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-1Dit jaarwerd deeerste dagvandevergadering teBonn
gehouden,tererevandeherdenkingvanhet 100-jarigbestaan
vande"LandwirtschaftlicheUntersuchungs-undForschungsanstaltBonnderLandwirtschaftskammerRheinland".Devergadering,diedoorongeveer 350onderzoekerswerdbijgewoond,werd
wederom bezocht doortalrijkegastenuithetbuitenland, o.a.
uitNederland,Zwitserland,Oostenrijk endeScandinavische
landen.Enkelenvanhenhieldenookeenvoordracht.UitNederlandwarenaanwezig;Drs.P.Bruin,Ir.F.J.A.Dechering,
Z.vanDoorn,Dr.Ir.Th.J.Ferrari,Mej. Ir.G.L.Harberts,
Ir.K.J.B,deKleermaeker,Drs.E.E.vanKoetsveld,Dr.J.J.
Lehr,Dr.F.vanderPaauw enDr.J.Th.L.R.Rameau.
Maandag 19september
Öffentliche Festtagung
Dedeelnemerswordenmet tweeautobussennaarBonnvervoerd,
waar 'smorgens,indeFriedrichWilhelmsUniversiteit,de
officiëleplechtigheid plaatsvindtnaaraanleidingvanhet100jarigbestaanvanbovengenoemd onderzoekingsinstituut.
Naeenmuzikale inleidingvoerenverschillende sprekers
hetwoord,waaronderdevoorzittervande"Landwirtschaftskammer
Rheinland",Dr.M.FreyendeMinistervanVoedselvoorziening
enLandbouw, Z.E.Peters.Prof.Dr.L.Schmitt,devoorzitter
vanhet "Verband DeutscherLandwirtschaftlicherUntersuchungsundForschungsanstalten (L.U.F.A.)doetmededelingvandetoekenningvandeHugo-Neubauer-Auszeichnung (dehoogsteonderscheiding)aanhet erelidDr.G.Hager,dievan1924-1948Directeur
vanhetInstituut teBonnisgeweest.
Prof.Dr.NehringvoerthetwoordnamensdeOost-Duitsers,
Dr.BanglernamensdeOostenrijkersenDrs.Bruinnamensde
Nederlanders.
Hiernavolgtdeofficiëleherdenkingsrede doordetegenwoordigeDirecteurvanhetInstituuti
Dr.Naumann-Bonn:"100-JahreagrikulturchemischeArbeit der
LandwirtschaftlichenUntersuchungs-undForschungsanstalt Bonn
imRheinland".
De sprekergeeft eenuitvoerig overzichtvanhet ontstaan
endeontwikkelingvanhetinstituut,waarvandiverseindelandbouwchemie zeerbekende onderzoekers directeur zijngeweest
(Karmrodt,Fleischer,Stutzer,Neubauer enHager).Reedsvande
aanvangafheefthetinstituut zowelcontroleanalysenals
wetenschappelijkeonderzoekingenverricht.TijdenshetdirecteurschapvanStutzer (1877-1898)werdhetaanhetproefstationook
toegestaan levensmiddelenteonderzoeken.Neubauer,dievan
I905-I923directeurwas,werkte ero.a.zijnbekendekiemplantenmethodeuit endeedgedurende ennadeeerstewereldoorlogveel
onderzoek overdestikstofbemestingvangrasland.Hager,dievan
I924-I948directeurwas,heeft o.a.overkopziekte gepubliceerd
enweesophetbelangvaneen juistemineralentoediening.
Deochtendbijeenkomst eindigtmet deuitvoeringvaneen
menuetvanBeethoven.
Indemiddagzitting deelt device-president,Prof.Dr.Scheffer-Göttingen,mee,datdevolgendepersonentotcorresponderend lid zijnbenoemd;
Prof.Dr.A.I.Virtanen enProf.E.Kivinen (Finland),Dipl.Ing.
K,Pawelka,Directeurvan de"Landwirtschaftlich-Chemischen
Bundesversuchsanstalt"te \Jenen alsmedeProf.L.A.V.Almeida
(Portugal).
Dr.Alffontvangt deSprengel-LiebigMedaille inzilver.

-2Vervolgensishetwoord aan
Prof,Dr.Blohm-Kiel,voor zijnvoordracht;"Förderungder
Bodenfruchtbarkeit -einebetriebswirtschaftliche Notwendigkeit
indichtbesiedeltenWirtschaftsräumen".
Hetisnoodzakelijk nieuwewegentezoekenvoorhetbehouden
enverbeterenvandevruchtbaarheid vandegrond.Alspuntenvoor
bodemverbeteringwordengenoemd; structuur,waterverzorging
(ontwatering),kalktoestand,humus,sporenelementen enmagnesium,
vruchtopvolging,grondbewerking.
Landw.-Dir.J.Huber-Bonn:"Ökologieund Pflanzenproduktion
imRheinland"~
Velewetenswaardigheden overdelokale omstandighedenin
hetRijnlandwordenvermeld. O.a.wordtgewezenopdegrote
neerslagverschillen indevlakte enhetheuvelland.De suikerbiet
wordtvoornamelijkindelaagvlakte,deaardappelmeerindehogeregebiedengeteeld.
Devolgende dagenheeft devergadering teBadNeuenahr
plaats.
Dinsdag20september
a.SitzungderFachgruppe zurFörderung derBodenfruchtbarkeit
Dr.Egnér-Uppsala: "DieBedeutung derNährstoffzufuhr
durchLuftundNiederschläge fürdieBodenfruchtbarkeit".
Sedert September1944gaatmeninZwedendevariatiein
samenstellingvanhetregenwaterna,waarbijmenlet opverschilleninverbandmet plaats,tijdvanhet jaarenmetde
aanwezigheid vanindustrieplaatsen.Menheeft thanseennet
vanstations overgeheelScandinavië enFinland,alsmedeenkeleinFrankrijk,België,Nederland,Engeland enDuitsland.
Hetisvanbelanghetaantal stationsnoguit tebreiden.
Hetgehalteaanplantenvoedingsstoffen (N,K,Ca,Senz.)
indelucht enindeneerslagisinhetalgemeenbuitengewoon
laag,dochdehoeveelheden lucht enneerslagdiemet deplanteninaanrakingkomen zijnzeergroot,zodatdedoordelucht
getransporteerdevoedingsstoffentochnogeenbepaalderol
spelen.Het zoutgehaltevandehogere luchtlagenisbepalend
voorde samenstellingvandeneerslag,terwijl dedauwin
evenwichtismet deluchtlagenvlakbovendeaarde.Ammoniakstikstof treftmenalsionaanindeneerslag;dezeisafkomstiguit dehogere luchtlagen.Dedoordelucht toegevoerde
voedingsstoffenzijnvooralvanbelangvoordenatuurlijke
vegetatievanbossen enweiden.
Deinvloedvanindustriegassen opdeplantengroei is
nagegaanineenpotproefmet tarwe opgronden,genomen opwisselendeafstandenvan defabriek.
Prof.Dr.Rossby-Stockholms "Abhängigkeit derchemischen
Zusammensetzung derNiederschTägevomUrsprungderLuftmassen".
De sprekerbegintmethetvertonenvaneenserielichtbeeldenendoetdaarna enige zeervoorlopigemededelingen.Er
wordenbijzonderhedenmeegedeeld overdegeografischevariatie
inde samenstellingvanderegen.Hetis zeermerkwaardig,dat
natrium enchlorideinderegeneengedeeltelijkescheiding
ondergaan:aandekustvaltmeernatrium,landinwaartsmeer
chloride.

-3NaafloopvandemededelingenvanProf.Rossbyheeft een
uitvoerige discussieplaats.Erwordt o.a.gevraagd ofook
radioactieve stoffenindeluchtbestudeerd worden.Ditgebeurtnietaanhet stationvandespreker,welaanandere.
Opdevraagofookhet jodiumgehalte onderzocht is,wordt
verwezennaareenpublikatievanVonFellenberg.Prof.Rauterbergwijst erop,datmen eerstdetechniekmoet bestuderen
ennagaanwat erallemaalaanapparatuurnodigis,vóórmen
besluitmee tewerkenaandit onderzoek.Prof.Rossbydeelt
desgevraagd nogmede,datdeanalysemoeilijk isendatmen
dureapparatennodigheeft;tweeanalystenkunnen slechts
_+50luchtmonsters permaand onderzoeken.
Sitzung derFachgruppe Bodenuntersuchung
Dir.Dr.Balks-Münsters "BerichtüberdieArbeitder
Fachgruppe".
Men onderzoektreedsdegehaltenvandegrond aanmagnesium,mangaan enkoper;menwilookhetgehalteaanborium
onderzoeken.Hetmoeilijkste isechtereenverband teleggen
tussendeanalyse-uitkomsten endebehoeftevandegrond aan
eenbepaald element.Menkanuit degevondengehalten slechts
eenbepaalde tendenshalen,nooitabsolutecijfers.
Voordebepalingvanhet opneembaremangaangebruiktmen
demethodeSchachtschabel.
Voorkopergebruiktmen eennieuwechemischebepaling
vanWesterhoff.Menmaakt eenextractvandegrondmetbehulp
vansalpeterzuur enbepaalthierinhetkopermetdithiocarbaminaat.Menkrijgt sneleenresultaat,datgoedvergelijkbaar
ismet deuitkomstvandemicrochemischemethode.
Voorboriumwordentweemethoden onderzocht,nl.die,
waarbijmeneenextractmaakt inwarmwater endez.g,lactaatmethode.Hetmoeilijkste isweerhetleggenvanhetverband
tussendeuitkomsten endeomstandighedenindepraktijk.
Hetligtnietindebedoelingindetoekomst propaganda
temakenvoorhetregelmatig onderzoekenvandegrond opsporenelementen.Menwilechterweldebeschikkinghebbenover
degeschiktemethoden.Menheeft tegenwoordig ookbelangstellingvoordetuinbouwgronden.
Tot slotlaat spreker staatjeszien,waaruitdetoename
vanhetpercentage inbovengenoemde zingoedverzorgde gronden
blijkt.
Dir.Dr.Riehm-Augustenberg;"Bericht überdieErgebnisse
dersystematischenBodenuntersuchungimBerichtsjahr1954/55".
Defosfaatvoorzieningvandeweidegronden isslechterdan
vandeakkerbouwgronden.Devooruitgang,alsmende jaren
I950/I952bekijkt endaarna1954/1955,isechterbijdeweidegrondengroter.
InDuitsland ishet aantalgrondmonstersdat onderzocht
wordt,afgenomen,inanderelandentoegenomen.In 0.-Duitsland
heeftmen5laboratoriavoorgrondonderzoek, diegezamenlijk
driemaal zoveelmonsters onderzoekenalsdelaboratoriain
W.-Duitsland.
Dr.Riehmlegt erergdenadruk op,dathetgrondonderzoekgesteundmoetworden.

- 4Prof.Dr.Hofmann-Weihenstephan;"DerEnzymspiegelimBoden".
Deenzymen zijn,alsorganischekatalysatoren, zeerbelangrijk.Het eerst onderzocht isdesaccharase.Ditenzym
isvanbelangvoordeafbraakvancellulose enlignine,die
alszodanigniet doordecellen (vanhet dierlijk organisme)
opgenomenkunnenworden.
Erzijnongeveer6publikatiesverschenen overdebepalingsmethoden.Tegenwoordigmaaktmengebruikvanpapierchromatografischemethoden envan radioactieve stoffen.
Aanvankelijk heeftmengewerktmet enzymendieeen
hydrolytische werkinguitoefenen,dehydrolasen.Desynthetiserende enzymenwerkengeheelanders;dezewerken slechts
synthetiserend onderbepaalde omstandigheden.
Ongeveer een jaargeledenismenbegonnenmethetonderzoekvandefosfatase.Urease ishet eerste enzym,datmen
gekristalliseerd bereid heeft;voordeandereisdatheel
moeilijk.
Hetgrootste deelvandeenzymenkomtindegrondvrij
voor.Indienenzymenaandeanorganische bestanddelenvande
grond geadsorbeerdworden,zijnzezeerbestendig.Bijkunstmatige drogingwordennietalle enzymengedood.Geadsorbeerde
enzymenblekenna jarennogactiviteit tevertonen.
Eengrotemoeilijkheid bijhet onderzoekwordtgevormd
doordemonstername.Demonsterswordennl.gemakkelijkverontreinigdmetplantenwortels,waarin ook enzymenvoorkomen.
De enzymendiehetbelangrijkste zijnbijhetgrondonderzoek zijndesaccharase,/?-hydroxylase enurease.
Veengrond heefthet laagste enzymgehalte.VolgensProf.
Rauterbergishetheelmoeilijk omkleineverschilleninactiviteitvasttestellen.Goedegrondvertoont eengroteactiviteit.
Dr.Koster-Hamburg;"DieUntersuchung dergärtnerischen
Erden".
Eenpuntwaaraanmenaandachtmoet schenkenbijhetonderzoekishetfeit,datdewortelontwikkeling bijpotproevenheel
andersisdanbijplanten ophetland.
Bijhet onderzoekvantuinbouwgrondenmoetendemeetmethodeningesteld zijnopveelhogereconcentratiesaanvoedingsstoffendanbijhet onderzoekvanlandbouwgronden.Slechtsde
beschikbarehoeveelheid voedingsstoffenisvanbelang.MenbepaaltP,K,Mg enN;NH.-N enNCK-Nbehoevenniet afzonderlijk
bepaald teworden.VoorDuitslana isdebepalingvanBeenAl
nietvanbelang;bepalingvanB,Mn,Cu enZnvindtmennog
nietnodig.WelvanbelangisdepHendemogelijkheid dezete
kunnenverlagen.
De tuinderheeft slechtsweinigaardeterbeschikking,
vooralbijpotproeven.Onderzochtmoetenworden:
a.pH
b.watergehalte engloeiverlies
c. zoutgehalte
d.beschikbarevoedingsstoffen (N,P,K,Mg).
Erzijnpotproevenmet sierplantengedaan.Bijdiverse
cyclamenvanbeslistgoedecyclamenkwekersblekendeverschillendekaligehalten indegrond tevariërentussen40en600mg
De zoutgehalten zijnvaakheelerghoog.Menkandezeomlaag
brengenmetbehulpvanturfmolm ofbladaarde.Dewatercapaciteitvanturfmolm isgroter.Menkrijgtmeerkieming.
Tot slotpleit desprekervooreen"Gartenbaulicher
Sektor".

- 5Nadezemiddagzittingvindt debesprekingplaatsvande
internationaleuitwisselingvananalyseresultatenvanruwvoedermiddelen.OpverzoekvanMej.Ir.Harbertsisdezebespreking
alsofficieelpuntvanhetprogramma opgenomen,daarvorige
jarengeblekenwas,dathetandersvrijwelondoenlijk is,alle
erbijbetrokkenpersonenbijelkaartekrijgen.Erisdoor16
laboratoriameegewerkt aandit onderzoek (6Nederlandse,5Duitse,
2 Zwitserse,1Oostenrijks,1Belgisch en1Deens); debespreking
wordtbijgewoond door22 onderzoekers,waarvan erzich nog enkelenaanmeldenvoor deelnameaandevolgende enquêten.Denotulen
wordenverzorgd doorMej.Harberts.Opdezeplaatszijslechts
vermeld,datuitvoerigvangedachtengewisseldwordt overde
vraagofelklaboratorium demonstersvolgens zijneigenmethoden
mag onderzoeken,ofdatmenbepaaldewijzenvananalyserenmoet
voorschrijven.Tenslottekomtmentochtot deconclusie,dat
meniedermoet toestaanvolgens zijneigenmethode teanalyseren
(deDuitseinstituten zijnechter,voorwatbetreft debepaling
vanvocht,ruweiwit,verteerbaarruweiwit,ruweceistof,as,
zand encaroteen,verplicht de"Verbandsmethode" toetepassen);
per slotvanrekeningishet slechtsnodig,datmenuitkomsten
krijgt diegoedmet elkaarovereenstemmen.Ookwordtnoguitvoerigbesproken,hoedevolgenderond tezendenmonstersgenomen
moetenwordenenhoe zebehandeldmoetenworden,opdatmenmag
aannemen,datelklaboratorium eenvrijwelidentiekmonster ontvangt.
Woensdag21september
a.SitzungderFachgruppe Tierernährung
Prof.Dr.Nehring-Rostock? "DieBestimmung desLignins
und derKinflussdesligningehaltes aufdieVerdaulichkeitvonFutterstoffen" (nietaangekondigde lezing).
Prof.Nehring spreekt overderesultatenvanuitgebreide
onderzoekingen,dieindelaatste 5 jareninzijninstituut
zijnuitgevoerd endiebinnenkort inhet "ArchivfürTierernährung"gepubliceerd zullenworden.Inverbandmet debekende
bezwarentegendeV/eendermethodevoorderuwe-celstofbepaling,
heeftmengetracht deafzonderlijkecomponenten,lignine,
cellulose enpentosanentebepalen.Menheeftvooralaandacht
besteed aandeligninebepaling,diehetmoeilijkste is.De
analysemethodiek volgens Springergeeft debruikbaarste en
meest reproduceerbarewaarden.Menheeft ooknagegaandeveranderingenvanhet ligninegehaltemethetgroeistadium vande
voederplanten enhetverband tussenhetgehalteaanruwecelstofenaanligninemet deverteerbaarheid gevondenindierproeven.
Voorhetgewone ruv.voederonderzoekheeftmenvoldoende
aande ruwe-celstofbepaling,dochditisniethetgevalvoor
wetenschappelijk onderzoek.Hetblijftvooralsnog eenmoeilijkheid tewetentekomen,hoe delignine eigenlijk indediverse
voederstoffenzit.
Dr.Papendick -Donaueschingen:"überdenOarotingehalt von
Wiesenfutter,unterbesondererBerücksichtigungvonStandortverhältnissenbeimGrünfutterundvon Lagerungsverlusten
beimHeu" (nietaangekondigde lezing),
Volgens sprekerkrijgendedierenvooralinde2ehelft
vandewinter eengebrekaanvitamineA,indienslechtshooi
gevoerd wordt.200mgcarotine/dagwordtalsdeminimalebehoeftevoorhetveebeschouwd.Voertmen silagebij,danzal
inhetalgemeendeCarotine-endusdevitamine-A-verzorging
beter zijn.Aandehandvanvele tabellenwordtaangetoond,

datfactoren,dievaninvloed zijnophetcarotinegehaltevan
weideplanten zijn:bodemtype,standplaats,botanischesamenstelling,klimaat entijdstipvandesnede.Erwordt ookeen
indrukgegevenvandecarotineverliezen bijdehooiwinningen
tijdensdeopslagvanhethooivandeherfst tothetvoorjaar.
Discussie over:"DieMineralstoffversorgung derlandwirtschaftlichenNutztiere" onderleidingvanProf.Dr.Becker-Völkenrode.
Alsinleidingvoordezediscussie,diegedurendemeer
dan2uurgeanimeerd gevoerdwordt,geeft devoorzittereen
korteinleiding over:"DieMineralstoffVersorgungderRinder,
insbesondere derMilchküheinZuckerrübenbetrieben".Erzijn
insuikerbietengebieden specialemoeilijkhedenmet demineralenvoorziening,vooral opdenduurbijdeouderedieren.Er
zijnindiestrekenvrijwel geen weidenaanwezigendaardooris
ookheelweinighooivoorradig.HetCa-enCo-gehaltevanbietenkomtvooreengroot deelindemelasse terecht.Devitamine-D-verzorgingvankoeiendieveel suikerbietenblad krijgen,kanmoeilijk zijn.Menmoet zedagelijkseentijdbuiten
latenlopenofanders extravitamineDgeven.
Bietenblad bevat tussende2en Af°oxaalzuurindedroge
stof.EenoptimaleCa-verzorging derdierenisslechtsmogelijknagoedchemisch onderzoekvanhetvoer.DeP-voorzieningisvaak onvoldoende,vooralinweidegras.Ditgeldtvooralvoordroogstaandekoeienvóórhetkalven (hoogproducerende
dierenkrijgenkrachtvoer).
Mgheefthet dierwaarschijnlijk slechtsweinignodig.
DoorhethogeK-gehalte vanvelevoederplantenwordtvaak
eenslechteNa-huishoudingveroorzaakt.Demaximaaltoelaatbarehoeveelhedenbietenblad resp.bietenbladsilage zijn,in
verbandmet demineralenvoorziening,resp.50kgen30kgper
koeperdag.
Na dezeinleidendebesprekingwordtuitvoeriggediscussieerd overdefosfaatvoorzieningvanhetvee,dieinDuitslandnogeenprobleemvormt.Menbespreekt demogelijkhedende
produktievanvoederfosfatenteverhogen.Onderdetegenwoordigeomstandigheden zoumen ongeveer50gfosforzurevoederkalk (dicalciumfosfaat)perkoeperdagmoeten geven. Deze
hoeveelheid isechter op geen stukkennabeschikbaar.
Erblijkentweeverschillende richtingenvoorgestaante
worden overdewijze,waaropmenmoet zorgendathetveevoldoendefosfaatkrijgt.Prof.Nehringverkondigt,onderluid
applaus,datmenhetfosfaataanhet dierviadeplantmoet
toevoegen;verhoogd P-gehalte vandeplantgaatvermoedelijk
ook samenmet eenhogere opbrengst.Riehmenaanhangerswillen
zoweleenextrafosfaatbemesting geven alsvoederfosfaatper
osaanhetdier,zeker zolanginDuitsland defosfaatgehalten
vandevoederplanten zolaagzijn.VolgensRiehm zoumendoor
verhoogdeP-bemesting grotere opbrengstenkrijgen,echter
samengaandmetlagereP-gehalten.
Opdevraagnaar demogelijkheid hetgoedkopeThomasfosfaat alsvoederfosfaat tegebruiken,verklaartDr.Gehricke,
datallegeproduceerde Thomasfosfaatvolledigalsmeststof
gebruiktwordt ener geen noemenswaardigehoeveelhedenvoor
voederingbeschikbaar zijn.Uit onderzoekingenisechterwel
gebleken,datThomasfosfaatgeenschadelijke bestanddelen
bevat;hetispraktischvrijvanfluor enhetbevatijzeren
mangaan slechtsineenonschadelijke,nietresorbeerbare,vorm.

-7Proevenmetradioactief,fosforbevattend Thomasmeelhebben
aangetoond,dathetfosfaatvanhet slakkenmeelvoor20$in
demelk overgaat,maarverderwordtuitgescheiden.Deindustrieisernietvoorhet slakkenmeel alsvoederfosfaatte
gebruiken.VolgensProf.Beckerisinditproduktbovendien
deCa/P-verhouding ongunstig.
Dr.Sperling-Leipzig,voorheenKiel: "Physiologische
WirkungvonSilagehilfsmitteln".
DaarDr.Sperlingnietaanwezigis,wordt zijnvoordrachtvoorgelezendoorProf.Nehring,dieechtervantevoren
zegt,dathijhetnietmetalleseensis.
Deconserveermiddelenmoeteneerstchemisch onderzocht
worden.Daarnamoetmen eenvoederproef doen,b.v.metratten
envervolgens eensectievanenkeledierenverrichten.
Menheeftgebruik gemaaktvanproefsilo'smet eenhoogte
van50cm,eendiametervan20cmeneeninhoudvan15liter.
Opdemassainde silowordt eengewichtvan10-15kggeplaatst.
Alstoevoegingisgebruikt3-4$melasse enalsvergelijking
eentoevoegingvanmierenzuur.
Dezeproevenmoeteninverschillende jaargetijdengedaan
worden.Hetverkregenkuilvoermoet gedurendeminstens een
maand aanvelekoeiengevoerdworden (20kg/dag),terwijlook
verteringsproevenmethamelsnodigzijn.
Bijdediscussiewordtgevraagd aanwelke eisen het
chemisch onderzoekmoetvoldoen,waarbijopgemerktwordt,dat
ooktoxicologisch onderzoeknoodzakelijkis.
SitzungderPachgruppe Qualitätsermittlung
Erwordt doorDr.Schlottmann£eisenheim eenresumé
gegeven vandeinternationale conferentie"PflanzenqualitätNahrungsgrundlage",dieinmei1955inRüdesheimgehoudenis.
Eriso.a.gesproken overdetoxicologische werkingvanplantenziektenbestrijdingsmiddelen.Met behulpvan organoleptisch
onderzoek,dusmet subjectievemethoden,moetgetrachtworden
eenobjectievebeoordelingtevinden.
VervolgensbespreektProf.Schuphandetaak endedoelstellingenvande"InternationaleVereinigung zurErforschung
derQualitätvonNahrungspflanzen (Confoederatiointernationalisadqualitatesplantarum eduliumperquirendas,C.I.Q.),
waarvanhijvoorzitteris.
Menwilineersteinstantieliteratuuruitwisselen
enschriftelijk discussiëren.De jaarvergaderingwilmenhoudenindebuurtvanbelangrijke onderzoekingsinstituten.Daar
indeverschillende landenbepalingenvaneenendezelfde stof
vaakvolgensheelverschillendemethodenwordenuitgevoerd,
waardoormendikwijlsniettevergelijkenresultatenkrijgt,
heeftmenhetplandemethodendoorenquêtentevergelijkenen
algemeengeldigerichtlijnenvast testellen.Menwildevolgendepuntenhet eerstinstudienemen:
1.De ontwikkelingvansnellemethoden tervaststellingvan
dekwaliteit (ditisvooralvanbelangvoordekwekerij).
2.Eiwitproblemen,speciaalkwesties overdebiologischewaardevanplantaardige eiwitten,essentiëleaminozuren.
3.Hetvitamine-Bj-gehalteinplantaardigevoedingsmiddelen.
4.Mineralenkwesties.Menheeft speciaalbelangstellingvoor
optimalegehaltenaanmineralen,speciaalfosforzuur,
calcium enijzerinplanten,die onderverschillende om.standighedengegroeid zijn.Insamenwerkingmetvoedingsfysiologenmoeten devoedingsfysiologische functiesvan
dezemineralenverklaardworden.

Schematische Darstellung des QualitStsbegriffs
bei pflanzlichen Nahrungsmitteln
n a * W. Schuphon
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5.Uitwerkingvanbetrouwbaremethodenvoorhetorganoleptische onderzoekvanplantaardige produkten,waarbijmen
bepaaldemoeilijkhedenbetreffendehetverschilinwaarderingvandesmaakinverschillende landeninaanmerking
moetnemen.
6.Invoeringvanbetrouwbaremethodenvoorhetuitvoerenvan
dierproeven,die onontbeerlijk zijnvoorkwestiesvan
kwaliteitsonderzoek.
Prof.Schuphanverzoekt zijnreeds eerdergepubliceerde
schemavoordevaststellingvandekwaliteitvanplantaardige
voedingsmiddelen tediscussiëren.Ervolgt eenzeerlevendige
gedachtenwisseling,waaruithier slechtsdevolgendepunten
naarvorengebracht zullenworden:
Inhet schema zijnniet opgenomendestoffendiedewaardeverminderen,zoalsb.v.solanineninaardappelenenoxaalzuurinandereprodukten.
Inéénschemaheeftmen zowelkwalitatieve alskwantita-,
tievewaarden ondergebracht,d.w.z.zowelsubjectiefals
objectief tebepalenwaarden.Hetisnogaltijdheelmoeilijk
reuk ensmaakweer te geven. V/atmoetmendoenalsenkele
eigenschappenin2kolommentegenstrijdigzijn?
VolgensProf.Schuphanmoetmen subjectief ennietwetenschappelijk proeven;menmoet desmaakbeoordelen,onafhankelijkb.v.vanhet eiwit-enhetvitamine-C-gehalte.
Erwordt opgemerkt,datdebiologischewaardehetbelangrijksteisendatdeuiterlijkekentekenendoor selectiemoetenwordenaangepast.
Prof.Schuphan juichtdeze opvattingtoe,dochmerktop,
datditindepraktijk nietgaat.
Prof.Steinbergdoet eenpoging een juisterebenaming
voor dekolommeninhet schemavanProf.Schuphantevinden.
Inplaatsvan"ÄussereBeschaffenheit" zouhijwillenzetten
"Sinnlichwahrzunehmende,allgemeineQualität" eninplaats
van"Gebrauchswert":"Spezieller Gebrauchswert".Eenander
suggereertnog"InnereEigenschaften" tezetteninplaatsvan
"BiologischerWert".
Tot slot steltmenvast datdit schemaheelgeschiktis
alsvoorlopigwerkschema,datnaderhandkanwordenaangevuld
enverbeterd.
Prof.Dr.Lehmann-Berlin:"EineneueMethode zurBestimmung
vonZellstoff,StärkeundProteininlandwirtschaftlichenund
gärtnerischenHutzpflanzen".
Prof.Lehmannheeftgezochtnaareenanalysemethode van
plantenmateriaalwaarbijmen,zoalsbijhetgewone analytische
onderzoek,eendeelvandestofkanoplossen,derestaffiltrerenendande"oplossing" enhetresiduafzonderlijk onderzoeken.Hijbehandelthetmateriaalmet zeergeconcentreerd
mierenzuur (99-100$),datdehoogmoleculaire stoffentamelijk
goed oplost (zetmeel eneiwitten),terwijlcellulose enpentosanen,eventueellignine,niet opgelostwordenenzelfsnauwelijksaangegrepen.DeOH-groepreageertmethetmierenzuur.
Hiernamoetendestoffenkwantitatief gescheidenworden,hetgeenergmoeilijk is.Menheeftnogdiverse organischeprecipitatiemiddelennodig,zoalsalcohol,aether enb.v.voor'
zetmeelgeconcentreerd azijnzuur (zetmeelvormtmetmierenzuur
formylzetmeel;metgeconcentreerd azijnzuurheeft eengedeeltelijke omacyleringplaats).

-9Eenanalyseduurtmomenteel 4-5 dagen,dochdespreker
verwacht,dat demethode toteensnellere ontwikkeld zalkunnen
worden,vooralalsmenuitgaatvanmindermateriaal (totnog
toe1gramgebruikt).
Devoordracht geeft sterk deindruk,dathierbuitengewoonknapchemischwerkverrichtis,datvermoedelijk echter
nietgeschikt gemaaktkanwordenvoorroutineonderzoek van
gewassen.
Donderdag22 september
K.Krämer-Essen:"DieGraphik imDienstevonForschungund
Beratung"'.
Sprekergeeft eenzeeruitvoerig overzichtvandediverse
procédés voorhetvervaardigenvandrukwerkvoorverschillende
doeleinden.
Prof.Dr.Rheinwald -Hohenheim:"VomLaboratorium zumAcker";
WegeundMöglichkeiten derVerbreitung von Forschungsergebnissen.
Deresultatenvanhet onderzoekwordenaandeboerenbekend
gemaaktdoor:
1.Delandbouwscholen (deleraren,specialisten,zijninDuitslandacademici)« Eenmoeilijkheid is,dateenreferatentijdschrift ontbreekt.
2.Dewetenschappelijkemedewerkersaandetijdschriften.
3.Deinschakelingvanacademici bijdevoorlichting.Dezekunnen
danweermedewerkersuitkiezenterverdereverspreidingvan
deresultaten.Dezegangvanzakenkostveeltijd.
Hetheeftweinig zinnieuweresultaten snelteverbreiden,
aangezien deboerenreedslangbekendevoorschriftenvaakniet
opvolgen.
Leidersvanvoorbeeldbedrijvenvolgencursussen.Zijlezen
ooktijdschriften.
Vrijdag23 september
Gemeinsame SitzungderFachgruppenfürBodenkunde,PflanzenernährungundDüngungundfürLandwirtschaftlicheMikrobiologie.
Dr.Tepe-Geisenheim:"DieBestimmung derBodenleistungmit
Ionenaustauschern imHinblick aufdieErnährung derPflanzen.
Uiteenlopende grondsoortengeven,afhankelijkvanhun bijzondere eigenschappen,devoedingsstoffeninverschillende hoeveelheid enookmetverschillende snelheid aandeplantenaf.
Erwordt eennieuwewerkwijzevoorgesteld voordenauwkeurige
metingvandebodemvruchtbaarheid.Menbrengtindegrond dialyseerslangen,dietevergelijken zijnmetkunstworteis endie,
evenals deplantenwortels,koolzuurbevatten.Hierinvoltrekt
zichnudeuitwisselingvankoolzuurdeeltjestegendezichinde
grondbevindendekleinstevoedingsstofdeeltjes(ionen-uitwisseling)opdezelfdewijzealstussengrond ennatuurlijkeplantenwortels,evenwelaanzienlijkveelsneller (24uurtegen200dagen).
Na eenbepaalde tijdwordendedoordekunstworteis opgenomen
voedingsstoffenchemisch bepaald.Hierdoorkanmenconclusies
trekken overdeverzorgingvandegrondmetvoedingsstoffen,
overdevruchtbaarheid vandegrond onderverschillendevocht-en
temperatuuromstandighedenenoverdeverhoudingvandevoedingsstoffentot elkaar,zoals deplant dieindegrondaantreft.
Indiendenieuwemethodevoldoet,danzouzetegenoverdetotnu
toegebruiktewerkwijzenhetvoordeelhebbeneenvoudigeren
snelleruit tevoerentezijn,alsmedeveelgoedkoper.

- 10Reg.-RätinDr.Lehner-München:"Probleme derlandwirtschaftlichenMikrobiologie".
Spreekstergeeft eenoverzicht overdeopdiversegebieden
liggendetaakvandemicrobiologie.Deze omvathet onderzoek
vandeafbraak doorbacteriënvanalle organische stoffeninde
grond,evenalsalleprocessenbijdebemesting,inclusief debemestingmet stro,groenbemesting enbiogasbereiding.Verderbehoort ertoedemicrobiologische controlevanafvalstoffenen
faecaliën,evenalshet technische procesvoordeverwerkingvan
huisvuil,afvalwater enslib.
Denognietvolledig onderzochte entingvandegrondmet
bacteriepreparaten endenoginonderzoek zijndevraagvande
toepassingvanantibioticavooralindediervoedingmoetennog
dringendverderwetenschappelijkbewerktworden.Hetvervullen
vandeze omvangrijke taken,hoofdzakelijk ookvandeontwikkeling
vanmodernemethodenvan onderzoek,wordt thansnogbemoeilijkt
doorgebrek aandebenodigdearbeidskrachten enmodernehulpmiddelen.
Dezeuitstekenderede,dieruimeenuurduurt,oogstzeer
veelbijval.
Prof.Dr.Atanasiu -Paulinenaue:"StudienüberErtragsleistung
durch schwerlösliche Stickstoffdüngemittel".
Alsmoeilijk oplosbareN-verbindingen zijngebruikt:monoendimethylureum,ureumformaldehydeenureumaceetamide.Indien
dezemeststoffenalleenaangewendv/orden,hebbenzeeengeringere
werkingdankalkstikstof.VolgensnieuweAmerikaanse onderzoekingenwerkt "urea-form"alleenbijzeerhogeN-giften.Echteris
eencombinatievanmakkelijk oplosbareN-meststoffen+"urea-form"
beterdandezemeststoffenalleen;zoweldeopbrengstalshet
eiwitgehaltevandeplantenwordtverhoogd.Alsvoorraadsbemestingmetmeerjarigewerking zijndeonderzochte stikstofpreparatenechternietgeschikt.
Dr.Behrens-Hannover:"DasNatrium alsVegetationsfaktor".
BijproevenwaarbijhetnatriumvanRhenaniafosfaatmet
radioactief natrium "gemerkt"was,kondeopnamevandezevoedingsstof,dievooralvanbelangisvoor suiker-envoederbieten,
doordemetingvande radioactiviteit vandelevendeplantgevolgdworden endeafzetting ervanindeplantendelenworden
waargenomen.Doornatriumgiftenwerdenhogere opbrengstenverkregen.DewerkingvanhetnatriumuitRhenaniafosfaatbleefook
bijversterktekalibemesting enkaliopnamenogduidelijkmerkbaar.
Bijdezeproevenwordt duseeninteressantvoorbeeldvandegecombineerdewerkingvanmeststoffenverkregen.
Priv.Doz.Dr.Schroeder-Hannover;"ZumKaliumhaushalt von
Lössböden".
Bijonderzoekingen overlössgrond isdeverklaringvanbepaaldeafwijkingentussenderesultatenvanhetgrondonderzoek
opdoorplanten opneembaarkalium endewerkelijkekaliumopname
doordeplantgelukt.Tegenover eenhoge totaalvoorraad aankalium eneengrootvastleggings-alsmede "naleveringsavermogen
vandegrond,gafhetgrondonderzoek soms betrekkelijk lagewaardenvoor doorplanten opneembaarkalium.Dezeaanvankelijk niet
teverklarenafwijkingenkonden slechtsdaaraantoegeschreven
worden,dateendeelvandekaliumvoorraadnietaangetoond wordt
doorhet,gebruikelijkegrondonderzoek opdoorplanten opneembaar
kalium.Sprekerheeftaangetoond,datdit samenhangtmet deaanwezigheidvanbepaaldekleimineralen,de z.g. "Illieten".Deze
Illietenkunnentussendeafzonderlijkelagenvanhunkristallen

•?

- 11hetkaliumvastleggeninnietuitwisselbarevorm,waardoorhet
niet aangetoond wordtbijhetgebruikelijkegrondonderzoek.Ze
stellen echterhetkaliumgeleidelijk aanweerterbeschikking
vandeplant.Ditmoetmeninaanmerkingnemenbijhetinterpreterenvanderesultatenvangrondonderzoek.
Dr.J.Jung-Giessen:"ÜberdenEinfluss derErnährungaufdas
VerhältnisvonKationenundAnioneninderPflanze".
Dit onderzoekisgeïnspireerd o.a.ophetwerkvanBear
(Amerika).Deze,enookvanItallie,hebbenvastgesteld datin
deplant deverhouding K +Ca+Mg +Na
inm.aeq..constant
N+P+S+Cl+öi
is,onafhankelijkvandebemesting.
Jungheeftpotproeven opkwartszandgedaan.Bijverschillendebemestingsschema's is steedsdeverhoudingkationenbepaald.
anionen
Dezeis overhetalgemeenzeerconstant.AlleenbijNH,-bemesting
isdeverhoudingniet zoconstant.NH.-IIbeïnvloedt deopname
vanP enS.DeinvloedvanNO-.-Niseenandere.
Bijdediscussiewordt opgemerkt,datinpotproeven deNH.-N
gemakkelijk genitrificeerd wordt.Jungantwoordt echter,dat
kwartszandisgebruikt engeengrond.Hetisdebedoeling ookmet
watercultures tebeginnen.
Opdevraag ofmeninkwartszand depHconstantkanhouden,
antwoordt despreker,daterslechtseengeringe schommelingin»
depHisendatgeenbuffersystemenzijngebruikt.
Erzijnproevenmet radioactief koolzuurgedaan,ditwordt
gedeeltelijk ookdoordewortels opgenomen.Vooreenuitvoerig
verslagvandit onderzoek zieK. Scharrer enJ.Jung.Zeitschr.f.
Pflanzenernährung,Düngung,Bodenkunde71.(116.) (1955),76-94.
Met deze zeergoede envlottevoordracht eindigt deserie
lezingen.
Zaterdag24september
WetenschappelijkeexcursieinhetgebiedvandeEifel
ViaMariaLaachwordtnaarhet "Versuchsgut"Rengengereden,
datbehoorttothet"InstitutfürBoden-undPflanzenbaulehre"
teBonn.Hierwordendebedrijfsvoeringendediverseproevenop
hetgebiedvangraslandverzorginguiteengezet doorDr.Schultze.
Bijdebezichtigingvanhet "InstitutfürWeinbauderBiologischenBundesanstalt" inBernkastel-Kueswordeninteressante
onderzoekingen overvoedingsstoornissenvan dedruifgedemonstreerd.
Hiernavolgt een"Weinprobe".Deexcursie,diedoorzeermooi
weerbegunstigdwerd,duurdevan7.45 -0.30uur,hetgeenrijkelijklanggenoemdmagworden.
Slotopmerkingen
Erwerdentijdens ditcongres enkele zeerinteressante
voordrachtengehouden.Bijzonderbelangwekkend warenechterdiversediscussies,waarvoor dit jaarzeerveeltijduitgetrokken
was, zoalsbijv.overdemineralenvoorzieningvanhetvee (onder
leidingvanProf.Becker)enoverdebeoordelingvandekwaliteit
vanplantaardigevoedingsmiddelen (onderleidingvanProf.
Schuphan).
Debesprekingnaaraanleidingvandedoordiverselaboratoria
verrichte analysenvantweemonstersgrasmeel,die zogoedmogelijk zijnverdeeld overhetbenodigdeaantalmonsterbussen,leidde
tot enkeleresultaten.Hetgroteaantaldeelnemers,datdit jaar
aandebesprekingdeelnam,vormdeweleenbezwaar,dateenvolgend jaarvermoedelijk opgevangenkanwordendooreenvoorzitter
tebenoemen.

- 12Behalve delezingenwerdennogenkeleontspanningsbijeenkomstengeorganiseerd omdedeelnemersaanhetcongresmeergelegenheid tegeventotpersoonlijk contact.Zondagavond 18september
wasereensamenkomstinhetKurhausinBadNeuenahr,woensdagavond eenzeergeslaagd pianoconcert endonderdagavond 22septembereentochtnaardehistorische "Gaststätte St.Peter"in
ValporzheiminhetAhrdal.Hierwerdgemeenschappelijkhetavondetengebruikt.Tot slotboodvooraldeexcursiegelegenheid tot
meercontactmet dediverse onderzoekers.Verleden jaarwerdin
hetverslag overhetcongres teFreudenstadt doormej.Harberts
enDr.W.B.Deijsopgemerkt,datvooralwanneer dezecongressen
jaarlijksdoordezelfde personenwordenbezocht,zalblijken,
datdepersoonlijke ontmoeting der diverse onderzoekersaande
uitwisselingvangedachten oververschillende aspectenvanhet
landbouwkundigonderzoek zeertengoede zalkomen.Dezeuitspraak
werd inderdaad bewaarheid: ieder jaarspreektmen,behalvede
personendiemenreedskent,weerenkele totvoorheenonbekende
mensen,waarbijmennietalleenverteltvaneigen onderzoekingen
endievanandere onderzoekersaanhetC.I.L.O.,doch ookeen
enandertehorenkrijgt overhet onderzoekvandebuitenlanders.
Vaakheeft eenvruchtdragende discussie plaats.Erwerd o.a.uitvoerigvangedachtengewisseldmetDr.Amberger-AgrikulturchemischesInstitutWeihenstephan derTechnischeHochschule
München-overdeademhalingsproeven.Na terugkomstwerdhem een
kopievandevoordracht gezonden,die schrijfster dezeshieldte
Völkenrode,alsmede enkele overdrukjesvanpublikatieshierover
enverdereuitvoerigerproefgegevens.Dr.Ambergerantwoordde
nietalleen,dathijdezeproevenuiterst interessantvond,doch
dat zijvolkomeninovereenstemming zijnmet dedoorhem-op
geheelanderewijze-verkregenresultaten.
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