaat, dat aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, werden
reeds interessante gegevens verzameld, doch een discussie hiervan is op dit ogenblik nog niet mogelijk.
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Resistentie tegen insecticiden
Het genetische onderzoek over resistentie bij Drosophila werd in de loop van
dit jaar afgesloten. Doordat de resistentie van de op het laboratorium geselecteerde stam niet groot was, kon een deel van de gestelde problemen niet worden
opgelost. Niettemin heben de proeven de volgende conclusies mogelijk gemaakt:
a. De verworven resistentie is niet specifiek: de dieren zijn ook min of meer
resistent tegen enkele andere insecticiden.
b. Hoewel de vliegen geselecteerd werden door middel van de contact-methode,
zijn ze toch óók resistent bij huidapplicatie en zelfs bij injectie.
c. De resistentiefactoren zijn onvolledig dominant en niet gebonden aan plasmatische erfelijkheid.
d. De resistentie is een polygeen bepaalde eigenschap.
e.Hoewel alleen voor het 2e chromosoom een significant verschil gevonden werd
tussen resistente en gevoelige dieren, moet toch op grond van de proefresultaten worden aangenomen, dat ook de andere of minstens één der andere chromosomen resistentiefactoren bevatten.
f. Het is waarschijnlijk, dat de wijze van selecteren een belangrijke invloed
heeft op het resultaat. De Amerikaanse onderzoeker Crow (Madison) verkreeg
met een iets andere selectietechniek een zeer resistente stam (tegen DDT).
Het onderzoek met Musea betrof in de eerste plaats een aantal voorbereidende proeven met de drie op het laboratorium aanwezige stammen, waarna met
het physiologisch onderzoek kon worden begonnen. Hierbij was het van essentieel belang te kunnen beschikken over een quantitatieve chemische micro-HCHbepalingsmethode. Het gelukte uit de qualitatieve bepalingsmethode een dergelijke methode te ontwikkelen, die met succes kon worden toegepast.
Uitvoerige proeven zijn gedaan over de afbraak van H C H door gevoelige en
resistente vliegen. Daarbij bleek onder meer, dat H C H sterk wordt afgebroken
door de resistente dieren, maar dat de gevoelige dieren het misschien even goed
kunnen. Door proeven met geïsoleerde abdomina en abdomenloze vliegen werd
voorts bewezen, dat de afbraak niet uitsluitend in het vetlichaam of in de buizen van Malpighi kan plaats hebben, doch dat ook andere delen van het lichaam
hierbij een rol spelen.
In de excreta werd nooit H C H gevonden, dus er worden geen noemenswaardige hoeveelheden van dit vergif uitgescheiden.
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Werkingsmechanisme van HCH
Het is begrijpelijk, dat de hierboven genoemde bepalingsmethode het onderzoek naar het werkingsmechanisme van H C H aanzienlijk heeft gestimuleerd.
Een van de meest voor de hand liggende vragen kon nu worden bestudeerd, nl.
waâr een toegepaste hoeveelheid H C H terecht komt. Deze vraag werd onderzocht bij muizen, na intraveneuze en subcutane injecties van het vergif en ook na
chronische orale toediening. Vermeld kan worden, dat bij muizen een ongeveer
even sterke afbraak gevonden werd als bij resistente vliegen. Voorts bleek ook
hier, dat in de faeces en de urine geen meetbare hoeveelheden H C H worden uitgescheiden.
Dergelijke proeven vergroten het inzicht in het werkingsmechanisme van het
vergif en zij verschaffen gelijktijdig gegevens over de afweermechanismen, die
het dier ter beschikking staan.
Biologische bepalingsmethoden van insecticiden in biologische media
Het bleek zeer goed mogelijk langs biologische weg een aantal insecticiden
(HCH, Chlordane, Aldrin, Dieldrin) te bepalen met behulp van Drosophila.
De practische toepassing van deze methode bleek succesvol te zijn: een groot
aantal bepalingen werd verricht op verzoek van en in samenwerking met het
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te Wageningen.
Voorts werd een begin gemaakt met bepalingen van Dieldrin in koolzaadolie.
Ook deze geschiedden op verzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid; de gebruikte methode werd ontwikkeld op het laboratorium van de B.P.M,
te Amsterdam.
Chemische bepalingsmethoden voor HCH in biologische media
Moest in het vorige jaarverslag nog vermeld worden, dat dit onderwerp het
struikelblok was van het werkprogramma, thans kan met voldoening geconstateerd worden, dat het laboratorium over een goede methode beschikt. Het is
thans mogelijk in gehele vliegen of muizen en ook in geïsoleerde weefsels of
andere organische milieu's hoeveelheden H C H te bepalen met een nauwkeurigheid van 1 tot enkele gamma's (^g), o.m. afhankelijk van de hoeveelheid en de
concentratie in het uitgangsmateriaal. In het voorgaande is reeds gebleken hoezeer deze nieuwe methode het onderzoek ten goede is gekomen. Toch dient met
nadruk te worden gewezen op het feit, dat dit project nog geenszins van het
werkprogramma mag worden afgevoerd. De reden hiervoor is, dat met deze
methode naast H C H ook die derivaten van H C H worden medebepaald, die
onder de gegeven omstandigheden gereduceerd kunnen worden tot benzeen. Alle
andere derivaten of afbraakproducten van H C H worden niet medebepaald.
Voor een verdergaande analyse van het stofwisselingsproces van dit vergif is
het dus nodig ook andere methoden naast deze toe te passen. Hierbij wordt onder
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meer gedacht aan het gebruik v a n radioactief H C H , w a a r i n C 1 4 in het benzeenskelet is ingebouwd.
^Klinisch"

onderzoek

van

insecten

Bij k a k k e r l a k k e n werd de invloed onderzocht v a n verschillende injecties op
het gehalte v a n N a + , C l — , totaal N en rest N in het bloed. Hierbij w e r d vooral aandacht besteed aan injecties v a n gedestilleerd water, „insectenringer",
olie-emulsies in ringer, en emulsies, die H C H , D D T , A l d r i n en Dieldrin bevatten. Merkwaardigerwijze w e r d geconstateerd, d a t zelfs injecties v a n 50 tot
100 m m 3 (d.i. méér dan het totale bloedvolume v a n de k a k k e r l a k ) geen duidelijke
veranderingen in de bovengenoemde grootheden ten gevolge hebben.
Voorts werd een begin gemaakt met een micro-bepaling v a n C a + + en M g + +
in het bloed v a n afzonderlijke dieren. Er werden reeds interessante resultaten
bereikt, die echter nog een nadere aanvulling en uitbreiding behoeven. O n d e r
meer is gebleken, dat stolsels zeer waarschijnlijk storend werken in de bepalingen.
Invloed

van insecticiden

op de

celstofwisseling

Bij de bestudering v a n het werkingsmechanisme v a n H C H is gebleken, dat
een onderzoek n a a r een eventuele invloed op de weefselademhaling v a n n u t kon
zijn. I n aansluiting o p een Amerikaanse publicatie hierover w e r d dit probleem
d a n ook in studie genomen. D a a r n a a s t is het v a n belang v a n een aantal verschillende insecticiden te weten of, en zo ja op welke wijze, zij invloed uitoefenen
op de weefselademhaling. I n v e r b a n d hiermede werd een nader onderzoek ged a a n bij D D T , Aldrin, Dieldrin, Chlordane, R o t e n o n en T h a n i t e . D e resultaten varieerden; zij w a r e n soms zeer duidelijk (in het geval v a n R o t e n o n en
T h a n i t e ) , soms echter niet.
D o o r de grote hoeveelheid werk, die d a n k zij de succesvolle ontwikkeling v a n
de chemische H C H - b e p a l i n g s m e t h o d e kon w o r d e n gedaan, k o n aan dit project
niet de volle a a n d a c h t worden besteed.
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5. INSTITUUT VOOR VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK T.N.O.
Bestuur
Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar blz. 65.
Huisvesting
Veel tijd werd besteed aan het zoeken naar een definitieve oplossing van het
huisvestingsprobleem, t.w. een in het centrum van Nederland gelegen en gemakkelijk te bereiken proefboerderij, annex laboratorium. Gehoopt wordt, dat
in 1954 een oplossing gevonden kan worden.
Personeel
Op 31 December 1953 bedroeg de personeelssterkte 34 personen, waaronder
7 academici, 6 studenten, 2 administratieve krachten, 5 analysten en laboranten,
2 instrumentmakers, 2 laboratoriumbedienden en 1 bedrijfsleider.
Samenwerking
Behalve met de overige „veeteeltkundige" instituten in Nederland werd o.a.
samengewerkt met deWerkgroepSporenelementenonderzoek T.N.O., de Commissie Stalklimaatsonderzoek T.N.O., het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Landbouwconsulentschap in Leeuwarden (cafetaria-stal), verschillende Veeteeltconsulentschappen (nakomelingenonderzoek), de Gezondheidsorganisatie T.N.O. (anti-thyreoïden) en de Ned. Vereniging voor Baconcontrôle
(bacononderzoek).
Ten aanzien van het onderzoek betreffende de kunstmatige inseminatie kwam
een coördinatie tot stand en wel door de instelling van een Raad van Bijstand
voor het Centrum voor K.I.-Onderzoek op de Oostbroekselaan. Ten behoeve van
dit Centrum werden tekeningen voor de inrichting van stierenstallen, dekstal en
laboratorium uitgewerkt en had de aanbesteding plaats.
Onderzoek
In het onderstaande worden de verschillende onderzoekingen slechts zeer beknopt behandeld. Voor meer uitvoerige inlichtingen wordt verwezen naar het
afzonderlijke verschenen jaarverslag over 1953 en naar de publicaties.
Bij het onderzoek, gericht op de verlenging van de levensduur van Spermien
31

in vitro, werd in hoofdzaak gewerkt over het opwerken van de beschermende
substantie uit eidooier, over het verbeteren van de verdunningsvloeistof voor
Spermien, en over het tegengaan van agglutinatie bij de Spermien.
In het kader van het in samenwerking met Prof. Dr F. C. van der Kaay verrichte werk werden o.a. de resultaten omtrent het onderzoek naar de invloed op
de bevruchting van de toevoeging van penicilline en streptomycine aan het sperma en die omtrent het verband tussen bevruchtingsresultaten en Brucella abortus
Bang infecties vastgelegd in publicaties; een mededeling omtrent de waarde van
de geheel-ei-citraat buffer werd ter publicatie aangeboden.
Ten behoeve van een objectieve kwaliteitsbeoordeling van ejaculaten werd de
ontwikkeling van een apparatuur voor de gelijktijdige meting van de concentratie
en de bewegelijkheid van Spermien, thans mede onder leiding van Prof. Dr H . C.
Burger, met kracht voortgezet. Vast staat, dat het mogelijk is het passeren van
een Spermium op een bepaalde plaats aan te tonen.
Bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de „diepvries" van
sperma werd, naast laboratoriumonderzoek, in samenwerking met Prof. Dr F. C.
van der Kaay een practijkproef genomen. Hierbij bleek, dat bij bewaring van
het sperma op -79°C gedurende één dag, één week, één maand en drie maanden
resp. 76,9%, 58,6%, 50% en 45,5% van de voor de eerste maal aangeboden
koeien met één inseminatie drachtig werd.
Met het onderzoek naar de invloed van voeding en verpleging op de spermaproductie werd begonnen door bij twee paar eeneiige tweelingstieren de inter- en
intrapaarverschillen in sperma-eigenschappen na te gaan.
Het onderzoek naar het voorkomen van steriliteit, abortus en veulensterfte
bij paarden, waaraan steun wordt verleend door de mechanische verwerking
der enquêtegegevens mogelijk te maken, kon door de omvangrijkheid van het
materiaal ( + 11500 dieren) nog niet worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor
het werk omtrent verschillende invloeden op de voortplantingsresultaten bij
paarden.
Bij vergelijking van de Aschheim-Zondekreactie en de Galli-Mainninitest met
betrekking tot de drachtigheidsdiagnose bij 217 paarden, bleek bij voorlopige
beoordeling de eerste iets betrouwbaarder te zijn.
Bij de in verslagjaar gehouden enquête ter verkrijging van gegevens omtrent de
leeftijden der Nederlandse runderen en de redenen, die tot verwijdering uit het
bedrijf leiden, werden 5800 bruikbare formulieren terugontvangen. De gegevens
zullen in 1954 worden verwerkt.
Ten behoeve van het landbouwkundig en veeteeltkundig onderzoek werden
10 paren eeneiige tweelingen aan andere instellingen geleverd, terwijl voor eigen
gebruik 9 paar stierkalveren werden aangekocht. De laatste zullen dienen voor
onderzoek op het gebied van de kunstmatige inseminatie.
N a met de door Ir S. Swierstra ontworpen „cafetaria-stal" voor runderen
een geslaagde proef genomen te hebben, - getracht wordt, verschillende voordelen van groep- en loopstal in één systeem te verenigen - werd een practijkproef opgezet.
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Ter completering van de huidige methode van nakomelingenonderzoek werd
in samenwerking met Dr Th. Stegenga en enige veeteeltconsulenten gewerkt aan
de ontwikkeling van een methode, waarbij per stier 100 na een bepaalde datum
geboren vrouwelijke afstammelingen worden geregistreerd en in hun levensloop
worden gevolgd.
Het onderzoek, gericht op verbetering van de mestresultaten door de toediening van stofwisselingverlagende anti-thyreoïden, werd voorlopig met enige
publicaties afgesloten. Voor de Gezondheidsorganisatie T.N.O. werd een proef
genomen naar het eventueel voorkomen van strumogene stoffen in melk, afkomstig van koeien, die met stoppelknollen en voederbieten gevoerd werden.
In het kader van het anti-thyreoïdenonderzoek werden de levers van de in
een mestproef gebruikte koeien op zink-, cobalt-, molybdeen-, koper- en mangaangehalte onderzocht.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van een snelle, goedkope en eenvoudige
bepalingstechniek voor sporenelementen - gebruik wordt gemaakt van papierchromatografie en isotopen - wordt voortgezet.
Het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt verrichte
onderzoek over de kiemsterfte bij kunstmatig broeden was in hoofdzaak gericht
op het verband tussen de broedresultaten en veelvuldig keren (gunstig), de temperatuurverdeling, genetische invloeden en de eikwaliteit.
De resultaten van het onderzoek over de eiwitbehoefte van bijen werden in
verslagjaar gepubliceerd, waarmede dit project afgesloten is.
In verband met het voorkomen van zacht spek bij baconvarkens werd een
werkgroep opgericht ter bestudering van dit gebrek. De leiding berust bij het
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O., dat ook de chemische kant
van het vraagstuk verzorgt. De verschillende facetten van het probleem - voeding, verpleging, erfelijkheid, technologie - worden door subgroepen onderzocht.
6. COMMISSIE VAN BEHEER VOOR HET BEDRIJFSLABORATORIUM VOOR
GROND- EN GEWASONDERZOEK
Het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek bestond in Februari van het afgelopen jaar 25 jaar. Deze gebeurtenis werd, in verband met de
overstromingsramp, op sobere wijze herdacht.
Met het Bedrijfslaboratorium voor de Landbouw in Friesland werd overleg
gepleegd omtrent de verdeling van het werkgebied. Hierbij werd overeengekomen, dat dit laboratorium het onderzoek van de gewasmonsters, afkomstig
uit de provincies Groningen en Friesland, zal uitvoeren, terwijl het bedrijfslaboratorium te Oosterbeek het grondonderzoek voor deze provincies zal blijven verrichten.
Vervolgens werd aandacht besteed aan de mogelijkheid om tot een vereenvoudiging en een herziening van de berekeningen der kostprijzen te komen.
Reeds in 1952 kwam de wenselijkheid ter sprake meer aandacht te besteden
aan de kwestie van propaganda en voorlichting. Het is dan ook verheugend,
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dat in het afgelopen jaar uit de M.S.A.-gelden, welke bestemd zijn voor het
voeren van propaganda in verband met de opvoering van de productiviteit van
de landbouw op de zandgronden en voor een meer oordeelkundige conservering
en gebruik van landbouwproducten, een bedrag hiervoor werd ontvangen. Over
de uiteindelijke besteding van deze bijdrage wordt nog overleg gepleegd.
Tevens werd uit de M.S.A.-gelden een crediet beschikbaar gesteld, dat bestemd
is voor stimulering van het gewassenonderzoek.
In verband met het belang van een oordeelkundige voorlichting aan de Commissie van Beheer betreffende de te volgen methodes van onderzoek, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid der analyseresultaten e.d. werden besprekingen
gevoerd over de taak en de samenstelling van de Technische Advies Commissie,
opdat dit college zo goed mogelijk aan haar doel kan beantwoorden.
De samenstelling van de Commissie van Beheer wordt vermeld op blz. 65.
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WERKGROEPEN *)
1. "WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE LANDBOUWWATERHUISHOUDING

Deze werkgroep heeft tot taak in een tijdsperiode van drie jaren een landelijk
overzicht samen te stellen, waaruit een globaal inzicht in de waterhuishouding
voor de landbouw wordt verkregen. Dit overzicht kan als basis dienen voor
een beoordeling van de mogelijkheden tot verbetering van de waterbeheersing
ten behoeve van de landbouw. Voor een uitvoeriger beschrijving van de opzet
en werkwijze van het onderzoek wordt naar het jaarverslag van 1952 verwezen.
Omtrent de vorderingen van het onderzoek kan het volgende worden vermeld.
De vervaardiging van de hoogtekaart
Met het opsporen van reeds verrichte vlaktewaterpassingen, die in aanmerking komen om in de hoogtekaart van Nederland te worden verwerkt, werd
op de Afdeling Waterhuishouding van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat goede vorderingen gemaakt. Het archief van genoemde Afdeling beschikt
thans over copieën van alle beschikbare werkstukken van de Topografische
Dienst te Delft, welke vrijwel het gehele land beslaan, en over vele kaarten met
hoogtegegevens van verschillende Overheidsinstellingen, ontginningsmaatschappijen, ingenieursbureaux, enz., welke gegevens een totale oppervlakte van
876 000 ha beslaan.
Het vervaardigen van calques van de door vergroting van de Amerikaanse
legerkaarten 1 :25 000 verkregen basiskaarten op schaal 1:10 000 kwam dit
jaar gereed. Op 183 van de 596 kaartbladen zijn de beschikbare hoogtegegevens
reeds ingetekend.
Ofschoon bij de bewerking van de uit verschillende bron afkomstige hoogtecijfers van eenzelfde terrein soms belangrijke afwijkingen aan het licht kwamen
en het ook in andere gevallen moeilijk bleek zich een indruk te vormen over de
mate van nauwkeurigheid van de beschikbare hoogtecijfers, kan toch worden
vastgesteld, dat met de aldus tot stand komende hoogtekaart een aanzienlijk
duidelijker beeld van de terreinsvorm van grote delen van het land verkregen
wordt, dan voordien mogelijk was. De kaart belooft dan ook voor vele doeleinden van nut te zullen zijn, b.v. om als uitgangspunt te dienen bij het projecteren van grote waterstaatkundige projecten.
De opname van de grondwaterstanden
De omvangrijke organisatie van de opname van de bijna 24 000, over het gehele
land verspreid staande, betonnen grondwaterstandsbuizen bleek uitstekend te
voldoen. Dit is te danken aan de welwillende medewerking van de door verschillende diensten beschikbaar gestelde opnemers, die viermaal per jaar gelijktijdig
opmetingen van de ruim 22 300 peilbuizen uitvoeren. Hetzelfde geldt voor de
veertiendaagse opname van de ruim 1600 stambuizen, welke in de meeste geval') Voor de samenstelling der werkgroepen, zie blz. 65-67.
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len aan individuele grondgebruikers is toevertrouwd. Ook de onder de zorg van
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt staande 65 stations, waar dagelijks naast de grondwaterstand ook de regenval en de verdamping
worden gemeten, leverden goede resultaten op.
Voor een algehele waterpassing van de grondwaterstandsbuizen kon nog geen
oplossing worden gevonden. De hoogteligging van het grondwaterpeil ten opzichte van N.A.P. kan echter voor het beoordelen van de ondergrondse afstroming en de mogelijkheden van aan- en afvoer van water niet worden gemist.
Aangezien het merendeel van de buizen om practische redenen in grasland is
geplaatst, werd in enkele provincies een aanvang gemaakt met een vergelijkend
onderzoek naar de grondwaterfluctuaties in bouwland.
Uit de gegevens van iedere landelijke opname werden per provincie grondwaterdieptekaarten op schaal 1 : 100 000 samengesteld. Hoewel op deze wijze slechts
momenttoestanden worden weergegeven, bleken deze kaarten veel belangstelling
te ondervinden. Over het uiteindelijk te vervaardigen type van grondwaterdieptekaarten vond een eerste overleg plaats.
Van de thans beschikbare grondwaterstandsgegevens werd bereids in ruime
mate gebruik gemaakt bij het ontwerpen van plannen voor betere regionale ontwatering en waterbeheersing. Zo vormden de gegevens reeds een onderdeel van
verscheidene projecten voor beekregulering (25 000 ha), ruilverkaveling (57 000
ha) en ontwatering of waterregulering (13 000 ha). Voorts konden de gegevens
als uitgangspunt worden genomen bij de becijfering van het landbouwkundig
voordeel, verbonden aan het opheffen van de verdroging bij een eventuele afsluiting van de zeegaten en het aanwezig zijn van een zoetwaterbekken in het zuidwesten van Nederland.
De vervaardiging van de verdrogingskaart
De verdrogings-, verstuivings- en verziltingskaart (kortweg V.V.V.-kaart genoemd) op schaal 1 :50 000, waaraan door circa 450 rayonassistenten van de
Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdienst is medegewerkt, kwam in dit jaar voor
nagenoeg het gehele land in eerste opzet gereed. Op deze kaart is een indeling
gegeven van de cultuurgrond, nl. regelmatig verdrogend, droogtegevoelig, goed
vochthoudend en regelmatig wateroverlast ondervindend, terwijl ook de verspreiding van de verstuivende en verzilte gronden is weergegeven. De kaart geeft
dus de beoordeling van de thans optredende gebreken in de waterbeheersing volgens bij de practijk geldende opvattingen.
De ijking van de beoordelingen van de 450 karteerders vormde een belangrijk
punt van onderzoek. Ten aanzien van het grasland werd een poging gedaan om
de vierdelige indeling van de V.V.V.-kaart te toetsen aan de milieucijfers van de
1500 graslandproefplekken van het productieniveau-onderzoek, dat door het
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek wordt uitgevoerd. Een
directe vergelijking van de CLL.O.-cijfers met de V.V.V.-kaart was echter vanwege de uiteenlopende werkmethoden en de ongelijke klassenindeling niet mogelijk. Wel konden de op de V.V.V.-kaart per provincie gemaakte systematische
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FIG. 7.
Onderzoekingen over vruchtdragende gewassen: bramentuin op het Biologisch Station
te Wijster.

FIG. 8.

Onderzoek over het
sortiment van vaste
planten: bloeiende Delphiniums op 20 November 1953.
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FiG. 9. Onderzoekingen over de bloembiologie bij appel en peer:
kieming van perestuifmeel in een 10°/o suikeroplosing
(zonder boorzuur).

FIG. 10.Als fig. 9, echter mèt toevoeging van boorzuur.

afwijkingen van het landsgemiddelde aan het licht worden gebracht. Eenzelfde
werkwijze per rayon of rayongroepsgewijze uitgevoerd zal het mogelijk maken
nauwkeuriger vast te stellen waar de V.V.V.-kaart moet worden herzien.
De samenstelling van de bodemkundige

overzichtskaart

Nadat daartoe in 1952 de voorbereidingen getroffen waren, werd door de
medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering dit jaar de veldopname ten
behoeve van de bodemkaart van Nederland op schaal 1 :200 000 met kracht ter
hand genomen. Hierbij werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens van
oudere karteringen, van luchtfoto's en van oude en recente topografische kaarten.
De legenda's voor de verschillende bodemkundige landschappen, die vorig
jaar reeds waren opgesteld, bleken in het algemeen goed te voldoen. Speciaal in
de verschillende zandgebieden was het noodzakelijk een uniforme onderscheiding
door te voeren, waarbij tevens te velde een vochtwaardering werd vastgesteld, die
met de vruchtopvolging samenhangt.
Voor het inzicht in de vochtreserve van het bodemprofiel werd in Februari
wederom een groot aantal profielen op hun voorjaarsvochtgehalte onderzocht.
Plannen werden beraamd om daarnaast op beperkte schaal een volledig pF-onderzoek uit te voeren ter vaststelling van de waarde van dit onderzoek voor de
kenschetsing van de voor de plant beschikbare hoeveelheden vocht in de onderscheiden bodemtypen.
Het onderzoek van het zoutgehalte van open wateren
De zoutkartering van boezem- en polderwateren onder leiding van de Directie
van de Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vond ook dit jaar op de gebruikelijke wijze plaats. Op ruim 3000 plaatsen
werden in Maart/April en in Juli watermonsters genomen en op het laboratorium
van de Noordoostpolder in Kampen op chloorgehalte onderzocht. De resultaten
werden ingetekend op topografische kaarten 1 :50 000.
Er zijn thans vier zoutkaarten beschikbaar, die reeds verrassende resultaten
aan het licht brachten. Aan de hand hiervan konden in de meeste gevallen de oorzaken van de verzilting worden vastgesteld en een eerste becijfering van de door
het zout aan land- en tuinbouw toegebrachte schade worden opgesteld. Zo kon
in verband met de plannen tot afsluiting van de zuidwestelijke zeegaten uit de
beschikbare zoutcijfers een globale berekening worden opgesteld van de schade,
die onder de huidige omstandigheden door de verzilting aan de land- en tuinbouw op de Zeeuwse en Zuidhollandse Eilanden wordt teweeggebracht.
2. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BEREIDING VAN TURFHUMUS

De resultaten van het onderzoek over de verwerking van zwartveenturf tot
een voor de landbouw bruikbare organische stof waren, voor zover het het procédé der chemische voorbewerking betrof, tamelijk gunstig. Het compostageonderzoek, waarbij in een veldproef het effect van de toediening van mengsels
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van turf met winter- en zomerhuisvuil en van turf met rioolslib + winter- en
zomerhuisvuil werd onderzocht, leverde geen positief resultaat; de volgens de bepaling op het laboratorium nodige dosis werd echter nog niet toegediend.
Ten aanzien van het onderzoek om met behulp van een chemische voorbewerking tot een bruikbare organische stof te komen, welk onderzoek in 1952 werd
begonnen als gevolg van het geringe succes van de compostageproeven, kan het
volgende worden vermeld. Op grond van oriënterende proeven werd besloten
een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van een bewerking van zwartveenturf met een vibromenger - d.w.z. de turf wordt in suspensie met de vibromenger in aanwezigheid van kalkmelk uit elkaar geslagen en geroerd onder gelijktijdige doorleiding van lucht bij 90-100° C - en van een behandeling van
zwartveen met gebrande kalk in een autoclaaf gedurende 3 uur bij 3 atm. Bij de
vibro-luchtbehandeling ondergaat de turf een hydrolyse met gelijktijdig een
oxydatie, in de autoclaaf treedt alleen hydrolyse op. Het product, dat via de
autoclaaf verkregen wordt, bleek de voorkeur te verdienen, zodat hiermede
verder onderzoek werd gedaan.
In een potproef werd het effect van een turfkalkproduct nagegaan, dat met
1 7 , 5 % CaO ten opzichte van de droge turf in de autoclaaf was bereid. Als
proefgewas werd spinazie gebruikt, omdat dit gewas hoge eisen aan de reactie
van de grond stelt. Vergeleken met eenzelfde hoeveelheid kalk, die als gebrande
kalk aan de grond was toegediend, leverde het turfkalkproduct een duidelijke
meeropbrengst. Dit voordeel was ook in de nagewassen nog merkbaar. Vergiftigingsverschijnselen als gevolg van de toediening van het turfkalkproduct werden niet waargenomen. Het stikstof- en het fosfaatrendement bleek zeer gunstig
te zijn; een stikstofvastlegging van enige betekenis werd niet geconstateerd. Ook
in overmaat toegediend gaf het turfkalkproduct geen overkalkingsverschijnselen.
In deze potproef vertoonde het nieuwe product dus gunstige eigenschappen.
Uit de practijk van de vervening van zwartveen is bekend, dat de door drogen verkregen zwartveenturf moeilijk opnieuw vocht kan opnemen, dit in tegenstelling tot de bolster of het jonge sphagnumveen. De slechte wateropname
staat een landbouwkundig gebruik van zwartveenturf in de weg, zodat deze
eigenschap, wanneer er van een landbouwkundige toepassing van zwartveenturf
sprake wil zijn, verbeterd moet worden. Uit hierop betrekking hebbende proeven bleek, dat het turfkalkproduct ten aanzien van het weer opnemen en afstaan
van water een verbetering vertoonde, vergeleken met de oorspronkelijke zwartveenturf.
Deze verbetering ging echter na twee keren bevochtigen en drogen merkbaar
achteruit. In hoeverre hierbij van een landbouwkundig bezwaar sprake is, moet
nog worden uitgemaakt.
Een bepaling van de ontledingsgraad van een turfkalkproduct, dat met 17,5%
CaO ten opzichte van droge turf in de autoclaaf was bereid, leverde als resultaat
dat het product toch nog minstens voor de helft uit moeilijk verteerbare stoffen
bestaat. De hoop, een gemakkelijk verteerbare organische stof te bereiden, is dus
slechts gedeeltelijk in vervulling gegaan.
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Het Proefstation voor Stroverwerking te Groningen gaf gelegenheid een bereiding op semi-technische schaal uit te voeren. Hierbij bleek, dat het mogelijk
is de bereiding bij een lage vlotverhouding uit te voeren, mits vooraf een goede
verdeling van de kalk door de turf plaats vindt. Een oriënterende kostprijsberekening op basis van deze proeven moet nog worden uitgevoerd. De verkregen
producten verschilden weinig of niet met die, welke op het laboratorium waren
verkregen.
Door in het komende jaar op groter schaal potproeven en ook veldproeven te
nemen, zullen de turfkalkproducten nader op hun bruikbaarheid voor de practijk worden onderzocht.
3. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE OMZETTING VAN ORGANISCHE STOF

De organische stof-huishouding van de grond en de organische bemesting vormen problemen, die een belangrijke plaats innemen bij het toegepaste onderzoek
voor land-, tuin- en bosbouw. Het laboratoriumonderzoek hieromtrent is overwegend correlatief van aard; het staat in nauw verband met het bodemvruchtbaarheidsonderzoek te velde. Daarnaast bestaat echter behoefte aan fundamenteel onderzoek. Om dit mogelijk te maken werden besprekingen gevoerd om tot
een project van onderzoek te geraken, dat voor een subsidie van Z.W.O. in aanmerking zou kunnen komen.
4. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE INWENDIGE THERAPIE BIJ PLANTEN

Het doel van deze Werkgroep is het onderzoeken van de mogelijkheid plantenziekten te bestrijden door middel van stoffen, die in de plant worden gebracht.
Hierbij bestaat een nauwe samenwerking met het Organisch Chemisch Instituut
l'.N.O. te Utrecht.
Reeds eerder was gebleken, dat de meeste synthetische organische fungiciden
door opname in de plant niet een zodanige concentratie bereiken, dat een binnendringende ziekteverwekker er door gedood of in zijn groei belangrijk geremd
kan worden. Vroeger in de literatuur vermelde gunstige resultaten van de absorptie van fungiciden door de plant, bleken naderhand te berusten op een verhoging
van de weerstand van de plant tegen de ziekte en niet op een directe vergiftiging
van de ziekteverwekker door het toegediende fungicide.
Deze ervaringen hebben geleid tot twee hoofdrichtingen van onderzoek. Enerzijds werden nieuw gesynthetiseerde verbindingen op hun werking ten opzichte
van plantenziekten onderzocht, anderzijds werd getracht inzicht te verkrijgen
in de wijze waarop de verhoging van de resistentie van de plant door een toegediende verbinding tot stand komt. Dit inzicht is noodzakelijk om aanwijzingen
te kunnen geven voor de synthese van nieuwe inwendige bestrijdingsmiddelen.
Een derde richting van onderzoek betrof het transport en de werking van
antibiotica. Anders dan de meeste tot nu toe bekende organische fungiciden,
welke langs synthetische weg worden bereid, worden een aantal van de meest
van micro-organismen afkomstige antibiotica wel in de plant opgenomen en
getransporteerd. Hierdoor kunnen in de plant concentraties van het anti-bioticum
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worden bereikt, die voor de ziekteverwekker groeiremmend of dodelijk zijn, terwijl de plant geen of weinig schade lijdt.
Het onderzoek naar het eventuele effect van nieuw gesynthetiseerde verbindingen op de resistentie van de plant werd gecompliceerd door het feit, dat deze
verbindingen op zichzelf veelal niet of zeer weinig fungicide zijn. Hierdoor kunnen de gebruikelijke „screening"methoden, waarbij die concentratie van de stof
bepaald wordt, die de kieming van de sporen of de groei van het mycelium van
bepaalde schimmels belet, niet worden toegepast. Men moet dus het effect van
de verbinding op het verloop van de ziekte onderzoeken, iets, wat veel meer tijd
vereist en moeilijker is dan een „screening". Daarbij komt nog, dat de werking
van deze verbindingen meestal zeer specifiek is, zodat men niet met het onderzoek naar de invloed op één ziekte kan volstaan. Zo werd in de loop van het
jaar een verbinding ontdekt, die ziekten van komkommer en tomaat, veroorzaakt door schimmels van het geslacht Cladosporium, deed verminderen. Op een
aantal andere ziekten had deze verbinding echter geen effect.
Bij het onderzoek naar het mechanisme van de resistentieverhoging werd partij
getrokken van de ervaring, dat de desbetreffende verbindingen tevens vaak de
symptomen van een verstoord groeistofevenwicht in de plant tevoorschijn roepen. Zelfs verkregen de Amerikaanse onderzoeker Dimond en zijn medewerkers
met de groeistoffen a-naphthyl-azijnzuur en 2,4-dichloorphenoxy-azijnzuur een
gedeeltelijke bestrijding van een vaatziekte bij de tomaat. In eigen onderzoekingen werd een dergelijk effect van a-naphthyl-azijnzuur gevonden bij de deer
Fusarium oxysporum veroorzaakte Amerikaanse vaatziekte van de erwt. Begonnen werd nu met een onderzoek ter beantwoording van de vraag, of de invloed
van dergelijke, de resistentie van de plant verhogende stoffen op de groeistof in
de plant noodzakelijk is voor hun gunstig effect op de ziekte. Het is nl. zeer wel
denkbaar, dat de therapeutische werking en de werking op de groeistof slechts
toevalligerwijze bij de tot nu toe gevonden verbindingen samen voorkomen. De
oplossing van deze kwestie is van groot belang voor het verdere werk op het
gebied van de inwendige therapie. Tevens werd een onderzoek begonnen naar
het effect van een aantal bestrijdingsmiddelen op de enzymatische oxydatie van
een natuurlijk in de plant voorkomende groeistof, het #-indolyl-azijnzuur in
de plant.
Een van bovengenoemde problemen losstaand onderzoek betrof het mechanisme van de beschermende werking van T M T D bij de zaadontsmetting.
Als nieuw object van onderzoek werd begonnen met bestrijdingsproeven van
de bacteriekanker van kers en pruim in boomgaarden.
5. "WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BESTRIJDING VAN HET
AARDAPPELCYSTENAALTJE

Het is algemeen bekend, dat de wettelijk voorgeschreven bestrijdingsmaatregelen tegen het aardappelcystenaaltje(Hetero dera rostochiensis WOLLENWEBER)
diep ingrijpen in het landbouwbedrijfsleven en het volkstuinwezen in verschil40

lende delen van ons land. Ondanks deze voorgeschreven maatregelen blijft de
aanwezigheid van het aaltje gevaren scheppen voor het op peil houden van de
aardappelopbrengsten en voor de export, zodat het wetenschappelijk onderzoek
naar andere bestrijdingsmogelijkheden dan ook met kracht werd voortgezet. Bij
dit onderzoek wordt het probleem vanuit verschillende gezichtshoeken benaderd.
In de eerste plaats werd onderzocht of het mogelijk is een afdoende bestrijding
teverkrijgen door de aardappelen te wassen en daarna te ontsmetten. Bijhet onderzoek van aardappelen, afkomstig van besmette proefvelden, was namelijk gebleken dat, indien geen maatregelen worden genomen, met de oogst niet onaanzienlijke hoeveelheden cysten verplaatst kunnen worden. Door de aardappelen
te wassen konden in sommige gevallen al deze cysten worden verwijderd, in
andere gevallen - wanneer het gewas afkomstig was van kleigrond - kon hun
aantal tot enkele percenten worden teruggebracht. Door op het wassen een ontsmetting te laten volgen, kan getracht worden ook deze laatste cysten te doden.
Deze werkwijze maakte het echter nodig na te gaan, welke invloed het wassen
en ontsmetten uitoefent op de houdbaarheid, de kwaliteit en de oogstresultaten.
Dit onderzoek geschiedde in samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek. Uit de proeven
bleek, dat bij goede behandeling het wassen geen nadelige invloed op de opkomst
en de opbrengst had, terwijl in enkele gevallen de houdbaarheid zelfs gunstig
werd beïnvloed. Ontsmetting had wel een gunstige werking op de houdbaarheid,
vooral door het terugdringen van Fusarmmrot, doch de opkomst van ontsmette
aardappelen was zeer onregelmatig. Dit laatste wijst op een beschadiging door
het ontsmettingsmiddel, zodat thans proeven worden genomen met een andere
stof, die sterker cystendodend en minder phytotoxisch is.
De wasmethode werd verbeterd door enkele veranderingen bij de i«eds eerder
ontwikkelde wasmachine aan te brengen. Deze bleken vooral de resultaten bij
de aardappelen, die op de zwaardere gronden geteeld waren, sterk te verbeteren.
Het aardappelwassen heeft inmiddels zijn intree gedaan in de practijk. Hierbij
worden twee doeleinden nagestreefd, namelijk verfraaiing van het uiterlijk der
consumptie-aardappelen en de reiniging van pootaardappelen van overtollige
grond. Met dit laatste kan in de nabije toekomst wellicht worden tegemoet gekomen aan de wensen van enkele importerende landen. Door op het wassen een
ontsmetting te laten volgen zal het op den duur misschien mogelijk zijn een
hogere garantie te verstrekken aangaande de kwaliteit van het pootgoed.
In de tweede plaats werd gezocht naar middelen, waarmede de grond chemisch
ontsmet kan worden. Veldproeven met nitrobenzylchloride, die ten doel hadden
de invloed van dit middel op de besmettingsgraad van aardappelpercelen in het
tweede jaar na de ontsmetting na te gaan, vertoonden geen vermindering van de
hoeveelheid aaltjes. Een in 1953 voor het eerst uitgevoerd onderzoek met DD
- een mengsel van dichloorpropaan en dichloorpropeen - leverde wel gunstige
resultaten, doch dit middel is onder de huidige omstandigheden voor de landbouw nog te duur, zodat gezocht wordt naar een meer economisch verantwoorde
toepassing.
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De resultaten, die bij het kweken van tomaten in een warenhuis met chloorpicrine en met DD behaald werden, gaven een aanwijzing, dat de bestrijding van
het aardappelcystenaaltje door grondontsmetting bij de tomatenteelt rendabel
kan zijn.
Een derde onderzoek heeft betrekking op een bestrijdingswijze met behulp
van de zogenaamde wekstoffen. Het gelukte om door middel van een grindcultuur wederom een paar gram ruwe wekstof uit aardappelplanten te winnen. Sommige preparaten waren zeer actief; oplossingen van slechts één milligram per
tien liter water bleken soms nog in staat aaltjes uit de cysten te lokken. Daar alle
preparaten nog aanzienlijke hoeveelheden verontreinigingen bevatten, wordt
thans gezocht naar een methode om de eigenlijke wekstof van de verontreinigingen te scheiden.
Ook langs biologische weg wordt getracht een bestrijdingswijze voor het aardappelcystenaaltje te ontwikkelen en wel door middel van een onderzoek naar
parasitaire micro-organismen, zoals schimmels, wormen e.d., waarvan bekend
is, dat deze de aaltjes doden of de cysten aantasten. Met een aantal uit de cysten
geïsoleerde parasitaire schimmels werden potproeven begonnen, waarvan de resultaten echter nog niet bekend zijn. Een groot aantal cysten werd geïnfecteerd
met een amoebe (Theratromyxa weberi);- het bleek niet mogelijk te zijn deze
amoebe in de grond tot vermeerdering te brengen, zodat de gunstige werking er
van niet tot uitdrukking kwam. Voorts werd de invloed van de bemesting op
de ontwikkeling der aaltjes nagegaan. De uitkomst van dit onderzoek was in
overeenstemming met hetgeen in de practijk reeds bekend is, namelijk dat een
bemesting met stalmest de vermeerdering der aaltjes remt, terwijl bij toediening
van kunstmest het aantal sterk toeneemt. Het verschil in de aantallen bij een bemesting met stalmest en met kunstmest was van dien aard, dat thans een nader
onderzoek over deze kwestie in voorbereiding is.
Vervolgens wordt getracht om door veredeling van de aardappelplant te komen
tot rassen, die resistent zijn tegen het cystenaaltje. Bij dit onderzoek kon worden
aangetoond, dat de resistente planten de larven uit de cysten lokken door afscheiding van een actief wortelsecreet. De binnengedrongen aaltjes kunnen zich echter
niet tot het volwassen stadium ontwikkelen; zij sterven voor die tijd af. De
resistente planten werken dus tevens als vanggewas. Door enige duizenden
planten te onderzoeken kon het mechanisme der vererving in grote lijnen verklaard worden. De resistentie bleek te berusten op één dominante factor in een
tetraploïd verervingsschema.
Er werd tevens eenuitvoerig kweekprogramma uitgevoerd, waarbij 22 000 zaailingen van kruisingen van vatbare rassen met resistente andigenum-zaailingen
werden opgekweekt. Bij de oogst van deze zaailingen bleek, dat de kwaliteit nog
niet voldoende was, zodat met de beste zaailingen, voor zover ze resistent zijn,
opnieuw kruisingen met vatbare rassen zullen worden uitgevoerd.
Bij de kruisingswerkzaamheden ter verkrijging van zaden werd veel aandacht
besteed aan het inkruisen van resistentie tegen Phytophthora en wratziekte.
Ten slotte werd op een aantal proefvelden en proefbedrijven de mogelijkheid
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van aardappelteelt op besmet terrein bij verschillende vruchtwisselingen, bemestingen en andere cultuurmaatregelen nagegaan.
Er werden gegevens verzameld over de diapauze van de cysten, de schommeling van de aaltjespopulaties onder natuurlijke omstandigheden en het afsterven
der cysten in composthopen en in moddergaten van aardappelmeelfabrieken.

6. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE ONKRUIDBESTRIJDING

De onderzoekingen van deze werkgroep, waaraan de aan de onkruidbestrijding
werkende instellingen deelnemen, werden uitgevoerd binnen het kader van de
werkprogramma's van de betrokken instituten. Medewerking werd verleend door
het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek (CLL.O.), het Ned.
Vlasinstituut, de Biologische Afdeling van de Dienst van de Noordoostpolderwerken, het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, de Plantenziektenkundige Dienst en de Combinatie Groningen voor Rationele Bedrijfsvoering.
Zo werd door het C L L . O . te Wageningen, evenals in 1952, een groot aantal
waarnemingen verricht op practijkpercelen omtrent de invloed van spuittechnische, klimatologische en andere factoren op de onkruiddoding en de gewasbeschadiging. De voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Gestencilde Mededeling No 10 (1953) van het C.I.L.O.
Daarnaast worden door het C.I.L.O. proeven genomen met onder practisch
constante condities gekweekte kiemplanten van koolzaad. Met behulp van de op
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie gebouwde installaties
wordt de invloed van druppelgrootte, concentratie en waterhoeveelheden op de
doding bestudeerd.
Tevens werd door het C.I.L.O. een methode ontwikkeld om de bedekking van
planten met de sproeivloeistof te beoordelen, zodat een inzicht kan worden verkregen in de verhoudingen van de gepenetreerde hoeveelheden actieve stof.
In het laboratorium werden proeven genomen betreffende de oorzaak van de
opbrengstverhogende werking van D N C De resultaten wijzen er op, dat het
D N C alleen via het blad in de graanplant binnendringt. Er werd begonnen met
een onderzoek naar de toxiciteit van aan D N C verwante verbindingen.
In 1953 werden grote vorderingen gemaakt met het verzamelen van kenmerken van onkruiden, die in het kiemplantstadium verkeren. In totaal zijn + 90
plantensoorten beschreven. Gewerkt wordt aan een herziene uitgave van Mededeling N o 67 van de Landbouwvoorlichtingsdienst.
Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt een onderzoek verricht betreffende de spuittechniek, waarbij de variatie in druppelgrootte, de waterhoeveelheden en de verdeling in verband met het nozzletype,
de opening van de spuitdop en de druk worden nagegaan.
De werkgroep stelde een enquête in naar de mogelijkheden van samenwerking
tussen de industrie en de werkgroep. In het afgelopen jaar werden drie bijeenkomsten belegd, waarin de resultaten van het onderzoek werden uitgewisseld
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en een begin werd gemaakt met een coördinatie van het onderzoek, dat op het
gebied van chemische onkruidbestrijding in ons land plaats heeft.
Voor het overige wordt voor de resultaten der onderzoekingen, die door de
verschillende instellingen op het gebied der onkruidbestrijding worden verricht,
verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen.
7. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE HOUTWALLEN

Aan de hand van een tweetal overzichten werd in het begin van het afgelopen
jaar een inventarisatie opgesteld betreffende de problemen, die op het gebied van
houtwallenonderzoek in bewerking waren bij de verschillende instituten. Het
doel hiervan was een overzicht van de werkzaamheden te verkrijgen en tevens
de onderlinge samenwerking te bevorderen.
Het houtwallenonderzoek, dat door het Instituut voor toegepast-biologisch
onderzoek in de natuur wordt verricht, had wederom betrekking op de invloed
van de houtwal op het microklimaat van het achterliggende gebied, op de opbrengst van dit gebied en op het optreden van verstuivingen. Bij het Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool en het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek is een onderzoek naar de invloed
van populieren op de groei van aangrenzende gewassen in bewerking.
Tevens werd in samenwerking met een aantal andere diensten en instellingen
begonnen met een onderzoek naar de reactie van verschillende houtsoorten op
de overstromingen van 1 Februari 1953.
8. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE SPORENELEMENTEN

De resultaten van de in 1952 gehouden enquête betreffende de sporenelementendeficiënties, die bij land- en tuinbouwgewassen en de veestapel optreden, werden vastgelegd in een drietal afzonderlijke rapporten. Het ligt in de bedoeling
deze rapporten te combineren tot één overzicht, dat kan dienen als basis voor
toekomstig onderzoek. De werkzaamheden hieromtrent waren aan het einde van
1953 nog niet geheel gereed.
In het Physisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Utrecht werd verder
gewerkt aan methoden voor de spectrochemische bepaling van sporenelementen,
voornamelijk in gewasmonsters. Als criterium voor het gehalte, waarmee een
element in het monster voorkomt, wordt gebruikt de sterkte van een spectraallijn van het element in verhouding tot andere lijnsterkten in het spectrum van een
boogontlading, waarvan één der koolelectroden een kleine hoeveelheid van het
monster bevat. Oorspronkelijk werd de sterkteverhouding der spectraallijnen
gemeten langs fotografische weg, doch daar deze methode tijdrovend en gecompliceerd is, werd in het afgelopen jaar een foto-electrische apparatuur ontwikkeld. De bouw en de beproeving van deze opstelling, voorlopig voor één lijnenpaar, kwam gereed. De bereikte nauwkeurigheid voldoet nog niet geheel aan de
eisen, hetgeen vooral te wijten is aan onregelmatigheden in de samenstelling van
het chemisch voorbewerkte monster en in de boogontlading. Het ligt dan ook in
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de bedoeling het zwaartepunt van het onderzoek te brengen op de chemische
voorbewerking.
In het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool te Wageningen werden onderzoekingen betreffende de invloed van magnesium op de
mangaanopname voortgezet, zowel te velde als in voedingsoplossingen. In verschillende gevallen verminderde de mangaanopname op zure percelen, wanneer
magnesium werd toegediend. Bij granen en aardappelen had een magnesiumtoediening bij een hogere p H geen daling van het mangaangehalte ten gevolge.
9. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BESTRIJDING VAN LEVERBOT

Het leverbotvraagstuk wordt van verschillende kanten onderzocht: enerzijds
wordt getracht de ziekte te bestrijden door de tussengastheer van het botje - een
slakje, dat zich vooral in vochtige greppels en waarschijnlijk ook aan slootkanten
ophoudt - te doden, anderzijds wordt onderzoek gedaan over een directe bcstrijdingswijze met behulp van geneesmiddelen.
Bij het door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uitgevoerde onderzoek naar bestrijdingsmiddelen voor de tussengastheer leverde bespuiting met D N C (dinitro-orthocresol) goede resultaten op. Het ligt in de
bedoeling in het komende jaar een vergelijking te maken tussen de resultaten
van een zoutbehandeling en die van DNC-bespuitingen. De zoutbehandeling
werd reeds eerder met goed gevolg toegepast door Mevrouw Dr N . L. WibautIsebree Moens.
Op de Kliniek voor Inwendige Ziekten en Buitenpraktijk van de Veeartsenijkundige Faculteit te Utrecht werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van een leverbotbestrijding bij runderen door toediening van hexachlooraethaan. Daar een onoordeelkundige toediening van dit middel kan leiden tot
het optreden van vergiftigingsverschijnselen, werd een onderzoek ingesteld naar
een dosis, die het gewenste resultaat mogelijk maakt zonder schadelijke neven
verschijnselen op te wekken.
10. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE KOPZIEKTE BIJ RUNDEREN

De kopziekte veroorzaakt jaarlijks een grote schade aan de rundveestapel, een
schade, die niet alleen door veterinaire maatregelen bestreden kan worden, doch
die ook van landbouwkundige zijde te beïnvloeden is.
Er is op het gebied van de kopziekte al een groot aantal gegevens verzameld,
doch hoe de afzonderlijke factoren, zoals voeding en verzorging van het vee,
de bemesting van de weidegronden e.d. in elkaar grijpen, is niet bekend. Om
hierin een beter inzicht te verkrijgen werd de Werkgroep Onderzoek Kopziekte
opgericht, waarin onderzoekers op het gebied van de veeteelt, de diergeneeskunde en de akker- en weidebouw werden opgenomen. Tevens werd in deze
werkgroep het contact met België gerealiseerd en wel door het lidmaatschap van
twee Belgische onderzoekers.
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In het afgelopen jaar werden voorbereidingen getroffen voor het in 1954 te
verrichten onderzoek. Zo werd een plan uitgewerkt voor een onderzoek in de
buitenpraktijk van de Veeartsenijkundige Faculteit van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, waarbij zal worden nagegaan of door een nauwkeurige toepassing van
de reeds bekende landbouwkundige maatregelen het aantal kopziekte-gevallen
kan worden verlaagd. Hier tegenover staan proeven, die ten doel hebben om na
te gaan welke elementen, als ze in overmaat worden toegediend, kopziekte veroorzaken. Ten slotte zal nog worden onderzocht of door het toedienen van koekjes, die magnesium-oxyde bevatten, het optreden van kopziekte kan worden
voorkomen.
11. CONTACT-COMMISSIE VOOR ONDERZOEK INZAKE LUCHTTECHNIEK

De luchttechniek vormt voor de land- en tuinbouw en voor de bewaring van
de producten er van een belangrijke wetenschap. De snelle ontwikkeling, die
deze wetenschap in de laatste decennia heeft ondergaan, maakt het dan ook van
belang, dat de verschillende onderzoekers op dit terrein op de hoogte raken en
blijven van eikaars werk. Om hierin te kunnen voorzien werd in het afgelopen
jaar een contact-commissie opgericht, waarin de wetenschappelijke onderzoekers,
die in de verschillende instituten op luchttechnisch gebied werkzaam zijn, werden opgenomen. Deze commissie heeft ten doel het onderlinge contact te bevorderen en een uitwisseling van gedachten mogelijk te maken.
In verband hiermede werden korte overzichten opgesteld betreffende de werkzaamheden, die op luchttechnisch gebied op de verschillende instituten worden
verricht, en de daarmede samenhangende problemen. Tevens werd overleg
gepleegd om te komen tot een gemeenschappelijke literatuurdocumentatie. De
beschikbare instrumenten op luchttechnisch gebied werden geïnventariseerd; deze
gegevens werden ter kennis gebracht van de commissieleden.
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VAN LANDBOUWKUNDIGE MAATREGELEN

N a afsluiting van het onderzoek over het effect van rijenbemesting ten opzichte
van breedwerpige bemesting werd op het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen begonnen met een onderzoek
naar de mogelijkheid om de invloed van windschermen op de opbrengst en de
groei der gewassen vooruit te berekenen. Uit literatuurstudie kon geconcludeerd
worden, dat reeds na een afstand van driemaal de hoogte van het windscherm
de vermindering in windsnelheid ongeveer 10 % , dus gering is. Uit de literatuur
is voorts nog niet gebleken, dat het windscherm invloed uitoefent op de verdamping.
Door toepassing van de gelijkvormigheidsleer op een model, waaraan door
bestraling energie werd toegevoegd, werd gevonden, dat de verdamping behoorlijk met de theoretische verwachting overeenkwam.

2. ONDERZOEKINGEN OVER DE LUCHTVERONTREINIGING DOOR INDUSTRIEGASSEN

Reeds enige jaren is het bekend, dat in sommige streken van ons land onder
bepaalde omstandigheden beschadigingen aan land- en tuinbouwgewassen optreden als gevolg van de aanwezigheid van industriegassen in de buitenlucht.
Aangezien deze schade in omvang toeneemt, wordt het urgent te trachten tot een
oplossing te komen, ook met het oog op de toenemende bevolkingsdichtheid, de
steeds groeiende industrialisatie en de noodzaak van een hoge productie van
land- en tuinbouw. Toen dan ook in de zomer van 1953 uit de omgeving van
Beverwijk ernstige klachten werden vernomen over de beschadiging aan bloembolgewassen, in het bijzonder aan gladiolen, door industriegassen, werd hierin
aanleiding gevonden een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de schade
en naar de wijze, waarop deze kan worden voorkomen.
Hoewel een dergelijk onderzoek wellicht in internationaal verband, via de
O.E.E.C., zou kunnen worden geëntameerd, omdat het een probleem is, dat niet
uitsluitend in Nederland wordt aangetroffen, werd in verband met de vele tijd,
die een dergelijke procedure vereist, besloten zo spoedig mogelijk nationaal te
beginnen en wel voorlopig in de omgeving van Beverwijk.
De eerste werkzaamheden betroffen de opstelling van een literatuuroverzicht
en het verrichten van een oriënterend onderzoek bij gladiolen. Omtrent beide
punten werd een rapport opgesteld, dat aan het einde van 1953 gereed was. Aan
de hand van dit rapport zal een commissie, waarin de bij dit probleem betrokken
instanties vertegenwoordigd zijn, besluiten in welke richting het onderzoek zal
worden gedaan en welke facetten nader moeten worden belicht.
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3.

O N D E R Z O E K I N G E N

O V E R

D E

PERZIKBLADLUIS

Het onderzoek over de perzikbladluis, dat door de heer D. Hille Ris Lambers
te Bennekom wordt verricht, geschiedde wederom in samenwerking met de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst, het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, alle
te Wageningen, terwijl voorts nauw contact met diverse instituten en onderzoekers in het buitenland werd onderhouden.
Omtrent de werkzaamheden kan het volgende worden vermeld. In het afgelopen jaar werd slechts terloops morphologisch onderzoek gedaan, terwijl werk
van meer direct practisch belang het verrichten van kruisingen onmogelijk maakte. Het onderzoek naar de verwante soorten werd in handen gegeven van de heer
Ir W. Meier te Zürich-Oerlikon, die hierop in 1954 te Zürich promoveert. Het
is bevredigend, dat dit werk in Zwitserland kan worden uitgevoerd, omdat twee
kwesties uit het proefschrift van Dr Fenjves, die in Zürich op de perzikluis promoveerde, beter ter plaatse kunnen worden opgelost. Het betreft de in Zwitserland gevonden overwintering van perzikluizen als ei op wilde rozen en de voorkeur van perzikluizen voor vrijstaande perzikbomen boven leibomen. Dit laatste is in tegenspraak met de overal elders gedane waarnemingen.
Het onderzoek naar de betekenis van Amerikaanse vogelkers als winterwaard
voor perzikluizen kon niet worden voortgezet. Wel werd een onderzoek uitgevoerd omtrent de herkomst van die gevleugelde perzikluizen, die het vroegst
aardappelen koloniseerden. Alle ontvangen materiaal, ook uit de Noordelijke
provincies, bestond uit dieren, die rechtstreeks afstammen van op perzik of
Amerikaanse vogelkers overwinterende luizen.
Bij deze kwestie sluit aan het overwinteren van perzikluizen in voederbietenkuilen, een vraagstuk, dat thans grote belangstelling ondervindt. Op de voorzijde
van geopende bietenkuilen worden in Nederland 5 soorten luizen op de spruiten
aangetroffen, nl.:
a. Rhopalosiphoninus tulipaellus THEOB.;
b. Myzus persicae SULZER, de perzikluis;
c. Rbopalosiphoninus latysiphon DAVIDSON, die ook aardappelen te velde en in
bewaarplaatsen aantast;
d. Aulacorthum solani KLTB., de boterbloemluis, als aardappelluis welbekend;
e. Myzus ascalonicus DONCASTER, die ook op aardappel voorkomt en verdacht
wordt van het overbrengen van bladrol.
De soorten c-e komen zelden in bietenkuilen voor. Er is een streven om door
middel van een bestrijding van bladluizen in de kuilen gedurende de winter de
bietenkuilen als bron voor het vergelingsziekte-virus uit te schakelen. Het staat
vast, dat inderdaad vanuit bietenkuilen vergelingsziekte wordt verbreid, maar
het mechanisme hiervan is niet behoorlijk onderzocht. Het is namelijk de vraag of
en in welke mate de luizen, die in het voorjaar in de geopende kuilen worden
gevonden, werkelijk in de kuil overwinterd hebben, terwijl voorts niet bekend
is in welke mate de vijf genoemde luizen een rol spelen als overbrenger van ver48

gelingsziekte van de kuil naar het veld en in het veld zelf. De soorten a, c, d, en
e zijn dieren, die bij uitstek in staat zijn te leven en te overwinteren onder omstandigheden, zoals de bietenkuil die verschaft; ze leven permanent of tijdelijk
ondergronds. Er behoeft dan ook niet aan te worden getwijfeld, dat Rbopalosiphoninus tulipaellus THEOB., de soort, die men verreweg het meeste bij het kuilenonderzoek vindt, ook werkelijk de gehele winter in de kuil doorbrengt en zich
daar vermeerdert. Maar deze soort wordt door slechts één onderzoeker als vector
van vergelingsziekte beschouwd, terwijl de anderen negatieve resultaten vermelden.
Myzus persicae SULZER is ongetwijfeld de meest efficiënte vector van de
vergelingsziekte en deze soort wordt ook af en toe in het voorjaar in reeds geopende kuilen gevonden. Het is evenwel de vraag of de dieren, die men dan
vindt, afkomstig zijn van een zeer vroege kolonisatie door van elders komende
gevleugelden, dan wel of de soort inderdaad de gehele winter in de kuil aanwezig
is. Gegevens over deze essentiële kwestie ontbreken. Op grond van de biologie
lijkt het onwaarschijnlijk, dat de perzikluis tot overwintering in bietenkuilen in
staat is.
Ten overvloede zij medegedeeld, dat de vraag hoe de perzikluizen in het voorjaar in een bietenkuil kwamen, niets verandert aan de stelling, dat bietenkuilen
zeer gevaarlijk zijn als bron voor vergelingsziekte, zodra bieten te velde aanwezig zijn. Maar rechtstreekse bestrijding van virusoverbrengende luizen in bietenkuilen gedurende de winter heeft eerst dan zin, indien bekend is, dat de luizen, die men denkt te treffen, inderdaad het virus kunnen overbrengen en dat de
luis, waarvan men de gevaarlijkheid als vector van vergelingsziekte kent, ook
inderdaad in bietenkuilen overwintert. Verder onderzoek in deze richting is zeer
nodig. Dat voor de vroegste besmetting van aardappelen te velde in de gebieden,
waar de perzik ontbreekt, bietenkuilen van betekenis zijn, is tot nu toe uit het
onderzoek niet gebleken.
De proeven met het systemische aphicide Systox werden voortgezet. Aan Yvirus werd verder geen aandacht besteed. In 1952 werden proeven genomen,
waarbij op één object slechts 3 bespuitingen werden uitgevoerd op zorgvuldig
gekozen momenten. Daar de infectie met bladrol van buiten het veld blijkbaar
gering was, vertoonde de nateelt in 1952 werkelijk spectaculaire verschillen in
bladrolbesmetting tussen behandelde en onbehandelde objecten. Ten einde meer
gegevens over het vergiftigen van de knollen te krijgen, werd een proefveld
regelmatig met een 10-voudige dosis Systox behandeld en de knollen voor onderzoek opgestuurd. Het gewas reageerde alsof het met sporen onkruidbestrijdende
groeistoffen was behandeld. Het resultaat van het onderzoek der knollen is nog
niet bekend.
Het onderzoek met de vangbakken werd uitgebreid, zodat de Keuringsdiensten
in 1953 178 gele vallen in bedrijf hadden. Dit maakte het nodig het personeel,
dat door de gewestelijke Keuringsdiensten voor het onderzoek der vangsten wordt
gebruikt, uit te breiden, terwijl de reeds ingewerkte groep met bevredigende resultaten verder werd geïnstrueerd. Het onderzoek der vangsten werd uitgebreid
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met het tellen van boterbloemluizen (Aulacorthum solani KLTB.), aarappeltopluizen (Macrosipbum euphorbiae THOS.) en sjalottenluizen (Myzus ascalonicus
DONCASTER).

Bijna 14 dagen vroeger dan in de twee voorafgaande jaren traden in vele
gebieden buitengewoon grote vluchten van de perzikluis op. Reeds in de laatste
dagen van Juni dreigde de situatie zeer ernstig te worden, zodat na overleg met
de N.A.K. een aantal gebieden werd geadviseerd de reeds vervroegde rooidata
tot het uiterste te vervroegen, terwijl alle Keuringsdiensten werden gewezen op
het dreigende gevaar. Gebleken is, dat geruime tijd vóór de perzikluis de boterbloemluis en de sjalottenluis begonnen te vliegen, terwijl de aardappeltopluis
plaatselijk wel talrijk optrad, maar gelijktijdig met de perzikluis. In sommige
vallen werden bijna evenveel boterbloemluizen als perzikluizen gevangen.
Uit proeven, gepubliceerd door de Stichting voor Aardappelbewaring, bleek,
dat door zeer laat poten van aardappels een wat virusziekten betreft zeer gezond
pootgoed is te verkrijgen. Mogelijk hangt dit samen met het gedrag der bladluizen, zodat het onderzoek in die richting werd uitgebreid. Hierbij doet zich een
moeilijkheid voor. Zoals bekend, vliegen in de herfst gevleugelde perzikluizen
naar de perzik en naar vele andere Prunussoorten, waar ten slotte de wintereieren
worden gelegd. Aan een gevangen, dode luis kan men niet zien of dit dier op weg
was naar een perzik en geen interesse voor de aardappelen meer had, of dat het
op zoek was naar andere aardappelplanten. Dit is uiteraard voor het probleem
der virusverspreiding van belang. De mogelijkheid bestond dus, dat het onderzoek met bakken voor deze vorm van poterteelt waardeloos was. Daarom werd
het aangevuld met tellingen van luizen op de planten, waarbij in 1952 inderdaad
verrassend weinig luizen werden gevonden.
Het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek organiseerde met de
Stichting voor Aardappelbewaring een interprovinciale proef, waarbij de vangsten volledig te Bennekom werden onderzocht. Reeds spoedig bleek, dat zeer
grote verschillen in gevangen perzikluizen voorkwamen, ook in de nazomer, in
die zin, dat in het Zuiden in het algemeen zeer veel minder perzikluizen werden
gevangen dan in het Noorden; dit is dus tegengesteld aan de toestand in de voorzomer. Dit verschijnsel kon op theoretische gronden worden verwacht. Het verloop van de vangstcurve, gecombineerd met gegevens over de virusbesmetting,
moet leren welke pootdatum in de nazomer op zijn vroegst kan worden toegestaan om een zo gezond mogelijk gewas te krijgen met de grootst mogelijke opbrengst. Uit de proefresultaten van 1953 kan reeds geconcludeerd worden, dat
de teelt van aardappelen als stoppelgewas risico's inhoudt, wat virusbesmetting
betreft analoog aan die bij de normale voorjaarsteelt en dat de bladluisontwikkeling samenhangt met het al of niet optreden van sterke virusbesmetting. Enige
zekerheid over het reisdoel van de gevangen perzikluizen kon worden verkregen
door regelmatig te controleren wat op perzik en Amerikaanse vogelkers arriveerde. In de periode, dat virusbesmetting werd veroorzaakt, werden geen luizen op
perzik enz. gevonden.
Het onderzoek naar de verwante soorten heeft nu ook elders het besef gewekt,
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dat voorzichtigheid bij conclusies uit de hoeveelheid gevangen gevleugelde „perzikluizen" noodzakelijk is. Een in Canada op viooltjes als ei overwinterende luis
werd geïdentificeerd als Myzus eertus WLK., in Europa nu welbekend, waarop uit
Canada en Maine een enorme hoeveelheid Myzus uit (net-)vangsten ter onderzoek werden ontvangen. Ook de gehele vangst uit de Zwitserse vangbakken over
1952 werd, voor zover het Myzus betrof, gecontroleerd.
Het aantal adviezen aan binnen- en buitenlandse onderzoekers nam opnieuw
toe, zodat voor determinaties weinig gelegenheid over bleef. Het vijfde deel van
een verhandeling over de bladluizen van Europa verscheen in druk, terwijl in
samenwerking met de Heren Ir A. Reestman en A. Schepers van het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek een publicatie verscheen over proeven met Systox en D D T tegen aardappelbladluizen, respectievelijk virusziekten.
Een aantal onderzoekers uit binnen- en buitenland bezocht het laboratorium, waar
een entomoloog uit Israël enige tijd bleef werken en goede diensten bewees bij de
vertaling van enkele Russische publicaties. Voorts werd deelgenomen aan de
jaarlijkse conferentie van de Werkgroep Bladluisonderzoek van de Engelse Agricultural Research Council.

4. ONDERZOEKINGEN OVER POLYPLOIDE CULTUURGEWASSEN

Op het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen van de Landbouwhogeschool te Wageningen werden onderzoekingen verricht over de polyploïdie
van cultuurgewassen. Over deze werkzaamheden kan het volgende worden medegedeeld.
De tetraploïde rogge toonde, na een aanvankelijke moeilijke ontwikkeling gedurende herfst en winter, in het voorjaar op de proefvelden op zandgrond een
goed herstel. De stand op het ene proefveld, van het reeds enige jaren veredelde
materiaal, was ten slotte zeer goed. De aarvorm was in het algemeen mooi en
regelmatig, de korrelzetting bleek weer vooruitgegaan te zijn in vergelijking met
het voorgaande jaar. Er was een duidelijk waarneembaar verschil met het jongere materiaal op het andere veld, dat als gewas minder regelmatig en wat betreft
de korrelzetting over het geheel minder goed was. De maatstaven voor aargewicht en uitstoeling van het voor uitzaai bestemde materiaal konden dit jaar vrij
hoog gesteld worden.
De inzaai van de proefvelden verliep deze herfst onder bijzonder gunstige
omstandigheden. Opkomst en eerste groei, zowel op de klei als op het zand, waren zeer gunstig.
Van de oudste tetraploïde stammen werden gedurende de zomer klonen gemaakt, uitsluitend van cytologisch gecontroleerde euploïde planten; hiermede
werd in de herfst een blokkenproef aangelegd.
De gegevens, die binnen kwamen van de met tetraploïde rogge genomen practijkproeven, waren ook dit jaar bemoedigend; de opbrengst van de tetraploïde
rogge was ongeveer even hoog of iets hoger dan die van diploïde rogge.
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In een vergelijkende proef, met verschillende tetraploïde roggevormen, bleken
de opbrengsten van de tetraploïde rogge, afkomstig van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, en die van de Duitse Tetraroggen even groot te
zijn, terwijl de opbrengst van de Zweedse Dubbelstâlrâg iets lager lag. Tevens
kwam uit deze proef naar voren, dat voor tetraploïde rogge een vrij hoge zaaidichtheid het gunstigst is. Practijkproeven, vooral ook bemestingsproeven, op
iets zwaardere gronden, b.v. lichte zavel en goede vochthoudende zandgrond,
blijven gewenst.
Het onderzoek van de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. naar de bakwaarde van
tetraploïde rogge bevestigde opnieuw de in voorgaande jaren verkregen resultaten, namelijk een hoger eiwitgehalte van de tetraploïde rogge en een geringere
amylase-activiteit, wat zich in vele gevallen uit in een betere broodkwaliteit.
Het Nederlandse Proefstation voor Stroverwerking te Groningen zette het
onderzoek naar de vezelkwaliteit van tetraploïde rogge voort. Als bevestiging
van vroeger onderzoek bleek ook thans, dat bij een ongeveer gelijk percentage
vezels ten opzichte van niet-vezels de gemiddelde vezellengte bij tetraploïde
rogge groter was dan bij diploïde rogge, terwijl het percentage lange vezels (langer dan 1,4 mm) bij de tetraploïde rogge belangrijk hoger was dan bij de diploïde. Op grond hiervan wordt de tetraploïde rogge van belang geacht voor papiertechnische toepassingen.
Uit mixoploïd materiaal van een vijftal rassen werden dit jaar ruim 800 nieuwe tetraploïden verkregen. Colchicinebehandelingen werden uitgevoerd met
nieuwe diploïde roggevormen, waaronder kwekersmateriaal.
Het tetraploïde materiaal van k a n a r i e en b o e k w e i t werd voortgeteeld,
waarbij alleen de beste stammen, op grond van sprekende verschillen in fertiliteit,
voor uitzaai werden gebruikt.
Het tetraploïde v l a s , een drietal cultuurrassen omvattend, werd dit jaar voortgeteeld, evenals het mixoploïde materiaal van een aantal roestresistente vlasrassen, van olievlas en van Linum grandiflorum.
Mixoploïd materiaal van k a r wij werd voortgeteeld, waarbij na cytologisch
onderzoek alleen planten met tetraploïd of overwegend tetraploïd weefsel zijn
aangehouden.
De mixoploïden van de verschillende colchicinebehandelingen bij k o o l z a a d
werden in het voorjaar op het veld uitgeplant, waarbij de vier rassen van elkaar
geïsoleerd werden gehouden. Gedurende het groeiseizoen werden van de tetraploïd uitziende planten bloemknoppen ingezameld voor cytologisch onderzoek.
Naderhand werden deze planten geoogst.
Op verzoek van de Stichting voor Plantenveredeling werd in het voorjaar een
onderzoek ingesteld naar een geschikte methode van colchicinebehandeling voor
a a r d a p p e l - m a t e r i a a l . Er werden verschillende methoden geprobeerd, waarbij
met kieming op colchicine-agar een positieve reactie werd verkregen. Zwakke
concentraties bleken de gunstigste. De proeven zullen in het komende jaar worden herhaald.
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FIG. 11.Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltjes T.N.O.: het effect
van het wassen van consumptie-aardappelen (links ongewassen, rechts gewassen).

FIG. 12. Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten. Proef
over transport van een fungicide door plantenweefsel.
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FIG. 13. Het inspuiten van bloedserum van een op drachtigheid te onderzoeken merrie
bij een mannelijke kikker.
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FIG. 14.Het afnemen van urine bij een met bloedserum, van een op drachtigheid te
onderzoeken merrie, ingespoten mannelijke kikker voor het onderzoek op de
aanwezigheid van zaadcellen.

5.

ONDERZOEKINGEN

O V E R D E BLOEMBIOLOGIE BIJ APPEL E N PEER

Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
te Wageningen worden onderzoekingen verricht over de groei van de bloem tot
rijpe vrucht. Als eerste onderwerp hieromtrent werden proeven genomen over ds
kieming en de bewaring van appel- en perestuifmeel. Reeds eerder werd aangetoond, dat bij appel- en perestuifmeel het aantal stuifmeelkorrels per druppel
invloed uitoefent op de kieming. Het verband tussen stijgend aantal stuifmeelkorrels per vloeistofeenheid en de kieming is lineair en onafhankelijk van de
aanwezigheid van boorzuur. Gedacht wordt aan een quantitatieve invloed van
enzymen, afgescheiden door de stuifmeelkorrels. Door anderen is een analoge
invloed van de concentratie op de levensverrichtingen van schimmelsporen en
spermatozoïden vastgesteld. De invloed van borium op de kieming komt voornamelijk tot uiting in het voorkomen van barsten van de stuifmeelkorrels en een
verhoging van de kiemsnelheid. Uit proeven bleek, dat de invloed van borium
groter is naarmate de suikerconcentratie van de kiemoplossing kleiner is; bij het
hoger worden van de concentratie neemt de invloed af. De kieming van perestuifmeel werd niet beïnvloed door MnS04 en/? -indolylazijnzuur.
Op bloembiologisch gebied werden proeven genomen om na te gaan, welke
invloed door boriumbespuitingen op de vruchtzetting bij appel en peer wordt
uitgeoefend. Bij appels werden tot nu toe geen resultaten bereikt, bij peren werd
een aanwijzing verkregen, dat boriumbespuiting de vruchtzetting enigermate begunstigt. De oogst ging echter door vorst verloren.
Omtrent de invloed van het aantal levende stuifmeelkorrels op de stempel
werd zowel bij peren als bij appels gevonden, dat met een mengsel, dat 10 %
levend stuifmeel bevat, nog een behoorlijke vruchtzetting verkregen kan worden.
Zelfs werd na bestuiving met een mengsel, dat ongeveer 2°/o levend stuifmeel
bevatte, nog een matige oogst verkregen. Het gemiddelde aantal pitten per vrucht
daalde echter met toenemende verdunning van het stuifmeel.
Stuifmeel van Clapp's Favorite, dat respectievelijk bij 2 à 5° C en bij ongeveer -20° C bewaard was, werd na 3 jaar in de boomgaard getoetst. Het bij
-20° C bewaarde stuifmeel gaf een uitstekende vruchtzetting, terwijl het bij 2 à
5° C bewaarde stuifmeel geen vruchtzetting meer gaf.
Bij appels werd nagegaan of het afdekken van de stempels met vaseline of
lanoline na bestuiving, het inhullen en emasculeren kon vervangen. Vaseline
bleek bijna even goed te voldoen als inhullen; lanoline had een enigszins schadelijk effect. Het voordeel van de „vaseline-methode" is gelegen in het feit, dat
meer kruisingen in dezelfde tijd uitgevoerd kunnen worden.
Door één bepaald bloemorgaan of meerdere organen van onbestoven bloemen
te verwijderen werd bij peren nagegaan, welke bloemdelen attractief zijn voor
insecten. Evenals bij appels kwam vast te staan, dat de insecten voornamelijk
door de bloemkroon aangelokt worden. Ook de meeldraden bleken enige attractiviteit te bezitten. Zijn bloemkroon en meeldraden beide verwijderd, dan treedt
geen insectenbezoek meer op.
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Een aantal proeven betreffende de invloed van de temperatuur op de vruchtzetting, de invloed van herhaalde groeistofbespuitingen op de parthenocarpe
vruchtzetting en de mogelijkheid om peren met appels te kruisen door middel
van boorzuurbespuitingen, mislukten door het optreden van nachtvorst.
Proeven over de kieming en de ademhaling van appelzaden in een vochtige
omgeving bij 4° C en bij 25° C brachten naast enkele punten van overeenkomst,
ook belangrijke verschillen aan het licht, bij 25° C is de ademhalingsintensiteit
veel groter, de kiemkracht van het embryo geringer, de groei van de zaailingen
langzaam en dwergachtig, terwijl zaden bij 25° C bewaard, nooit intact kiemen.
De sterk verhoogde (700-1000 % hoger) ademhalingsintensiteit is mogelijk aanleiding, dat geen evenwicht tussen afbraak van reservestoffen en opbouw van
de voor kieming nodige stoffen bereikt wordt. Ten gevolge hiervan kan een tekort aan essentiële stoffen ontstaan.
Kiemproeven met embryo's en intacte zaden wezen uit, dat de optimale kiemtemperatuur voor embryo's hoger (bij ± 20 à 25° C) dan voor zaden ( ± 15° C)
ligt. Dit bevestigt min of meer het bovenstaande: blijkbaar worden bij de ademhaling dezelfde stoffen verbruikt als bij de kieming en hoe hoger de temperatuur,
des te sneller deze stoffen verbruikt worden.
Een onderzoek naar de invloed van de zaadhuiden bij 4° C en 25° C wees uit,
dat zowel narijping bij lage temperatuur als de kieming bij hoge temperatuur
vertraagd wordt door het endosperm. In beide gevallen werd met redelijke zekerheid aangetoond, dat de belemmering veroorzaaakt wordt door een mechanische
obstructie van de ademhaling en niet of slechts secundair schuilt in de aanwezigheid van remstoffen.
Appelzaailingen, afkomstig van 6-8 weken te vroeg geoogste zaden (1952)
vertoonden het afgelopen seizoen een slechte groei. De hoofdzaak hiervan is vermoedelijk de te korte stratificatieduur van de zaden, daarnaast slechte groeivoorwaarden in de kas. Alle sinds 1949 opgekweekte zaailingen werden dit voorjaar verplant; ook dit seizoen werd bij geen enkele zaailing bloei geconstateerd.
Gezien de minder goede resultaten met het opkweken van zaailingen in de kas
worden dit seizoen de jonge zaailingen in een bak met hodemverwarming gekweekt. De zaden werden direct in de grond gezaaid, zodat geen verpotten hoefde plaats te vinden. De groei is tot nu toe voortreffelijk.

6. ONDERZOEKINGEN OVER DE INVLOED VAN LICHT BIJ HET KWEKEN VAN STOOKTOMATEN

Op het Laboratorium voor Algemene Plantkunde van de Landbouwhogeschool
te Wageningen wordt een onderzoek verricht over de invloed van kunstmatige
bijbelichting op stooktomaten, waarbij gezocht wordt naar een zodanig gebruik
van kunstlicht, dat een voldoende vroege en rendabele oogst kan worden verkregen.
Onderzocht werd hoe de ontwikkeling van de planten verloopt bij verschil54

lende duur van een basis-bijbelichting van sterke intensiteit door middel van de
hoge-druk-kwiklamp Philips H O 2000. Tevens werd nagegaan hoe een hierop aansluitende belichting met zwak gloeilampenlicht werkt. Een publicatie over
dit onderzoek is in voorbereiding.
In vervolg op deze onderzoekingen werden proeven opgezet, waarbij de invloed van verschillende lichtduur bij uitsluitend kunstlicht wordt onderzocht.
Deze proeven waren aan het einde van 1953 nog niet afgesloten.

7. ONDERZOEKINGEN OVER DE VOEDINGSPHYSIOLOGIE BIJ CULTUURGEWASSEN

Op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden wordt een
onderzoek gedaan over het mechanisme, waarmede plantenwortels voedingszouten uit de bodem opnemen.
Bij het nagaan van de invloed van uitwendige factoren, zoals concentratie,
pH, temperatuur enz., op de ionenopname door de wortels - hetwelk ten doel
heeft nadere gegevens te verkrijgen aangaande de eigenschappen van eventuele
ionen-carriers in de wortel - werd gevonden, dat de kaliumopname door maïswortels in zijn afhankelijkheid van de geboden kaliumconcentratie een gedrag
vertoont, dat afwijkt van het bij het ammonium-, nitraat- en fosfaat-ion gevonden gedrag. Terwijl namelijk de opname van laatstgenoemde ionen vanaf een
concentratie van 5 à 10 mg/l nagenoeg geen stijging meer vertoont, treedt bij de
kaliumopname bij een concentratie van 20 mg/l nog een aanzienlijke stijging op.
De vraag rijst dus, of de kaliumopname een principieel ander gedrag vertoont
dan de opname van de genoemde ionen ofwel dat het hier een nevenverschijnsel
betreft.
Tot de beantwoording van deze vraag werden proeven gedaan over de ionenopname van schijfjes aardappelweefsel. De opname van het ammonium- en fosfaat-ion (de opname van het nitraat-ion werd nog niet onderzocht) vertoont bij
deze schijfjes bij een concentratie van ongeveer 10 mg/l een stijgend en geen vlak
verloop; deze stijging zet zich bij het ammonium-ion zelfs tot een concentratie
van ongeveer 300 mg/l voort.
Het verschil in gedrag tussen aardappelschijfjes en wortels kan verklaard
worden door aan te nemen, dat genoemde ionen bij aardappelschijfjes, in tegenstelling tot wortels, in staat zijn door diffusie het weefsel binnen te dringen. Het
bewijs hiervoor kon echter nog niet geleverd worden.
Het belang van de verklaring van deze effecten bij aardappelschijfjes voor het
beantwoorden van de vraag naar de interpretatie van het afwijkende gedrag van
de kaliumopname bij wortels is duidelijk. Want indien men dit afwijkende gedrag kan zien als een gevolg van het feit, dat kaliumionen in tegenstelling tot
ammonium-, nitraat- en fosfaat-ionen wèl in staat zijn door diffusie het wortelweefsel binnen te dringen, dan zal deze diffusie evenals bij weefselschijfjes vermoedelijk sterk kation- en pH-gevoelig zijn. In deze richting zal het onderzoek
derhalve worden voortgezet.
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8.

O N D E R Z O E K I N G E N OVER KARAKTERISTIEKE G R O O T H E D E N BIJ DE P H O T O S Y N T H È S E

VAN CULTUURGEWASSEN

Deze onderzoekingen, die op het Laboratorium voor Plantenphysiologisch
Onderzoek van de Landbouwhogeschool te Wageningen worden verricht, hebben
ten doel een overzicht te verkrijgen van de kenmerken van het photosyntheseproces bij een aantal belangrijke cultuurgewassen. Dit is van belang voor een
beoordeling van de factoren, die het rendement van de opgenomen zonne-energie
bij het productieproces bepalen;' het kan tevens een hulpmiddel zijn bij onderzoekingen, die ten doel hebben dit rendement te verbeteren.
Veel aandacht werd besteed aan de methodiek van het photosynthese-onderzoek bij hogere planten, in het bijzonder aan de voorwaarden, waaronder de
Warburg-methodiek kan worden gebruikt voor de meting van de photosynthèse
van bladschijfjes. De (XVleverantie door te veel toegepaste carbonaat-bicarbonaat-buffers bleek onvoldoende wanneer deze buffer wordt gebruikt in een
concentratie van 0,1 molair, zoals bij de studie van de photosynthèse van microörganismen gebruikelijk is. De C02-leverantie is echter goed, wanneer een
hogere concentratie (0,5 molair) van de buffer wordt gebruikt. De schijfjes moeten in dit geval boven de vloeistof, op een roostertje worden aangebracht.
Voor de meting van de photosynthèse van grotere plantendelen of van hele
planten, werd een op de infrarood-absorptietechniek berustend apparaat aangepast aan de eisen, die het onderhavige onderzoek stelt.
Bij tarwe, suikerbiet en stoppelknollen werd onder buitencondities de invloed
onderzocht van de lichtintensiteit op de netto droge-stofproductie, betrokken op
de oppervlakte-eenheid blad. In de literatuur is deze grootheid bekend als „net
assimilation rate" (NAR). De N A R geeft een indruk van de photosyntheseactiviteit gedurende langere tijdsintervallen, b.v. in de orde van 1of meer weken.
Een zuivere maat voor de photosynthèse is de NAR niet, daar de netto drogestofproductie behalve door de photosynthese-activiteit der bladeren ook door
die van de overige groene plantendelen wordt bepaald, terwijl daarnaast de
ademhaling van de gehele plant een rol speelt.
Van de geabsorbeerde lichtenergie wordt een gering percentage in de photosynthèse gebruikt, de rest wordt gedegradeerd tot warmte. De relatie tussen
intensiteit der ingestraalde lichtenergie en bladtemperatuur werd daarom bij ver. schillende windsnelheden onderzocht. Het blijkt b.v., dat bij de dikke bladen van
Rhododendron de temperatuur in stilstaande lucht ongeveer 3° C, bij de dunne
bladen van sla ongeveer 2° C stijgt per 10 5 erg/cm 2 /sec. ingestraalde energie.
Opvoering der windsnelheid heeft een sterk afkoelend effect.
Het voor-onderzoek is thans zo ver gevorderd, dat begonnen kan worden met
een systematisch onderzoek van de photosynthèse bij een groot aantal objecten,
waarbij de invloed van de lichtintensiteit, de C02-concentratie, de temperatuur,
de voorraad gevormde assimilaten, de stand der huidmondjes, de leeftijd der bladeren, enz. op de photosynthesesnelheid zal worden onderzocht.
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9. ONDERZOEKINGEN OVER HET SORTIMENT VAN VASTE PLANTEN

Op het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool te Wageningen wordt een onderzoek verricht over de mogelijkheden het sortiment van vaste planten te beperken. Dit is vooral van belang
omdat, in tegenstelling tot houtige gewassen, omtrent de benaming van vaste
planten vaak een zekere verwarring heerst.
De botanische waarnemingen betreffende Helianthemum, Papaver en Delphinium, die reeds in vorige jaren waren uitgevoerd, werden gecontroleerd en aangevuld. Nieuwe geslachten werden niet in studie genomen.
Om een inzicht te krijgen in de vatbaarheid van Delphiniums voor het wit
- de meeldauw Erysiphe palygoni D C - werd begonnen met het verrichten van
waarnemingen tijdens de tweede bloei. Deze gang van zaken zal enige jaren worden voortgezet, waarbij ook gegevens betreffende de eerste bloei verzameld zullen worden; deze waarnemingen zullen in verband gebracht worden met het
verloop van de lucht- en de bodemtemperatuur en de neerslag.
Een door de Bond van Vasteplantenkwekers ingestelde commissie verrichtte
gedurende de zomer een eerste beoordeling van het sortiment Delphiniums; dit
betrof voornamelijk de bloemen. Later zal tevens het gedrag der planten t.o.v.
het wit, de virus- en bacterieziekten, het weerstandsvermogen en dergelijke worden nagegaan. Bij deze beoordeling werden drie groepen onderscheiden, namelijk
een groep van planten, welker cultuur ten zeerste aanbevolen kan worden, een
groep, die voorlopig aangehouden kan worden, en een groep waarvan de cultuur
niet wordt aanbevolen. De resultaten werden aan alle kwekers rondgezonden.
Tevens werd begonnen met het verstrekken van een opgave aan de kwekers omtrent de al of niet juiste benaming van de ingezonden Delphiniumsoorten.
Omtrent het Papaversortiment werd een groot aantal waarnemingen gedaan
betreffende het aantal kelk- en kroonbladen en stempelstralen. Ook bij dit plantenmateriaal werd de juistheid der benaming gecontroleerd. De beoordeling van
het sortiment geschiedde wederom door een commissie van de Bond van Vasteplantenkwekers, waarbij ongeveer eenzelfde groepenindeling als bij de Delphiniums werd gevolgd.
Zowel van het Delphinium- als van het Papaversortiment werden tal van
tekeningen, aquarellen en kleurenfoto's vervaardigd voor documentatiedoeleinden.
10. ONDERZOEKINGEN OVER ENKELE VRUCHTDRAGENDE GEWASSEN

Op het Biologisch Station te Wijster werden onderzoekingen verricht over
enkele vruchtdragende, houtige gewassen.
Zo werd van de in Nederland in het wild verzamelde bramenplanten de periodiciteit van de bloem- en vruchtvorming nagegaan. Bij de soorten, die uitmuntten door grootte en smaak, werden selecties verricht.
Wat betreft de teelt van Viburnum trilobum werd begonnen met het opkwe57

ken van de variëteit „Wentworthi". De bessen van deze laatste soort worden
in Amerika gebruikt voor de verwerking tot gelei.
In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met het bestuderen van de
mogelijkheid om in ons land winterharde druiven te telen. Het druivensortiment
omvat thans 15 botanische soorten, terwijl met enkele proefstations in Canada
en de Verenigde Staten contact werd opgenomen om het sortiment met enkele
aldaar aanwezige rassen uit te breiden.
Ten slotte werd nog een proef opgezet, waarbij wordt nagegaan in hoeverre
het afsluiten van entwonden met plastic invloed heeft op de vergroeiing van de
ent en de onderstam.

11. ONDERZOEKINGEN OVER DE OORZAKEN VAN STERILITEIT BIJ RUNDVEE

In het afgelopen jaar werd onder auspiciën van de Afdeling Diergeneeskunde
een omvangrijk onderzoek opgezet naar de oorzaken en de bestrijding van steriliteit bij rundvee. Hieraan wordt deelgenomen door verschillende instituten en
laboratoria van de Veeartsenijkundige Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht
en door de Rijksseruminrichting te Rotterdam. Om een geregeld contact over de
werkzaamheden mogelijk te maken, werd een werkleidingscommissie ingesteld.
De onderzoekingen namen, voor zover de personeelsbezetting en de outillage
het toelieten, in October 1953 een aanvang.
Het onderzoek over de hormonale stofwisseling bij het rund, dat op het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
wordt verricht, vormt een voortzetting van de werkzaamheden, die sinds 1951
op dit laboratorium ten behoeve van de Gezondheidscommissie voor Dieren uit
de Stichting voor de Landbouw werden uitgevoerd. Aan het einde van 1953 verscheen over dit onderwerp een tweede rapport, dat betrekking had op de tot Mei
1953 bereikte resultaten.
Op de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht werden gegevens verzameld over de resultaten van de kunstmatige inseminatie bij runderen op ongeveer 500 boerderijen over de jaren 19491953. Het ligt in de bedoeling de bedrijven, die regelmatig met vruchtbaarheidsstoornissen te kampen hebben, aan een nader onderzoek te onderwerpen.
De histologie van de uteruswand wordt onderzocht op het Pathologisch Instituut van de Veeartsenijkundige Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht. De
resultaten van dit onderzoek zullen in een in 1954 verschijnende dissertatie worden gepubliceerd.
De onderzoekingen, die door de overige instellingen ter hand zullen worden
genomen - dit zijn het Instituut voor Infectieziekten, het Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten en het Zoötechnisch Instituut, alle van de Veeartsenijkundige Faculteit der Rijksuniversiteit te Utrecht, en de Rijksseruminrichting
te Rotterdam - bevonden zich aan het einde van 1953 nog in een stadium van
voorbereiding.
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12. ONDERZOEKINGEN OVER DE A-SPECIFIEKE REACTIES BIJ DE TUBERCULINATIE
VAN RUNDVEE

Bij het voortschrijden van de sanering van de Nederlandse rundveestapel wat
betreft de tuberculose, vormt het aantal onverklaarbare tuberculinereacties op
geheel t.b.c.-vrije bedrijven een groeiend probleem. Onder auspiciën van de
Afdeling Diergeneeskunde werd dan ook begonnen met een onderzoek over dit
vraagstuk, en wel door het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie der
Rijksuniversiteit te Utrecht, de Rijksseruminrichting te Rotterdam en de Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren. Het onderlinge contact tussen deze instellingen is gerealiseerd in een werkleidingscommissie.

13. ONDERZOEKINGEN OVER HET BESMETTELIJK VERWERPEN BIJ RUNDVEE

Het besmettelijk verwerpen bij rundvee (brucellosis) veroorzaakt de veehouderij een aanzienlijke schade. Om echter tot een georganiseerde bestrijding van
deze ziekte te komen, is het nodig te beschikken over gegevens betreffende een
aantal vraagpunten, welke tot nu toe nog niet beantwoord kunnen worden, zoals
b.v. de waarde der entingen, persisterende titers e.d.
Het onderzoek werd geëntameerd door de Afdeling Diergeneeskunde; de uitvoering er van zal hoofdzakelijk geschieden door de Rijksseruminrichting te
Rotterdam. Ten behoeve van het contact werd een werkleidingscommissie ingesteld.

14. ONDERZOEKINGEN OVER HET GEDRAG VAN LANDBOUWHUISDIEREN

Het onderzoek naar het gedrag van runderen, dat op het Zoölogisch Laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam wordt verricht, heeft
ten doel na te gaan met welke gedragskundige feiten bij de rundveehouderij rekening dient te worden gehouden, opdat een uit economisch oogpunt zo hoog mogelijk rendement kan worden verkregen.
Ten einde een grondslag te leggen, waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd, werd begonnen met een uitgebreid literatuuronderzoek; dit werk is nog
niet geheel voltooid.
Met het concrete onderzoek werd in Maart 1953 begonnen bij de te Sneek
genomen oriënterende proeven omtrent de bruikbaarheid van de zogenaamde
„cafetariastal" voor runderen (zie ook het verslag van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.). De bij deze proeven uitgevoerde gedragsstudie
leverde gegevens omtrent de dressuur, de sociale rangorde, het dagrhythme in
het gedrag der koeien e.d. Deze werkzaamheden worden voortgezet bij de inmiddels onder auspiciën van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
ingerichte, permanente cafetariastal te Weidum (Fr.).
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15. ONDERZOEKINGEN OVER DE INVLOED VAN HET STALKLIMAAT OP DE PRODUCTIE
VAN RUNDVEE

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

16. ONDERZOEKINGEN INZAKE DE BEREIDING VAN VOLVETTE BOERENKAAS

De boerenkaas neemt nog steeds een belangrijke plaats in op de kaasmarkt,
ondanks het feit, dat de kaasbereiding sinds de eeuwwisseling, meer en meer naar
de fabriek is overgegaan. Toch wordt thans nog gedurende de zomer op ongeveer 5000 bedrijven in de provincies Zuid-Holland en Utrecht tweemaal per dag
kaas gemaakt en het is bekend, dat onder deze kazen de beste kwaliteit van de
in ons land geproduceerde kaas gevonden wordt. Toen dan ook de voorzitter
van de Bond van Kaasproducenten met een voorstel kwam om het onderzoek op
het gebied van de bereiding van volvette kaas op de boerderij te intensiveren,
werd hieraan gevolg gegeven door een commissie in het leven te roepen, die hiermede belast werd. Deze commissie is samengesteld uit drie leden, die de practijk
van de boerenkaasbereiding vertegenwoordigen, terwijl voorts de Rijkszuivelconsulenten voor de provincies Zuid-Holland en Utrecht, een vertegenwoordiger
van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek en een vertegenwoordiger
van de Afdeling Zuivel van de Landbouworganisatie T.N.O. er in zitting hebben.
Het eerste overleg betrof het zoeken naar een zelfkazend bedrijf, waarvan de
eigenaar bereid was om proefnemingen voor de commissie te verrichten en naar
een onderzoeker, onder wiens leiding de proefnemingen zouden kunnen geschieden. In beide punten was tegen het einde van 1953 voorzien. Als proefbedrijf
werd gekozen de boerderij „De Carlshoeve" te Zegveld. Verwacht wordt, dat
medio 1954 met de proeven kan worden begonnen.
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