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Nu het tienjarig bestaan van de Europese Economische Gemeenschap
wordt gevierd, blijkt hoezeer het tot stand brengen van een gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid de aandacht heeft opgeëist. Het welslagen van de E.E.G. was in belangrijke mate van het bereiken van deze
doelstelling afhankelijk en de moeilijkste opgave waarvoor men was gesteld.
De werking en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt dienen,
volgens artikel 38 van het Verdrag van Rome, gepaard te gaan met de
totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid der Lid-Staten. Een te zelfstandig beleid van de staten bij het bevorderen der landbouwstructuur kan bijvoorbeeld concurrentievervalsend werken. Dit geldt
met name voor subsidies en fiscale maatregelen. Maar ook in positieve
zin moet er een verband worden gelegd tussen de maatregelen, die de
technische vooruitgang bevorderen en het markt- en prijsbeleid. Daarom
wordt in artikel 41 van het Verdrag van Rome bepaald, dat voor het bereiken van een gemeenschappelijk landbouwbeleid voorzieningen kunnen
worden getroffen voor:
a.een doeltreffende coördinatie van hetgeen ondernomen wordt op het
gebied van de beroepsopleiding, het landbouwkundig onderzoek en de
landbouwkundige voorlichting, welke coördinatie gemeenschappelijk
gefinancierde projecten of instellingen kan meebrengen;
b.gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van het verbruik van
bepaalde produkten.
Het is duidelijk, dat van de onder a. genoemde voorzieningen het onderzoek zich het beste leent voor werkelijk gemeenschappelijke acties. De
uitvoering ervan is minder aan plaats gebonden en de resultaten kunnen
schriftelijk worden doorgegeven. Er moet dan ook worden verwacht, dat
de E.E.G., nu de moeilijkste punten van het programma grotendeels zijn
afgewerkt, binnenkort aandacht gaat schenken aan het landbouwkundig
onderzoek. Een voorbereidende werkgroep heeft enkele jaren geleden
reeds enkele mogelijkheden tot gemeenschappelijke activiteiten besproken en voorgesteld, dat de Ministerraad een Comité met de verdere uitwerking zou belasten. De instelling hiervan heeft tot nu toe niet plaatsgevonden.
Mag men verwachten dat de E.E.G.geschikt is voor het tot stand brengen
van een gebundelde krachtsinspanning op het gebied van het landbouwkundig onderzoek? Het is niet moeilijk enkele punten op te noemen, die
tot een negatieve conclusie zouden bijdragen. In de eerste plaats is in de
wetenschappelijke sfeer de groepering van de zes bepaald geen optimale.
De voor de landbouw belangrijke klimatologische verschillen vormen een

duidelijke belemmering. Bovendien heeft zich van oudsher een nauwe
samenwerking ontwikkeld met Engeland, de V.S. en in zeker opzicht ook
met de Scandinavische landen. Een tweede punt is het voorbeeld van
Euratom. De omstandigheden leken voor deze organisatie in het begin zo
gunstig; een nieuw gebied van wetenschap, waar de zes zich nog slechts
in beperkte mate zelfstandig voor hadden toegerust, een terrein van onderzoek waarbij de kostbare outillage als het ware om internationale
samenwerking vroeg en ten slotte als prikkel om op te schieten een duidelijke achterstand op de V.S., Rusland en Engeland. De partnerlanden
hebben niettemin zelf naast hun samenwerking in Euratom een onderzoekapparaat in stand gehouden en uitgebreid. Daarnaast hebben politieke factoren de gemeenschappelijke opzet ondermijnd.
Er kunnen echter ook gunstige factoren worden genoemd. Bij het landbouwkundig onderzoek heeft men bijvoorbeeld zelden te maken met complicaties in de economische sfeer. Terwijl de ontwikkeling van reactortypen gepaard gaat met de opbouw van industriële know how en belangen, worden de meeste projekten van het landbouwkundig onderzoek
zonder contact met individuele bedrijven uitgevoerd. Bovendien is men
door het grote aantal landbouwbedrijven altijd al ingesteld geweest op
het vrij ter beschikking stellen van de onderzoekresultaten en op een
grote openheid bij het onderzoek. De belemmeringen, die zich op bepaalde gebieden voordoen, komen voort uit het belang van niet-landbouwbedrijven, zoals kwekers en fabrikanten van machines en bestrijdingsmiddelen.
Men vindt bij het landbouwkundig onderzoek ook verschillende problemen, die voor alle landen hetzelfde zijn en waarbij de oplossing zonder
meer iedereen ten goede kan komen. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn
de ziekten en plagen. Ook vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld
de bodemvruchtbaarheid, de mechanisatie, boerderijbouw, bescherming
van natuurlijke hulpbronnen en het vele achtergrondsonderzoek lenen
zich zeer wel voor een nauwere samenwerking dan thans het geval is.
Het belangrijkste punt in positieve zin is de tot stand gekomen gemeenschappelijke markt zelf en de mogelijkheden voor de E.E.G.-Commissie
de belangen daarvan te behartigen. De ene markt en zijn relaties met de
wereldmarkt zal het noodzakelijk maken, dat verschillende beleidsmaatregelen op gemeenschappelijke onderzoekresultaten steunen. Dat geldt
in de eerste plaats voor onderzoek op het gebied van de afzet en de hoedanigheid en kwaliteit van de produkten, maar daarnaast zal ook de ontwikkeling van bepaalde produktietakken en de omschakeling van minder
florerende gebieden om onderzoek vragen.
Deze mogelijkheden tot samenwerking in de E.E.G. moet men voorzichtig

ontwikkelen. Door te hoog gegrepen doelstellingen te vermijden, kan een
geleidelijk op elkaar afstemmen van de nationale activiteiten groeien en
kan worden vermeden, dat bepaalde landen de pas niet bijhouden. In het
verleden is reeds voldoende gebleken hoe moeilijk het is een betekenende internationale samenwerking te ontwikkelen. Hiertoe ondernomen
initiatieven in het kader van de F.A.O. en O.E.S.O. hebben weinig effect
opgeleverd, deels door een onvoldoende inzet van de internationale organen zelf, deels omdat de landen van het beschikbare ontmoetingspunt
onvoldoende gebruik hebben willen maken om met de kracht van hun
eigen inzet vooruitgang te boeken.
Het ontbreken van voldoende ervaring bij het opbouwen van een grotere
internationale coördinatie van het onderzoek is op zichzelf ook een reden
geleidelijk te beginnen. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk, die elk hun voor- en nadelen hebben. Voorbeelden ervan zijn
slechts in beperkte mate voorhanden en hebben meestal betrekking op
speciale gevallen. Wanneer men voorts naast het systeem of de systemen, die moeten worden toegepast, ook nog inzicht wil hebben in de
kostenzijde van de verschillende mogelijkheden, zal nog de nodige ervaring moeten worden opgedaan voordat het grote geheel in een bepaalde
richting kan worden gestuwd. Deze ervaring kan men het beste al werkende opdoen door met enkele projekten van uiteenlopende aard en
werkwijze te beginnen.
Een kalm tempo bevordert bovendien, dat de onderzoekleiders uit de
deelnemende landen met elkaar en het wederzijdse onderzoekpotentieel
vertrouwd raken. Voor coördinatie van het speurwerk is immers inzicht
nodig in het totaal van de taken en onderzoekmogelijkheden. Men kan dit
bevorderen door een uitwisseling van volgens een standaardprocedure
gemaakte beschrijvingen van het onderzoek. Het doorvoeren hiervan voor
het gehele E.E.G.-gebied zal echter ook jaren vergen. Alleen op dit punt
zal al blijken, dat het ontwikkelen van internationale samenwerking niet
verder kan komen dan de nationale niveaus mogelijk maken. De F.A.O.
heeft in de tijd, toen de organisatie zich nog intensief met het WestEuropese onderzoek bezighield, terecht altijd veel nadruk gelegd op de
voorzieningen, die de landen eerst in eigen kring zouden moeten treffen.
Een te hoog aanvangstempo leidt dus al spoedig tot stagnatie. Men ontwikkelt dan veelal door het beschikbaar zijn van financiën, te veel taken.
Door onvoldoende begeleiding ontstaan er weinig vruchtbare en voor de
onderzoekers tijdrovende samenwerkingsvormen. Het vele vergaderen
en de rapporten van de werkgroepen e.d. wekken dan de indruk van een
bloeiende coöperatie, maar de tijd, die aan het samenspreken moet worden gegeven, wordt niet door een snellere of betere produktie gecompenseerd.

Tegenover de wens tot een voorzichtige aanpak moet echter een duidelijk streven staan om datgene, wat ter hand wordt genomen, ook serieus
aante pakken. Het landbouwkundig onderzoek zal zich de gedachte eigen
moeten maken, dat door internationale samenwerking nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden, maar ook eigen belangen moeten worden ingeperkt. De schaalvergroting, die zich op deze wijze begint te voltrekken,
leidt er noodzakelijkerwijs toe, dat de nationale onderdelen in een groter
geheel betrokken zullen worden. Elk land zal, wil het een constructieve
bijdrage in de ontwikkeling leveren, zich er daarom op moeten instellen,
dat het een spel van geven en nemen zal moeten zijn. Op dat punt kan de
geschiedenis van Euratom een voorbeeld zijn, hoe het niet moet. De landbouw, die momenteel zeker in Frankrijk, België en Nederland voldoende
hecht georganiseerd is om een begin van internationale samenwerking tot
stand te brengen, kan zich dan beter spiegelen aan de wijze waarop men
in verschillende landen de al zeer oude organisatievormen voor het landbouwkundig onderzoek tot een goed functionerende speurwerkorganisatie heeft omgebouwd. De E.E.G. heeft er wat dit betreft verstandig aan
gedaan enkele studies te maken van de organisatie van het landbouwkundig onderzoek in de landen van de Gemeenschap. Met de voorstellen,
die zijn opgesteld voor de standaardbeschrijving van het onderzoek van
de zes, kunnen deze, als de Ministerraad eenmaal een principebesluit
heeft genomen over de toepassing van artikel 41,een goede basis vormen voor het ontwikkelen van een verdere samenwerking bij het landbouwkundig onderzoek.
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deraad

De vacature, die aan het einde van 1965was ontstaan door het bedanken
van Ir. J. W. Hudig voor het lidmaatschap van de Nationale Raad, werd
vervuld door de benoeming van Ir. J. Prins. De in het dagelijks bestuur
door het vertrek van de heer Hudig vacant gekomen plaats werd eveneens ingenomen door de heer Prins.
Aan het einde van 1966 was de Raad als volgt samengesteld:
* Ir.J.W. Wellen,
voorzitter,
* Ir.A. P. Minderhoud,
ondervoorzitter,
Dr. Ir.G.de Bakker,
Prof. Ir. M. L. 't Hart,
* Ir.J.Prins,
Ir.G.P.F. Royackers,
Prof. Dr. H.Veldstra,
Ir.T.T.Wind,

Ministerie van Landbouw enVisserij,
bestuur van de Landbouwhogeschool,
Ministerie van Landbouw enVisserij,
senaat van de Landbouwhogeschool,
Landbouwschap,
Landbouwschap,
Kon. Ned.Akademie van Wetenschappen,
Landbouwschap.

* Ledenvan hetdagelijks bestuur.

adviserend en
coördinerend werk

In het jaarlijks advies over de begrotingen van de ministeriële stichtingen
voor landbouwkundig onderzoek, dat de Raad uitbrengt aan de Minister
van Landbouw en Visserij, werd zoveel mogelijk rekening gehouden met
het op stabilisatie gerichte beleid van de overheid. Met dit uitgangspunt
werd aan de hand van de voorstellen van de stichtingsbesturen een
advies opgesteld, waarin rekening werd gehouden met een stijging van
de uitgaven met 7,2% ten opzichte van 1966.
Het merendeel hiervan (4,7%) werd opgeslokt door de voortdurende
prijsstijgingen en door de consequenties, in personeel en in materieel
opzicht, van het gereedkomen van nieuwe instituutsgebouwen (Centrum
voor Plantenfysiologisch Onderzoek, Instituut voor Toegepast Biologisch
Onderzoek in de Natuur, Afdeling Verwerking van het Instituut voor de
Pluimveeteelt 'Het Spelderholt', Staringgebouw en Bosbouwproefstation
'De Dorschkamp'). De besteding van de resterende 2,5% was vooral
gericht op verbetering van de toerusting van het onderzoek, om een zo
groot mogelijke effectiviteit van het apparaat te bevorderen.
Ten aanzien van dit laatste percentage vestigde de Raad er de aandacht
op, dat het niet kan worden beschouwd als een netto-uitbreiding. Veeleer
moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingen, die in de laatste
jaren in het onderzoek tot uiting komen. De problemen worden gecompliceerder en vragen voor hun oplossing om een verfijning van toerusting
en hulpmiddelen. Zelfs bij een streven naar stabiliteit kan dan ook niet
worden volstaan met een handhaven van de bestaande kwaliteit van

apparatuur en uitrusting, daar dit op den duur zou leiden tot een achteruitgang van de kwaliteit van het onderzoek.
De Raad wees voorts op het belang van het bevorderen van goede
samenwerkingsvormen tussen de onderzoekinstellingen, een materie
waaraan ook in het verleden reeds de nodige aandacht is gegeven. Het
landbouwkundig onderzoek wordt verricht in een groot aantal betrekkelijk zelfstandige instellingen, ieder met hun eigen uitrusting. Het werk
vraagt echter steeds meer kennis van gebieden, die binnen de taak van
het instituut een hulpwetenschap zijn. Daar het niet mogelijk zal zijn alle
instellingen in voldoende mate te voorzien van specialisten en apparatuur
voor deze wetenschappen, zal bij voortduring moeten worden gestreefd
naar de ontwikkeling van samenwerkingsvormen.
Ten slotte vestigde de Raad in zijn advies aan de Minister van Landbouw
nog de aandacht op een derde algemene factor, de beloning van het
personeel. Er is in de afgelopen jaren een verschil ontstaan in de salariëring van personeel, werkzaam bij universiteiten en hogescholen, en de
mensen, die hun werk verrichten op de instituten. De in de universitaire
sfeer normaal te behalen eindbeloning is bij de instituten slechts na een
strenge selectie bereikbaar. Volgens een schatting zal bij de universiteiten en hogescholen ca. 90% van het wetenschappelijk personeel deze
eindschaal bereiken, bij de instituten volgens de huidige normen slechts
ca.3%.De Raad acht het wenselijk,dat dit grote verschil wordt verkleind.
Hoewel bij de uiteindelijke opstelling van de begroting van het Ministerie
van Landbouw en Visserij nog grotere beperkingen golden dan in het
advies van de Raad was voorzien, bleek toch zoveel mogelijk in overeenstemming met het advies te zijn gehandeld. Naast het opvangen van
prijsstijgingen in de personele en materiële kosten werd zoveel mogelijk
tegemoetgekomen aan de behoefte van de instituten, die nieuwe gebouwen gaan betrekken, terwijl tevens enige uitbreiding werd gegeven
aan de instellingen, die een dienstverlenende taak hebben ten opzichte
van de overige instituten voor landbouwkundig onderzoek.
Het streven naar grotere efficiency van het onderzoekapparaat kwam
eveneens tot uiting in een advies, dat de Raad, ditmaal samen met het
bestuur van de Landbouwhogeschool, aan de Minister uitbracht over de
technische ondersteuning van het onderzoek, dat wordt verricht op de
afdelingen van de Landbouwhogeschool en de ministeriële stichtingen.
De grondslag van dit advies werd gevormd door een rapportage van
Prof. Dr. P. Veenstra van de Technische Hogeschool Eindhoven en de
heer G. I. Roos van de Technische Hogeschool Twente, die aan de hand
van de bestaande situatie een aantal aanbevelingen voor een versterking
van deze sector opstelden.

Het voornaamste in dit advies is het centraal stellen van de Technische
en Fysische Dienst voor de Landbouw bij de werktuigkundige assistentie
aan het onderzoek, met daarnaast een gedeeltelijke decentralisatie in de
vorm van kleinere, uniforme werkplaatsen bij de afdelingen van de Landbouwhogeschool en de instituten. De instellingen, die het verrichten van
technisch onderzoek tot taak hebben, zijn eveneens bij deze opzet betrokken, doch zij nemen hierbij een aparte plaats in.
De Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw, die tot nu toe een
beperkt werkterrein ten aanzien van het verlenen van technische assistentie had, zal om aan zijn centrale taak te kunnen beantwoorden, enkele
nieuwe taken op zich dienen te nemen. Hiertoe behoren het leiden van
een onderhoudsdienst voor alle technische apparatuur in Wageningen,
het geven van voorlichting over apparatuur en het gebruik ervan en het
in technisch opzicht op niveau houden van het personeel, dat met de
apparatuur werkt.
Ten slotte wordt nog aanbevolen om een kleine commissie in te stellen
als adviesorgaan van de beleidsinstanties wat betreft de toerusting van
de kleinere werkplaatsen en de personeelsbezetting daarvan.
In verband met het streven om het onderzoek en het landbouwbedrijf
dichter bij elkaar te brengen werd aan de Provinciale Raden voor Bedrijfsvoorlichting in de Landbouw het verzoek gedaan te willen opgeven
welke problemen in hun werkgebied in aanmerking komen voor algemeen
onderzoek. De ontvangen antwoorden worden thans in de afdelingen
bewerkt, waarbij enerzijds de stand van het onderzoek aan de gemelde
problemen en de verwachtingen voor de toekomst de aandacht krijgen,
anderzijds wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is een probleem in
het algemene programma op te nemen.
In dit verband kan tevens worden vermeld de instelling van een commissie voor het praktijkonderzoek door de Minister van Landbouw. Deze
commissie, waarin vertegenwoordigers van de Raad zijn opgenomen, zal
advies uitbrengen over een efficiënte organisatievorm, die voor het
praktijkonderzoek een nauwe band legt met de landelijke onderzoekinstellingen en tevens rekening houdt met de behoeften aan onderzoek
van de landbouwbedrijven.
Evenals in het voorgaande jaar werden ook nu weer enkele instituten
bezocht door een 'bezoekcommissie'. Ditmaal werd een dergelijke commissie ontvangen door het Instituut voor de Pluimveeteelt 'Het Spelderholt' en het Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam. In
het rapport over 'Het Spelderholt' werd vooral aandacht besteed aan de
positie van de specialistische onderzoeker te midden van onderzoek, dat

voor het merendeel rechtstreeks op praktijkproblemen is gericht. De behandeling van het rapport over de Afdeling Rotterdam van het Centraal
Diergeneeskundig Instituut kon door verschillende omstandigheden nog
niet worden afgerond.
Inmiddels is met deze werkwijze voldoende ervaring opgedaan om er in
het komende jaar een algemene beschouwing aan te wijden.
De commissie, die was ingesteld om na te gaan hoe tot een intensievere
samenwerking zou kunnen worden gekomen tussen de instituten op
land- en tuinbouwkundig gebied, die de plantenveredeling behartigen,
kwam met haar rapport gereed. Hierin wordt aangegeven op welke wijze
geleidelijk tot een nadere samenwerking kan worden gekomen, waarbij
de uitwerking ervan wordt gelegd in handen van de instituutsdirecteuren
en leden van hun staf, onder leiding van een medewerker van de Directie
Coördinatie Onderzoek van het Ministerie van Landbouw.
Om verschillende redenen werd het wenselijk geacht de taak en de werkgebieden van de adviserende organen van de Raad opnieuw te bezien.
De huidige indeling hiervan in akker- en weidebouw, tuinbouw, veeteelt,
diergeneeskunde en zuivel maakt, dat duidelijk met elkaar verband houdende onderwerpen aan verschillende afdelingen ter behandeling moeten
worden voorgelegd. Een voorbeeld hiervan is de dierlijke produktie, die
voor onderwerpen als huisvesting, beweiding, veevoeding, veeteelt, diergeneeskunde en melkhygiëne in vier afdelingen van de Raad thuishoort.
Geleidelijk aan doet zich echter de behoefte voor om te kunnen beschikken over organen, die het geheel van een onderwerp kunnen overzien.
De invoering van de projectadministratie bij het gehele toegepaste landbouwkundige onderzoek speelt hierbij eveneens een rol. Deze immers
maakt het mogelijk het onderzoek los van afdelings- en instituutsbegrenzingen ter discussie te stellen in elke gewenste groepering.
Ten einde een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een
hergroepering, werd door de Raad een studiecommissie ingesteld.
Het werk rondom de opstelling van het advies over de begrotingen van
de ministeriële stichtingen heeft meerdere malen aanleiding gegeven tot
de vraag, of het mogelijk is tot objectievere maatstaven te komen voor
het nemen van beslissingen over de verdeling van de totale onderzoekcapaciteit. In verband hiermede werd einde 1965 een studiecommissie
voor de economische evaluatie van het landbouwkundig onderzoek ingesteld. Deze maakte in het afgelopen jaar een begin met haar werkzaamheden, met name de uitwerking van een probleemstelling en het zoeken
naar een algemeen toepasbare methodiek voor evaluatie.
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De commissie ad hoc, die zich beraadde over meer coördinatie en intensivering van het onderzoek over in de grond voorkomende plantenziekten
vorderde met haar werkzaamheden, zodat in het komende jaar het eindverslag kan worden verwacht.
De toenemende belangstelling voor onderzoek met groeiregulatoren was
voor het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek aanleiding de
Raad te verzoeken de coördinatie van dit onderzoek, dat verspreid is
over verschillende instituten en proefstations, te willen bevorderen. Er
werden voorbereidingen gemaakt tot de oprichting van een werkgroep,
die een ontmoetingspunt kan zijn voor zowel het fundamentele als het
op de praktijk gerichte onderzoek met deze stoffen.
Van de Afdeling Akker- en Weidebouw werd een nota ontvangen over
het onkruidonderzoek in deze sector, waarin op grond van de huidige
stand van zaken wordt aangegeven waar verdieping en verbreding van
kennis nodig is. Voor het merendeel kan deze behoefte worden opgevangen door aanpassing van de programma's van de aan onkruidvraagstukken werkende instituten. Voor een overblijvend onderdeel - onderzoek over de wisselwerking tussen bestrijdingsmiddelen en het milieu,
waarin ze terecht komen (grond en water) - werd inmiddels een plaats
gevonden op het Laboratorium voor Insekticidenonderzoek.
De Raad ontving eveneens het gereedgekomen rapport 'Open vragen en
wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer, waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de open
lucht en landschapsbeheer in Nederland'. Dit rapport omvat het onderzoek, dat op dit terrein gedaan is of nog gaande is, terwijl tevens wordt
aangegeven welke aanvullingen nodig zouden zijn.
Inmiddels is overleg gaande over het bijhouden en het vervaardigen van
publikaties op grond van deze documentatie.
De Raad nam kennis van een nota, opgesteld door een werkgroep van
het Ministerie van Landbouw, waarin nader wordt ingegaan op de wijze
van samenwerken tussen Nederland en een of meer ontwikkelingslanden
op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw.
vergaderingen met
directeurenvan
instellingenvoor
landbouwkundig
onderzoek
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In het afgelopen jaar werden drie bijeenkomsten gehouden.
Een hiervan was speciaal gewijd aan de reeds eerder genoemde adviezen van Prof. Veenstra over de technische ondersteuning van het landbouwkundig onderzoek en de functie van de Technische en Fysische
Dienst voor de Landbouw te midden van de Wageningse instellingen.
In de overige kwamen onderwerpen ter sprake als maatregelen ter ver-

duidelijking van de verhouding tussen de Overheid en de gesubsidieerde
ministeriële stichtingen, de rol, die de instellingen voor landbouwkundig
onderzoek kunnen spelen bij het geven van hulp aan ontwikkelingslanden
en de flexibiliteit van onderzoekers.
contacten met
hetbuitenland

dedoorde raad
gesubsidieerde
onderzoekingen
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De secretaris van de Raad woonde een bespreking van de OECD te
Parijs bij, in verband met het werk van de werkgroep 'research management' van deze organisatie. De bespreking had tot onderwerp de problematiek van het meten van het rendement van de aan landbouwkundig
onderzoek bestede gelden.
Eveneens werd door de secretaris deelgenomen aan een door de FAO
georganiseerde bijeenkomst van vertegenwoordigers van landen, die aan
Afrikaanse landen internationale technische hulp op het gebied van het
landbouwkundig onderzoek verlenen. Gesproken werd over de mogelijkheden om bij het verlenen van deze hulp tot meer samenwerking te
komen.
beëindigde en nieuwe onderzoekingen
Omtrent het onderzoek over de plantenteelt zonder aarde was reeds
eerder besloten tot een beëindiging van dit werk in TNO-verband, omdat
gebleken was dat de teelttechniek als zodanig onder de huidige omstandigheden geen economisch perspectief heeft. Daar de verkregen kennis
echter grote waarde heeft voor instellingen, die bij hun proefnemingen
gebruik maken van watercultuur, is gezocht naar een mogelijkheid om
het onderzoek over de methodiek en de advisering daarover in een
ander verband te doen voortzetten.Het Centrum voor Plantenfysiologisch
Onderzoek bleek bereid te zijn deze taak op zich te nemen.
De afronding van het TNO-onderzoek kreeg in het afgelopen jaar zijn
beslag. De onderhanden zijnde proeven werden afgesloten, daarnaast
werd begonnen met het schrijven van publikaties, o.a. over de praktische
kant van de teelt van tomaten in grind.
De financiële steun van de Raad aan de onderzoekingen over de invloed
van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant werd beëindigd in
verband met de overgang van het erbij betrokken personeel naar de
Groningse Universiteit. Het eindverslag, in de vorm van een proefschrift,
kan in de loop van 1967 worden verwacht.
Ook kwam tot afsluiting een gedeelte van het onderzoek over schadelijke
mijten, met name het werk, dat gericht was op het verkrijgen van een
inzicht in de wijze, waarop mijten bloembollen beschadigen, en in de
taxonomische waarde van de hierbij betrokken mijtenvormen. Hierover
zullen in 1967 enkele publikaties verschijnen.
Ten aanzien van het onderzoek ten behoeve van de bijenteelt werd, in

verband met de aard van het werk, een geleidelijke overdracht aan de
Landbouwhogeschool voorbereid, gericht op een afsluiting in TNO-verband aan het einde van 1967.
In het afgelopen jaar werden tevens enkele nieuwe projecten ter hand
genomen. Hiertoe behoorde het onderzoek over de biochemische achtergronden van ruwschilligheid bij fruit en het onderzoek over de invloed
van de voorgeschiedenis van de plant op de betrekkingen tussen de
NH4-ionenconcentratie in het milieu en de snelheid van de opname van
deze ionen door de wortels.
In het onderzoekprogramma van de Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen werd begonnen met een nieuw project, de isolatie van
plantaardige lokstoffen uit enkele landbouwgewassen.
Tot slot nog werd een begin gemaakt met de uitvoering van een reeds
eerder genomen besluit om de Bibliotheek van de Landbouwhogeschool
in de gelegenheid te stellen de aldaar aanwezige boekencatalogus aan
te vullen met gegevens over het boekenbezit van de ministeriële stichtingen voor landbouwkundig onderzoek.
de onder de raad ressorterende commissies en werkgroepen
De Contactcommissie voor Bodembiologie organiseerde de gebruikelijke
contactdagen voor onderzoekers, die op het gebied van de bodembiologie werkzaam zijn. Ditmaal waren centraal gesteld het vraagstuk van
de organische stof in de bodem en het onderzoek van compost en dekaarde voor de champignonteelt.
In de opzet en de uitvoering van het onderzoek van de Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten kwam geen wijziging. Van de verschillende
aspecten kan worden genoemd het onderzoek over het werkingsmechanisme van het systemische middel 6-azauracil, waarvan werd aangetoond dat deze stof eerst moet worden omgezet door de schimmel
Cladosporium cucumerinum voordat fungicide-werking optreedt. Het
onderzoek in de praktijk met 6-azauracil ter bestrijding van appelmeeldauw werd beëindigd. De fytotoxische verschijnselen bij appel maken
een toepassing in de praktijk helaas niet mogelijk. Andere onderwerpen
van onderzoek waren o.a. de systemische werking van D-aminozuren,
het werkingsmechanisme van fenylthioureum als systemisch middel
tegen Cladosporium cucumerinum en de in de plant gevormde afweerstoffen (fytoalexinen), waarmee meer inzicht wordt verkregen in de gecompliceerde interacties tussen rassen van de waardplant en die van de
parasiet. Voorts werden talrijke derivaten van systemisch werkzame
verbindingen op hun activiteit getoetst.
Bij de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje verliep
de produktie van gedemineraliseerde wekstof uit wortels van aardappe13

Systemische werking van 6-azauracil tegen komkommermeeldauw
Links: 6-azauracil (6 ppm) toegediend via wortels; het blad blijft beschermd
Rechts: controle op water, sterk door meeldauw aangetast
Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten.

len, die plaatsvindt op het Proefstation voor Aardappelverwerking, met
gunstig resultaat. Een scheiding in deze wekstof, d.i. de stof, die het
vrijkomen van het aaltje uit de cyste bewerkstelligt, op basis van molecuulgrootte, leverde fracties met een behoorlijke activiteitstoename. Aan
de verdere zuivering en de structuuropheldering werd aandacht besteed
door het Organisch Chemisch Instituut TNO.
Op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd voortgegaan
met het onderzoek over de levenswijze van het aaltje. Bij de Plantenziektenkundige Dienst werd waargenomen, dat het goede bestrijdingseffect van het grondontsmettingsmiddel Shell DD afhankelijk is van een
trapsgewijze toediening. De mogelijkheden van grondontsmetting met
DD werden op ruimere schaal onderzocht door het Provinciaal Onderzoekcentrum Drente.
De veredeling van aardappelen op resistentie tegen het pathotype ABC
door de Stichting voor Plantenveredeling begint resultaten voor de praktijk op te leveren. Een herhaald onderzoek bevestigde de uitzonderlijk
hoge opbrengst van het vatbare ras Multa op zwaar besmette grond.
De samenstelling van de Commissie van Beheer voor de Werkgroep Geintegreerde Bestrijding van Plagen werd, mede naar aanleiding van enkele vacatures, herzien. In de nieuwe opzet is gestreefd naar een versteviging van de chemische richting, terwijl tevens een binding met de
Commissie voor Fytofarmacie werd verkregen.
De werkgroep zelf kon in het afgelopen jaar zijn veelzijdige taak weer
op bevredigende wijze vervullen. In de eerste plaats kan hiertoe het
vestigen van nieuwe onderzoekrichtingen worden gerekend. De werkgroep beschikt thans over twee insektenpathologen, terwijl andere onderzoekers een gedeelte van hun tijd aan dit werk wijden. Dit specialisme
was voor de instelling van de werkgroep in 1957 in Nederland onbekend.
Voorts kon het onderzoek over de bestrijding van insekten door sterilisatie van insektenpopulaties, dat reeds eerder door het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek ter hand genomen was en waarvoor
reeds een werkgroep was gevormd, als nieuwe sectie in de Werkgroep
Geïntegreerde Bestrijding worden opgenomen.
Bij het onderzoek over de populatiedynamica werd een beter inzicht gekregen in de rol van roofvijanden van insekten, het hormonenonderzoek
vermeerderde de kennis over de toepassing van deze stoffen als ovicide.
Ten aanzien van de resistentie werden nieuwe feiten op biochemisch en
genetisch gebied verkregen, die het begrip van de resistentie van spintmijten tegen organische fosforverbindingen aanzienlijk hebben bevorderd.
Bij het onderzoek over de wisselwerking tussen plant en dier werd op
fraaie wijze het ingewikkelde probleem van reuk- en smaakstoffen, die
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bij de voedselkeuze een rol spelen, ontward. Op het gebied van de insektenpathogenen werd de produktie van insektenvirussen op ruime schaal
ter hand genomen, zodat voldoende materiaal voor semi-praktijkbespuitingen ter beschikking kwam.
Bij het onderdeel: toepassing van geïntegreerde bestrijding in de praktijk
vroeg vooral de ontwikkeling van de proefboomgaard 'De Schuilenburg'
de aandacht. Enerzijds had dit betrekking op organisatorische kwesties,
anderzijds op het uitwerken van een opzet voor de te nemen proeven.
Het proefterrein werd met 1ha uitgebreid, om te kunnen beschikken over
een geïsoleerd stuk voor het uitvoeren van oecologische waarnemingen
en oriënterende bestrijdingsproeven, die als basis voor de behandeling
van het grote perceel kunnen dienen.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat het contact tussen de onderzoekers, die op de verschillende gebieden werkzaam zijn, zowel voor de
onderzoekprogramma's als voor de aanpak van het onderzoek van veel
nut bleek te zijn.
Het bladluisonderzoek betrof in de eerste plaats de gebruikelijke vaststelling van de rooidata voor aardappelpootgoed. Hoewel in het begin
van het jaar vrij veel perzikbladluizen werden waargenomen, waren de
vluchten naar de zomerwaardplanten gering. Dit kon worden toegeschreven aan een zweefvlieg, die vroeg en talrijk optrad. De data voor het
rooien konden dan ook laat worden gesteld, de laatste zelfs ver in
september. Bij kruisingsproeven met soorten van de perzikbladluis werd
de indruk verkregen, dat de moederluizen de prikkel tot de produktie van
mannelijke eicellen via het voedsel bereiken, de prikkel tot de produktie
van vrouwelijke eicellen schijnt rechtstreeks te worden ontvangen.
Ter ondersteuning van een elders verricht onderzoek over de slawortelluis Pemphigus werd een onderzoek begonnen over Pemphigusachtige
luizen in Nederland. Er bleek een veel groter aantal soorten voor te
komen dan bekend was.
Ten slotte werd nog gevonden, dat de in Italië voortkomende perewortelluis Eriosoma inopiatum identiek is met de Amerikaanse E. pyricola.
De Contactcommissie voor het Mijtenonderzoek vormde wederom de
achtergrond voor het systematisch onderzoek van mijten, die van belang
zijn voor land- en tuinbouw. Deze werkzaamheden, die verricht worden
vanuit het Zoölogisch Museum te Amsterdam en waarbij wordt samengewerkt met verschillende instellingen voor landbouwkundig onderzoek,
waren vooral gericht op systematische en morfologische vraagstukken
bij bollenmijten en spintmijten. Het onderdeel, dat betrekking had op de
wijze, waarop mijten bloembollen beschadigen en de taxonomische waarde van de hierbij betrokken mijtenvormen, werd afgesloten.
De Werkgroep Onkruidbestrijding organiseerde de gebruikelijke jaar16

lijkse onkruiddag, waarvoor weer grote belangstelling bestond. Voorts
werd medegewerkt aan door anderen gehouden bijeenkomsten op het
gebied van de onkruiden.
De reeds in het vorige jaarverslag vermelde samenwerking tussen de
werkgroep en enige Gentse collega's kwam tot uiting in een eerste vergadering van de Commissie voor de omschrijving van begrippen en
naamgeving op het gebied van het onkruidonderzoek en de onkruidbestrijding, kortweg 'Commissie Terminologie'.
Met de Commissie voor Fytofarmacie had overleg plaats over de voorwaarden, waaraan de leden van de werkgroep moeten voldoen om onderzoek over niet-goedgekeurde toepassingen van bestrijdingsmiddelen
te kunnen verrichten. Aan de bezwaren van werkgroepzijde tegen de zeer
tijdrovende meldingsplicht kon echter voorlopig niet worden tegemoet
gekomen.
De activiteiten van de European Weed Council werden op verschillende
manieren ondersteund.
De Adviescommissie voor het Gedragsonderzoek bij Landbouwhuisdieren werd benaderd over vragen in verband met het melkbaarheidsonderzoek bij koeien, met name de beoordeling van hetgeen voorlopig het
'karakter' van de dieren genoemd werd. Toekomstig onderzoek op dit
gebied werd overwogen, evenals over de invloed van de vreemde melker
(weekendmelker).
Het onderzoek over het staartbijten bij varkens maakte goede vorderingen. De werkhypothese, dat staartbijten optreedt als de dieren onrustig
worden en dat de onrust veroorzaakt kan worden door onbehaaglijke
omstandigheden in de stal, bleek een bruikbaar uitgangspunt te zijn voor
de verdere proefnemingen.
Omtrent de overige onderwerpen van onderzoek is een aantal publikaties
in voorbereiding.
De onderzoekingen, die onder auspiciën van de Commissie Slepende
Meikziekte worden uitgevoerd, kwamen tot afsluiting. Het is de bedoeling
de verkregen gegevens in een proefschrift te verwerken, dat in 1967 zal
verschijnen.
Het onderzoek over kopziekte bij runderen, dat met steun van de Raad
werd uitgevoerd op het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, werd aan dit instituut overgedragen. Het
onderzoek op het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie te
Utrecht vond normaal voortgang.
De Werkgroep Hygiënische Melkwinning diende een voorstel in om de
tweeledige taak van deze groep - het coördineren van het onderzoek
op het gebied van de melkwinning en het verrichten van onderzoek over
de hygiënische melkwinning - organisatorisch te scheiden. Het eerstge-
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noemde onderdeel zou beter tot zijn recht kunnen komen in een afzonderlijke coördinatiecommissie, terwijl het onderzoek van de werkgroep
zou kunnen worden ondergebracht in een te stichten Melkhygiënisch
Onderzoekcentrum. Voor dit laatste zal in de toekomst huisvesting beschikbaar komen in het nieuw te bouwen veeteeltcomplex van de Landbouwhogeschool.
De Raad stemde met dit voorstel in en trof voorbereidingen voor de
realisatie van de nieuwe opzet.
Bij het door de Commissie Onderzoek Boerenkaas uitgevoerde onderzoek over de bereiding van kaas uit samengevoegde avond- en ochtendmelk werden hoopvolle resultaten verkregen. Verwacht wordt, dat in
1967 een definitieve uitspraak kan worden gedaan over deze werkwijze,
die het bereiden van kaas in de avonduren niet meer noodzakelijk maakt.
Voorts ging de aandacht naar het maken van kaas uit lang bewaarde,
diepgekoelde melk (eveneens om de frequentie van de bereiding te verlagen) en het gebruik van een door het Ned. Instituut voor Zuivelonderzoek ontwikkeld diepvrieszuursel bij de boerenkaasbereiding.
De onderzoekingen van de Werkgroep Arbeidsfysiologisch Onderzoek,
ten slotte, hadden betrekking op de lichamelijke inspanning bij het werken in land-, tuin- en bosbouw.
de door de raad gesteunde losse onderzoekingen
Het onderzoek over de plantenteelt zonder aarde werd, zoals in het
vorenstaande reeds werd vermeld, tot afsluiting gebracht, evenals het
onderzoek over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de
plant.
In het afgelopen jaar werd begonnen met een onderzoek over de invloed,
die de voorgeschiedenis van de plant uitoefent op de karakteristieken
van de betrekking tussen de concentratie van NH4-ionen in het milieu en
de snelheid van de NH^-opname. Gewerkt wordt met gerst en maïs. Na
het oplossen van verschillende problemen op het gebied van de methodiek, werd het stadium bereikt dat tijdkrommes voor de NH4-opname uit
verschillende concentraties konden worden bepaald. Dit werd vervolgd
met meting van de constante opname, om de concentratiekromme te
kunnen samenstellen, waaruit de karakteristieken van de NH4-opname
kunnen worden bepaald.
Het onderzoek over de fotosynthese van cultuurgewassen vond normaal
voortgang.
De proefnemingen, die ten doel hebben een snelle identificatie van aardappelrassen op grond van de eiwitsamenstelling van de knollen mogelijk
te maken, werden afgerond. De resultaten zullen worden verwerkt in een
proefschrift.
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De in het onderzoek over bodemmoeheid in fruitteeltgronden ontwikkelde
bestrijdingsmethode van bodemmoeiheid bij appel - een strokenbehandeling met chloorpicrine - en de in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek ontwikkelde adviesmethode
hebben zich een vaste plaats verworven in de Nederlandse fruitteelt.
Hoewel de oorzaak van de specifieke bodemmoeheid bij appel nog
niet is gevonden, kan mede in verband met de gevonden bestrijdingsmogelijkheden, toch van een samenhangend geheel van resultaten
worden gesproken. Inmiddels wordt nog gezocht naar goedkopere
bestrijdingsmiddelen en -methoden en blijft de aandacht gericht op
mogelijke oorzaken.
Bij het onderzoek over de voorkoming van schade door nachtvorst in de
fruitteelt konden door de zeer zware en langdurige nachtvorst in april
1966 bij peren uitgebreide gegevens worden verzameld over de invloed
van een bespuiting met gibberellazuur. In Limburg en Brabant, waar de
nachtvorst het zwaarst was, leverde een behandeling aanvankelijk goede
resultaten op, die echter weer verkleind werden door de sterke vruchtrui
in juni. Dit gold speciaal de zwaar getroffen percelen, de overige hebben
ruimschoots van de behandeling geprofiteerd. Voorts werd in een landelijke proef, die in samenwerking met vele instanties werd uitgevoerd, de
wijze van toediening van gibberellazuur nader gepreciseerd. Spuiten gaf
de meeste vruchten en de hoogste kg-opbrengst per boom, volgens de
hoeveelheid toegediend gibberellazuur werkte vernevelen echter effectiever. Verder onderzoek had betrekking op vermindering van het afruien
van bessen, verkorting van de onproduktieve periode van jonge perebomen en beïnvloeding van de aanleg van bloemknoppen, alles met
behulp van groeiregulatoren.
Begonnen werd met een onderzoek over de biochemische achtergronden
van ruwschilligheid bij fruit. De werkzaamheden waren in eerste instantie
gericht op morfologische vergelijking van normale, ruwschillige en kunstmatig verwonde appelcuticula's, met de nadruk op het herstel van de
cuticula (de cutinelaag) na kunstmatige verwonding. Vervolgens werd de
aandacht gericht op de cutinesynthese, daar deze als reactie op verwonding of bij het begin van de ruwschilligheid een activering ondergaat.
Bij het sortimentsonderzoek bij vaste planten vond de gebruikelijke controle van benamingen van vele soorten en cultuurvormen van gekweekte
planten plaats, terwijl ook het taxonomisch en tuinbouwkundig onderzoek
werd voortgezet.
Het onderzoek over de magnesiumstofwisseling bij herkauwers kwam in
de eindfase. De resultaten zullen in 1967 in een proefschrift worden
verwerkt.
Bij het onderzoek over de voortplantingscyclus en het zwermen van bijen
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werden waarnemingen verricht over de invloed, die koninginnestof uitoefent op het bouwen van koninginnecellen en over de middelen, waarmee werkbijen en darren de koningin waarnemen.
Een begin kon worden gemaakt met de catalogisering van het boekenbezit van de ministeriële stichtingen voor landbouwkundig onderzoek,
met als doel een samenbundeling van de thans verspreid aanwezige
gegevens. Het verzamelen van deze laatste verliep naar wens, zodat
reeds een begin kon worden gemaakt met de opbouw van de catalogus.
deafdelingen vande
raad

afdeling akker- en weidebouw
Ir. J.van Gaaien volgde Ir. H. T. Tjallema op als lid van het bestuur van
deze afdeling. Hij werd tevens tot voorzitter gekozen. De vacature, ontstaan door het bedanken van Prof. Dr. Ir. J. F. van Riemsdijk, werd nog
niet vervuld.
De bespreking van het meerjarenplan van het Instituut voor Bewaring en
Verwerking van Landbouwprodukten werd voorlopig afgesloten met de
vaststelling van een aantal uitgangspunten voor de beoordeling van de
positie en het werkterrein van het instituut.
In de zomer bracht het afdelingsbestuur een bezoek aan de Stichting
voor Bodemkartering, waarbij de aandacht ging naar het door deze
instelling opgestelde meerjarenplan, in het bijzonder naar de betekenis
ervan voor het landbouwkundig onderzoek in de sector akker- en weidebouw. De discussies zullen worden voortgezet.
Ten aanzien van het onkruidonderzoek kwam het afdelingsbestuur tot de
conclusie, dat meer nadruk dient te worden gelegd op het verklarend
onderzoek.
Aan de Raad werden verder uitgebracht een advies over de door een
aantal Provinciale Raden voor Bedrijfsontwikkeling geuite wensen voor
onderzoek, alsmede het gebruikelijke advies over de begrotingsvoorstellen van de instituten, die onder de afdeling ressorteren.
Omtrent de instituten valt het volgende te vermelden.
In september werd onder grote belangstelling het tien-jarig bestaan herdacht van de vier instituten, gevestigd aan de Born-Zuid, n.l. het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, het
Proefstation voor de Akker- en Weidehouw en het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten.
De werkzaamheden van het Proefstation voor Akker- Weidebouw vonden
voortgang in afwachting van de nieuwe plannen voor de organisatie van
het praktijkonderzoek. Besloten werd tot overdracht van de exploitatie
en de pacht van de proefboerderij 'De Eest' aan het Bureau voor Ge-
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meenschappelijke Diensten. De opzet van het onderzoek en de exploitatie van de 'Waiboerhoeve' werden in het begin van het jaar gewijzigd
De outillage ten behoeve van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen onderging uitbreiding, doordat gebruik kan worden gemaakt van de
gereedgekomen boerderij van de Stichting Bloedgroepenonderzoek. Op
de proefboerderij 'De Bunzing' van het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek 'Schoonoord' kwam het rompgebouw van de klimaatstal voor
varkens gereed, terwijl voorbereidingen werden getroffen voor de oprichting van een varkensproefbedrijf voor huisvestingsproeven op het
proefbedrijf Bantham van hetzelfde instituut. In één van de gebouwen
van het Centrum Techniek kwam een proefruimte voor ventilatie-onderzoek gereed.
De nieuwbouw van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid vorderde gestaag. Hetzelfde geldt voor het Staringgebouw, waarin o.a. de Stichting
voor Bodemkartering gehuisvest zal worden en dat vermoedelijk in 1967
betrokken kan worden.
Met de realisering van de noodzakelijke voorzieningen voor het Instituut
voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werd nog steeds
geen begin gemaakt. Op de proefboerderij 'De Eest' kwam de bouw van
32 aardappelcellen vrijwel gereed. De samenwerking met de Potato
Chip's Industry Research werd op dezelfde voet voortgezet.
Met de nieuwbouwplannen voor de Stichting voor Plantenveredeling
werd gedeeltelijk een aanvang gemaakt. Op de proefboerderij 'Droevendaal' werd begonnen met de bouw van het kassencomplex. Het bestuur
begon met een uitgebreide oriëntatie over de verdere ontwikkeling van
het onderzoek, aan de hand van meerjarenplannen voor de gewassen,
die in het programma zijn opgenomen. De wegens pensionering ontstane
vacature voor de directeur werd vervuld door de benoeming van Dr. H.
Lamberts in deze functie.
Door het bestuur van het Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten
werd besloten bij wijze van proef te starten met de mechanische boekhouding bij TNO.
Van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie zijn geen
bijzonderheden te vermelden.
afdeling tuinbouw
De heer G. H. Slootjes bedankte als lid van het afdelingsbestuur. In deze
vacature werd nog niet voorzien, evenmin als die, ontstaan door het
bedanken van Prof. Dr. Ir. J.F. van Riemsdijk.
Het afdelingsbestuur kwam gedurende het verslagjaar slechts éénmaal
bijeen. In deze vergadering werd de voorlopige begroting 1967 voor het
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tuinbouwkundig onderzoek behandeld en naar aanleiding hiervan werd
het gebruikelijke advies aan de Raad uitgebracht.
Betreffende de instituten en de proefstations kan het volgende worden
medegedeeld.
Een in juni door de Minister van Landbouw en Visserij goedgekeurde
statutenwijziging had ten gevolge dat de naam van de Stichting Instituut
voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten veranderd werd
in Stichting Sprenger Instituut. Hiermede is uitdrukking gegeven aan de
waardering voor Prof. Ir. A. M. Sprenger, de grondlegger van het instituut. Tevens onderging de doelstelling een geringe wijziging. Aan deze
wijziging werd het bestuur aangepast, door de mogelijkheid te openen
vertegenwoordigers uit de detailhandel en de consumentenorganisaties
op te nemen. Toezegging werd ontvangen voor de plaatsing van een
barak, ten einde tegemoet te komen in het tekort aan huisvesting.
In het bestuur van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
volgde Dr. N. van Tiel, directeur van de Plantenziektenkundige Dienst,
Dr. C. J. Briejèr als voorzitter van het bestuur op.
Het bestuur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek werd uitgebreid met
een vertegenwoordiger uit de bloemisterijsector, terwijl ook de bloembollensector een vertegenwoordiger kreeg. Het logeergebouw werd aan
d«staat overgedragen; het zal in de toekomst worden benut voor personeelsopleidingen. Tot opvolger van de directeur, Dr. Ir. E. W. B. van den
Muijzenberg, die begin 1967 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte,
werd benoemd Ir. J. Groenendijk.
Het bestuur van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen
stelde nieuwe statuten op, welke door het Ministerie werden goedgekeurd.
Het Proefstation voor de Bloemisterij leed een ernstig verlies door het
overlijden van de directeur, Dr. J. Wasscher. Tot diens opvolger als
directeur, tevens tot consulent in algemene dienst voor de bloemisterij,
werd benoemd Ir.J.van Doesburg, voordien adjunct-directeur. De nieuwe
statuten werden door het bestuur geaccepteerd en aan de Minister ter
goedkeuring voorgelegd. Het kassencomplex kwam gereed; het zal begin
1967 in gebruik worden genomen.
Bij het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond werd vrijwel
de gehele oppervlakte van de nieuwe tuin in gebruik genomen, waardoor
de totale onderzoekcapaciteit van de tuin op 5,6 ha is gebracht. Besloten
werd een barak van de Stichting voor Bodemkartering over te nemen,
om te voorzien in het tekort aan werkruimte.
Op het Proefstation voor de Champignoncultuur werd een reorganisatie
doorgevoerd, waarbij onderwijs en voorlichting werden afgesplitst van
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het onderzoek. De uitbreiding van de werkruimte door vergroting van de
voorbouw kwam gereed.
Op het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond werd begonnen
met de bouw van een tweetal klimaatkamers, bestemd voor het fysiologisch onderzoek.
De positie van het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de
bloembollencultuur binnen het geheel van het agrarisch onderzoek heeft
een bezinning op de toekomstige taak van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek noodzakelijk gemaakt. Derhalve werd, tevens ter voorbereiding van de omzetting van dit laboratorium in een landelijk proefstation, een rapport opgesteld over positie, taak en ontwikkeling van het
bloembollenonderzoek ten behoeve van de Nederlandse bloembollencultuur.
afdeling veeteelt
Omtrent de instituten, die onder het werkterrein van de afdeling vallen,
kan het volgende worden vermeld.
In vervolg op het rapport over de taak en de ontwikkeling van het
Instituut voor Veevoedingsonderzoek 'Hoorn' formuleerde de directeur
de wensen wat betreft de behoefte aan grond voor de ontplooiing van
het onderzoek.
De interne reorganisatie van het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek
'Schoonoord' kreeg zijn beslag. Er werden drie secties gevormd, te
weten één voor veeteelt, één voor fysiologie en één sectie algemeen
beheer. De tweede fase van de bouw van het nieuwe proefbedrijf
Bantham verliep naar wens; de gebouwen zullen in 1967 gereedkomen.
Met de bouw van de klimaatstal werd begonnen.
De herstelwerkzaamheden aan de proefboerderij 'De Bunzing' kwamen
gereed. Het dak is hoger opgetrokken, waardoor de hooizolder veel
ruimer werd en er nog plaats over bleef voor een ontvangst- en vergaderruimte. Tevens kon ruimte worden gereserveerd voor enige kamers
voor onderzoekers. De open loopstal werd verbouwd tot een drijfmestgrupstal.
In het grote tekort aan weilandareaal is nog niet kunnen worden voorzien. Wel is door de directeur, evenals dit in 'Hoorn' het geval was,
geformuleerd welke wensen er leven voor de eventuele aankoop van
gronden voor proeven met runderen en schapen, speciaal op het terrein
van de selectie en de fokkerij.
Bij het Instituut voor de Pluimveeteelt 'Het Spelderholt' vorderde de
nieuwbouw voor de Afdeling Verwerking voorspoedig; het gebouw zal
in 1967 gereed komen.
Het zo urgente broedlokaal voor de Afdeling Produktie kon nog niet
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worden gerealiseerd. Een plan werd opgesteld om de barak, die vrijkomt
wanneer de Afdeling Verwerking naar het nieuwe gebouw verhuist, voor
tijdelijk broedlokaal te bestemmen. Desondanks blijft de bouw van een
broedlokaal urgent evenals de nieuwbouw voor de mengvoederbereiding,
daar de huidige installatie een veel te geringe capaciteit bezit.
Op grond van het overleg met de in het vorenstaande genoemde bezoekcommissie besloot het bestuur tot de instelling van een commissie, die
de organisatorische opzet van het instituut onder de loupe zal nemen.
afdeling diergeneeskunde
In Oostelijk Flevoland werd een begin gemaakt met het grondwerk voor
de bouw van het deel van het Centraal Diergeneeskundig Instituut, waarin het virologisch onderzoek zal worden gehuisvest. Over de vestiging
van het parasitologisch onderzoek en van een toeleveringsbedrijf voor
grote proefdieren in deze polder is nog overleg gaande.
De onderzoekingen over longworm en maagdarmstrongylose en die over
mycobacteriële infecties bij landbouwhuisdieren, die met steun van het
zgn. 3,1 miljoenfonds werden verricht op de Afdeling Rotterdam van
het Centraal Diergeneeskundig Instituut, werden overgedragen aan dit
instituut.
Het mycobacteriële onderzoek, verricht op het Instituut voor Veterinaire
Bacteriologie te Utrecht, wordt op de oude basis voortgezet.
Bij de voederbalansproeven met runderen, die worden verricht op het
Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie te Utrecht, werd door de
ontwikkeling van grotendeels zelfgebouwde apparatuur meer inzicht verkregen in de voedereconomie en de stofwisselingsstoornissen.
De resultaten van een onderzoek over de invloed van het hormoon aldesteron werden gepubliceerd.
De infectieproeven bij het leverbotonderzoek werden aanvankelijk doorkruist door onzuiver voer; dit probleem is echter spoedig opgelost. In
het komende jaar zullen de resultaten van het oecologisch onderzoek in
een proefschrift verschijnen.
In verband met de verplaatsing van de Gezondheidsdienst voor Pluimvee
van Soesterberg naar Doorn werd voor de huisvesting van het leucoseonderzoek een voorlopig programma van eisen opgesteld. Hierin werd
rekening gehouden met de follow-up van dit onderzoek, de toepassing
in de praktijk. Zoals reeds in het vorig verslag werd gesteld, worden de
vorderingen van het leucose-onderzoek in het buitenland nauwlettend
gevolgd. Gezien het zeer gespecialiseerde onderzoek in de Verenigde
Staten vertrok één der medewerkers van het Centraal Diergeneeskundig
Instituut in de loop van dit jaar voor een studieverblijf van ongeveer een
jaar naar Amerika.
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Het onderzoek over schapeziekten, dat reeds lang een aantal facetten
van de schapehouderij in het programma heeft opgenomen, werd uitgebreid met het project 'selectieproeven via fokrammen'. Er werden
voorbereidingen getroffen om te komen tot een brochurereeks, die als
handleiding voor de schapehouder zal dienen. De activiteiten op een
breder terrein dan alleen schapeziekten hebben geleid tot nader overleg
over de coördinatie, die voor dit onderzoek nodig is. Besprekingen hierover zijn gaande met de betrokken afdelingen van de Raad.
afdeling zuivel
In 1966 werd door deze afdeling niet vergaderd. Voor bijzonderheden
over de onder deze afdeling vallende Werkgroep Hygiënische Melkwinning en Commissie Onderzoek Boerenkaas wordt verwezen naar
hetgeen wordt medegedeeld bij de commissies en werkgroepen van de
Raad.
het cultuurtechnisch onderzoek
Het Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding verleende wederom medewerking aan het te Wageningen gehouden vijfde Post-Graduate
Training Centre on Land Drainage. In het kader van het Hydrologische
fienjarenplan werd op verzoek van de UNESCO in samenwerking met
het Internationaal Agrarisch Centrum, het Symposium on Water in the
Unsaturated Zone georganiseerd.
Op verzoek van Euratom werden enkele, voor Europa representatieve,
ongestoorde bodemprofielen in West-Duitsland, Frankrijk en Italië gestoken en als lysimeters in Ispra (Italië) opgezet voor een onderzoek
naar de uitspoeling van nucleaire fall-out.
Door de wetenschappelijke staf van het International Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek werd medegewerkt aan het onderzoek
ten behoeve van agrarische ontwikkelingsprojecten, welke door verschillende internationale organisaties (o.a. FAO, ILO, Special Fund) zijn
ondernomen.
Het instituut verleende eveneens medewerking bij de organisatie van de
vijfde internationale cursus over ontwateringsproblemen.
Twee stafleden maakten deel uit van een team van drie, dat de leiding
had van een drainagecursus aan de Universiteit van La Molina bij Lima
in Peru.
de niet onder een afdeling ressorterende instituten
De nieuwbouw voor het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek
ondervond enige vertraging, waardoor het gebouw niet - zoals verwacht
werd - aan het eind van 1966, maar pas in maart 1967 betrokken zal
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worden. Het centrum organiseerde wederom een 'fysiologendag', die
ditmaal de factoren die groei en differentiatie bepalen, tot onderwerp
had. De medewerkers van het centrum hadden intensieve contacten met
andere instellingen voor landbouwkundig onderzoek, wat mede tot uiting
kwam in het verstrekken van een groot aantal adviezen.
Het Laboratorium voor Insekticidenonderzoek leed een gevoelig verlies
door het plotseling overlijden in april van zijn bekwame directeur, Dr. D.
Dresden. Daar de reeds eerder opengevallen plaats van onderdirecteur
nog niet bezet was, ontstond een moeilijke situatie, waarin pas tegen het
einde van het jaar kon worden voorzien door de benoeming van Dr. P.
M. L. Tammes als directeur.
In dezelfde periode kwam een aanvulling van het bestuur, waarin vele
vacatures waren, tot stand. Het nieuwe bestuur richtte de aandacht op
de structuur en het toekomstig beleid van het laboratorium, waarbij wordt
uitgegaan van het zoeken naar een nauwere aansluiting bij problemen,
die zich in de praktijk van de landbouw voordoen.
Het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur stelde
tezamen met het Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp' een werkgroep
voor bosplagen in,voor overleg over gemeenschappelijke vraagstukken.
Het nieuwe gebouw voor het instituut vorderde zodanig dat het in de
zomer van 1967 kan worden betrokken.
Dit laatste geldt ook voor het Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp'.
Een wijziging in de interne organisatie van deze instelling leidde tot een
hergroepering van het onderzoek, die in een nauwere samenwerking van
de verschillende afdelingen resulteerde.
De Afdeling lepenonderzoek, die sinds 1927 in het Fytopathologisch
Laboratorium 'Willie Commelin Scholten' te Baarn was gevestigd, kwam
binnen de muren van het moederinstituut in Wageningen. Na een nieuwe
taakverdeling met de twee andere afdelingen, die bosboomveredeling
bedrijven, gaat deze afdeling tevens onderzoek doen over algemene veredelingsvraagstukken, zoals bloeibevordering.
Naast de reeds bestaande Afdeling Pathologie en Resistentie werd een
Afdeling Speciale Bosbeschermingsvraagstukken ingesteld, die de bovengenoemde samenwerking op het gebied van bosplagen met het
ITBON zal verzorgen. Van gemeenschappelijke projecten, zoals bosinsekten en wild zal het meer op economische aspecten gericht onderzoek bij het Bosbouwproefstation gebeuren.
Van het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
werd geen verslag ontvangen.
Het bestuur van de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
besteedde veel aandacht aan de uitwerking van opzet en werkwijze van
de op te richten Onderhouds- en Adviesdienst. Daarbij werd uitgegaan
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van de adviezen, die Prof. Dr. P. Veenstra en de heer G. I. Roos hadden
uitgebracht. Op grond van deze zelfde adviezen werd besloten tot de
inrichting van een instructie-atelier, een kleine werkplaats die als model
zal dienen voor de gedecentraliseerde laboratoriumwerkplaatsen. Dit
instructie-atelier zal worden ingericht met daarvoor geschikte standaardapparatuur.
De inventaris werd met enkele voor de dienstverlening aan de overige
instellingen voor landbouwkundig onderzoek belangrijke apparatuur
aangevuld.
De uitbreiding van het semi-permanente gebouw van de dienst met een
nieuwe vleugel kwam gereed. Hierin zullen de Onderhouds- en Adviesdienst en de Afdeling Elektronenmicroscopie een onderdak krijgen.
Het Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie trad
met de redacteuren van twee wetenschappelijke tijdschriften in overleg
over de mogelijkheden voor overname van de bureauredactie van deze
tijdschriften. De verplaatsing van het centrum naar een tijdelijke huisvesting, in afwachting van een eigen gebouw, had een decentralisatie
van magazijnruimte tot gevolg. Op enige verbetering in deze bestaat
vooruitzicht. De ontwikkeling van de informatietechniek leidde tot een
studie van de mogelijkheden van verdergaande mechanisatie van de
informatieverwerking.
De in dit jaarverslag opgenomen gegevens over de instituten voor
landbouwkundig onderzoek, commissies en werkgroepen betreffen in
hoofdzaak organisatorische ontwikkelingen en geven weinig of geen
indruk van het verrichte onderzoek. De inlichtingen omtrent dit laatste
zijn opgenomen in het Verslag over het Landbouwkundig Onderzoek in
Nederland 1966, een uitgave, die eveneens door de Raad wordt verzorgd
en waarin uitsluitend het onderzoek is verwerkt.
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publikaties

In dit overzicht zijn alleen de publikaties opgenomen, die de Raad zelf heeft uitgegeven of die zijn voortgekomen uit onderzoek, dat geheel of ten dele door de
Raad wordt gesteund (commissies, werkgroepen, losse onderzoekingen). Voor de
talrijke publikaties over resultaten van landbouwkundig onderzoek, die buiten
dit bestek vallen, wordt verwezen naar de afzonderlijke jaarverslagen van de
instituten, proefstations e.d.
algemeen
Verslag van het Landbouwkundig Onderzoek in Nederland over 1965.
Uitgave Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO 1966.
Burger, D.

Open vragen en wensen bij het onderzoek in het grensgebied van bosbeheer,
waterbeheer, natuurbeheer, voorziening met recreatiemogelijkheden in de open
lucht, en landschapsbeheer in Nederland.
Uitgave Stichting Bosbouwproefstation 'De Dorschkamp', Wageningen 1965.
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