verslag
landbouwkundig onderzoek
in nederland
1961

Jr~ O

O^lK'tHM/'

NATIONALERAAD
VOORLANDBOUWKUNDIGONDERZOEKT.N.O.

verslag
landbouwkundig
onderzoek
in nederland
1961

UITGEVERIJ CERES — MEPPEL

INHOUD

Alfabetische lijst der voorkomende instellingen .
.
.
Bodemkunde en Bemesting .
.
.
.
.
.
.
Cultuurtechniek .
.
.
.
.
.
.
.
.
Planteteelt en Plantefysiologie .
.
.
.
.
.
Veredeling en Rassenonderzoek .
.
.
.
.
.
Planteziekten- en Onkruidbestrijding .
.
.
.
.
Land- en Tuinbouwtechniek .
.
.
.
.
.
.
Bosbouw .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Veeteelt enVeevoeding.
.
.
.
.
.
.
.
Diergeneeskunde .
.
.
.
.
.
.
.
.
Bewaring en Verwerking van Land- en Tuinbouwprodukten .
Zuivel .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Landbouweconomie en -sociologie .
.
.
.
.
.
Speciale Onderzoekingen

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

.

VI
.

.

.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

1
21
26
53
70
104
113
118
149
163
.
175
186
193

ALFABETISCHE LIJST DER VOORKOMENDE INSTELLINGEN

Adviescommissie voor Asperge-onderzoek 45
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek 19
Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" 113
Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling Landbouwstatistiek 190
Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Amjsterdam 154
Centraal Diergeneeskundig Instituut, afdeling Rotterdam 149
Centrale Werkplaats 197
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie 198
Centrum voor Landbouwwiskunde 198
Centrum voor Plantefysiologisch Onderzoek 45
Commissie Aviaire Encephalomyelitis 162
Commissie Leverbotonderzoek 161
Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O. 183
Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte T.N.O. 159
Commissie Onderzoek Schapeziekten 161
Contactcommissie Biologische Bodenrverbetering T.N.O. 19
Cultuurtechnische Dienst, afdeling Onderzoek 23 . 187
Directie van de Wïeringermeer (Noordoostpolderwerken), afdeling Onderzoek 24 . 34
84 . 194
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 163
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten 169 . 190
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen 16 . 29
83 . 131 . 157
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 21
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" 141 . 172
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen 107
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 25 . 104 . 189
Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst" 129
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek 70
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen 60
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur 193
Instituut voor Tuinbouwtechniek 109
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" 132
VI

Instituut voor Veevoedingsonderzoek „ H ° o r n " 118 • 157 . 165
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen 63
Instituut voor Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische Gewassen 172
Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek 22
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie 38 . 99 . 195
Laboratorium voor Insekticidenonderzoek 101
Landbouw-Economisch Instituut 186
Landbouw Fysisch-Technische Dienst 197
Landbouwhogeschool :
Afdeling Graslandcultuur 36
Afdeling Landbouwhuishoudkunde 191
Afdeling Landbouwwerktuigkunde en Landbouwgebouwen 108
Afdeling Sociologie en Sociografie 190
Afdeling Wiskunde 198
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek 115
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen 58
Laboratorium voor Entomologie 100
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer 68 . 147
Laboratorium voor Fysiologie der Dieren 139
Laboratorium voor Fysische en Kolloïdchemie 196
Laboratorium voor Fytopathologie 86
Laboratorium voor Landbouwplanteteelt 35
Laboratorium voor Microbiologie 195
Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde 195
Laboratorium voor Organische Chemie 196
Laboratorium voor Plantefysiologisch Onderzoek 46
Laboratorium voor Plantesystematiek en -geografie 51
Laboratorium voor Technologie 174
Laboratorium voor Tuinbouwplanteteelt 38 . 66
Laboratorium voor Veeteelt 135
Laboratorium voor Virologie 88
Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde 182
Zoölogisch Laboratorium 101
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O. 16 . 37 . 62
Nederlands Graancentrum 37
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek 175
Onderzoekingen over bladluizen 92
Onderzoekingen over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant 51
Onderzoekingen over de mogelijkheid de selectie van iepen op resistentie tegen iepziekte te versnellen 116
Onderzoekingen over de planteteelt zonder aarde 44
Onderzoekingen over diagnosemethoden voor virusziekten bij aardappelen 89
Onderzoekingen over het gedrag van landbouwhuisdieren 140
Onderzoekingen over longwormziekte en maagdarmstrongylosis bij runderen 162
VII

Onderzoekingen over mijten 93
Planteziektenkundige Dienst 77
Proefstation voor Aardappelverwerking 168
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw 15 . 25 . 26 . 62 . 82 . 130 . 167 . 187
Proefstation voor de Bloembollencultuur 42 . 97
Proefstation voor de Bloemisterij 18 . 42 . 96
Proefstation voor de Boomkwekerij 18 . 43. 68. 96
Proefstation voor de Champignoncultuur 43
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond 17 . 41 . 68 . 94
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond 25 . 41 . 67 . 94
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas 17 . 40 . 67. 94
Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek 19 . 147
Rijksproefstation voor Zaadcontrole 38
Rijkszuivelstation 179
Stichting Bloedgroepenonderzoek 138
Stichting Landbouwhuishoudkundig Onderzoek 191
Stichting Nederlandse Uienfederatie 63 . 85 . 167
Stichting voor Bodemkartering 12
Stichting voor Onderzoek van Bodem, Plant en Dier 158
Stichting voor Planteveredeling 53
Stichting Voedingsfysiologisch Onderzoek bij planten 48
Studiegroep Nachtvorst 98
Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen T.N.O. 97
Werkgroep Hygiënische Melkwinning T.N.O. 184
Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten T.N.O. 90
Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O. 91
Werkgroep Onderzoek Kopziekte 159
Werkgroep Onkruidbestrijding T.N.O. 85
Werkgroep Veenaarde-Zwartveenonderzoek 18
Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij runderen en paratuberculose 160
Werkgroep voor onderzoek over de resistentie van pluimvee tegen leucose 160
Werkgroep voor steriliteitsonderzoek bij rundvee 159

VIII

BODEMKUNDE EN BEMESTING

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Bij het onderzoek over de bodemstructuur werd in noordelijk Groningen, NoordFriesland en het Oldambt, naar aanleiding van geconstateerde opbrengstverschillen,
een onderzoek uitgevoerd om de relatieve betekenis van de verschillende factoren te
leren kennen en de fysische bodemtoestand van deze gebieden te vergelijken. In
het Oldambt, waar het onderzoek reeds eerder was begonnen, waren vooral de kalktoestand en de ontwatering als bodemfactoren van belang. De structuur was hier in
het in dit opzicht ongunstige jaar 1961 gemiddeld niet slechter dan in Noord-Groningen en Noord-Friesland. Dit onderzoek maakte voorts duidelijk, dat bedrijfstechnische maatregelen sterk kunnen ingrijpen in de bodemstructuur. Een zware trekkerbezetting, diep ploegen op wintervoor en intensieve bewerking in het voorjaar
hadden een ongunstige invloed. Op percelen met wintergraan werd een betere
structuur waargenomen dan op die met zomergraan, hetgeen kan worden toegeschreven aan de vroege en niet te diepe bewerking in de herfst en het achterwege
blijven van bewerking in het voorjaar.
Bij proefvelden op zware kleigrond had bekalking een gunstig effect op de
structuur, op lichte zavel was de invloed gering. Door indirecte invloeden van het
weer ondervond de opbrengst in 1960 en 1961 echter geen invloed van deze structuurverbetering. Op andere wijze verkregen verbeteringen van de structuur van
een lichte zavel gaven wel verhogingen van de opbrengst van bieten en zomertarwe.
Een tamelijk intensieve groenbemesting bleek op niet al te zware kleigrond in de
Noordoostpolder een redelijke structuur te geven, zodat wisselbouw daarvoor niet
noodzakelijk schijnt te zijn.
Het verstuivingsonderzoek, in de windtunnel uitgevoerd met grond van het
voormalige papierpulpproefveld te Eerbeek, liet zien dat de gevoeligheid voor verstuiving niet alleen afhangt van de aard van de grond, maar ook van de vochtigheid
van de lucht, de wijze van vervaardiging der proeftabletten, de duur van de windwerking en de lengte van de reeks tabletten. De invloed van de vier laatstgenoemde factoren was dikwijls groter dan die van de verschillen tussen de objecten. Vooral de invloed van de vochtigheid van de lucht gaf proeftechnisch moeilijkheden. Wel
bleek, dat behandeling van de grond met tien ton papierpulp per ha in 1954 en
1957 een gunstige invloed op de gevoeligheid voor verstuiving heeft gehad. Het effect is evenwel onvoldoende om het stuiven te verhinderen.

Ongeveer 20 verschillende antistuifmiddelen werden onderzocht. Toediening van
asfaltemulsie, gecombineerd met een middel ter bevordering van de opneming van
water door de grond, biedt voorlopig de beste perspectieven voor de verkrijging van
stabielere aggregaten.
Uit het onderzoek in het windsingelproject te Grubbenvorst bleek, dat het verloop van het vochtgehalte in raaien loodrecht op de windsingels afhangt van de
hoeken tussen deze laatste en de windrichting en van het verloop van het gehalte
aan organische stof in de grond.
Uit een onderzoek over de invloed van de bodemgesteldheid op het optreden van
nachtvorst bleek, dat poriën- en luchtvolume bij gehalten aan organische stof boven
3 0 % zo groot werden, dat de kans op schade door nachtvorst aanzienlijk toenam. Deze
experimentele feiten konden ook theoretisch worden verklaard.
Ten behoeve van het grondbewerkingsonderzoek werd een meetmethode voor
de karakterisering van de ruimtelijke opbouw van het zaaibed ontwikkeld, die ook
toepasselijk is in aardappelruggen. Verschillende grondfracties worden daarbij uitgezeefd, terwijl voor het nemen van ongeroerde monsters gebruik wordt gemaakt
van ringen volgens De Leenheer—De Boodt. De meting van de door grondbewerking veroorzaakte ophoging werd vereenvoudigd, terwijl voor de bepaling van de
hoogteligging van het maaiveld een nieuwe reliëfmeter werd ontworpen, waarop
de gemiddelde hoogte direct kan worden afgelezen. Pogingen om met behulp van
een triltafel een homogenere structuur en vochtverdeling tot stand te brengen bij
het vullen van de bakken, waarin de afschuifspanning van grond bij verschillende
dichtheden en vochtgehalten wordt bepaald, leidden niet tot het gewenste resultaat. Uit een bewerking van de in 1959 en 1960 gedane metingen bleek, dat de afschuifspanning bij de onderzochte kleigrond afnam met toenemend poriënvolume en
vochtgehalte.
Bij verschillende grondbewerkingsproeven werden bodemfysische metingen voortgezet, veelal in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. De paardebedrijven vertoonden in 1960 een betere structuur dan de trekkerbedrijven. Uit de resultaten van metingen in 1957, 1958 en 1960, waarbij bewerkingen met ploeg en cultivator werden vergeleken, bleek dat na ploegen een hoger
poriënvolume en vochtgehalte optraden, terwijl in 1960 een hogere opbrengst aan
spinaziezaad werd verkregen.
Het fysisch-chemisch onderzoek had behalve op de karakterisering van organische
stof betrekking op de bepaling van de evenwichtsconstanten van de kationenuitwisselingsreacties Ca-Na, Ca-K en Mg-Na bij Winsum-illiet. Dit onderzoek beoogt een fundamenteel inzicht te krijgen in de samenstelling van de bodemoplossing. De gevonden waarden bleken, zoals theoretisch werd verwacht, constant te zijn
over een groot traject van concentratie en bij sterk wisselende verhoudingen tussen
de kationen. Bij kalium, dat door illiet is vastgelegd, was evenwel sprake van
sterke afwijkingen; hierbij zijn drie trajecten gevonden, die elk hun eigen constante
hebben.
De grootte en het verloop van het humusgehalte van de grond en de geaardheid

van de organische stof in grond zijn belangrijke factoren bij de bestudering van het
organische stofvraagstuk. Er werd een speciale vereffeningstechniek ontwikkeld
voor de bepaling van het verband tussen het humusgehalte en de aanvoer van
organische stof uit gegevens van meerjarige proefvelden. Het was daarbij mogelijk
tot een onderscheid te komen tussen bestendige en aantastbare humus. Bij het chemisch-microbiologische onderzoek kan hiervan een nuttig gebruik worden gemaakt
bij keuze van de proefobjecten.
Bij de in geaëreerde grondsuspensies verrichte microbiologische scheiding van
aantastbare en bestendige fracties van organische stof in de grond, bleek de nog niet
gehumificeerde organische stof in 10 à 14 dagen te worden ontleed. Daarna verloopt de afbraak zeer langzaam, zodat pas na maanden de traag ontledende fracties (echte humus) verteerd zijn en alleen de nagenoeg inerte fracties overblijven.
Met behulp van een nieuwe techniek werd gevonden, dat de hoeveelheden organische verbindingen die door plantewortels worden uitgescheiden, groter zijn dan
in de regel wordt aangenomen; in grasland wordt op deze wijze in de rizosfeer per
jaar ten minste twee ton droge organische stof aan de grond toegevoerd.
Bij het onderzoek over de invloed van uitwendige factoren op de afbraak van organisch materiaal in de grond bleken uitdroging bij lage temperatuur en bevriezing slechts een zwakke stimulering van het microbenleven ten gevolge te hebben,
althans in normale Nederlandse gronden. Droging bij hoge temperatuur (in een
stoof) veroorzaakte echter een sterke, zij het kortstondige opleving van de microflora
en een versnelde afbraak van de organische stof.
Er werden volgens het meststoffenbesluit normen vastgesteld voor doorgevroren
zwartveen „tuinturf". De door de praktijk vermoede vastlegging van opneembare
stikstof door tuinturf kon in het laboratorium niet worden aangetoond.
Door menging van stadsvuilcompost en veen kan een goede organische meststof
worden verkregen. Zwartveen en doorgevroren veen kunnen daarvoor met hetzelfde resultaat worden gebruikt. De menging kan vóór of na de broei plaatsvinden; de praktijk kan de voor haar geschiktste methode kiezen.
Behalve voor het stikstofeffect van organische bemesting komen geleidelijk meer
gegevens ter beschikking over het „resteffect ". De proeven zijn zo ingericht, dat dit
resteffect kan worden gemeten als het verschil in opbrengst bij optimale bemesting
met kunstmeststiksof. In het droge jaar 1959 trad op de miniatuur organischestofbedrijven op de Dr. H. J. Lovink-hoeve bij de meeste gewassen een positief resteffect op van groenbemesting en gescheurde kunstweide. In het natte jaar 1960
was van een dergelijk effect echter nauwelijks sprake. De organische bemesting werkte toen bij enkele gewassen zelfs verlagend op het opbrengstniveau. Ook in 1961
werd geen resteffect waargenomen, behalve bij suikerbieten. Organische bemestingen blijken door de zeer natte zomer niet de reactie te hebben gegeven, die op
grond van de hoeveelheden stikstof in de ondergeploegde massa werd verwacht.
Deze door het weer bepaalde invloed trad ook aan de dag bij het eveneens
op de Dr. H. J. Lovink-hoeve gelegen vruchtwisselingsproefveld met en zonder
geregelde verbouw van peulvruchten, eenjarige rode klaver en tweejarige luzerne.
Het lijkt erop, dat een gunstige invloed van deze leguminosen op de maximale
opbrengst bij optimale stikstofbemesting vooral in droge jaren naar voren komt;

in het natte jaar 1961 hadden de genoemde voorvruchten zelfs een iets ongunstig
effect.
Bij de bepaling van de stikstofwerking van ondergeploegde kunstweiden met
verschillend klavergehalte is gebleken, dat de klaverrijkdom hierbij een onbeduidende rol speelt, daar klaverarme graslanden in de regel een hogere bemesting met
stikstof hebben ontvangen.
De resultaten van negen proefpercelen met organische bemesting op zandgrond
over een negenjarige periode toonden aan dat door combinatie van stalmest,
groenbemesting en kunstmest ten opzichte van uitsluitend kunstmest opbrengstvermeerderingen werden verkregen, die voor de meest voorkomende gewassen
varieerden van 6 tot 1 0 % . In geld uitgedrukt bedroeg de opbrengstverhoging, vermeerderd met de besparing aan kunstmest door stalmest- en groenbemesting, tezamen ƒ 150,— per ha per jaar. Er werd berekend, dat 2 6 % van de toegevoerde organische stof als humus in de bouwvoor was achtergebleven.
De bestudering van de betekenis van stikstof in het bodemprofiel voor de
voeding van de gewassen werd voortgezet. Behalve de geleidelijk ter beschikking
komende stikstof door afbraak van organische stof moet ook de van de bemesting
afkomstige stikstof, die in het profiel op en neer beweegt, van belang worden geacht voor de ontwikkeling van de plant. Daardoor wordt het begrijpelijk, waarom
de in grondmonsters van de bouwvoor bepaalde mineralisatiegraad (d.i. de bij
incubatie vrijkomende stikstof) en ook de met behulp van ionenwisselaars in
de bouwvoor bepaalde hoeveelheid vrijkomende stikstof niet als maat voor de stikstofbehoefte van de gewassen kunnen worden gebruikt. Daarvoor is de hoeveelheid
stikstof in diepere lagen te wisselvallig. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de
invloed van regenval en eigenschappen van de grond op de verplaatsing van stikstof naar diepere lagen.
De ervaring in de praktijk, dat op grasland weinig of geen stikstof uitspoelt, daar
deze snel en volledig door de dichte wortelmassa wordt opgenomen, kon door het
lysimeteronderzoek worden bevestigd. Daarbij bleek echter, dat in zeer regenrijke
perioden, vooral in de winter wanneer het gras niet groeit, van een gegeven bemesting wel vrij veel kan uitspoelen. In de natte winter 1960/61 spoelde bij bemesting in november zelfs 3 0 % uit, terwijl in de droge winter 1959/60 slechts enkele
procenten langs deze weg verloren gingen.
Het onderzoek betreffende bekaïking en anorganische bemesting in de landbouw gaf de volgende resultaten.
Een onderzoek over de meest economische bekaïking op zware Dollardklei werd
afgesloten. Om een eenmaal verkregen optimale pH te handhaven moet men eens
in de tien jaar ongeveer vijf ton CaO toedienen. Zwaardere of frequent toegepaste
lichte giften geven aanleiding tot grotere verliezen aan kalk. Bekaïking van een
zure ondergrond had dit jaar in veldproeven op zandgrond bij aardappelen geen
effect. Bij gerst werd wel een invloed gevonden, zelfs indien de grondwaterstand
hoog was.
Het kaligehalte van aardappelloof op rivierklei wordt behalve door kaligehalte,
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kleigehalte en kalktoestand van de grond bepaald door de ouderdom van het gewas
en de neerslag. Een hogere neerslag in de drie weken voorafgaande aan de bemonstering van het loof, veroorzaakt een hoger kaligehalte. Aan het kalifixatiecijfer behoeft, wanneer met de genoemde factoren rekening is gehouden, geen zelfstandige
betekenis voor de kalivoorziening van het gewas te worden toegekend.
Een enkele malen herhaalde bespuiting met kali op aardappelen op rivierklei
had weer een gunstig effect, maar was niet beter dan een eenmaal toegepaste
overbemesting in vaste vorm. Beide bemestingswijzen werkten minder dan een bemesting in het voorjaar. In het najaar toegediende kali heeft op zand- en dalgrond
een effect van ongeveer 9 0 % van in het voorjaar gegeven kali.
Op kleigronden begint meer magnesiumgebrek op te treden. Op de betrekkelijk
lichte kleien in de Wieringermeer en aangrenzende polders werd gevonden, dat
haver in 1961 geen symptomen van gebrek vertoonde indien het MgO-gehalte
van de grond hoger was dan 100 d.p.m.; bij gehalten lager dan 60 d.p.m. trad meestal wel gebrek op.
Het magnesiumgehalte van weidegras, dat van grote betekenis is voor de gezondheid van het vee, is op zandgrond positief gecorreleerd met het magnesiumgehalte
van de grond. Grondonderzoek op magnesium is op zichzelf echter niet voldoende
om het gehalte in het gras bevredigend te kunnen voorspellen. Andere factoren,
zoals stikstofgehalte van het gras, stikstofbemesting, kalivoorziening en botanische
samenstelling, zijn van evenveel of meer betekenis. Door bemesting met 100-150
kg MgO per ha in de vorm van kieseriet treedt een belangrijke stijging van het gehalte op.
Magnesium in magnesiumhoudende kalkmeststoffen werkt langzamer op bouwen grasland dan dat in kieseriet. In een proef op bouwland werd pas in het derde
jaar een ongeveer gelijke werking gevonden.
Volgens de resultaten van twee proefvelden wordt de afrijping van pootaardappelen sterk beïnvloed door de hoeveelheid stikstof, en hoewel niet significant, door de
vorm waarin deze wordt gegeven. Bij giften boven 150 kg stikstof per ha werd de
keuringsklasse nadelig beïnvloed.
De stikstofvorm kan op grasland van betekenis zijn bij vroege en zeer vroege toediening. Zwavelzure ammoniak gaf in proeven in dat geval betere resultaten dan
kalkammonsalpeter en kalksalpeter. Dit houdt verband met de snellere uitspoeling
van stikstof in de vorm van nitraat.
In een proef met spruitkool op lichte zavel verhoogde een bemesting met stikstof de opbrengst, maar de kwaliteit werd er door benadeeld. Dit kwaliteitsverlies
kon door bemesting met kali niet gecompenseerd worden.
Er werd een nieuwe methode ter bepaling van het in water oplosbare fosfaatgehalte van de grond uitgewerkt. Deze methode heeft een engere verhouding tussen
grond en water, de uitvoering er van geschiedt bij 20° en de extractieduur is aanzienlijk korter dan bij de bepaling van het huidige P-getal. Op proefvelden gaf de methode op verschillende grondsoorten gelijkwaardige uitkomsten; in potproeven was
er nog wel verschil tussen zand en klei. De bepaling van geringe hoeveelheden
fosfaat betreft de vorming en de reductie met stannochloride van het blauw gekleurde fosformolybdeenzuur in een milieu van isobutylalcohol.

De mate van werkzaamheid van natuurfosfaat is bij de aardappel bepaald door het
oplossend vermogen van de grond, dat door de verhouding tussen in water gemakkelijk oplosbaar en moeilijker oplosbaar fosfaat gekarakteriseerd is. Bij mosterd bleek
de aanwezigheid van niet in het bodemvocht opgelost fosfaat belangrijk bij te
dragen tot de opneming.
De eisen, die men aan een meststof moet stellen ten aanzien van de in water oplosbare fractie van het fosfaat, zijn afhankelijk van de korrelgrootte en omgekeerd.
In 1961 gaf fosfaatammonsalpeter op grasland weer dezelfde werking als superfosfaat.
Toediening van fosfaat op de stoppel bij kalkrijke gronden moet worden afgeraden.
Vermoedelijk gaat het fosfaat hierbij in te sterke mate in een minder beschikbare
vorm over.
Bespuiting van erwten met fosfaat in het begin van de bloei verhoogde het
fosfaatgehalte van de korrel tot waarden boven de kritieke grens voor de kookkwaliteit.
Overbemesting in vaste vorm had in dit opzicht geen effect. De invloed van fosfaatbemesting op het fosfaatgehalte van de korrel van zomergerst is te gering om
van betekenis te kunnen zijn voor de gistgroei in het moutproces.
Steeds meer blijkt de noodzakelijkheid meteorologische factoren te betrekken
bij de verklaring van de bodemvruchtbaarheid en bij de verstrekking van bemestingsadviezen. Verschillen, die van jaar tot jaar bij de reacties van de gewassen op
bemesting met kalk, stikstof, fosfaat en kali worden gevonden, worden aan de invloed van de neerslag o p de vruchtbaarheid van de grond toegeschreven.
Een advies over de grootte van de stikstofbemesting in het komende jaar op basis
van de in november t / m februari gevallen hoeveelheid regen, gesteund door bepalingen van direct beschikbare stikstof in de opeenvolgende lagen van de grond,
wordt thans jaarlijks gegeven.
Evenals in 1960 werd een algemeen advies gegeven ten aanzien van de hoeveelheid toe te dienen kali. Hoewel 1960 zeer nat was, was de kalitoestand in het najaar
gemiddeld niet lager dan in 1956, 1957 en 1958. Voor zwaardere gronden werden normale giften geadviseerd, voor lichtere gronden iets zwaardere, in verband
met de vele regens in de winter 1960/61.
De beworteling van gewassen kan een belangrijke indicatie inhouden voor de
fysische en chemische eigenschappen van de grond, terwijl de functionele hoedanigheid er van tevens bepalend is voor de plantevoeding.
In methodisch opzicht heeft de beschrijving van het wortelstelsel een hoge graad
van nauwkeurigheid bereikt, zodat bij de bestudering van vraagstukken van verschillende aard een bijdrage kan worden geleverd op het gebied van het wortelstelsel
der gewassen.
Een uitgebreid onderzoek werd verricht over de invloed van verschillende dichtheid van de grond (in cilinders met lagen grond van verschillende dichtheid) op
de morfologie van het wortelstelsel. Gevonden werd, dat de overgang los-vast van
boven naar beneden tot een minder goede groei leidde dan wanneer men met een
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geheel vast profiel te maken had. In dezelfde lijn ligt het resultaat, dat vast-zeer vast
een minder ongunstig wortelbeeld gaf dan los-zeer vast. Verschillende gewassen
werden beproefd. Luzerne onderscheidde zich door een diep indringende beworteling.
Wat het functionele gedrag van het wortelstelsel betreft, leidden modelproeven
over de invloed van de grofheid van de structuur van de grond tot het resultaat,
dat een grovere structuur tot een ijlere beworteling aanleiding geeft. Deze belemmert de opneming van de mobiele nitraatstikstof weinig. Een goede opneming
van de sterk gebonden fosfaationen is alleen mogelijk bij zeer dichte beworteling.
Een begin werd gemaakt met een onderzoek over de kwantitatieve betekenis
van door de wortels aangezogen bodemvocht voor de opneming van ionen. De
wortel wordt vergeleken met een ionenwisselaar als fysisch model.
Met drie biologische toetsmethoden, nl. lengtegroei van de kiemwortel van
sterrekers, gewicht van het mycelium van Aspergillus en steriel gekweekte tomatewortels, werden extracten van grondmonsters van de objecten van een organischestofproefveld onderzocht op een eventuele specifieke werking van de gezamenlijke, oplosbare organische stoffen. Er werden wel aanwijzigingen voor een
verschil gevonden, maar geen significant verschil.
Het onderzoek betreffende sporenelementen, voorzover dit van direct belang voor
de praktijk is, nadert een eerste afsluiting.
De geringe verticale verplaatsing van koper in grasland leidt tot het advies van
een bemesting met grotere hoeveelheden kopermeststof. In potproeven werd de
koperbehoefte van verschillende gewassen vergeleken. Witte klaver, van belang
voor grasland, reageerde niet, als tarwe reeds ernstig kopergebrek vertoonde.
De opbrengst van Engels raaigras werd in potproeven door bemesting met
mangaansulfaat aanzienlijk verhoogd.
De uit de literatuur afgeleide veronderstelling, dat de daling van het onderwatergewicht van aardappelen een gevolg zou zijn van relatief boriumgebrek, werd niet
bevestigd. Bemesting met borax deed het onderwatergewicht ook dalen.
De verschijnselen van zinkovermaat langs enkele riviertjes in Brabant en Limburg ten gevolge van contact met afvalwater van zinkfabrieken werden bij verschillende gewassen beschreven. Een flinke bekalking verlaagt het zinkgehalte in de
plant en heft de schade op. Dit zal over het algemeen niet economisch zijn; diep
ploegen zal meer aanbeveling verdienen.
De beïnvloeding van de opneming van molybdeen uit de grond door bemesting met fosfaat bij bieten werd ook waargenomen, wanneer het gewas met een
oplossing van fosfaat werd bespoten. Fosfaat heeft dus blijkbaar invloed op de molybdeenhuishouding in de plant.
De vergelijking tussen bemesting en bespuiting ter bestrijding van tekorten aan
sporenelementen werd voortgezet. Het percentage hartrot van bieten kon door een
enkele of dubbele bespuiting met borax worden verminderd, maar een bijna volledige onderdrukking werd alleen door bemesting verkregen.
Bijproeven over bespuiting van granen meteen V-/2% oplossing van mangaansulfaat
bleek, dat in plaats van met 1000, zeer goed met 600 à 800 liter kon worden vol-

staan. Een tweede bespuiting leverde ook nu weer een extra vermeerdering van
de opbrengst op.
Als factoren, die van invloed zijn op de ijzerchlorose van vruchtbomen, komen
in het bijzonder naar voren de gehalten aan bicarbonaat en reactieve koolzure kalk
en de verhouding van de hoeveelheid organische stof tot het hieraan gebonden
ijzer in de grond.
Het „inbouwen" van silicaat in het chelaat Fe-DTPA (silica-entrapped chelate)
vermindert de uitspoelbaarheid, de stabiliteit wordt er door vergroot, terwijl het
tevens voor een groot gedeelte het optreden van mangaangebrek in de plant voorkomt. Bij rozen (Tawny Gold) werd echter nog de meest harmonische Mn-Fevoeding verkregen bij gebruik van Mn-DPTA, dat gedeeltelijk in de grond in
Fe-DTPA wordt omgezet.
Ten aanzien van de groei werden vergelijkbare hoeveelheden Fe-EDTA en ferrosulfaat in watercultures bij de bestrijding van ijzergebrek bij tomaten gebruikt.
Ondanks gelijke lengtegroei en toeneming van het gewicht van de planten was
de opneming van ijzer uit chelaat vijfmaal zo groot als uit ferrosulfaat. De concentratie van de gele en groene bladkleurstoffen en de katalaseactiviteit waren echter
hoger in het object met ferrosulfaat. Het object met chelaat vertoonde daarentegen
een veel hogere peroxydaseactiviteit. Blijkbaar was hier het anorganische ijzer een
effectievere ijzerbron dan dat uit chelaat.
De bepaling van koper in gewas met behulp van zinkdibenzyldithiocarbamaat
werd getoetst en geschikt gemaakt voor het gebruik in regionale laboratoria.
Een specifieke en nauwkeurige bepaling van grotere en zeer geringe hoeveelheden magnesium werd als controlemethode uitgewerkt. Hiermee is het mogelijk vijf
gamma magnesium met een variatiecoëfficiënt van minder dan 3 % te bepalen.
Het onderzoek over de mangaantoestand van Nederlandse en Duitse holocene
afzettingen in verband met slibtransport en bodemgenese kwam gereed. De mangaantoestand van bedijkte polders wordt bepaald door de herkomst van het materiaal, het
milieu van afzetting en de wijze van bedijking.

De verdere bewerking van de resultaten van de bodemvruchtbaarheidsanalyse
van
de Friese Wouden leerde, dat de betekenis van de factoren die de grasopbrengst bepalen, van jaar tot jaar kan variëren. Betrouwbare invloeden hadden in alle proefjaren (1955, 1956 en 1957) de factoren kaligetal, P-citr, pH, afstand tot de boerderij en gemiddelde grondwaterstand. De fluctuatie van de grondwaterstand speelde echter alleen in het droge jaar 1955 een rol, de diepte van de kleileemlaag alleen
in jaren met veel neerslag (1956 en 1957), hetgeen ook met het MgO-gehalte
van de grond het geval was. De invloed van het jaar op de betekenis van de andere
factoren is niet duidelijk. Hoewel in de drie proefjaren steeds een invloed van de
fijnheid van het zand (U-cijfer) gevonden werd, bleek deze statistisch niet betrouwbaar te zijn.
Ten behoeve van de ontwikkeling van een basis voor het advies van de magnesiumbemesting op grasland werd nagegaan met welke factoren het MgO-gehalte
van het gras in de Friese Wouden samenhangt. De factoren stikstofgehalte van het
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gras en humusgehalte, MgO-gehalte en kaligetal van de grond verklaren tezamen
57% van de gevonden spreiding.
Hier en daar is men de mening toegedaan, dat bemesting van grasland met
stadsvuilcompost de vruchtbaarheid van het vee ten goede zou komen. Een statistische
bewerking van gegevens van een enquête in het gebied van twee K.I.-stations
(Meppel en Balkbrug) gaf geen bevestiging van de juistheid van deze opvatting.
Het onderzoek over het gewenste assortiment van mengmeststoffen in verband
met de bestaande bodemvruchtbaarheid kwam gereed. Hieruit bleek, dat het huidige
assortiment in Nederland aan de gangbare bemesting is aangepast en betrekkelijk
uniform van samenstelling is. Het assortiment is onvoldoende om aan de bemestingsadviezen, gebaseerd op grondonderzoek te voldoen. Een uitbreiding van het assortiment is uit een oogpunt van bodemvruchtbaarheid gewenst. De verschuiving zal
voornamelijk naar meer kaliarme en fosfaatarme mengmeststoffen moeten plaatsvinden.
Het tuinbouwkundige bemestingsonderzoek heeft plaats aan het instiuut zelf,
het Proefstation voor de Bloemisterij te Aalsmeer, het Proefstation voor de Fruitteelt
in de volle grond te Wilhelminadorp en de proeftuin Noord-Limburg te Venlo.
Het onderzoek van bloemisterijgewassen in potten en tabletten richt zich steeds
meer op de wisselwerking tussen de samenstelling van het grondmengsel (substraat) en de bemesting. Zeer goede resultaten werden bereikt voor Cyclamen,
Pelargonium en Gloxinia in potgrondmengsels rijk aan turfmolm of tuinturf. De
stikstofbehoefte van de teelten ligt bij gebruik van dergelijke mengsels hoog; een
schadelijk effect van overmaat stikstof treedt niet spoedig op. Anjers in tabletten
gaven een 10% hogere opbrengst bij een mengsel van vijf delen tuinturf en één deel
klei, dan in een mengsel van deze bestanddelen in de omgekeerde verhouding. Ook
hier was de stikstofbehoefte bij gebruik van het eerste mengsel veel groter. Stalmest is een belangrijke leverancier van geleidelijk ter beschikking komende stikstof
voor de anjer. Azalea kan met succes op tuinturf worden gekweekt, mits de juiste
bemesting wordt toegediend en voldoende water wordt gegeven.
Bestrijding van ijzergebrek bij rozen door middel van ijzerchelaat roept vaak mangaangebrek op. Dit is minder het geval als ijzerchelaat met silicaat wordt gestabiliseerd.
Het onderzoek op het gebied van de fruitteelt richt zich steeds meer op de stikstofvoorziening van de bomen. Stikstof verhoogt de opbrengst door vermeerdering
van het aantal bloemknoppen en een betere vruchtzetting. Als de boom beter van
stikstof is voorzien, wordt een verhoging van de opbrengst alleen verkregen via
een versterkte vegetatieve ontwikkeling. Het stikstofgehalte van het blad blijkt
tijdelijk verlaagd te worden na regen, het ligt lager voor bomen op vochtige grond
en hoger na snoeien bij zware vruchtdracht en dichte standruimte. Hoge stikstofgiften werken schadelijk op de opbrengst bij onvoldoende toediening van kali.
Bomen in grasstrokencultuur hebben weinig te lijden onder de stikstof- en vochtconcurrentie van de grasmat. De stikstof dringt in gras niet zo ver door en is er
minder lang aan te tonen dan op een strokencultuur. Injectie van een stikstofoplossing in de grond geeft een onvoldoende voeding van de boom. Bemesting onder de

boomrijen geeft voor jonge bomen meer beschikbare stikstof dan breedwerpige
bemesting over het gehele veld. Een hogere opbrengst werd verkregen met de
latere bemesting in januari en februari 1961 dan met die in november 1960. Het
resultaat is tegengesteld aan dat van de vorige proefperiode, waarschijnlijk door de
grote hoeveelheid neerslag in de winter 1960/61.
Het zwarthouden van een boomgaard heeft ijzergebrek in de vruchtbomen ten
gevolge, zowel op rivier- als op zeeklei. De mate van ijzergebrek en het ijzergehalte
in het blad correleerden met het bicarbonaatgehalte en dat aan reactieve koolzure
kalk in de grond.
Stip in Cox's Orange Pippin werd op elf proefvelden duidelijk verminderd door
een vijfmalige bespuiting met een 1% oplossing van calciumlactaat. Bespuiting
met kalium- en magnesiumzouten verergerde het optreden van stip.
Bij proeven op het gebied van de groenteteelt bleek voor de opkweek van groenten in perspotten een ruime variatie in de verhouding van zwartveen en turfmolm
toelaatbaar te zijn; eenzijdig gebruik van zeer veel zwartveen of turfmolm geeft echter moeilijkheden. Men moet er op bedacht zijn, dat tijdens de opslag van potgrond
stikstof kan uitspoelen. Aardbeien, geteeld in perspotten onder glas, leverden een
zeer vroeg produkt.
Tomaten op zandgrond geven de maximale produktie en de beste kwaliteit
alleen bij een ruime kalivoorziening. De kwaliteit verbetert nog bij verhoging van
de kaligiften, wanneer de opbrengst reeds afneemt. De extra gunstige werking van
overbemesting met kalizout 4 0 % bij knolselderij moet worden toegeschreven aan de
aanwezigheid van chloriden. Giften tot 600 kg K2O per ha zijn nodig om de maximale produktie aan vroege aardappelen te verkrijgen bij kaligehalten van de grond
beneden 0,045% in 0,1 n zoutzuur. Op rijkere gronden werkt een verse kalibemesting
nog gunstig.
Aardbeien op zandgrond kunnen aan latent kopergebrek lijden.
De overgang van landbouwzandgronden naar tuingronden vraagt een verbetering
van de fosfaat- en magnesiumvoorziening en een bekalking tot de juiste pH.
Tuinturf had een gunstig effect op de groei van zaaisla en aardappelen en ook
op appelen; toediening in diepe plantgaten had een gunstige invloed op de opbrengst van appels. Bij gebruik van tuinturf als bodemverbeteringsmiddel voor de
slateelt op arme grond moet 0,65 kg stikstof en 1,20 kg fosforzuur per m 3 los
materiaal worden toegevoegd. In een kas met sla werd geen betrouwbare interactie
gevonden tussen beregening en bemesting met stikstof. Bespuiting met ureum
werkte bij spinazie beter op vochtige grond dan op droge.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Op een lichte zavelgrond in de Noordoostpolder, die verrijkt was met 150 mg
stikstof als ammoniumsulfaat per kg droge grond en die gedurende 21 weken in
plastic buizen van 1,20 m lengte bij kamertemperatuur werd geïncubeerd bij
vochtgehalten overeenkomende met 60, 70, 80, 90 en 100% van de watercapaciteit,
werden stikstofverliezen bepaald. Bij de laatste drie vochtgehalten traden grote stik10

stofverliezen op ten gevolge van denitrificatie, vooral in de bovenste lagen. In
deze lagen moeten nitrificatie en denitrificate naast elkaar hebben plaatsgevonden.
In 1960 bevatte het uitgeslagen water van Oostelijk Flevoland in totaal 1.726.540
kg stikstof. Het schutwater en ingelaten water bevatte in totaal 103.083 kg stikstof,
zodat globaal 1.623.457 kg stikstof door uitspoeling verloren ging, hetgeen overeenkomt met 30 kg per ha.
Dit jaar bleek de behoefte aan stikstofbemesting in Oostelijk Flevoland nog steeds
geringer te zijn dan onder soortgelijke omstandigheden in de Noordoostpolder. De
oorzaak hiervan is niet duidelijk. Het humusgehalte van de grond is niet hoger dan
het voor de IJselmeergronden gebruikelijke. Een invloed van de humus uit de
Ym-laag kon niet worden aangetoond.
Een veldproef in Oostelijk Flevoland wees uit, dat het enten van luzernezaad met
20 ml vloeibare entstof per kg zaad, na ontsmetting van het zaad met 3 g brassicol
per kg, zonder schadelijke gevolgen voor de opbrengst kan geschieden, wanneer het
zaaien binnen 12 uur na het enten geschiedt. Wanneer de vloeibare entstof
(20 ml) gemengd wordt met broekveen (200 g per kg zaad) en deze hoeveelheid
gebruikt wordt om ontsmet zaad te enten, dan kan dit zonder schadelijke gevolgen
geschieden, wanneer het uitzaaien binnen 48 uur na het enten plaatsvindt.
Na enting van diploïde en tetraploïde rode klaver in agarbuizen of glaszand (die
voedingszouten, doch geen stikstof bevatten) met drie Rhizobium trifolii-stammen
bleek, dat voor alle stammen de meeste knolletjes werden gevormd bij de diploïde
klaver. Door het wegknippen der cotyledonen werden de verschillen in knolbezetting bij de diploïde en tetraploïde klaver niet opgeheven.
Nadat twee Rhizobium meliloti-stammen A 15 en A 18 vijfmaal gedurende telkens vier dagen aan de werking van verschillende actinomyceten waren blootgesteld, werd in agarbuizen nagegaan in hoeverre de knolvorming bij luzerne hierdoor
werd beïnvloed. Bij stam A 15 bleek alleen Actinomyces griseus enige invloed te
hebben gehad. Het aantal knollen op de met deze stam geënte planten was 8 0 %
van het normale aantal. Bij stam A 18 waren zowel Act. flavovirens, Act. gelaticus
en Act. griseolus van invloed geweest, aangezien het aantal knollen 60 — 7 0 % bedroeg van die, teweeggebracht door de niet behandelde stam A 18.
Nadat twee Azotobacter chroococcum-stammen vijfmaal gedurende telkens vier
dagen aan de werking van verschillende actinomyceten waren blootgesteld, werd
nagegaan in hoeverre het stikstofbindend vermogen hierdoor wijzigingen had ondergaan. In de meeste gevallen was de stikstofbinding even groot als bij de niet behandelde stammen. In één geval bleek de stikstofbinding duidelijk groter te zijn, nl. bij
een stam die vijfmaal blootgesteld was geweest aan de werking van Streptomyces
lavendulae.
Bij bacterietellingen, verricht in monsters van vier rijpingsproefvelden in Oostelijk Flevoland, die in onontgonnen gebieden gelegen zijn (ten dele met riet begroeid en ten dele onbegroeid) werd gevonden, dat zolang geen ontwatering tot
stand is gebracht, bacterieleven behalve in extreem droge jaren, slechts op laag peil
mogelijk is en dat een begroeiing met riet in deze omstandigheden daarop maar
in geringe mate gunstig werkt.
Er werden ook bepalingen verricht in grondmonsters, afkomstig van een oude
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paardewei, een tweejarige kunstweide, waar in 1959 wormen waren ingebracht en
een tweejarige kunstweide waar wormen ontbraken. Alle percelen lagen op de
proefboerderij Dr. H. J. Lovink-hoeve in de Noordoostpolder. Bij de paardeweimonsters bleken het totaal bacteriegetal, het aantal vertegenwoordigers van verschillende fysiologische groepen, het totaal stikstofgehalte, de stikstofmineralisatie
en de C02-produktie duidelijk groter te zijn dan bij de beide andere objecten. Het
inbrengen van wormen in 1959 had op de kunstweide nog geen invloed.
Een begin werd gemaakt met een onderzoek over de betekenis van bodemalgen
als pioniers op de IJselmeergronden.

Stichting voor Bodemkartering
De bodemkaart van Nederland (schaal 1:200.000) werd tijdens de 47ste wetenschappelijke bijeenkomst van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging aan de
voorzitter van deze vereniging aangeboden. De kaart is thans na die van W. C. H.
Staring van 1889 en van Prof. Dr. C. H. Edelman e.a. van 1950 (schaal 1:400.000)
de meest recente en uitvoerigste cartografische weergave van de bodemgesteldheid
van ons land.
Naast en op basis van deze bodemkaart zal een landbouwkundige geschiktheidsbeoordeling worden gepubliceerd. De correcties op de kaart werden grotendeels
verwerkt.
De legenda voor de kaartbladenkartering (schaal 1 : 50.000), die begin 1961
grotendeels vaststond, werd opnieuw kritisch bestudeerd. Een aantal niet principiële
vereenvoudigingen was hiervan het gevolg. De vereenvoudiging van bestaande
kaarten op grotere schalen (vooral 1 : 10.000) en de moeilijkheden met de basiskaart (topografische kaart 1 : 50.000, die als basis te gedetailleerd is) gaven aanleiding de algemene grondslagen van de generalisatie nader te onderzoeken. De
indeling in grondwatertrappen, die op de 1 : 50.000 kaart worden opgenomen,
werd verbeterd en vereenvoudigd in die zin, dat thans zowel in zand- als kleigebieden met dezelfde doorlopende indeling kan worden gewerkt.
Het manuscript betreffende de resultaten van de studiekartering van het Dollardgebied ging ter perse. Dat betreffende de Oude Veenkoloniën kwam vrijwel gereed. O.m. werd aandacht besteed aan de essen bij Westerwolde, de vochttrappen
en grondwatertrappen in de Oude Veenkoloniën, de grondwaterstanden bij klei- en
klei-op-veengronden en de bodemgeschiktheid voor tuinbouw, akker- en weidebouw. In Friesland werd nagegaan in hoeverre de gemiddeld laagste grondwaterstand gecorreleerd is met de fysische en chemische rijping van het materiaal.
Het classificeren van zeekleigronden via chemische karakteristieken werd voortgezet. Er werd tevens een begin gemaakt met de bestudering van een aantal belangrijke eigenschappen, zoals de verslemping ten gevolge van structuurverval en
verminderde structuurstabiliteit.
Uit een onderzoek over de relatieve opbrengstniveaus van enige bodemtypen
in de Jonge Veenkoloniën bleek, dat een dieper bewortelde zone, zowel in droge
als natte jaren oogstzekerder is. Naarmate de bouwvoor van de normaal opgebouw12

de dalgronden meer lutum bevatte, gaf tarwe een hogere opbrengst. De geringe
dikte van het esdek, tezamen met de grote humositeit, was gemiddeld over de laatste
30 jaren voldoende om het klimatologisch vochttekort te overbruggen.
Het grondwatertrappenonderzoek in zandgronden in Overijsel werd afgesloten
en in een voorlopige vorm op schrift gesteld. Het bleek mogelijk te zijn een curve
van het gemiddeld grondwaterstandsverloop te construeren.
Bij het onderzoek in Gelderland werd vastgesteld, dat de klei van de Berkel
afwijkt van de normale rivierklei, o.a. door een hogere kationenwaarde en een geringere doorlatendheid. Er komen waarschijnlijk andere kleimineralen in voor. Voorts
werd de indruk verkregen, dat de bodemvorming in het tweetal vermoedelijke Rijnterrassen bij Rekken verschillend is. Waarschijnlijk zijn de rivierduinen van de Berkel mineralogisch rijker dan de dekzanden in dit gebied. Uit een reeks grondwatermonsters bleek de pH van gleygronden boven 6,5 te liggen, die van podzolen
daaronder.
In Noord-Holland wordt veel aandacht geschonken aan de geologische opbouw van de gebieden Anna Paulownapolder-Koegras, Zijpe en Vier Noorder
Koggen. In het laatstgenoemde gebied werd tevens de geschiktheid van de
gronden voor fruitteelt beoordeeld.
In Zuid-Holland werd van de broek- en gorsgronden in de Zwijndrechtse Waard
de horizontale doorlatendheid bepaald met behulp van de boorgatenmethode. Op
gorsgronden gelegen grasland bleek een grotere doorlatendheid te hebben dan bouwland op dezelfde gronden. Op de Zuidhollandse Eilanden werd begonnen met
een onderzoek over de relatie tussen de bodem en de ontwikkeling van het
aardappelras Eigenheimer.
Het voorkomen van glauconiet in polygenetische profielen (dekzandgebied
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen) wijst er op, dat bepaalde delen van deze dekken door
de zee zijn beïnvloed. De belangrijke vroegmiddeleeuwse transgressie blijkt tot
voorbij Hulst te zijn doorgedrongen. In het kader van de fysische rijping werd
aandacht geschonken aan de bruikbaarheid van de bestaande rijpingsformules.
Met het C/N-quotiënt als maatstaf werd de gevarieerde oplosbaarheid van het fosfaat in verband gebracht met de aard van de humus. Uit de morfogenetische profielontwikkeling van enkele hogere zandgronden (Oost-Brabant) lijkt te mogen worden aangenomen, dat de huidige profielen als ontwikkelingsstadia kunnen worden
ingevoegd tussen de Gray Brown Podzolic en het ontijzerde humuspodzol. Het
onderzoek naar de profielontwikkeling in verband met de vroegere en huidige
vochthuishouding wordt thans afgerond. De geringe dikte (50 cm) van de oude
bouwlanddekken ten noorden van de weg Roosendaal — Bergen op Zoom
(studiekartering Wouw) moet vermoedelijk worden toegeschreven aan de van
nature gunstige eigenschappen van deze sterk lemige gronden.
De methode Istscherekow leverde vooral in loessleemgronden in Limburg veel
lagere humusgehalten op dan de methode C-elementair. Theoretisch zou C-el.
55-58% van het humusgehalte moeten bedragen. Het veen onder de puinwaaiers aan
de uitmonding van de loessdalen in het dal van de Rode Beek is volgens palynologische en C14-bepalingen geheel van laatglaciale oorsprong. De gedachte, dat de
bovenste eolische loesslaag en oud dekzand in dezelfde tijd zijn afgezet werd door
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een C14-onderzoek van schelplagen bevestigd.
Met betrekking tot het onderzoek inzake bodemclassificatie werd het systeem
van bodemclassificatie voor Nederland voor publikatie gereedgemaakt.
Ten behoeve van de 1 : 50.000 kartering werd een grondwatertrappenindeling
opgesteld. Het grondwaterstandsverloop wordt gekarakteriseerd door de gemiddeld
hoogste en laagste grondwaterstand. Er wordt naar gestreefd (o.a. met behulp van
grondwaterstandsmetingen) de methoden waarmede deze standen worden geschat,
te verbeteren. Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de grondwaterhuishouding
in gronden met sterk ondoorlatende lagen (oude en jonge rivierkleigronden).
Met het integratie-oculair werden gedifferentieerde volumetrische metingen
verricht betreffende porositeit, organische stof en aggregaten (zwartveen), verandering van het poriënvolume door biogene verbreking der gelaagdheid (zandgronden), en porositeitsverdeling (mengsels zand en klei). Aan de excrementclassificatie werd voortgewerkt. Het is waarschijnlijk, dat de verschillende wormsoorten zeer verschillende hoeveelheden organische stof opnemen. De morfologische verandering van de excrementen is o.m. afhankelijk van diersoort en voedingsmengsel.
Ten behoeve van de tuinbouw werd gewerkt aan de relatie tussen de bodemstructuur en de beworteling bij het aardbeiras Jucunda. De toepassing van tuinturf
bleek o.a. te Midden-Beemster goede resultaten te hebben, doch de uitgangstoestand van de grond is hierbij van groot belang. Ten einde meer inzicht te krijgen in
het ontstaan van Gray Brown Podzolics in het rivierkleigebied werd een drietal
oeverwalprofielen met B2t-lagen microscopisch onderzocht.
Het chemisch en mineralogisch onderzoek van de alluviale Maas-, Geul- en Roergronden kwam gereed, evenals het onderzoek betreffende kaoliniet.
De stuwwallen ter weerszijden van de Regge bleken evenals de Woldberg, Baarn,
e t c , waarschijnlijk tot het Rehburger-stadium te behoren. Deze wallen zijn derhalve
niet door het landijs overreden, doch zij zijn eerst na de grootste zuidelijke uitbreiding van het ijs gevormd. Tussen Roermond en Venlo werd een vijftal Maasterrassen
onderscheiden. Ten noorden en zuiden van deze plaatsen werden drie terrassen in
kaart gebracht. De jongste van deze is vermoedelijk van preboreale ouderdom.
Van een aantal eolische en fluviatiele zanden werd de afrondingsgraad bepaald. In
een deel van Zeeuws-Vlaanderen werden de dekzandruggen in kaart gebracht. Deze
ruggen bleken uit de Jonge Dryastijd te stammen. Ook van Salland werd een dekzandkaart gemaakt. Het voorkomen van zeer grote stenen in de Formatie van
Urk wettigt de conclusie, dat minstens een groot deel van deze formatie van Mindelouderdom is.
Het ziet er naar uit, dat de gedachte, dat de dekzanden zouden zijn ontstaan door
uitwaaiing van de drooggevallen Noordzeebodem, niet kan worden gehandhaafd.
De samenstelling van de dekzandruggen houdt vermoedelijk nauw verband met
de ondergrond.
Op verschillende plaatsen, o.a. in het Liesbos (rijkere gronden) bij Breda werd
onderzocht of de vegetatie een indicator is van de oecologische eigenschappen
van de grond en andere milieufactoren. Sommige bodemtypen bleken oecologisch
heterogeen, andere homogeen te zijn. De resultaten van de onderzoekingen in de
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dennenaanplantingen op stuifzand en dekzand (Kootwijk en De Risp) werden
voorlopig samengevat. De akkervegetatiekarteringen in de proefgebieden Ottersum
en Siebengewald werden afgerond.
Het onderzoek van de Rolder essen gaf een bevestiging van de opvatting, dat de
huidige essen het resultaat zijn van een eeuwenlange ontwikkeling. Oorspronkelijk
eenvoudige plattegronden met forse blokken en strepen, kregen zij ten gevolge
van erfdelingen en koop en verkoop het aanzien van een ingewikkeld mozaïekpatroon.
Door middel van de chloriniteit en de associaties der diatomeeën werden de
marien-brakke afzettingen langs de Schelde vergeleken met de zoete afzettingen
langs de Maas. Over langere tijd bezien, bleken de associaties der diatomeeën een
nauwkeuriger beeld van het milieu te geven dan de chloriniteit.
Op het gebied van de toepassingen hield de werkgroep Bodemgeschiktheidsclassificatie zich bezig met het aanbrengen van enige verbeteringen in de methodiek van de definitieve proefbegrotingen van de gronden uit de typegebieden,
waarin het onderzoek in de eerste vijfjarige periode plaatsvond. Voor een
tweede vijfjarige periode
werd begonnen in vier typegebieden. Het gebied
Noord- en Zuid-Beveland en West-Zeeuws-Vlaanderen werd gehandhaafd als referentieniveau van de eerste vijfjarige periode. De ontwerpen voor de beoordelingsschalen voor akker- en weidebouw voor de landclassificatie bij de 1 : 50.000kaartbladenkartering konden enige malen in opdrachtkarteringen worden getoetst.
Fruitteeltproefplekken (opbrengsten en grondwaterstanden) werden onderzocht op de zware rivierkleigronden en op de kleigronden van Zeeland, West-Brabant en de Zuidhollandse Eilanden. Voor de groenteelt had het proefplekkenonderzoek betrekking op stooktomaten en asperges. De globale bodemgeschiktheidsen tuinbouwkaart van de provincie Groningen kwam gereed; met die van Drente
werd begonnen.
Het veldwerk van de bosbedrijfskarteringen Hapert, Slangenburg en het Liesbos
werd voltooid. Het douglasonderzoek tezamen met het Bosbouwproefstation „De
Dorschkamp" werd voortgezet. Veel aandacht werd besteed aan de groei van de
grove den op de natte gronden in Brabant.

Proefstation

voor de Akker- en

Weidebouw

Ook in 1961 bleek weer, dat bij normale teelt in de Achterhoek, waar veel
stalmest op het bouwland terecht komt, de behoefte van bonen aan een stikstofbemesting niet erg groot is. Bij late zaai was het stikstofeffect echter wel duidelijk
merkbaar. Het opbrengstoptimum lag in dat geval bij 80 kg stikstof per ha.
Noch bij vroege, noch bij late teelt werd een noemenswaardige samenhang tussen
standdichtheid en stikstofbehoefte aangetroffen.
Uit een oriënterende proef over de bemesting van vezelvlas bleek, dat bespuiting met 30, 45 en 75 kg ureum de groei van het gewas gunstig beïnvloedde zonder dat bladverbranding optrad. De ureumbespuiting kwam eveneens de opbrengst
ten goede; de optimale extra gift bedroeg 45 kg.
Op grasland werden, evenals in 1959 en 1960, met een vroege stikstofgift (om15

streeks maart) op alle grondsoorten de hoogste drogestofopbrengsten en de laagste
eiwitgehalten verkregen. Een vroege gift van 60 kg N per ha leverde op zandgrond
in 4 2 % , op veengrond in 14% en op kleigrond in 4 5 % van de gevallen een significant
hogere opbrengst op dan de late N-gift (omstreeks 1 april). De gedeelde toediening
was in geen enkel geval beter dan de vroege.
Het onderzoek over de directe invloed en de nawerking van een chilibemesting
in het voorjaar op de natriumgehalten van het gras werd beëindigd. Het bleek mogelijk te zijn met een chilibemesting in het voorjaar de natriumgehalten van het
gras gedurende het hele jaar op een aanzienlijk hoger peil te brengen. Deze verhoging van de natriumgehalten gaat echter gepaard met een evenredige verlaging
van de kalkgehalten van het gras.
Aan de hand van het materiaal van deze proeven werd tevens getracht na te gaan
of er een verband bestaat tussen het natriumgehalte van het gras en het natriumgehalte van de grond. Dit was niet het geval. Daarentegen werd er een zeer goed verband gevonden tussen het Na20-gehalte in het gras en de K/Na-verhouding
(K2O l/1000%o/Na 2 0 l/1000%o) van de grond. Ditzelfde verband werd ook gevonden in het materiaal van het B.P.D.-onderzoek, dat in 1957 in Woudenberg is uitgevoerd. Wanneer men een NA20-percentage van 0,20 als het minimum beschouwt
waarmee in de natriumbehoefte van het rundvee in de weide kan worden voorzien,
dan blijkt dat de K/Na-verhouding van de grond kleiner dan 5 moet zijn om gras te
kunnen leveren met dit minimum percentage Na2Ü. Door invoering van een natriumbepaling bij het standaardgrondonderzoek voor de praktijk zou het met behulp
van deze wetenschap mogelijk zijn ten aanzien van de natriumvoorziening van het
vee in de weide advies te geven.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
In stikstof-fosfaattrappen-proefvelden in Zeeland en Zuid-Limburg kon niet worden aangetoond, dat een extra fosfaatgift een gunstig (verlagend) effect had op
het eiwitgehalte van de korrel bij een goede stikstofvoorziening van de grond. Daar
na de uitspoeling van veel stikstof in de winter 1960/1961 en na de grote droogte in
mei 1961 — althans in het zuidwestelijk kleigebied — wel getwijfeld wordt aan een
goede stikstofvoorziening van de grond, zullen de proeven in 1962 worden voortgezet.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Bij het onderzoek over de teelt van bieten vertoonden de voederbieten van
de langdurig met sulfaat bemeste objecten op zandgrond een duidelijk betere opkomst en jeugdontwikkeling dan de uitsluitend met chloride bemeste. Bovendien
bleef het loof veel langer fris groen. Tot half augustus hadden de sulfaatbieten
steeds meer loof dan de chloridebieten, daarna was het echter omgekeerd. De sul16

faatbieten leken beter af te rijpen, ze hadden een hoger drogestofgehalte en ook
een hogere opbrengst aan droge stof dan de chloridebieten.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij het onderzoek, waarbij het effect van een verhoging van de zoutconcentratie
wordt nagegaan, werden verschillende methodieken ter bepaling van deze zoutconcentratie vergeleken. De osmotische waarde van het bodemvocht gaf de beste correlatie met de reactie van het gewas.
De proefnemingen over de mogelijkheden van de bemesting via beregening
hadden, nadat de toelaatbare hoogte van de concentratie van de voedingszouten in
het regenwater was vastgesteld, betrekking op het zoeken naar de juiste mestbalans
bij continue toediening.
Begonnen werd met een onderzoek, waarbij het effect van verschillende wijzen
van grondbewerking (spitten en gebruik van twee typen freesmachines, spitmachine en ploeg) op grond en gewas wordt nagegaan.
Bij het potgrondonderzoek werd o.a. gelet op het verband met teeltwijze en klimaatomstandigheden.
Naar aanleiding van het gebruik van hylo-kachels in de praktijk werd een onderzoek ingesteld naar het C02-gehalte in kassen. In het bijzonder werd bij sla het effect
van een verhoging van het C02-gehalte bestudeerd.

Proefstation

voor de Fruitteelt in de volle grond

Op het proefveld te Heiningen werd voor een normaal bewortelbare zavelgrond
gevonden dat een stikstofbemesting, vóór de jaarwisseling gegeven, in normale
jaren betere resultaten geeft dan bemestingen in januari of later. In 1961, dus na
een zeer regenrijke winter, had echter de januari- en februaribemesting het beste
effect.
In de bodembehandelingsproef te Wilhelminadorp moesten de stikstofobjecten
belangrijk verhoogd worden. De lage stikstofgiften op gras in 1960 (62,5, 125 en
250 kg N) veroorzaakten een zeer sterke oogstreductie in 1961. Deze weinig dragende bomen vertoonden echter ten gevolge van de sterk verhoogde stikstofbemesting in 1961 (250, 375 en 625 kg N per ha) een goede tot zeer goede bladstand.
Op plaatgronden werd een duidelijk verband gevonden tussen de ontwikkeling en
de produktiviteit van appelbomen en de dikte van de bewortelbare zavellaag.
In een pottenproef met negen stikstoftrappen en twee vochttoestanden bleek,
dat de reactie van de onderstam M XI op de stikstofbemesting afhankelijk is van de
vochttoestand van de grond.
Rode bessen en frambozen reageerden duidelijk gunstig op bodemverbetering
met turfstrooisel, tuinturf, waverveen, Sim (cacao-afvalkalk) en stalmest. Bij aardbeien werd echter met geen enkele behandeling een gunstige werking bereikt.
17

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Van de grondproeven dienen in de eerste plaats de potgrondproeven met clematis vermelding. Zeer goede resultaten werden verkregen met een potgrond,
samengesteld uit tuinturf, waaraan per liter 3 g landbouwkalk, 2 g Thomasslakkenmeel en 6 tot 8 g 12 + 10 + 18 was toegevoegd. De groei in dit mengsel was
vooral in het begin aanmerkelijk beter dan in de normale potgrond en het aantal ranken na het toppen was groter. Verschillende kwekers beproefden eveneens
deze tuinturfpotgrond, meestal met zeer bevredigend resultaat.
Interessant was ook de grondproef met bosgrond en tuinturf bij het opkweken
van Japanse azalea's. Deze proef vond plaats op vierjarige grond. Bij toepassing
van tuinturf met een zware kunstmestbemesting bleek de kwaliteit van de planten
beter te zijn dan bij gebruik van bosgrond. De belangstelling voor het gebruik van
tuinturf op gedraineerde kwekerijen kwam tot uiting in het feit, dat in het
afgelopen jaar ongeveer 14.000 balen tuinturf in het centrum Boskoop zijn gebruikt.

Proefstation

voor de

Bloemisterij

Bij een substraat-bemestingsproef met cyclamen bleek het stikstofeffect toe te
nemen, indien het turfmolmgehalte werd verhoogd. Daarentegen werd het schadelijke zouteffect van overmatige bemestingsgiften kleiner. Dit laatste werd ook
waargenomen bij een soortgelijke proef met Gloxinia.
Aan de hand van een landelijk opgezette substraat-bemestingsproef met azalea
kon opnieuw worden aangetoond, dat tuinturf zich als substraat voor dit gewas
zeer goed leent. Voorts werd gevonden, dat stikstof tot op hoge niveaus nog steeds
een gunstig effect op azalea heeft.
Bij potproeven met anjers was de gunstige invloed van een voorraadbemesting
van stalmest ook gedurende het tweede teeltjaar zeer goed waar te nemen.

Werkgroep

Veenaarde-Zwartveenonderzoek

Uit de in voorgaande jaren aangelegde proeven met diverse veenprodukten als
grondverbeteringsmateriaal bleek, dat in het algemeen tuinturf en mengsels van
tuinturf en turfstrooisel het grootste effect gaven.
Voor de karakterisering van veenprodukten is verder onderzoek noodzakelijk,
o.a. over de invloed van het fijnmalen van vers veen.
Onderzoek over de biologische aantastbaarheid van tuinturf bewees, dat sommige
springstaarten zich in tuinturf kunnen handhaven; wat de microbiologische aantastbaarheid betreft leverde het onderzoek nog geen eensluidende resultaten op.
Laboratoriumproeven met tuinturf toonden aan, dat er geen sprake is van stikstoffixatie. Wel bleek tuinturf sterk stikstofbehoeftig te zijn. Compostering van
stadsvuil verliep sneller na toevoeging van veenprodukten.
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Tuinturf was in vele gevallen zeer goed bruikbaar als groeisubstraat in de sierteelt en in de boomkwekerij, mits de bemesting en de vochtvoorziening werden
aangepast aan het veranderde substraat.

Contactcommissie

Biologische Bodemverbetering

T.N.O.

Deze commissie, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werkzaam is, heeft ten doel het bodembiologisch onderzoek in Nederland in wijde zin te stimuleren. Hiertoe worden contactbijeenkomsten gehouden met alle onderzoekers in Nederland, die zich actief met de bodembiologie bezighouden.
Voor verslagen van de onderzoekingen, die geheel in het kader van de instituutsprogramma's vallen, wordt verwezen naar de verslagen van de in de commissie vertegenwoordigde instellingen.

Rijkslandbouwproefstation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoek

Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van vochtige lucht en vochtige
C02-damp op de verpulvering van Duitse brandkalk tot fracties kleiner dan 0,6 mm,
waaraan veel magnesiumoxyde was toegevoegd.
Geringe hoeveelheden kalk in technisch magnesiumoxyde bleken kwantitatief
met ammoniumoxalaat te kunnen worden verwijderd, zonder dat verliezen aan
magnesium optreden.
Bij de colorimetrische aluminiumbepaling treden geen storingen op door aanwezigheid van borium, wel door de aanwezigheid van titaan. Dit laatste is te vermijden door koken met zuur, waardoor zich een neerslag van titanaat vormt.
Over de toepasbaarheid van de Perrin-Wilson-methode voor de bepaling van het
gehalte aan P2O5 in meststoffen werd een uitgebreid onderzoek verricht, dat inmiddels is gepubliceerd.
Ten slotte werd nog een snelle en verbeterde complexometrische magnesiumbepaling ontwikkeld.

Bedrijfslaboratorium

voor Grond- en

Gewasonderzoek

De perceelsadvisering van de uit de praktijk afkomstige bouw- en graslandmonsters werd gedurende het afgelopen jaar geheel verzorgd via de elektronische
geheugen- en rekenmachine (IBM, Ramac 305). In verschillende gevallen bleek
een herziening of nadere precisering van de basis van het bemestingsadvies nodig
te zijn.
Wat het grondonderzoek betreft kan worden genoemd dat het bijmestonderzoek
voor de kascultures de nodige aandacht krijgt. Bij het gewasonderzoek is in het afgelopen seizoen de gelegenheid opengesteld voor een snel onderzoek van het gras
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in het voorjaar op de gehalten aan ds, re, as, K en Mg.
Naar aanleiding van de analyseresultaten van het gewasonderzoek kreeg de inzender in de kortst mogelijke termijn bericht of er kopziektegevaar voor zijn vee
dreigde en welke maatregelen hij moest treffen om het optreden hiervan te voorkomen.
Bij het aaltjesonderzoek werd een nieuwe mogelijkheid voor onderzoek geopend,
nl. die voor witrot in de plantgrond ten behoeve van de uieteelt.
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CULTUURTECHNIEK

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Zowel voor de onderkenning van de belangrijkheid van cultuurtechnische problemen en de urgentiebepaling van cultuurtechnische werken, als bij de opstelling van
verkavelingsmodellen en de berekening van kosten en baten van cultuurtechnische
ingrepen, is de behoefte ontstaan aan een landelijk overzicht van de belangrijkste
verkavelingskenmerken. Tot deze kenmerken kunnen o.m. worden gerekend het
aantal, de vorm en de grootte van de percelen, alsmede de ligging er van ten opzichte van de bedrijfsgebouwen, de ligging van deze gebouwen zelf, de aard en
de omvang van de perceelsscheidingen en het ontsluitingsstelsel. Zulk een kartering
wordt door het instituut uitgevoerd in het veenkoloniaal gebied. De keuze van dit
gebied hangt samen met het besluit om, nadat het integraal cultuurtechnisch onderzoek van de zandgebieden van Limburg (Lollebeek) en Noord-Brabant (Deurne)
is afgesloten, thans de cultuurtechnische problemen van de Veenkoloniën aan een
algemeen onderzoek te onderwerpen.
De cultuurtechnische problematiek in dit gebied hangt samen met het bijzondere
bodemprofiel, de in technisch en economisch opzicht verouderde inrichting in
lange smalle kavels, de wateroverlast als gevolg van hoge wijkpeilen, de beperkte
gewassenkeuze en de op deze gewassen gerichte, sterk ontwikkelde agrarische
industrie.
Enige bedrijfsmodellen van veenkoloniale akkerbouwbedrijven werden met behulp van lineaire programmering doorgerekend ten einde tot een kwantitatieve
vaststelling van de knelpunten in deze bedrijven te komen. Hieruit bleek o.a., dat
voor een veenkoloniaal akkerbouwbedrijf met een standaard werktuiginventaris en
een beperkte mogelijkheid om los personeel aan te trekken, onder de huidige
toestand van arbeidsmethoden, opbrengstniveau en prijspeil, de gewenste oppervlakte voor eenmansbedrijven ligt tussen 10,5 en 17,5 ha en voor een tweemansbedrijf tussen 17,5 en 21,5 ha. Vergroting van de bedrijven boven resp. 17,5 en 21,5
ha geeft een tekort aan arbeidskracht, terwijl vermindering beneden resp. 10,5 en
17,5 ha geen netto overschot aan arbeidsinkomen overlaat. Voor vele akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën is dus onder de huidige omstandigheden de mogelijkheid
tot aantrekken van los personeel van zeer groot belang. In aansluiting hierop worde bedrijfsmodellen begroot met een zeer sterk gemechaniseerde bedrijfsvoering
en een optimale verkaveling. Wat betreft de te maken verbeteringen in het gebied
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zijn grondverbeteringsproefvelden voor diepploegen, woelen of bezanden in onderzoek en zijn voor enige proefgebieden alternatieve landinrichtingsplannen opgesteld, welke variëren tussen alleen wegenaanleg tot integrale ruilverkaveling. Hierbij heeft de economische zijde van deze verbeteringen grote aandacht.
Het onderzoek over de invloed van ruilverkaveling annex boerderijverplaatsing
op de ontsluiting en de kavelindeling in het blok Maas en Waal-West werd afgesloten. Uit een vergelijking met een andere ruilverkaveling in het rivierengebied is
gebleken, dat de afstand tot de helft is verkort, welke verkorting zonder boerderijverplaatsing slechts 10% zou hebben bedragen.
Bij het grondverbeteringsonderzoek werd het onderzoek over de verbetering van
plaatgronden voortgezet. Uit berekende opbrengsten is gebleken, dat de grootste
opbrengststijgingen zullen liggen bij verbetering van gronden met grondwaterstandsdiepten tussen 1,20 en 1,50 m. Het onderzoek over de vertrappingsgrens op veengrasland bracht naar voren, dat deze ligt bij een vochtspanning tussen pF 2,0 en 2,1.
In natte perioden ligt het vochtgehalte altijd hoger, ongeacht de diepte van de
grondwaterstand. Bezanding of menging met zand maakt de gevoeligheid voor vertrappen veel geringer.
De activiteiten in het Deltagebied werden belangrijk verminderd in verband
met de voorlopige afronding van het onderzoek. De routinebepalingen van het
zoutgehalte van het polderwater, het polderpeil, de grondwaterstand en de detailafvoeren vonden normaal doorgang. In de Noord-Kraayertpolder werd met behulp
van geo-elektrische metingen het verloop van het zoutfront bepaald. Vastgesteld
werd, dat de afsluiting van de Zandkreek zijn invloed op het zoutgehalte van het
grondwater reeds doet gelden. Dicht bij de dijk is het zoutfront reeds ruim 50 cm gedaald.
Bij het onderzoek in verband met de stuwbouw in de Lek bij Amerongen werd,
nadat de bemaling van de bouwput was ingezet, ten noorden van de rivier reeds een
grondwaterstandsdaling van 4 m waargenomen.
Nu de laatste jaren belangrijke vooruitgang is geboekt in de hydrologie van de
met grondwater verzadigde bodemlagen, is het theoretisch waterhuishoudkundig
onderzoek enigszins gaan verschuiven naar de bodemzone met capillair water. Met
behulp van moderne rekentechnieken wordt gezocht naar formules, die de vochthuishouding in de capillaire zone kunnen beschrijven. De voortgang van dit onderzoek
is bevredigend.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek
Veel onderzoek van de medewerkers van het instituut was in het verslagjaar wederom gericht op de voorbereiding en de uitvoering van agrarische ontwikkelingsprojecten in het buitenland.
In Suriname werd een bodemonderzoek ingesteld op verzoek van de Stichting
Ontwikkeling Machinale Landbouw. Een lid van de staf werkte in Spanje mede aan
een onderzoek over de bodemkundige en klimatologische omstandigheden in het
stroomgebied van de Guadalquivir.
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De reeds in 1960 verleende medewerking aan verschillende projecten werd
voortgezet. Een staflid verbleef enige maanden in India voor het vervolgen van de
studie over de ontzilting van zware gronden op het schiereiland Saurashtra. De
Turkse autoriteiten toonden hernieuwde belangstelling voor het reeds eerder in hun
land aangevangen onderzoek over de ontwatering van verschillende gebieden; over
deze vraagstukken werd gerapporteerd. In Iran en Malakka werd studie gemaakt
van het waterverbruik bij de rijstcultuur. Het ging hierbij, wat Iran betreft, om
voortzetting van reeds in het voorafgaande jaar aangevangen onderzoekingen.
De rapportering over in 1960 in behandeling genomen studieonderwerpen werd
verder afgerond. Dit betrof een verslag over een irrigatieproject in Iran, terwijl
verder de voorbereiding van een publikatie over het in cultuur nemen van zoute
gronden in Irak bijna kon worden afgesloten. Deze voorbereiding geschiedt in nauwe
samenwerking met enkele auteurs buiten het instituut.
Actief werd deelgenomen aan de arbeid van een werkgroep, die samen met enige
andere Nederlandse instellingen is gevormd voor het verzamelen en bestuderen
van gegevens over rivierdelta's, voornamelijk in Azië. De rapporten die voor dit doel
worden samengesteld, zijn voorlopig voor intern gebruik bestemd.
In de loop van het verslagjaar werd een bibliografie over alluviale en organische gronden in tropische en subtropische gebieden uitgebracht.

Afdeling

Onderzoek

van de Cultuurtechnische

Dienst

Het zeer uiteenlopende onderzoek van de provinciale onderzoeksafdelingen van
de Cultuurtechnische Dienst ter oplossing van de vele deelproblemen, die zich tijdens de voorbereiding of uitvoering van ruilverkavelingen of andere cultuurtechnische projecten voordoen, leent zich moeilijk voor een afzonderlijke bespreking.
Volstaan wordt met enkele onderzoekingen te vermelden, die een meer algemene
strekking hebben.
Het onderzoek over de werking van plastic drainbuizen, dat in 1959 in samenwerking met de Nederlandsche Heidemaatschappij op vijf proefvelden met uiteenlopende bodemgesteldheid is opgezet, werd voorgezet. Het tot nu toe gebruikte
type plastic buis bleek in werking gelijkwaardig te zijn met de kraagloze gebakken
drainbuis, terwijl alleen in zandgronden of gronden met zandige ondergrond gebruik van filtermateriaal in de vorm van glasvlies of turfmolm beslist noodzakelijk
bleek. Met het oog op het vraagstuk van de duurzaamheid van de plastic buizen en
de werking van verschillende afdekmaterialen zullen deze proeven nog enige jaren
worden voortgezet.
Aan het probleem van de zgn. ingesloten laagten op percelen, waar geregeld
wateroverlast en daarmede samengaand structuurverval van de bouwvoor optreedt,
werd in enkele proefobjecten op Walcheren en Tholen aandacht besteed. Vergelijkend onderzoek wees uit, dat een afdoende oplossing voor de gewenste ontwatering
van deze laagten verkregen kan worden met behulp van een aangepast drainagesysteem, waarbij de drainsleuven met goed doorlatend materiaal zijn opgevuld. Voor
de Zeeuwse omstandigheden biedt vooral de opvulling met schelpen perspectief.
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Deze oplossing valt in ieder geval belangrijk goedkoper uit dan de voorheen veelal
toegepaste egalisaties.
Aangezien aan kwelberekeningen, die op een enkelvoudig gegeven berusten,
zelden een grote nauwkeurigheid mag worden toegekend, werd ter vaststelling
van de benodigde capaciteit van inlaat- en afvoerleidingen en bijbehorende kunstwerken voor de waterbeheersing in het noordelijk deel van het gebied van de Oostermoerse Vaart in Drente langs vier verschillende methoden van onderzoek getracht
een kwantitatief inzicht te krijgen in de hoeveelheid kwel, die uit
de Hondsrug naar dit gebied toevloeit. Deze methoden waren:
a) bepaling van het grondwaterbeloop en berekening van de stroomsterkte uit
geologische gegevens;
b) afvoermetingen met Thomson-meetstuwen ;
c) afvoermetingen met het molentje van Ott;
d) berekening van de waterbalans van het gebied.
De gevonden kwelwaarden bleken vrij goed met elkaar overeen te stemmen.
Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Door de vele neerslag, die in het najaar van 1961 viel, werden hoge eisen gesteld
aan de ontwatering van proefkavels en praktijkkavels. In het algemeen werd op de
proefkavels weinig overlast van water ondervonden. De onvoldoende ontwatering
van verschillende praktijkkavels werd in vele gevallen veroorzaakt door vernauwing
van de scheuren in de nog jonge, veel vochtbevattende grond en daarmee van de
doorlatendheid. Deze teruggang dient te worden toegeschreven aan het met zware
werktuigen bewerken van deze grond met zijn nog zeer labiele structuur onder ongunstige omstandigheden. De resultaten van een in het verslag over 1960 genoemde
proef omtrent het effect op de scheurvorming, dat het intensief met trekkers berijden van de grond heeft, werden dus in de praktijk bevestigd.
In de Noordoostpolder kwamen op een kavel veel drains voor, waarvan de stootvoegen door ijzer zijn verstopt. Getracht is deze verstoppingen op te heffen door de
drains onder hoge druk door te spuiten met water. De resultaten van deze nog oriënterende proef waren van die aard, dat proefneming op grote schaal verantwoord mag
worden geacht.
De uitkomsten van de proeven met plastic drainbuizen maakten het wenselijk
aan deze proeven uitbreiding te geven. Ten einde ook in neerslagarme perioden
waarnemingen te kunnen doen omtrent het functioneren van dit soort draineerbuizen en de waarde van verschillende soorten bedekkingsmateriaal te kunnen nagaan
werd o.m. een proef aangelegd op een kavel, waar de kwelsterkte 10 à 20 mm per etmaal bedraagt.
De grondverbeteringsproefvelden, aangelegd in Oostelijk Flevoland op kavels
met een dunne deklaag van zavel op pleistoceen of marien zand, gaven in het natte
jaar 1961 weinig verschillen op de verschillende objecten te zien. De objecten zijn
mengwoelen (één- of tweemaal), mengploegen (één- of tweemaal), mengwoelen
en daarna mengploegen of omgekeerd, het losbreken van de ondergrond en uiteraard
onbehandeld.

24

Instituut

voor Landbouwtechniek

en

Rationalisatie

Het vergelijkend onderzoek over de prestaties van diverse machines en de kosten
van de verschillende werkmethoden werd grotendeels afgesloten. Daarbij is o.m. gebleken, dat een belangrijk deel van de uitvoeringskosten besteed wordt aan bijkomende werkzaamheden. Zo zijn bij het machinaal slotengraven de kosten van het afwerken van de sloot en het verwijderen van hout ten gevolge van de gestegen
arbeidslonen en de schaarste aan afwerkers thans opgelopen tot 20 à 3 0 % van de totale
kosten. Dit was aanleiding de werkmethoden bij het mechanisch graven van sloten
en de verlaging van kosten daarbij nader in onderzoek te nemen.
In overleg met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en de Stichting Nederlands Landbouw Kalkbureau werd een apparaat ontwikkeld voor het bekalken van de ondergrond tijdens het
ploegen op wintervoor of zaaivoor. De resultaten moeten nog worden afgewacht.
Proefstation

voor de Akker- en

Weidebouw

Doordat er overvloedig natuurlijke regen viel, behoefde er slechts weinig te
worden gesproeid. Bij aardappelen en bieten werd de opbrengst door de beregening
nog enigszins verhoogd.
De beregeningsproef te Westmaas met de aardappelrassen Eigenheimer en Bintje
leverde goede resultaten op. Hier was het in mei en juni nogal droog, zodat de ontwikkeling van de aardappelen door de beregening versneld werd. Op het tijdstip van
rooiing voor pootgoed was er bij Bintje zelfs een meeropbrengst van 9.000 kg per ha.
Toen er later overvloedig regen viel, werd de achterstand door het onberegende
gewas gedeeltelijk ingehaald, vanwege langer doorgroeien van het gewas. Uiteindelijk was de opbrengstverhoging slechts 3.000 kg, maar deze bestond geheel uit knollen van de maat > 4 0 mm. Bij het ras Eigenheimer was de meeropbrengst eveneens
3.000 kg per ha, maar de sortering van de beregende aardappelen was belangrijk
beter dan die van de onberegende. In de klasse > 4 0 mm bedroeg de meeropbrengst
5.000 kg per ha.
Proefstation

voor de Groenteteelt in de volle grond

Na twee jaar onderzoek op het grondwaterstanden-herontginningsproefveld te
Oudkarspel werd reeds een behoorlijk inzicht verkregen in de reacties van verschillende gewassen op verschillende waterstanden en methoden van herontginning. Zo
werd bij vroege bloemkool slechts op het zavelprofiel een duidelijke invloed van de
grondwaterstand waargenomen; naarmate de waterstand lager was, waren de resultaten beter. Ook bij vroege kroten was het vooral het zavelprofiel, waar de grondwaterstand een grote invloed had. Bij tulpen bleek de watervoorziening tijdens de
groei een alles overheersende factor te zijn. In het algemeen gaf dit gewas op het
zavelprofiel bij de hoogste waterstanden de beste resultaten.
Bij bezandingsproeven op zware zeeklei gaf een bezanding van 4 cm dikte bij
uien een belangrijke opbrengstverhoging.
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PLANTETEELTENPLANTEFYSIOLOGIE
Proefstation

voor de Akker- en

Weidebouw

Het onderzoek over de invloed van de herkomst van het zaaizaad op de ontwikkeling en de opbrengst van granen werd voortgezet met het gewas haver. Uit de
proeven werd opnieuw geconcludeerd, dat de herkomst van het zaaizaad geen aantoonbare invloed op de ontwikkeling en de opbrengst van het gewas heeft gehad.
Op de proefboerderij Droevendaal werd een proef genomen, waarbij aardappelen
bij verschillende loofhoogte werden afgeëgd. Soms ontstond belangrijke loofschade,
die echter na enige tijd geheel verdwenen was. Afeggen bij 20 cm loofhoogte gaf
een betrouwbaar lagere opbrengst, afeggen in een vroeger stadium gaf geen opbrengstverschil te zien.
Bij de proeven over het doodspuiten van lupine voor zaadwinning werden verschillende middelen toegepast vlak voor de oogst en op een te vroeg tijdstip. Het
verschil tussen de inwerking van de middelen kwam na de vroege spuittijd duidelijk
tot uiting in de zaadopbrengst en het duizendkorrelgewicht. Uit de na te late spuitdatum bepaalde opbrengsten bleek dit niet of slechts in geringe mate het geval te
zijn. Monochlooracetaat (30 kg per ha) werkte steeds het sterkst, gevolgd door de
hoge concentratie reglone.
Het veel stroleverende conservendoperwteras Juwel bracht op zand en klei het
meest op bij het laagste plantgetal, te weten ca. 50 planten per m 2 . Dit gold eveneens
voor de sterk uitstoelende Conserva VIII. Op zand reageerde het korte, vroege ras
Gloire de Quimper niet op standdichtheid; op klei daarentegen nam de opbrengst
bij een hoger plantgetal geregeld toe.
In de Achterhoek werd noch bij vroege noch bij late teelt van bonen een noemenswaardige samenhang tussen standdichtheid en stikstofbehoefte aangetroffen. Een
dichtere stand was voor de bonenopbrengst gunstig: bij 40 planten per m 2 was de
opbrengst 1 6 % hoger dan bij 25 planten per m 2 bij normale teelt; bij late teelt bedroeg het verschil 1 0 % .
In verband met het opkomen van de teelt van vroege dekvruchten als conservenerwten en spinazie, werd veel aandacht besteed aan zaaitijdenproeven van diverse
grassoorten in het traject mei — begin augustus. De voorlopige indruk is, dat alle
grassen — ook de in het jeugdstadium langzaam groeiende als veldbeemd — tot ca.
15 juli gezaaid kunnen worden, mits er voldoende vocht aanwezig is voor een
vlotte aanslag. Verschillende proeven werden genomen over maatregelen, die moe26

ten worden getroffen om de tweede en derde oogst bij de verschillende grassoorten
zo goed mogelijk te doen slagen. Speciale aandacht werd besteed aan cultuurmaatregelen (oogst- en dorstijden), die een gunstige invloed kunnen hebben op de
kiemkracht van de veldbeemdselectie Merion, daar deze in de praktijk te wensen
overlaat.
Een probleem is de bestrijding van de grasachtige onkruiden als duist en tuintjesgras. Chloor-IPC bleek — bij toepassing in de herfst — een goed middel te zijn om
duist te bestrijden. Niet alle grassoorten reageerden echter gunstig op dit middel.
De voorlopige indruk is, dat veldbeemd, kropaar en beemdlangbloem het goed verdragen en geen opbrengstderving geven, terwijl rood zwenkgras, timothee en vermoedelijk ook de raaigrassen ongunstig reageren. Hoewel diverse nieuwe middelen
beproefd werden, gelukte het nog niet tuintjesgras chemisch te bestrijden.
Een uitgebreide proef werd genomen met het uit het zwad dorsen van ruwbeemd
met behulp van een maaidorser. Dit zeer moeilijk dorsbare gras wordt tot dusverre
nog geruiterd en met de dorsmachine gedorst, welke methode echter te veel arbeid
gaat kosten. Gebleken is, dat als dit produkt voldoende verweerd is, de eerstgenoemde arbeidsbesparende methode zeer wel uitvoerbaar is.
De in 1960 onder dekvrucht wierbonen of blauwmaanzaad ingezaaide winterzaadbieten gaven de hoogste zaadopbrengst, de onder zomertarwe ingezaaide de
laagste. De opbrengst van de onder zomergerst, gele mosterd, erwten en haver gezaaide winterzaadbieten lag tussen deze uitersten in. De op 28 april onder blauwmaanzaad, zomergerst, gele mosterd en haver gezaaide zaadbieten brachten meer op
dan de op 13 mei gezaaide; van de onder wierbonen en erwten gezaaide bieten
was dit juist andersom.
Bij spinazie werd wederom nagegaan of het mogelijk is eerst één of meer sneden
blad te winnen en vervolgens zaad. De opbrengst aan vers blad bleek afhankelijk
te zijn van het ras, de hoeveelheid zaaizaad en het tijdstip van maaien. Een grotere
hoeveelheid zaaizaad ging gepaard met een hogere bladopbrengst. De zaadopbrengst
nam echter in het algemeen af naarmate meer zaaizaad was gebruikt. Ook was de
zaadopbrengst lager naarmate de bladoogst op een later tijdstip plaatsvond. De zaadopbrengsten liepen uiteen van 48 — 8 8 % ten opzichte van de normale zaadteelt.
Op De Oostwaardhoeve werd in een praktijkperceel een aantal machineslagen
blauwmaanzaad uitgezaaid met een zaaimachine, die in één gang twee verschillende
hoeveelheden zaaizaad verzaaide. De opkomst was zodanig, dat de dunste rijen konden blijven staan en de dikke rijen er tussenuit geschoffeld konden worden. Bij de
dunste stand, waar uitgegaan was van 450 g zaaizaad per ha en waar niet gedund
behoefde te worden, was de opbrengst even hoog als bij een hoeveelheid zaaizaad van
resp. 800 g en 1,4 kg per ha, waar wel gedund werd.
Karwij reageerde zeer gunstig op een stikstofbemesting in de herfst. Eveneens
kwam zeer duidelijk naar voren, dat dit gewas niet te dicht moet staan om een
goede opbrengst te geven. De hoogste zaadopbrengst werd bereikt bij 5 kg zaaizaad
per ha, de laagste bij 15 kg per ha.
Wanneer na het oogsten van de dekvrucht stikstof wordt gegeven, zijn conservenerwten, spinaziezaad, erwten, blauwmaanzaad en wierbonen zeer goede tot goede dek-
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vruchten van karwij. Gele mosterd is een matige dekvrucht, terwijl granen ongeschikt zijn.
De kwaliteit van het zaad van geruiterde, geschelfde of opgehokte karwij was
aanmerkelijk beter dan die van in het zwad gemaaide. Deze laatste methode gaf
evenwel geringer zaadverliezen dan ophokken, hagen, schelven en ruiteren. Het
grootst waren de verliezen bij ruiteren.
Naar het zich laat aanzien moet karwij wat aan de vroege kant worden geoogst,
daar bij later maaien de zaadverliezen belangrijke vormen aan kunnen nemen. Wel
kan bij later maaien met de zelfbinder nog een gedeelte van het zaad worden opgevangen door zaadopvangbakken onder de binder aan te brengen. Bij de laatste
oogsttijd kon op deze wijze per ha nog 135 kg zaad worden opgevangen.
Bij proeven over de ontsmetting van lijnzaad werden ten aanzien van Botrytisinfectie zeer bevredigende resultaten verkregen met vloeibare kwikmiddelen. Tegen
Ascochyta is nog geen afdoend werkend ontsmettingsmiddel bekend ; aredon sp.
werkten nog het gunstigst.
Op een proefterrein in de Noordoostpolder werd nogmaals bevestigd, dat populieren sneller groeien met een onderteelt van els dan met een onderteek van griendhout.
Langs het Hartelkanaal werd riet geplant in en onder een laag grof grint. Het
onder de ca. 40 cm dikke grintlaag geplante riet kwam hier niet doorheen, het in
het grint gezette riet vertoonde een goede begingroei.
Er werd een methode ontwikkeld voor het verkrijgen van rietzoden uit rietzaad.
Het gelukte rietplanten uit zaad op te kweken in potjes van turfvezel in kas en
koude bak. Na één tot twee maanden waren de plantjes voldoende gegroeid om in
de volle grond te worden uitgeplant. Met op deze wijze gekweekte planten kan
worden tegemoet gekomen aan de wens van de aannemers gedurende het gehele
seizoen over jonge rietplanten te beschikken. Alvorens echter deze methode te propaganderen is nog aanvullend onderzoek nodig.
Ter bestudering van het verband tussen graslengte en de opbrengst van gras en
tussen grasgroei en weersgesteldheid werden tot eind september metingen van de
graslengte verricht met een zelf ontworpen meetschijf.
Voor de mechanisatie van de oogst van stoppelknollen bleek de Hola het meest
geschikt te zijn. Bij deze machine behoeft het zandbezwaar niet groot te zijn, mits
rijenteelt met niet te dichte stand en onkruidbestrijding worden toegepast.
Een tweetal proeven met rijenafstanden bij stoppelknollen toonde aan, dat een
afstand van 44 cm geen nadelige invloed heeft. Bij 55 cm was de opbrengst op
één proefveld niet, op het andere echter beduidend kleiner.
Zomergerst heeft als voorvrucht voor stoppelknollen een slechte naam, vooral door
de gerstopslag. Bij machinaal plukken zal deze opslag bovendien de oorzaak zijn,
dat veel grond wordt meegenomen. Het is bekend, dat een bewerking van de
gerststoppel de opslag kan beperken, maar het is niet bekend hoe dit het beste kan
gebeuren. Op proefboerderij Droevendaal werd daarom een oriënterende grondbewerkingsproef aangelegd op een perceel met veel opslag van zomergerst. Uit tellingen van de gerstplantjes bleek, dat diep ploegen met een voorschaar na cultiveren,
de opslag wel het beste bestreed, maar ook dat is nog niet afdoende. Een proefje
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toonde aan, dat 12 cm diep gezaaide gerst op zandgrond nog zeer goed opkomt.
Pas wanneer dieper dan 19 cm wordt gezaaid, wordt de opkomst verhinderd.

Instituut

voor Biologisch

en Scheikundig

Onderzoek

van

Landbouwgewassen

Bij proeven met volledig gemechaniseerde bieteteelt werd de samenstelling van
grote en kleine bieten nagegaan. Aanleiding hiertoe was het hoge percentage kleine
bieten bij deze vorm van bieteteelt. Grote bieten bleken op de droge stof berekend
een lager eiwitgehalte te hebben dan kleine. Verder was dit eiwitgehalte lager bij
hoger drogestofgehalte van de bieten. Naar aanleiding hiervan stelde prof. Martin
uit Gent zijn gegevens, afkomstig van uitgebreidere bepalingen aan individuele bieten, ter beschikking voor verdere bewerking.
Bij de oriëntering omtrent de teelt van groenbemestingsgewassen kwamen enkele minder gebruikelijke gewassen naar voren, die voor bepaalde doeleinden toch wel
zeer geschikt lijken, zoals b.v. boekweit en Oostindische kers. Hopperupsklaver viel
op door de lage spruitwortelverhouding, ook bij oudere planten.
Ook in het afgelopen jaar trad bij het in de nazomer poten van in de normale
tijd in 1960 geoogst aardappelpootgoed bij een enkel ras weer zeer sterke onderzeeërvorming op. Het lijkt alsof er grote verschillen tussen de rassen bestaan wat betreft
het kunnen verdragen van langdurige bewaring.
Analyse van in 1960 genomen monsters rode klaver leerde, dat het gedurende
1/3 of 2 / 3 deel van de beschikbare tijd afschermen tegen insektenbezoek nagenoeg
geen invloed heeft gehad op het percentage bloemhoofdjes, dat zaad bevatte. Het
aantal zaden per zaadbevattend bloemhoofdje werd er echter wel wat ongunstig
door beïnvloed. Daar de zaadzetting niet evenredig toenam met de voor insektenbezoek beschikbare tijd, moeten ook andere factoren beperkend geweest zijn voor de
zaadzetting. Verwijdering van een deel der bloempjes gaf per bloemhoofdje minder
goede zaden, maar bij de overgebleven bloempjes een hoger percentage goede zaden
dan bij de compleet gebleven hoofdjes. Er vindt dus compensatie plaats. Het gave
gevulde zaad vertoonde gemiddeld meer dan 5 0 % hardschaligheid.
Met bruine bonen werd een onderzoek ingesteld naar de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel. Bij een temperatuur van 5° en 10°C in het wortelmilieu
bleek de belemmering van de wateropname oorzaak te zijn van de geremde groei.
Bij 15° en 35°C was een combinatie van watertekort en ionentekort hiervoor verantwoordelijk. Tot nu toe verkregen resultaten bij maïs wijzen eveneens op invloeden via
waterbalans en minerale voeding.
Een hoge zuigspanning in het wortelmilieu had bij bruine bonen in de eerste
plaats verminderde bladgroei en eerst in tweede instantie een geringe reductie
van de drogestofproduktie per eenheid van bladoppervlak ten gevolge.
Aangetoond kon worden dat bij fosfaat- en stikstofgebrek niet alleen de relatieve snelheden van spruit- en wortelgroei zich wijzigen, maar ook dat bij elke voedingstoestand een bepaalde verhouding past. Wijziging in de situatie heeft een snelle aanpassing ten gevolge via gewijzigde relatieve groeisnelheden. De ionenreserve
in de plant is meer bepalend dan de voorziening in het milieu. Het vermoeden, dat
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hier sprake is van een functioned evenwicht, werd versterkt door de gevolgen van
het wegnemen van delen van het wortelstelsel bij een bepaalde situatie.
Een nieuwe proefopstelling maakte het mogelijk individuele wortels te onderzoeken op hun reactie op voedingselementen in het milieu. De reactie bleek zeer
sterk af te hangen van de voorziening van de plant als geheel.
Droogte gaf bij vlas kortere vezels en een dunnere vezellaag.
Potproeven toonden aan, dat de betere groei van witte klaver na ontsmetting
van de grond met DD geen gevolg is van het toevoegen of vrijmaken van groeibevorderende stoffen aan of in de grond. Het verschijnsel berust op het doden van schadelijke organismen of het uitschakelen van de voor de plant schadelijke stoffen in
de grond. Er werden aanwijzingen verkregen, dat de groeibelemmering van de klaver
berust op een complex verschijnsel, namelijk een combinatie van aantasting door
aaltjes en/of insekten enerzijds en schimmels anderzijds.
Eenzijdig zwaar met stikstof bemest geweest zijnde poters bleken vooral kort na
de oogst een opvallend sterke ademhaling te hebben. Eenzijdig zware bemesting
met kali gaf een lage ademhaling, de kieming na rustbreking was ook bij deze
knollen het langzaamst. Eenzijdig zware P-bemesting gaf steeds een minder sterke
topdominantie bij de kieming. Deze topdominantie was zeer sterk bij zware stikstofbemesting en bleef daar ook lang gehandhaafd, hoewel bij deze bemesting de kiemgroei opvallend groot was. De hoge N-bemesting gaf ook meer aanleiding tot rot na
rustbreking.
Het klimaatsonderzoek bij de aardappel betrof proeven met gevarieerde lichtsterkte (7.000 — 14.000 lux). Hierbij bleek, dat bij zwak licht de knolzetting en de rijping
sterk worden vertraagd. Om het kortedagtype te verkrijgen (platte loofgroei) moet
de daglengte bij 7.000 lux tot een lagere waarde worden ingekort dan bij 14.000 lux.
Ook nu werd weer bewezen, dat bij Eersteling, begin maart gepoot, de knolvorming
door de dan nog heersende korte natuurlijke dag wordt versneld. Bijbelichting op
dat tijdstip in het veld gaf langere stengels en latere knolzetting.
Bij de aardappel is, bij ruime stikstofvoorziening, de vorming van jong blad in
juli in volle gang. Dit is ongewenst met het oog op virusproduktie. Het is mogelijk gebleken de vorming van jong blad te onderdrukken met 2,4,5-T, 2,4,5-TP,
4-CPA en fenac. Voor 2,4,5-T werd bewezen, dat de knolgroei na de bespuiting
doorgaat, hoewel de gevolgen van sterke bladbeschadiging eventueel wel zijn te
merken. Bij de nateelt bleek deze behandeling in staat te zijn het aandeel viruszieke
planten van 62 tot 3 5 % te doen afnemen. Vóór de bespuiting was er waarschijnlijk
al een besmetting opgetreden.
Bij optimale stikstofvoeding blijken er in de aardappelplant eenvoudige verhoudingen te heersen tussen opgenomen stikstof, droge stof en water in de plant. Tot
het afsterven hebben het stikstofgehalte en het vochtgehalte in het loof een constante
waarde. Bij de knol is het N-gehalte op het vers gewicht ook constant; het N-gehalte
op de droge stof daalt echter al spoedig. Dit kan aldus worden geïnterpreteerd, dat
in de knol water door zetmeel wordt vervangen. Tijdens de optimale ontwikkeling
van het loof was per ha in een gewas (Alpha) met optimale N-voeding 220 kg zuivere N in de planten aanwezig, waarbij naar schatting nog 1 0 % voor het wortelstelsel
moet worden opgeteld.
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Het onderzoek met granen bevestigde, dat ook hier bij optimale voorziening met
stikstof in water het N-gehalte op het vers gewicht constant is. Dit vormt een
aanwijzing, dat het gehalte van de levende cel aan protoplasma-eiwitten specifiek en
constant is, ongeacht het groeistadium. Wanneer de plant generatief wordt, gaat
het drogestofgehalte stijgen en daarmee daalt het N-gehalte op de droge stof (dus
niet op het vers gewicht).
Stikstofgebrek doet zowel bij granen, grassen als bij aardappelen het drogestofgehalte stijgen boven dat van controles. Waarschijnlijk hopen zich koolhydraten op,
die niet tot eiwit kunnen worden geamineerd.
Schietende graanplanten, die plotseling stikstofgebrek krijgen, vormen een uitzondering. Hier daalt het drogestofgehalte, waarschijnlijk omdat de strekking van
de halm doorgaat onder invloed van de groeistofproduktie van de aar, terwijl het tekort aan celstof wordt aangevuld met water. Dergelijke objecten waren minder
stevig dan controles met optimale N-voeding, bij gelijke halmlengte.
Kiemplanten uit eiwitrijk zaad tonen een duidelijke voorsprong in ontwikkeling
op controles. Deze voorsprong is voor een groot deel (niet geheel) te compenseren door de jonge plant uit eiwitarm zaad onmiddellijk bij kieming stikstof aan te
bieden. In veldproeven is het verschil op arme grond het duidelijkst. In de eindopbrengst zijn de verschillen tot nu toe niet opvallend.
Het is gebleken, dat de groei van plat uitgroeiende typen Engels raaigras na
afmaaien sneller op gang komt dan bij erecte typen; de groei raakt later weer
achter. Bij vergelijking van twee dergelijke vormen in het laboratorium werd aangetoond, dat het platte type de bodem eerder bedekt. Nadat een gesloten gewas is
gevormd, reflecteert het erecte type echter minder licht en hieruit kan de uiteindelijke voorsprong van dit type wellicht worden verklaard.
Wanneer de planten regelmatig worden geknipt, wordt de optimale produktie
bij Engels raaigras gevonden bij 17° C, bij kropaar bij 25° C. Bij 25° Cheeft kropaar
nog een reserve aan koolhydraten, Engels raai niet meer. Deze reserve is wellicht
essentieel voor de groei.
Bij granen en erwten werd bevestigd, dat de reactie van de groei op de temperatuur nauw samenhangt met de spruitwortelverhouding. Deze verhouding stijgt in het
traject 10 - 16°C sterk, in het traject 16 - 25°C niet meer. De reactie van de groei
laat een overeenkomstig verloop zien. Bij maïs en stambonen stijgt de spruitwortelverhouding en ook het tempo van groei in het traject 16 - 25°C wèl aanmerkelijk.
Uit dit formatieve effect ( de verdeling van stof over assimilerende en niet-assimilerende delen) moet de reactie van de plantegroei op de temperatuur blijkbaar in
hoofdzaak worden verklaard, daar de fotosynthese weinig temperatuurgevoelig is.
Bij rogge werd aangetoond, dat lange dag behalve de ontwikkeling van de aaraanleg, ook de strekking van de halm versnelt. Dit is echter een effect, dat niet door voorbehandeling kan worden verkregen, de lange dag moet tijdens het schieten worden
gegeven. Versnelling van de aaraanleg kan als een na-effect worden verkregen, zoals
reeds lang bekend is. De invloed van de daglengte op de aar blijkt te eindigen, zodra
ook in de toppakjes de bloempjes zijn gedifferentieerd.
Bij metingen in het laboratorium werd gevonden, dat gedurende het gehele seizoen
de assimilatiecapaciteit van een graszode die tien dagen na het maaien tot 10 cm
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hoogte is geknipt, constant is. Dit vormt een duidelijke aanwijzing, dat het seizoensritme van de grasgroei niet in de vermogens van het groen-bladoppervlak moet
worden gezocht.
In 1961daalde de dagelijkse produktie op het proefveld steeds naarmate het gras
langer begon te worden. De oorzaak hiervan wordt nu gezocht in de onderlinge beschaduwing van blad, welke vooral bij een lang en legerend gewas optreedt en de
dissimilatie, die in zulk een gewas tot hoge waarden zal kunnen oplopen.
Het onderzoek over de opname van bodemelementen in verband met de samenstelling van gras werd uitgebreid met een bestudering van de samenhang tussen
opname en assimilatie van bodemelementen en de organisch-chemische samenstelling van gras. Hiertoe werd een methode uitgewerkt om de organische ionogene
bestanddelen af te zonderen, te identificeren en te bepalen met behulp van uitwisselings- en papierchromatografie.
De verwerking van fosfaat door gras werd onderzocht in gras van uiteenlopend
P-gehalte, gekweekt op voedingsoplossingen. Bepaald werd totaal P, in TCA oplosbaar P en vrij orthofosfaat (niet veresterd, „anorganisch" fosfaat). Vanhet fosfaat is
50% inTCAoplosbaar endaarvan is80% als vrij orthofosfaat aanwezig. Bij een normale P-voorziening bevat het gras 50-100 me vrij orthofosfaat per kg droge stof, bij
gebrek daalt dittot beneden de 10-20meper kg droge stof.
In verband met het onderwerp „De voor het gras beschikbare hoeveelheid bodemkali en haar samenhang met het kaligetal" werden voor nadere opheldering enkele
veld- en potproeven uitgevoerd. De resultaten van een potproef wezen er op, dat
een verklaring van de plotselinge daling van de mineralengehalten in de bovengrondse delen van gras ten tijde vanhet schieten kan liggen in de met het schieten gepaard
gaande versnelde drogestofvorming in de bovengrondse delen. De snelheid, waarmede de grond mineralen aan de plant ter beschikking kan stellen, zou dan hiermede
geen gelijke tred kunnen houden. Voor een nauwkeurige beschrijving van het verband tussen de kaliopname van de bovengrondse delen en het drooggewicht van
deze delen bleek een nadere studie van de samenhang tussen de stikstofgift, de stikstofopname door de bovengrondse delen en het drooggewicht van deze delen nodig
te zijn. Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van de kalibemesting opde
bladoppervlakte en de celgrootte.
Naast het onderzoek van aardappelen van nieuwe rassen ten behoeve van de
samenstelling van de rassenlijst werd met het oog op verruiming van exportmogelijkheden aandacht besteed aan de exportkwaliteit van Nederlandse rassen. Het is
gebleken, dat, behalve het ras Bintje, eigenlijk geen rassen beschikbaar zijn meteen
goede kwaliteit voor export. De bewerking van het bodemtype-onderzoek in Limburg en op de Zuidhollandse eilanden bracht aan het licht, dat het bodemtype geen
grote invloed heeft op de kwaliteit, wel zijn correlaties gevonden tussen afzonderlijke
bodemeigenschappen en kwaliteitseigenschappen.
Nadat in potproeven wasgevonden, dat bij Engels raaigras en reukgras ook ineen
ijl gewas spruitheffing kan optreden, lijkt het waarschijnlijk dat als oorzaak hiervan
minder gedacht moet worden aan een dicht en lang gewas dan aan de lange dag.
Bij verscheidene soorten is, in tegenstelling tot de vorming van bloeihalmen in het
voorjaar, 's zomers in het vrije veld doorschieten in geheel of gedeeltelijk vegetatieve
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toestand gesignaleerd. Behalve van grassen werd ook van enige Dicotylen de vegetatieve uitbreiding nagegaan.
Er kwam een overzicht gereed betreffende de gemiddelde samenstelling der
Nederlandse graslanden, ingedeeld achtereenvolgens naar gebruikswijze, grondsoort, vochtigheidsgraad, bemestingstoestand of zuurgraad, als basis van een verslag,
dat uit een didactisch oogpunt van belang zal zijn.
Nadat vroeger reeds de mossen vanwege hun indicatorische betekenis bij het botanische onderzoek van graslanden waren betrokken, werd in het najaar van 1961
ook een hoopgevend begin gemaakt met de bestudering van de mate van voorkomen
van schimmels en gisten. Dit oriënterende onderzoek, dat met medewerking van het
Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool verricht wordt, zou
o.a. van belang kunnen worden vanwege de invloed van genoemde lagere organismen op de smakelijkheid van het grasgewas en eventueel op de gezondheidstoestand
van het vee.
Uit de vóór 1961 verzamelde en verwerkte gegevens van tezamen groeiende graslandplanten werd de indruk verkregen, dat de uiterste verschillen in minerale samenstelling tussen de verschillende soorten op eenzelfde plaats aanmerkelijk groter
zijn dan die tussen materiaal van dezelfde soort op verschillende plaatsen. Verrassend
is de plaats van de verschillende plantesoorten welke, afgezien van het niveauverschil
tussen mono- en dicotylen, overeen blijkt te stemmen met de vroeger gepubliceerde
constellatiefiguur betreffende de correlatie van voorkomen der graslandplanten, die
ook de milieu-indicatie duidelijk demonstreert. Nog mooier is het verband, wat de
dicotylen aangaat, bij uitzetting van het gehalte aan Mg tegenover dat aan K. Er
moet dus verband bestaan tussen gezelschapsvorming en oecologie der soorten met
de verhouding (Ca+ M g ) / ( K + Na) en in het bijzonder die van Mg/K in de plant.
Dit onderzoek geeft enerzijds een bevestiging van de er aan ten grondslag liggende
werkhypothese, dat mijdende soorten het betreffende element beter ontsluiten of
sneller opnemen dan minnende planten (met die restrictie echter, dat sterk mijdende planten ook een geringere behoefte kunnen hebben), terwijl het anderzijds
de voor de gezondheidstoestand van het vee zozeer belangrijke verhouding tussen
bi- en monovalente kationen, vooral die van Mg tot K, in een nieuw licht plaatst. De
voor kopziekte gevaarlijke mineralenverhouding blijkt het meest bevorderd te worden door de Mg-minnende grassencombinatie van het Arrhenatheretum, die echter
van nature op vette, kalirijke weilanden verstek laat gaan. Overigens is de overeenstemming tussen de resultaten van dit correlatieve werk te velde met die van potproeven frappant. Ten slotte dient vermeld te worden, dat behalve typische blauwgraslandplanten ook sommige dicotylen, zoals boterbloemen, uitmunten in kopergehalte.
Het door concurrentieproeven in potten met klonen bevestigde verschijnsel, dat
Engels raaigras bij een hoog PK-niveau beter tegen reukgras is opgewassen dan
bij een laag PK-niveau, moet geheel worden toegeschreven aan de grotere agressiviteit van eerstgenoemde grassoort bij de hoge PK-giften en niet aan een „vergiftigende" werking, die deze hoge giften op reukgras zouden uitoefenen. Een der proeven,
waarbij een kloon van Engels raaigras werd aangetast door het virus van een virusdragende kloon van reukgras, dat daar zelf geen nadeel van ondervindt, heeft aan33

getoond, dat verschijnselen die op vergiftiging wijzen, niet altijd aan schadelijke afecheidingsprodukten behoeven te worden toegeschreven.
Een concurrentieproef bij verschillende vochttoestanden van de grond liet zien,
dat reukgras minder goed tegen droogte bestand is dan Engels raaigras. Dit is in
overeenstemming met de uit het correlatieve veldonderzoek aan oude graslanden
afgeleide vochtindicatiecijfers.
De voortgezette studie van het rustverschijnsel (diapauze) van regenwormen
toonde aan, dat het hierbij vermoedelijk gaat om een ophoping tot een schadelijke
concentratie van een agens, dat door micro-organismen gevormd wordt uit afscheidingsprodukten van de wormen. Dit agens is nog bestendig bij temperaturen van
110 - 120°C, het is oplosbaar in water en alcohol, onoplosbaar in ether en het wordt
slechts langzaam afgebroken, ook onder omstandigheden van temperatuur en
vochtigheid, die gunstig zijn voor bacteriewerking. De pH blijkt een sterke invloed
te hebben op het diapauzeverschijnsel, terwijl de schadelijke werking iets lijkt te
worden verzwakt door klei en actieve kool. De groei van wormen kon worden bepaald door het drogestofgewicht vast te stellen met behulp van een pycnometer.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Zaaitijdenproeven met wintertarwerassen toonden wederom aan, dat vroeg zaaien
(26 september) de hoogste opbrengst gaf. De opbrengst van alle rassen daalde
geleidelijk, maar weinig, bij latere uitzaai tot ongeveer eind december. Bij nog latere
uitzaai trad een verschil op, afhankelijk van de koudebehoefte. De sterk koudebehoeftige rassen schoten dan in toenemende mate tekort in ontwikkeling en opbrengst.
De weinig koudebehoeftige rassen, waaronder een wintervaste, toonden pas een
toenemende opbrengstdaling na uitzaaien omstreeks midden februari. Verscheidene
rassen namen bij de indeling naar koudebehoefte een tussenpositie in. Genoemde
verschillen kwamen in zachte winters reeds voor bij zaaien in het begin van december, bij een zeer koud voorjaar pas bij zaaien omstreeks eind februari. Evenals in
de voorgaande jaren bleek de uitzaai in november geen lagere opbrengsten te geven dan uitzaai in december.
De onvoldoende groei van vlas en groene erwten als eerste gewas kon niet worden opgeheven door het toedienen van magnesium, molybdeen, ijzer of kalium. Op
een van de proefvelden had een stifstofbemesting tot gevolg, dat de als eerste gewas
geteelde groene erwten ontijdig afrijpten. Dit verschijnsel zal in het komende jaar
nader worden onderzocht.
Verdeling van de stikstofbemesting voor wintertarwe over twee giften geeft
ten aanzien van de beperking van de stro-ontwikkeling en de bevordering van de
korrelopbrengst waarschijnlijk betere resultaten, indien de tweede gift wordt gegeven tijdens de stengelvorming, in plaats van bij het begin er van.
Voor de zomergranen was het wenselijk de stikstofbemesting te geven in de periode voor het zaaien tot het tijdstip, waarop de planten twee blaadjes hadden
gevormd. Bij latere giften trad doorwas op.
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Het is gebleken, dat de stikstofonttrekkende werking van overjarig riet tot op een
diepte van 1,50 m merkbaar kan zijn.
Bij enkele vruchtopvolgingsproeven trad de voetziekte „tarwehalmdoder" ook nog
op in het derde, in successie geteelde vatbare graangewas. Eveneens werd een hevige
aantasting waargenomen bij tarwe en zomergerst, die als eerste gewas na witte
klaver werden geteeld.

Laboratorium

voor Landbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

De jaarlijkse veldproef in verband met het onderzoek over de relatie tussen
kiemkracht en veldwaarde bij granen werd voortgezet met monsters van 30 partijen
zaad van zomertarwe (Peko), afkomstig uit de Veenkoloniën en omgeving, en
variërende in kiemkracht van 51 tot 9 4 % . De voorlopige resultaten wezen opnieuw op
een belangrijke correlatie tussen de kiemkracht enerzijds en de opkomst, het halmgetal en de opbrengst anderzijds, ondanks het feit dat de opkomst van het zaad beneden normaal bleef ( ± 3 0 % ) ten gevolge van aanhoudende regens in het vroege voorjaar. Het halmgetal daalde, bij afnemende kiemkracht, ook dit jaar weer minder snel, in verband met een toenemende uitstoeling bij een ruimere afstand tussen de planten. De opbrengst werd bij een geringer worden van het aantal planten
aanmerkelijk gecompenseerd door het grotere halmgetal.
De in 1960 genomen proef met de twee zomergerstrassen Balder en Minerva,
waarbij verschillende zaaitijden en zaaizaadhoeveelheden werden vergeleken, werd
in 1961 herhaald. Wederom slaagde de eerste zaai (medio maart) het best. De
tweede zaai (11 april) mislukte ten gevolge van een slechte bodemstructuur door
aanhoudende regens. De derde zaai (begin mei) slaagde beter, doch bleef in opbrengst aanzienlijk beneden de eerste zaai. Het ras Balder had sterk te lijden van
meeldauw, die bevorderd werd door de vochtige weersgesteldheid.
Op dezelfde zware rivierklei, waar bovengenoemde graanproeven werden genomen, werd eind april een proef met snijmaïs (CIV-7) aangelegd, ten einde de uitwerking van een viertal stikstoftrappen te vergelijken. Het voorlopige resultaat wees
op een hoogste opbrengst aan droge stof bij een gift van 120 kg per ha stikstof.
Bij een vochttrappenproef met ronde groene erwten bleek de zaadopbrengst sterk
te stijgen bij opklimmende watergiften. Verder werd gevonden, dat een ruime
vochtvoorziening ook een gunstige invloed heeft op de mate van fijnkoken en het
percentage spatters en stugge erwten. De kookkwaliteit hing — overeenkomstig de
desbetreffende literatuur — nauw samen met het fosfaatgehalte in de erwten.
Een proef met late fosfaatbemesting heeft aangetoond, dat de kookkwaliteit
van rijp geoogste groene erwten onder bepaalde omstandigheden is te verbeteren
door het strooien van superfosfaat bij het begin van de bloei. Ook een bladbespuiting
met een oplossing van Na2HP04 bij het begin van de bloei had een iets gunstiger
invloed op de kookkwaliteit.
De twee proeven over de behandeling van niet gekiemde pootaardappelen met
gibberellazuur leverden geen resultaten op, die van praktische betekenis waren. Er
was een tendens tot opbrengstverlaging. Voorts waren er meer stengels per plant,
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waardoor de sortering fijner was. Het doel van het onderzoek, nl. het verkrijgen van
een even vlugge opkomst als van voorgekiemde poters, waardoor mechanisch gepoot
zou kunnen worden zonder kiembeschadiging en opkomstvertraging, werd niet bereikt. De wel voorgekiemde, niet behandelde objecten bleven een grote voorsprong
behouden.
De resultaten van de proeven over het enten van vlinderbloemigen (lupinen en
erwten) waren over het geheel genomen teleurstellend. Met lupinen werd nooit een
werkelijk bevredigend entingseffect bereikt. Ook op een grond waar nog geen lupinen waren verbouwd, was er vrijwel nooit een effect van de enting. Bij redelijke cultuurtoestand van de grond, ook in nieuwe grond, scheen enting overbodig te zijn.
Hetzelfde gold voor erwten. Overheersend goede bacteriestammen konden niet worden aangewezen, evenmin als de beste stam voor een bepaald lupine- of erwteras.
Met erwten werd wel vaker een entingseffect, hetzij positief hetzij negatief, aangetroffen. Duidelijk positief resultaat werd bereikt na bekalking op een arme zure
veenontginningsgrond. Een ineffectieve Finse stam gaf opbrengstverlaging.
Op een voor stambonen nieuwe, arme, grindrijke zandgrond waren er goede entingseffecten in de zaadopbrengsten, speciaal voor een eigen, uit kleigrond geïsoleerde
stam. Ook in het ruweiwitgehalte van het zaad was een positief entingseffect aanwezig.
De algemene indruk, bij dit onderzoek verkregen, was in de eerste plaats, dat de
kans op een goed effect van enting voor deze gewassen in Nederland zeer gering is.
Voorts lijkt een omvangrijk onderzoek over eventuele aanpassing van bepaalde bacteriestammen aan bepaalde erwte- of lupinerassen niet urgent. Ook dient er rekening
mee te worden gehouden, dat bij entingsonderzoek dat op de praktijk is gericht,
bemestingsonderzoek niet uitgesloten kan worden.

Afdeling Graslandcultuur

van de

Landbouwhogeschool

Om de nawerking van klaver in opeenvolgende jaren te toetsen werd een proefveld aangelegd op beregende zandgrond met 20 objecten in drievoud. Elk object
ontvangt een stikstofbemesting, die van jaar tot jaar verschillend is. Bovendien
werden enige objecten opgenomen, waarbij verschillend gedeelde N-giften toegepast
worden. Het doel van deze proef is de opbrengst aan droge stof en ruw eiwit na te
gaan in verband met het klavergehalte en de stikstofbemesting. ,
Naar Amerikaans voorbeeld werd een proef ingericht, waarbij rijen gras en rijen
witte klaver al dan niet afwisselend werden gezaaid; deze rijen werden beurtelings
wel en niet ondergronds gescheiden door asbestplaten. Als grassoorten werden
Lolium perenne en Dactylis glomerata gebruikt. Het aanbrengen van de platen bleek
op zichzelf een positieve invloed uit te oefenen op de groei van vooral gras, een invloed, die waarschijnlijk niets heeft uit te staan met het scheiden van de wortelsystemen. Vergelijkt men grasrijen tussen gras met grasrijen tussen klaver, dan blijkt vanaf de tweede snede ondergronds een gunstig effect uit te gaan van de klaver naar
het gras, welke invloed elke volgende snede sterker wordt.
Bij het onderzoek over de fluctuatie van klaver in de zode gedurende het groeiseizoen bleek, dat de klaver zich per perceel zeer verschillend gedraagt. Dit wijst er
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op, dat het klimaat geen overheersende factor is. Over het algemeen daalt het klavergehalte na inscharen in april, waarna in de loop van het seizoen weer één of meer
maxima optreden. Het klavergehalte is na uitscharen bijna altijd lager dan bij inscharen. Het verloop van het kruidengehalte is meestal identiek aan dat van de klaver. De indruk is dat de stikstofbemesting en de wijze van gebruik en verzorging belangrijke factoren zijn, die het klavergehalte bepalen.
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen werden Rhizobiumstammen geïsoleerd van klaverobjecten, waarbij de grond al dan niet werd behandeld met een aaltjesdodend middel. Dit wordt
in 1962 voortgezet.
De proeven op jong en oud grasland met objecten, verschillend in klavergehalte
en stikstofbemesting, werden voortgezet. De resultaten zullen naderhand worden
verwerkt.
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
van Landbouwgewassen werden de proeven om te komen tot een nauwkeurige bepaling van de voederopname van weidend vee vervolgd. Als referentiestof voor
berekening van de mestproduktie werden nu nylonkorrels gebruikt (20.000 per dier
per dag). De terugwinst van deze korrels bij 2 koeien gedurende 9 dagen was 98,6
en 100,9% van het totaal. De variatiecoëfficiënt van het aantal korrels per 100 gram
feces droge stof was resp. 23,5 en 29,2%, waaruit geconcludeerd werd dat nylonkorrels
niet geschikt zijn als referentiestof. Dit jaar werd vooral de berekening van de verteringscoëfficiënt van de droge stof uit het chromogeengehalte van gras en mest critisch bekeken. De resultaten waren vrij goed als werd uitgegaan van goed gemengde
mest van een periode van 8-9 dagen; de variatiecoëfficiënt van het chromogeengehalte van dag tot dag was vrij groot en die van verschillende delen van één mestflat
bedroegen zelfs 6-8%. Op grond hiervan werd geconcludeerd, dat totaal mest opvangen de enige mogelijkheid is om de mestproduktie en het chromogeengehalte
in die mest nauwkeurig te bepalen. Verder werd een methode gevonden, waarmee
het chromogeengehalte van het opgenomen gras kan worden berekend.
Wederom zijn aan de hand van het weer van de zomer van 1961, prognoses gesteld voor de ZW-cijfers van ruwvoedermiddelen en voor de melkproduktie van de
winter 1961/1962.
Nederlands

Graancentrum

De werkzaamheden van het Nederlands Graancentrum omvatten wederom alle
aspecten, die samenhangen met de teelt en de verwerking van graan, zoals teeltmethoden, veredeling, ziektebestrijding, verwerking e.d.
Wat de resultaten van deze onderzoekingen betreft, wordt verwezen naar de verslagen van de instellingen, die op genoemde gebieden werkzaam zijn.
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
In beschaduwingsproeven met zomergerst te velde kon wederom de afhankelijkheid van de korrelproduktie van de factor licht worden aangetoond. De bescha37

duwde planten bleken meer chlorofyl (a + ß) te bevatten, maar ze gaven later toch
een geringere korrelopbrengst dan de onbeschaduwde planten. Dit kon ten dele
worden toegeschreven aan het minder effectief verwerken van het ingevallen licht
als gevolg van de gewelfde stand van de beschaduwde bladeren. Beschaduwing in
juni gaf een hoger eiwitgehalte van de korrel.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch
Instituut

van het Koninklijke

Nederlands

De gegevens van de straling, nodig voor het onderzoek naar het verband tussen
het weer en de opbrengst van aardappelen, werden afgeleid uit die van de gemeten
zonneschijnduur. Daarna werd een begin gemaakt met het eigenlijke onderzoek, onder toepassing van de methode van de regressieanalyse volgens Fisher. In dit verband zal ook aandacht worden besteed aan de door Dr. van der Paauw opgestelde
theorie, volgens welke de opbrengsten van gewassen mede bepaald worden door
het weer in de voorgaande jaren. Voorts werd nagegaan, in hoeverre de extreme
droogte in de zomers van 1904 en 1921 op overeenkomstige wijze als in 1959 in de
opbrengstgegevens van akkerbouwgewassen tot uitdrukking kwam. De opbrengstgegevens van de jaren 1904 en 1921 waren zodanig onvolledig, dat geen uitspraak
kon worden gedaan.
In het kader van het onderzoek van veeljarige fenologische gegevens konden de
volgende aaneengesloten reeksen voor het tijdvak 1894-1959 uit de door Dr. Bos
en anderen te Wageningen verzamelde gegevens worden samengesteld. Voor het
begin van de bloei: van meikers, appel (Schone van Boskoop), peer (Bonne Louise
d'Avranche), sleedoorn, sering, lijsterbes, meidoorn, vlier en wilde kastanje. Voor de
bladontplooiing: van zomereik, beuk en wilde kastanje.

Rijksproefstation

voor

Zaadcontrole

Het oogstjaar 1960 was gekenmerkt door grote vochtigheid kort vóór, tijdens en
na het afrijpen van de granen, zodat veel schot voorkwam. Als gevolg hiervan werden in het voorjaar van 1961 veel moeilijkheden ondervonden, in het bijzonder in
de consumptiesector (broodgranen).
In de zomer van 1961 werd o.a. nagegaan wat de gevolgen van schot zijn op de
uitzaaiwaarde van granen, terwijl in het voorjaar het Instituut voor Graan, Meel en
Brood T.N.O. werd verzocht een onderzoek in te stellen naar de bakkwaliteit van
korrels, die in een bepaalde graad zijn geschoten.

Laboratorium voor Tuinbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

Bij Lunaria biennis werd aangetoond, dat vernalisatie van afgesneden bladeren,
zonder aanwezigheid van een knop, mogelijk is. Er moet dan worden uitgegaan van
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bladeren van planten, die uit de jeugdfase zijn. Als onverwacht nevenresultaat bleek,
dat de regeneratie van adventieve knoppen door een periode van lage temperatuur
zeer aanzienlijk verbeterde. Experimenteel werd bevestigd, dat de duur van de
kritieke daglengte bij Perilla crispa groter is dan bij Salvia occidentalis, zoals vermoed was op grond van kwantitatieve verschillen in de lichtremming. Verder onderzoek met Perilla toonde aan, dat de lichtremming niet optreedt bij zeer lage lichtintensiteit en lage temperatuur; zij werkt waarschijnlijk vóór de inductie en gedeeltelijk er na. In enige proeven met zaadvernalisatie bij het erwteras Dominant reageerde dit ras sterker dan een vroege mutant en deze weer sterker dan een zeer vroege
mutant.
De in de Verenigde Staten ontwikkelde remstof phosphon-D werd met succes
toegepast bij vier chrysanterassen. De reactie liep bij de verschillende rassen zeer
uiteen. In een tweede proefserie bleek phosphon-D in de grond na 9 maanden
nog niets van zijn werkzaamheid te hebben verloren. Bij de kortedagplant Pharbitis
nil werd een opvallend verschil in reactie op TL-licht en gloeilampelicht geconstateerd. Bij de kortedagplant Chenopodium rubrum werden dag- en nachtlengte onafhankelijk van elkaar gevarieerd; hierbij werd gevonden, dat er een optimale daglengte bestaat van 10 uur. Ook de nachtlengte vertoont een maximum; boven
16 uur neemt de inductie duidelijk af. Bij Chenopodium werd echter ook vastgesteld, dat bij de fotoperiodieke reactie ritmisch verlopende processen een rol spelen.
Het forceren van afgesneden seringetakken cv ,Madame Stepman', een onderzoek,
dat met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werd
uitgevoerd, gaf de volgende resultaten. De intrede van de winterrust is afhankelijk
van de temperatuur in september en oktober, niet van de daglengte, en verloopt beter bij lagere temperaturen. De rustverbreking verloopt langzamer, als de temperatuur toeneemt van —1°C tot -|-8 0 C, wat nog niet de hoogste rustverbrekende temperatuur is. Rustverbreking omstreeks het dieptepunt van de winterrust is alleen mogelijk door kou; voor en na die tijd kan ook warm water gebruikt worden.
Bij het onderzoek over de kiemrust van gladiolen bleek, dat een diepe rust geïnduceerd werd bij knollen en kralen, wanneer zij te voren bij hoge temperatuur geteeld waren. Bij het bestuderen van de invloed van voedingsoplossingen en beschikbaar water op de jeugdfase van Lunaria biennis werd met water zonder stikstof de
snelste bloei verkregen. Windbeschutting had een duidelijk gunstige invloed op de
ontwikkeling en de oogst van bonen en maïs, zowel in een windtunnel in een kas als
in het veld. Zaadvernalisatie kan bij Cheiranthus allionii voor 100% effectief zijn. In
de daaropvolgende stadia neemt de gevoeligheid voor vernalisatie sterk af tot een
minimum bij planten, die 12 tot 16 dagen oud zijn bij het begin van de vernalisatie.
Daarna neemt de gevoeligheid voor vernalisatie weer geleidelijk toe tot een maximum. Uit het belichtingsonderzoek bij tomaten bleek, dat de voorsprong van een
aanvullende belichting, onafhankelijk of zij daarna bij dag/nachttemperaturen
van 17-12°, 20-15° of 23-18°C geteeld werden, behouden bleef. Wanneer bij zaadvernalisatie van andijvie de koudebehandeling gedurende één week wordt onderbroken
met normale temperatuur, gaan de planten vroeger schieten naarmate de onderbreking op een later tijdstip gegeven wordt. Andijvie kan na zaadvernalisatie gedevernaliseerd worden door hoge temperatuur (35° C ) .
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Bij de analyse van de groeiverschijnselen van enige dwergrassen van erwten onder
invloed van gibberellazuur werd gevonden, dat deze rassen in continu licht met
een groeireductie reageren. Bij het „normale" ras Alaska kon alleen dan reductie
worden verkregen als licht van veel hogere intensiteit werd gebruikt dan bij de dwergen het geval was. Dwerggroei is dus een gevolg van een groeireductie door licht.
Deze wordt door gibberellazuur opgeheven.
Bij het bestuderen van de tuinbouwkundige toepassingen van gibberellazuur
werden de volgende resultaten verkregen. Vervroeging bij het trekken van witlof
kon bereikt worden met twee weken koude. Bij komkommer gaf een meermalige
bespuiting een vermeerdering van het aantal mannelijke bloemen, wat een oogstvermeerdering tot gevolg kan hebben. Bij tomaten kan het afrijpen bij de late teelt
versneld worden. Voor het uitgroeien van de bloemtros bij Convallaria majalis kan
de hoeveelheid noodzakelijke koude tot 3 à 4 weken worden verminderd. Wederom
bewerkstelligde gibberellazuur parthenocarpie bij de pererassen St. Rémy en Conférence. Na een zeer voorzichtig uitgevoerde castratie was de vorm van de vruchten,
in tegenstelling tot het vorig jaar, normaal. Bij Pelargonium zonale werden de
bloemstengels tot een voor snijbloem acceptabele lengte verlengd.
Uit het onderzoek met 2,3,5-trijoodbenzoëzuur is bekend geworden, dat deze stof
het transport van auxinen in de plant remt. De abscissie van bladstelen van Coleus
bleek afhankelijk te zijn van de hoeveelheid weefsel proximaal en distaal van de
abscissielaag. Auxine, proximaal aangebracht, versnelt de abscissie, distaal aangebracht vertraagt het de abscissie afhankelijk van de concentratie; in zeer lage concentraties, 10~6, 10~7 M, kan de abscissie versneld worden. Om Asparagus officinalis in steriele cultuur te laten bewortelen, moet uitgegaan worden van geïsoleerde toppen of
stengelfragmenten van hetzij pas gekiemde zaden, hetzij jonge, geëtioleerde spruiten.
Door een geschikte opeenvolging van vaste en vloeibare voedingsbodems werd bij
8 0 % der „stekken" wortelvorming verkregen. Een onderzoek over de fotoperiodiciteit
bij appelbomen van het ras Lombartscalville leverde als resultaat op, dat de bloei in
lange dag beter was dan in korte dag; de vroeger onderzochte rassen Yellow Transparent en Jonathan reageerden niet op de daglengte.
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij het onderzoek over planteteelt zonder aarde, dat wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., werd, wat betreft de komkommer, nog steeds gezocht naar de juiste teeltmethode. Bij andere gewassen (tomaat, chrysant) was het onderzoek gericht op een betere benutting van
deze teeltwijze als hulpmiddel bij ander onderzoek.
De moeilijkheden, die werden ondervonden bij de proefnemingen in verband
met de vroegheid van sla en die veroorzaakt werden door de strengeling tussen teeltwijze, raskeuze en bodemtype, konden worden doorbroken door een aanpassing van
de proefopzet en de wijze van de verwerking.
Er werden pogingen gedaan de trosaanleg bij de tomaat uit te stellen tot een
groter produktieapparaat is gevormd door toepassing van een tijdelijk hoge temperatuur of een continue belichting.
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Bij de tomaat werd een onderzoek naar de groeipunt ingesteld, ten einde het
tijdstip van de trosaanleg beter te kunnen vaststellen. Een en ander houdt verband
met de regeling van de groeiomstandigheden en de toepassing van groeistoffen, die
de grootte van de tros beïnvloeden.
Met een reeds eerder ontwikkelde methode, waarmee de kieming van het stuifmeel op de tomateplant kan worden vervolgd, werd de vorming en de kieming van
stuifmeel in afwijkende bloemen bestudeerd. Ook werd hiermede onderzocht welke
invloed een trostriller uitoefent op de verspreiding en de kieming van het stuifmeel.
De proefnemingen over de herfstteelt van tomaten hadden betrekking op raskeuze en vruchtvorm, in verband met de zaadzetting.
Bij de proeven over de teelt van paprika vroegen vraagstukken als hogere temperaturen tijdens de eerste teeltperiode en een tussenteelt van een vroeg producerend
ras de aandacht.
Het onderzoek met komkommers, dat ten doel heeft een teeltwijze te ontwikkelen, waarbij de planten in de herfst worden uitgeplant en de vruchten in een deel van
de winter worden geoogst, was gericht op de plantdatum, de snoeiwijze en de handhaving en het herstel van de groeikracht.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Bij teeltproeven met bloemkool werden gunstige ervaringen opgedaan met het
zaaien ter plaatse en het uitplanten van zeer jonge plantjes. In een andere proef
bleek, dat het hartloosheidsvraagstuk bij de weeuwenteelt van Lecerf vrijwel kan
worden ondervangen door in januari te zaaien.
Na vier jaar een produktieproef te hebben genomen bij asperge staat de totale
produktie van het object, waar men tot 1 juli doorgaat met het oogsten, nog steeds
hoger dan die van objecten waar men eerder eindigt. Het percentage eerste kwaliteit
stengels neemt echter af, terwijl het percentage dunne stengels toeneemt naarmate
een langere periode wordt gestoken.
Een kostenberekening bij de teelt van augurken voor de grove pluk liet zien, dat
gemiddeld over vier jaar een flinke netto winst wordt verkregen.
Bij spinazie werd gevonden dat bij toenemende zaaizaadhoeveelheden in het algemeen de steellengte toeneemt, terwijl de bladgrootte afneemt. Bij meer zaaizaad
neemt de opbrengst in het algemeen toe, de kwaliteit gaat echter sterk achteruit.
Uit een zaaitijden-rooitijdenproef bij witlof werd de conclusie getrokken, dat
de trekduur van een bepaalde selectie weinig of niet wordt beïnvloed door de groeiplaats en de leeftijd van de wortels.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Bij het onderzoek omtrent de invloed van vruchtdracht en snoei op de groei van
appelbomen werden interessante resultaten verkregen. De vruchtdracht beïnvloedde
de groei sterker bij gesnoeide dan bij niet gesnoeide bomen. Het gunstige effect
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van snoei op zeer vruchtbare bomen moeten worden toegeschreven aan het, door
de snoei, verwijderen van een groot aantal gemengde knoppen.
In de boomvormenproef met appels was, zowel bij Golden Delicious als bij Cox's
Orange Pippin, de produktie per boom hoger bij de haagvormen dan bij de spilvormen. Dit jaar overtrof de produktie van Golden Delicious die van Cox's Orange
Pippin.
In verband met de zeer slechte bladstand van het ras Cox's Orange Pippin werd
een inventarisatie gemaakt van de problemen, die zich voordoen bij de teelt van
dit ras. Er werden enkele aanknopingspunten voor nader onderzoek gevonden.
De teelt van aardbeien onder plastic kappen leverde een vervroeging van de oogst
op van tien dagen, bij een grondbedekking met zwart plastic folie bedroeg de vervroeging vijf dagen.
Een kortedagbehandeling van aardbeien onder platglas leidde niet tot een opbrengstverhoging.
Evenals in voorgaande jaren was de produktie van de rode bes Jonkheer van Tets
hoger aan hagen dan aan de struiken. In verband met problemen bij de snoei van
hagen werd een snoeiproef met Jonkheer van Tets opgezet, waarin in het eerste jaar
de hoogste opbrengst werd verkregen met lange snoei, toegepast in de winter of
eind augustus.
De rassen- en cultuurproeven met frambozen hebben sterk geleden door de
weersomstandigheden van de voorafgaande winter. Toch bleek ook in 1961, evenals
in voorgaande jaren, beregening tijdens de bloei en voor de pluk een gunstige invloed op groei en produktie te hebben.

Proefstation

voor de

Bloembollencultuur

Bij proeven over de betekenis van vochttoediening tijdens de bewaring van tulpeplantgoed kon voorlopig worden vastgesteld, dat een verhoogde relatieve vochtigheid geen merkbare invloed op de verklistering had. Wat betreft de diktegroei van
de bollen was het aantal proeven nog te gering om een definitief oordeel uit te
spreken.
Naast het broeien van de bollen, afkomstig van verschillende bemestings- en teeltproeven, werd voortgegaan met het toetsen van nieuwe handelsrassen.
Er werd begonnen met een onderzoek over het vervroegen van bijgoedgewassen ;
hierbij werden reeds succesvolle aanwijzingen verkregen.

Proefstation voor de Bloemisterij
Met lelies, freesia's, Tritonia en Nerine werden teeltproeven gedaan, al dan niet
met een temperatuurbehandeling van de bollen of knollen tijdens de bewaring.
Ook met seringen, die een koude behandeling hadden ondergaan, werden teeltproeven ingezet.
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Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het vermeerderingsonderzoek leverde enkele belangrijke resultaten op. Zowel
bij winter- als zomerstek van een vrij groot aantal coniferen en heesters gaf een
behandeling van de stekpunten met captan of ferbam een aanmerkelijk hoger
slagingspercentage. In enkele gevallen was de invloed van deze maatregel zelfs nog
groter dan van de groeistofbehandeling. Bij winterstek van Brompton en Cornus
alba „Gouchaultii" bleek het beste tijdstip van stek maken wederom vroeg te liggen,
en wel op 15 november. Grondbedekking met zwart plastic gaf geen verbetering
van de beworteling bij winterstek, maar het veroorzaakte een belangrijk sterkere
groei. Ter aanvulling van het stekboekje werden groeistofproeven genomen met
een aantal variëteiten van Chamaecyparis, Juniperus, Thuja en Tsuga. Bij het
stekken van Metasequoia bleken alleen stekken met goed zichtbare ogen goed te
overwinteren. Stekproeven met rhododendron wezen uit, dat nog goede resultaten
zijn te verkrijgen bij stekken in oktober; daarna neemt de beworteling snel af. Een
interessant resultaat werd verkregen door azalea- en Cornusstek na de beworteling
een langedagbelichting met gloeilampen te geven. De stekken reageerden door
vrij sterke schotvorming. Gehoopt wordt, dat hierdoor de overwintering beter zal
verlopen. Het enten van Quercus robur „Fastigiata" gelukte goed door, evenals bij
berken, in april te enten met hout uit de koelcel en de zetlingen uit te planten in
de bak onder horren.
De koelproeven met enthout wezen vorig jaar uit, dat griffels verpakt in plastic
en bij + 2 ° C bewaard, lange tijd goed blijven. Ook ditmaal voldeed deze bewaring
uitstekend. Vooral bij vroeg invallende vorst kan men op deze wijze tijdig rhododendrongriffels maken en bewaren.
Ook het gekoelde rozehout bleek na oculatie uitstekend te voldoen; het gaf zelfs
een zwaardere groei dan kas-ogen. Wel moet het hout goed uitgerijpt en dus niet te
zacht zijn. De beste resultaten werden verkregen wanneer het hout met B 500 tegen schimmelaantasting werd beschermd. Het werd verpakt in droog pakpapier en
plastic en ten slotte bewaard bij + 1 ° C . Deze herfst werden proefsgewijs 40.000 rozeogen van verschillende kwekers in de koelcel opgeslagen.

Proefstation voor de

Champignoncultuur

Het onderzoek over het fermentatieproces bij synthetische mengsels vorderde
langzaam. De proefnemingen hadden betrekking op de drie fasen van het proces,
nl. de voorbehandeling van het stro boven 65°C, de fermentatie bij ca. 55° C en de
fermentatie bij ongeveer 45°C. De techniek van het fermenteren leverde weinig
moeilijkheden meer op.
Voorts gelukte het een synthetische compost te bereiden, die gelijke of betere
opbrengsten gaf dan gewone paardemest. In deze compost werden tien champignonrassen geënt. Het beste ras bracht 13,49 kg per m 2 in zes plukweken voort, het
minste 5,55 kg.
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Op het gebied van het dekmateriaal werden „veen" (mengsels van grauw en
zwartveen in natte toestand gedolven) en turfmolm van allerlei herkomst geprobeerd, alsmede lichte klei en mengsels van deze materialen. Steeds gaf „vers"
zwartveen de hoogste opbrengsten.
Er werden talrijke proeven gedaan over de produktiviteit van champignonrassen.
Sommige rassen bleken onder gelijke omstandigheden tweemaal zoveel champignons voort te brengen als andere.

Onderzoekingen

over de planteteelt zonder aarde

Bij deze onderzoekingen, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. worden verricht, waren betrokken Anthurium andreanum, Gerbera, chrysant, tomaat en komkommer.
De produktie van Anthurium andraeanum bleek in grindcultuur 1 5 % hoger te liggen dan in grond, terwijl het percentage bloemen van de eerste soort tweemaal zo
hoog was. Bij een driejarige proef in grindcultuur was de produktie per plant in het
eerste jaar 5,3 bloemen, het tweede jaar 5,2 en het derde jaar 6,1. Het percentage
eerste soort liep op van 5 1 % via 7 4 % naar 7 9 % . In grindcultuur was het zeer gemakkelijk klonen te vormen. Er werden klonen gevormd van geselecteerde exemplaren,
waarvan verwacht mag worden dat dit de bloemproduktie kan verdubbelen.
Bij chrysanten werd de grindcultuur gebruikt als hulpmiddel bij een bladbespuitingsproef. Met Gro-green (een handelspreparaat), ureum en mengmeststof
30 x 20 x 10 werden bladbespuitingen uitgevoerd op chrysanten, die op vier in
voedingswaarde afnemende oplossingen werden gekweekt. De voedingswaarde bleek
een grote invloed op de produktie te hebben. Zo nam het aantal bloempjes per
tak af van 20,9 tot 11,9, evenredig aan de afnemende voedingswaarde, het gewicht
per tak verminderde van 129 tot 83,5 g en de taklengte van 69 naar 59 cm. Een
bespuiting met de middelen over de vier behandelingen heen had geen invloed,
zelfs niet op het object met de laagste voedingswaarde in de voedingsoplossing.
De bijzonder goede resultaten, die in 1957 met komkommers in grindcultuur
werden bereikt, bleken in de volgende jaren niet reproduceerbaar te zijn. In 1960
werden sterke aanwijzingen verkregen, dat er een ziekte in het spel was. Na een
volledige ontsmetting van kas en installatie werd inderdaad weer een hoge produktie bereikt, namelijk gemiddeld van alle behandelingen 3 komkommers per plant
per week gedurende 16 weken. De proef gaf aanwijzingen, dat een gedeeltelijke
voeding met ammoniumstikstof produktiebevorderend werkt.
Een op de praktijk gericht onderzoek over C02-bemesting in de lucht toonde aan,
dat een verantwoorde C02-toediening bij de sla de produktie in de winter kan versnellen en verhogen.
Ten slotte werd aandacht gegeven aan nevelcultuur bij het trekken van witlof, in
samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen en een nevelcultuur bij aardappelen in verband met het winnen van wekstof voor het aardappelcystenaaltje, op verzoek van het Proefstation voor Aardappelverwerking.
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Adviescommissie

voor

Asperge-onderzoefc

In deze commissie, die tot taak heeft steun en richting te geven aan het onderzoek over de teelt, de veredeling, de ziektebestrijding e.d. bij asperges, werken verschillende Wageningse instellingen samen.
Het afgelopen jaar werd vooral aandacht geschonken aan het veredelingsonderzoek. De 37 kruisingen van diverse herkomsten op het proefveld te Maasbree werden voor het eerst geoogst. Op de proeftuin te Venlo werden kruisingen van 17
vrouwelijke en 7 mannelijke planten van het proefveld te Herkenbosch uitgezaaid.
Er werd een begin gemaakt met de teelt van supermannelijke planten voor het
winnen van mannelijke lijnen. Een aantal lijnen werd voor de eerste maal ingeteeld.
In de proef waarin de invloed van de lengte van het steekseizoen op de opbrengst
wordt nagegaan, leverde ook in het vierde jaar het object, dat het langst geoogst
werd de hoogste opbrengst.
Het onderzoek over de voetziekte werd voortgezet; er werden waarnemingen
verricht in verband met het optreden van topverwelking in de asperge.
Centrum voor Plantefysiologisch
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Voor de bestudering van de samenhang tussen stoftransport en -distributie in
meloen en komkommer, geënt op Cucurbita ficifolia, en de in deze planten optredende entingsincompatibiliteit, resp. entchlorose, werden proeven genomen
omtrent het gedrag van de planten op watercultuur, ter vergelijking met de resultaten verkregen bij de teelt in grond. Gebleken is, dat de resultaten bij beide teeltmethoden vrijwel identiek zijn, zodat bij het verdere onderzoek zonder bezwaar gebruik kan worden gemaakt van de in methodisch opzicht te prefereren watercultuur.
Het onderzoek over de invloeden van actieve bestanddelen van bestrijdingsmiddelen op de fysiologie van planten werd in verschillende richtingen voortgezet. In
de eerste plaats werd onderzocht welk effect DNOC heeft op de fotosynthetische
fosforylering van geïsoleerde spinaziechloroplasten. Voorts werd nagegaan hoe verschillende dithiocarbamaten, DNOC, brestan en CDN (gorsatox) inwerken op
chlorofylgehalte en bladgrootte bij aardappel, biet, tulp, ui en winterrogge, terwijl
tevens werd onderzocht op welke wijze dithiocarbamaten de rust van knollen en
bollen van bespoten aardappel- en uieplanten beïnvloeden.
Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar het opbrengstverhogend effect van
een DNOC-bespuiting in jonge winterrogge. In veldproeven met verschillende
zaaidichtheid en stikstofbemesting werd vastgesteld, dat planten, die met DNOC
bespoten zijn, verschillen van onbespoten controleplanten door een versterkte en
verlengde vegetatieve ontwikkeling en een verlenging van de periode van generatieve ontwikkeling. Het krachtiger ontwikkelde en langer groen blijvende gewas is in
staat meer halmen voort te brengen, die aren met meer korrels dragen. Het 1000korrelgewicht was niet beïnvloed.
De bewaarbaarheid van witlofwortels werd in drie proeven onderzocht. Dit onderzoek werd echter zeer bemoeilijkt door het hoge vochtgehalte van de wortels.
Zo kon de invloed van uitdroging niet scherp worden vastgesteld. Hoewel de be45

waarbaarheid toenam naarmate de temperatuur afnam van 10° tot 2°C, kon een
kwantitatief verband tussen de bewaarduur en -temperatuur enerzijds, en de witlofkwaliteit en kwantiteit anderzijds, niet worden aangetoond. Nonanoldamp had geen
duidelijk voordelige of schadelijke invloeden op de bewaarbaarheid.
Het onderzoek over verschillende aspecten van de stikstofhuishouding bij
tomateplanten toonde aan, dal het vermogen van de verschillende plantedelen tot
ammoniumassimilatie door middel van reductieve aminering van a-ketoglutaarzuur
samenhangt met de concentratie aan mitochondrion in de cellen van deze plantedelen. De laterale wortels blijken uitsluitend door hun hoog mitochondriëngehalte
het voornaamste ammonium assimilerende deel van de plant te zijn.
Nitraat wordt bij de tomaat hoofdzakelijk in de bladeren gereduceerd. Het gehalte
aan nitraatreductase hangt nauw samen met de leeftijd van de bladeren, hun belichting en de grootte van de nitraatgift aan de plant. Nitraatreductase-activiteit
kan door het toedienen van nitraat of nitriet worden geïnduceerd in bladeren van
planten, die op ammonium zijn opgekweekt. De inductie treedt praktisch momentaan op en zet zich uren'.ang voort, totdat het activiteitsniveau van vergelijkbare
nitraatplanten bereikt is.
Da distributie van glucose, fructose, saccharose en zetmeel in de tomateplan''
oleek van plaats tot plaats in de stengel-hoofdwortelas te variëren. Deze variatie, die
geleidelijk is, hangt samen met een geleidelijk veranderende anatomische structuur.
Glucose is hoofdcomponent in het merg, saccharose in het hout. Zetmeel komt speciaal in oudere weefsels voor, glucose daarentegen in jongere. Gedurende de winter opgekweekte planten vertoonden wel kwantitatieve verschillen in suikergehalte
vergeleken met zomerplanten, doch er was geen principieel verschil in de onderlinge
kwantitatieve verhoudingen van de diverse suikers.
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De onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. verrichte onderzoekingen op dit laboratorium hadden betrekking op de fotosynthese van cultuurgewassen en de fysiologie van de bladrolzieke aardappelplant.
Tijdens een studieverblijf in Engeland werd een onderzoek verricht over de
fotosynthese van te velde staande gewassen. De Engelse onderzoekers berekenen de
dagelijkse gang van de netto-fotosynthese uit micrometeorologische grootheden,
die worden gemeten in de lucht tussen en vlak boven de planten. Boven andere wel
toegepaste werkwijzen heeft deze methode het voordeel, dat de buiten voorkomende
mogelijkheden voor CO2- en warmtetransport niet worden verstoord, zodat de actuele
dagelijkse gang wordt benaderd. Een bezwaar is, dat de berekeningen slechts kunnen
worden gemaakt bij zgn. aërodynamisch neutrale condities. Vooral de berekening
van de nachtelijke ademhaling levert daardoor moeilijkheden op, waardoor het tevens lastig wordt om een schatting te maken van de ademhaling tijdens de dagelijkse
lichtperiode. Bovendien wordt weinig inzicht verkregen in de bijdrage van de afzonderlijke bladeren en van andere plantedelen tot de fotosynthese en ademhaling
van de gehele plant.
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Parallel aan Engels onderzoek werden daarom van op het proefveld groeiende
planten de fotosynthese- en ademhalingsintensiteit van verschillende plantedelen
gemeten onder nauwkeurig bekende laboratoriumcondities. Bij veldbonen bleek de
ademhaling van de peulen zeer intensief te zijn. De op het veld na de peulvorming waargenomen teruggang van de netto-fotosynthese wordt grotendeels veroorzaakt door de met de peulvorming toenemende ademhaling van de planten. De
bruto-fotosynthese verandert relatief weinig, maar vóór de peulvorming wordt
omstreeks 2 0 % van de dagelijks gevormde droge stof verademd, terwijl dit na de
peulvorming oploopt tot 8 0 % of hoger. Ook wanneer het gewas nog geen zichtbare
afrijpingsverschijnselen vertoont, kan de stofbalans op sommige dagen zelfs negatief
zijn.
Bij een kunstweide werd de CKVgradiënt in de lucht vanaf de grond tot ongeveer
1 meter boven het gewas gemeten. Vooral 's nachts kan het CCb-gehalte bij de grond
oplopen tot hoge waarden, bij windstilte tot 500 d.p.m. of hoger. Enige meters
boven het gewas schommelt het gehalte zeer weinig en het bedraagt ca. 300 d.p.m.
Overdag wordt de minimale C02-concentratie gevonden in de bladzone met de
grootste fotosynthese-activiteit. Dit gehalte is afhankelijk van de windsnelheid en de
lichtintensiteit, maar het is zelden 20 d.p.m. lager dan de concentratie in de lucht
boven het gewas.
In een niet erg zwaar ontwikkeld tarwegewas bleek het percentage „zonnevlekken" (percentage van het grondoppervlak, dat direct door de zon wordt beschenen)
sterk afhankelijk te zijn van de zonshoogte. Het was gering aan begin en eind van
de dag en het bereikte de hoogste waarde, omstreeks 2 0 % , op het middaguur.
De fotosynthesesnelheid van de bladeren van verschillende gewassen werd gemeten bij verschillende lichtintensiteiten, een C02-gehalte van 300 d.p.m. en een
temperatuur van ca. 22°C. Het maximale rendement van de lichtbenutting bij tarwe,
gerst, gras en veldbonen was ongeveer gelijk en bedroeg 12 tot 1 3 % bij kwiklampen.
Blijkbaar varieerde de capaciteit van het fotochemische deelproces weinig. Bovendien benadert het gevonden rendement de maximaal gemeten waarde, zodat voor
de gehele plant vergroting van de snelheid van het fotochemische deelproces voornamelijk moet worden gevonden door te streven naar een optimale verdeling van het
licht over de bladeren van de plant. Bij hogere lichtintensiteiten varieerde de fotosynthese veel meer, klaarblijkelijk door verschillen in de diffusiecapaciteit van de
bladeren.
Daar overdag de C02-concentratie van de lucht tussen de planten weinig varieert,
zal het onderzoek over mogelijkheden tot vergroting van de diffusiecapaciteit zich
vooral moeten richten op de eigenschappen van het blad.
Bij het onderzoek over de fysiologie van de bladrolzieke aardappelplant werd de
interpretatie van de in verschillende jaren verzamelde gegevens over de koolhydraatstofwisseling voltooid. Er waren enige moeilijkheden, doordat zieke en gezonde bladeren bij de gevolgde oogstmethode, waarbij bladeren met een bepaald nummer werden verzameld, niet werkelijk vergelijkbaar zijn. Het zieke blad namelijk blijkt sneller
te verouderen dan het gezonde. Door de snellere veroudering wordt de ontwikkeling
van nakomende bladeren vertraagd. Het verminderd transport van assimilaten uit
het zieke blad is mede daarvan de oorzaak. Zo kan een bepaald blad aan een zieke
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plant in een jonger ontwikkelingsstadium verkeren dan een gelijk genummerd blad
aan een gezonde plant.
Door analyse van materiaal van verschillende leeftijd konden de dagelijkse koolhydraatfluctuatie en de samenstelling van het totaal aan koolhydraten voor jongere
en oudere bladeren (met enige benadering) worden vastgesteld. Daarbij bleek, dat
deze beide aspecten van de koolhydraatstofwisseling in beginsel eender zijn in
zieke en gezonde bladeren. In het zieke blad is de dagelijkse fluctuatie evenwel gesuperponeerd op een hoeveelheid restkoolhydraat. Waarschijnlijk als gevolg van bepaalde weersomstandigheden kan een dergelijke koolhydraatophoping zich ook in
het gezonde blad voordoen, hoewel dit niet — zoals in het zieke blad — regel schijnt
te zijn.
Evenals in voorgaande jaren werd de invloed van fosfaat in de voedingsoplossing,
waarop gezonde en zieke aardappelplanten groeiden, op de snelheid van de fotosynthese nagegaan. De experimenten hadden meer resultaat dan in voorgaande jaren.
Met name kon een duidelijk herstel van de lage fotosynthesesnelheid van fosfaatgebreksplanten worden gevolgd, na toevoeging van fosfaat aan de oplossing. Het herstel
van de fotosynthesesnelheid gaat gepaard met herstel van de verschillende fosfaatfracties, waarbij opgemerkt kan worden, dat het gehalte van het blad aan anorganisch
fosfaat bijzonder sterk toeneemt. Bij het ontstaan en ook bij het herstel van het fosfaatgebrek blijken gezonde en zieke planten eender te reageren. Wel is, door het
achterblijven van groei van de zieke plant, een fosfaatgebrek daar moeilijker te bewerkstelligen.
De overige onderzoekingen van het laboratorium vonden normaal voortgang.

Stichting

Voedingsfysiologisch

Onderzoek

bij

planten

Het in begin 1960 aangevangen onderzoek over het selectief transport van kalium
bij kiemplanten van Zea mays leidde in de eerste plaats tot de conclusie, dat het
door het specifieke absorptiemechanisme opgenomen kalium niet in de wortel wordt
geaccumuleerd, het wordt direct naar de spruit getransporteerd. Vervolgens bleek het
door het niet-specifieke absorptiemechanisme opgenomen kalium in eerste instantie in de wortel te worden geaccumuleerd; het kan echter secundair en vermoedelijk
middels een specifiek transportsysteem het xyleem bereiken. Het door hetzelfde
niet-specifieke mechanisme opgenomen natrium wordt in de wortel geaccumuleerd
en het wordt, binnen de proeftijd van 24 uur althans, nauwelijks in de spruit aangetroffen.
Medio 1961 werd begonnen met een nieuw onderzoek bij hetzelfde object ter
beantwoording van de vraag, of belichting van de bladeren een directe invloed heeft
op de kaliumopname door de wortel. De tot nu toe verkregen resultaten wijzen
niet op een dergelijk direct verband. Toch was er een aanzienlijk verschil in transport van kalium door het xyleem in normale en van hun bladeren beroofde planten.
Door middel van een uitvoerige theoretische studie werd getracht een verklaring
te vinden van de reeds eerder bij kiemplanten van gerst en tarwe gevonden interac-
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tieverschijnselen tussen de kationen Na, K en NH4. Deze verschijnselen passen
namelijk niet in de in de literatuur gegeven competitieformuleringen. Deze beschouwingen leidden tot het opmerkelijke resultaat, dat de competitieverschijnselen
kwantitatief verklaard kunnen worden, indien men aanneemt, dat niet de ionen
als zodanig competeren voor eenzelfde bindingsplaats, doch dat de complexen, die
de ionen met hun „eigen" carriers vormen, onderling competeren voor eenzelfde
afbraakreactie.
Begonnen werd met een onderzoek over het verband tussen de pH van het milieu
en de A(pparent) F(ree) S(pace) van schijfjes aardappelweefsel. Dit onderzoek
komt voort uit het feit, dat de gegevens die beschikbaar zijn over de dissociatie van
de in deze vrije ruimte voorkomende geladen groepen, elkaar op belangrijke punten
tegenspreken.
In het jaarverslag 1960 werd vermeld, dat de stimulering van de Br-opname
door het Ca-ion met de tijd toenam. Later bleek echter, dat dit effect toch in het
merendeel van de gevallen niet optrad, met andere woorden, dat de stimulering
reeds van meet af aan maximaal en constant was. Deze waarneming sloot de mogelijkheid uit, dat het Ca-effect berust op een beletten van het weglekken van eenmaal geaccumuleerd Br. Immers, aanvankelijk is de Br-concentratie in de wortel nog
zeer laag. Deze conclusie sloot aan bij de waarneming, dat wortels, die reeds een
hoeveelheid Br hebben geaccumuleerd, dit niet afstaan aan doorstromend ionenvrij
water.
Niet alleen Ca, doch ook K, Na en Li en ook het voor buffering veel gebruikte tris
bleken de Br-opname te verhogen. Bij een concentratie van 10 m e / l is de werking
van het Ca-ion echter ongeveer tweemaal zo groot als die der eenwaardige kationen.
De werking van tris is nog iets kleiner.
Indien de werking van de kationen op een membraaneffect berust, zou, in
analogie met de resultaten van Bungenberg de Jong en medewerkers bij coacervaten, een antagonisme tussen het Ca- en Na-ion tot de mogelijkheden behoren. Een
dergelijk antagonisme was niet aantoonbaar. Het zou ook denkbaar zijn dat de werking van de kationen berust op een antagonisme met het H-ion in die zin, dat primair de opnamesnelheid op de een of andere wijze beïnvloed wordt door de H-ionenconcentratie aan het plasmaoppervlak, die dan op haar beurt weer secundair middels
uitwisselingsverschijnselen mede door de aanwezige kationen wordt bepaald. Nu
bleek de Br-opname van de pH (in het gebied tussen 3,8 en 8,0) af te hangen
volgens een optimumkromme. Het Ca-ion verhoogde de Br-opname over dit gehele
pH-traject, hetgeen met bovenstaande hypothese in strijd is, daar in dit geval de
pH-krommen in aan- en afwezigheid van Ca elkaar zouden moeten snijden.
Indien de Br-ionen door het opnamemechanisme worden geput uit een zone,
waarin negatief geladen groepen voorkomen, kan verwacht worden, dat toevoeging
van zouten de Br-concentratie in deze zone, en dus de Br-opname verhoogt. Een
dergelijk mechanisme van de stimulerende werking der toegevoegde zouten verklaart echter niet hun stimulerende werking op de opname van kationen. Bovendien
zou in dit geval, uitgaande van de Donnan-relatie, de Br-opname bij lage concentraties volgens een S-vormige kromme van de concentratie moeten afhangen, hetgeen
niet het geval was. Ook bij zeer lage opnamesnelheden, die het gevolg zijn van
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lage temperaturen, blijft het Ca-effect bestaan. Bij zeer hoge Br-concentraties verdwijnt het effect. De stimulerende werking van het Ca-ion was relatief het grootst
bij lage Br-concentraties, hetgeen dus een verschuiving van de halfwaarde van
de Br-opname naar lagere waarden impliceert. Uit proeven, waarbij de stimulerende kationen als nitraten werden toegediend, bleek verder, dat nitraat de Br-opname remde, waarbij de halfwaarde van de Br-opname duidelijk naar hogere waarden verschoof. Getracht wordt nu met behulp van laatstgenoemde gegevens een
inzicht in de aard van de stimulerende werking van de kationen te verkrijgen.
De waarnemingen aangaande de interactie tussen de NH4- en K-opname bij
tarwe werden aangevuld met een aantal experimenten over het gedrag van verschillende wortelzones en van wortels met verschillend N-gehalte. Bij in drie stukken
verdeelde wortels bleken de NHé-opname en de K-opname in afwezigheid van NH4
in de verschillende regionen sterk te verschillen. De verhouding van de NH4opname tot het geremde deel der K-opname was echter in drie regionen gelijk.
Een verhoging van het N-gehalte van de wortels veranderde de fysiologische toestand van de wortel zodanig, dat de NHi-opname bij een bepaalde NH4-concentratie sterk werd verlaagd, terwijl toch de verhouding van de NrÏ4-opname tot het
geremde deel van de K-opname gelijk bleef. De K-opname in afwezigheid van NH4
werd niet door het N-gehalte der wortels beïnvloed.
Deze waarnemingen steunen niet de veronderstelling, dat bij de K-opname een
tweetal opnamemechanismen betrokken is, waarvan het ene wel en het andere
niet door NH4 wordt geblokkeerd. Ook de gelijkheid van de halfwaarden der K-opname in aan- en afwezigheid van NH4 vormt een argument tegen deze hypothese.
De resultaten kunnen kwantitatief worden verklaard door aan te nemen, dat zowel
NH4 als K elk in afzonderlijke mechanismen worden opgenomen, en dat de verschillende gevormde ion-carriercomplexen met elkaar competeren voor afbraak
met behulp van eenzelfde enzym.
In het algemeen moet bij het type competitie, waarvan deze theorie uitgaat, wel
voor de betrokken ionen een verschuiving van de halfwaarde naar hogere waarden
en een daling van de maximale opname optreden. Bij een bepaalde verhouding van
de constanten kan echter de situatie, zoals deze bij tarwe voorkomt, optreden.
Het meer algemene geval werd aangetroffen bij de interactie, die de Na- en K-opname bij gerst vertoonden. Hier traden zowel in de maximale opname van beide
ionen als in de halfwaarde van hun concentratiekrommen aanzienlijke verschuivingen op, indien beide ionen tegelijkertijd in de oplossing aanwezig zijn. Ook hier
kon de theorie de proefresultaten nagenoeg kwantitatief verklaren.
De reeds eerder waargenomen interactie tussen NH4- en N03-ionen bij Engels
raaigras werd verder bestudeerd in verband met de vraag, op welke plaats deze interactie optreedt. Er waren aanwijzingen gevonden, dat deze interactie niet plaatsvindt
bij het eigenlijke opnameproces, maar tijdens het reductieproces van nitraat of bij de
verwerking van de van nitraat afgeleide stikstofverbindingen. Daarom werden de
proeven uitgebreid met een onderzoek over de opname van nitriet en de interactie
tussen ammonium en nitriet, evenals die tussen nitraat en nitriet. In tegenstelling
tot de vorige proeven, waarbij intacte raaigraskiemplanten als proefmateriaal werden gebruikt, werd dit onderzoek uitgevoerd met afgeknipte wortels van Engels
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raaigras. De proefmethodiek was ook niet die van een staande waterculture, maar
van een continue doorstroming. Een en ander maakte het noodzakelijk, opnieuw
proeven te doen over de invloed van de concentratie van ammonium en nitraat en
nitriet, afzonderlijk toegediend, op de opnamesnelheid. De opnamesnelheid van ammonium in relatie tot de concentratie was in een Langmuir adsorptie-isotherm uit te
drukken met een K m = 0,005 en een Vmax in de grootte-orde van 10 me/uur-kg
wortels versgewicht. De opnamesnelheid van nitraat in verband met de concentratie kon eveneens worden uitgedrukt in de vorm van een Langmuir adsorptie-isotherm,
waarvan de K m 0,011 bedroeg en V m a x in de grootte-orde was van 2 me/uur-kg
wortels versgewicht.
De diameter van de raaigraswortels is zeer gering, hetgeen ernstige moeilijkheden opleverde bij de techniek, waarbij gebruik werd gemaakt van continue doorstroming. Daarom werd overgegaan op afgeknipte wortels van gerstkiemplanten.
Hierbij stemde de opnamesnelheid van ammonium in verband met de concentratie
overeen mjet een Langmuir adsorptie-isotherm met een K m = 0,007 en een V m a x
in de grootte-orde van 4,0 me/uur-kg wortels versgewicht. De opnamesnelheid van
nitraat leverde een grote spreiding van punten op. Het vermoeden rees, dat de toegediende hoeveelheid van 200 gamma molybdeen per liter wel voor raaigras, maar
niet voor gerst voldoende was. Proeven toonden aan, dat bij een Mo-concentratie
van ± 325 g a m m a / 1 een maximale opnamesnelheid van nitraat werd bereikt.
De proeven bij gerst, over het verband tussen nitraatconcentratie en opnamesnelheid zijn nog niet voltooid, maar de opnamekromme lijkt overeen te komen met
een Langmuir kromme, waarvan de K m ongeveer 0,01 bedraagt en V ma x ongeveer
1,5 me/uur-kg wortels versgewicht.
Nitriet, gegeven in de vorm van KNO2, bleek de ademhaling van afgeknipte gerstwortels niet te storen, in ieder geval niet beneden een concentratie van 0,625 me
NO2/I. De opnamesnelheid van nitriet in relatie tot de concentratie kwam overeen
met een Langmuir adsorptie-isotherm met een K m = 0,075 en een V m a x in de grootteorde van 0,7 me/uur-kg wortels versgewicht.
Onderzoekingen

over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant

Het voedingsfysiologisch onderzoek bij planten aan het Botanisch Laboratorium
van de Rijksuniversiteit te Groningen werd afgesloten.
De ter afronding genomen proeven brachten onder meer nog aan het licht, dat
wortels van gerstplantjes, die in zuurstofvrij milieu zijn gegroeid, fysiologisch verschillen van in zuurstofhoudend milieu gegroeide.
Per mg drooggewicht waren de kaliumopname, de chlorideopname, het suikergehalte en het gehalte aan onoplosbare stikstof hoger. Deze verschillen ontstaan
waarschijnlijk doordat de vorming van celwandmateriaal bij zuurstofgebrek vermindert.
Laboratorium

voor Plantesystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van het in Nederland gekweekte sortiment van bepaalde groe51

pen vaste planten betrof onder meer de bestudering van de sortimenten van Bergenia en diverse geslachten van de Compositae. In studie werden genomen de
sortimenten van Anemone x hybrida, Astilbe en diverse Rosaceae (o.a. Filipendula,
Geum, Potentilla en Sanguisorba).
De determinatie van de in de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum
aanwezige planten van de geslachten Aesculus en Pyrus werd voortgezet.
In het kader van het onderzoek der flora en vegetatie van tropisch Afrika
werden de geslachten Spigelia (Loganiaceae), Strychnos (Loganiaceae) en Trichilia (Meliaceae) bestudeerd. Een groot aantal planten uit de herbariumcollecties
Breteler (Cameroun), Harley (Liberia), Tanner (Tanganyika), de Wilde (Marokko) en de Wit (Spanje) werd gedetermineerd.
Voortgezet werd het vegetatiekundig onderzoek en de vegetatiekartering van het
Noordhollands Duinreservaat en De Hoge Veluwe, alsmede het onderzoek over de
verandering van de vegetatie in en om de kunstmatige duinmeertjes in Meijendel
en dat van de Nederlandse bossen. Begonnen werd met een vegetatiekundig onderzoek in het Popelmondedal St. Pietersberg.
Een epifytenkaart van Belgisch-Limburg kwam gereed. Ten behoeve van een
streekplan voor Midden-Limburg (België) werd een bij deze kaart behorend rapport aangeboden, bevattend een advies over de plaats van vestiging van nieuwe
industrieën in dit gebied, een en ander in verband met de volksgezondheid.
Van het Biologisch Station te Wijster uit werden het botanisch-zoologisch onderzoek en de microklimaatmetingen voortgezet. O.m. werd nagegaan welke betekenis de structuur van de heidevegetatie heeft voor de aanwezigheid van loopkevers. Een begin werd gemaakt met de bestudering van de oecologie van Molinia
coerulea in de Drentse heiden. Voorts werd in samenwerking met het Instituut voor
Planteziektenkundig Onderzoek een onderzoek begonnen over luchtverontreiniging
in Nederland.
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V E R E D E L I N G EN R A S S E N O N D E R Z O E K

Stichting

voor

Planteveredeling

Voor het onderzoek op extreme resistentie tegen het A- en Y-virus bij aardappelen werden enkele nieuwe bronnen van resistentie gebruikt. Deze, door middel
van terugkruising van Solanum stoloniferum CNC 2093.2 en S. artificiale verkregen
géniteurs hebben het voordeel, dat ze bij het maken van kruisingen ook als vader
kunnen worden gebruikt. Dit was met de tot dusverre gebezigde, op Duits materiaal
opgebouwde géniteurs niet het geval. Voor de bepaling van de infectieresistentie
tegen het nieuwe Y-virus en de erfelijkheid hiervan werd een besmettingsproefveld aangelegd, waarop een groot aantal rassen, géniteurs en ouderejaars zaailingen,
alsmede eerstejaars zaailingen van een 104-tal verschillende kruisingscombinaties
•— ongeveer 100 zaailingen per kruising — tussen Y-viruszieke planten waren uitgepoot.
De nateelt van het in 1960 aangelegde bladrolproefveld wees uit dat de besmetting, zowel met bladrol als met Y-virus, in dat jaar zeer sterk was geweest. De grootste
resistentie vertoonde het ras Schwalbe, waarvan nog 3 0 % van de nateelt gezond was.
Bij het onderzoek over resistentie tegen aardappelmoeheid wordt thans uitsluitend aandacht besteed aan materiaal, dat resistent is tegen fysio's, waartegen de
thans in de praktijk aanwezige A.M.-rassen geen bescherming geven. De onderzoekprogramma's op basis van de resistentie, voorkomende in S. verneï en S. kurtzianum, worden voortgezet; een begin werd gemaakt met de veredeling op basis van
S. famatinae. Uitvoerig onderzoek met vele herkomsten van het aardappelcystenaaltje
bracht aan het licht, dat er fysiologische rassen van deze parasiet voorkomen, die
zich in de wortels van S. verneï sterk kunnen vermeerderen. Dergelijke gevaarlijke
fysio's komen echter maar zeer sporadisch voor. Het zoeken naar andere bronnen
van resistentie werd met succes voortgezet.
De consumptiekwaliteit kreeg in het afgelopen jaar veel aandacht. Door de aardappelen te stomen in plaats van in water te koken, konden de Kookeigenschappen
beter worden beoordeeld, terwijl ook het aantal per dag te verwerken monsters
aanzienlijk kon worden opgevoerd. Alle bij de stichting aanwezige ouderejaars zaailingen werden op consumptiekwaliteit beoordeeld. Vooral de verkleuring na het
koken en de droogheid van het gekookte produkt lieten veelal te wensen over.
Het kruisingswerk, gericht op concentratie van erffactoren voor Bintje-kwaliteit, werd intensief voortgezet. De resultaten van de kookproeven waren bemoedi53

gend. Een aantal knollen van kruisingspopulaties werd gekookt, om na te gaan of
een beoordeling van de consumptiekwaliteit van een kruising mogelijk is.
Uit Mexico werden negen rassen verkregen, die een hoge mate van veldresistentie zouden bezitten tegen Phytophthora. Deze rassen, die in knolvorm en andere
eigenschappen niet aan onze maatstaven voldeden, werden met een aantal van de
eigen rassen gekruist voor verdere selectie. Dezerzijds was een aantal knollen van
kruisingen tussen S. demissum en S. tuberosum naar Mexico gezonden voor onderzoek te velde op de resistentie tegen Phytophthora; een klein aantal hiervan bleek
een zeer goede resistentie te bezitten.
Al het beschikbare materiaal werd getoetst op het voorkomen van overgevoeligheidsgenen (R-genen) voor Phytophthora. De zgn. peroxydase-methode voor het
vaststellen van de veldresistentie voor deze ziekte werd uitgevoerd met de normale rassen. Deze methode bleek echter niet te voldoen als selectiemiddel in
zaaisels.
Bij het onderzoek over het voorkomen van resistentie tegen Phytophthora in
de collectie primitieve Zuidamerikaanse aardappelrassen leverde uiteindelijk slechts
één van de 600 nummers een zaaisel op met planten, die een zeer hoge graad van
resistentie vertonen. Het is nog niet duidelijk of deze een gevolg is van overgevoeligheidsgenen, of van een ander type resistentie. Er werd een serie zeer vroege hybriden geselecteerd met drie verschillende genen (R) voor overgevoeligheidsresistentie. Met dit materiaal is een uitgebreid kruisingsprogramma ten uitvoer gebracht.
Bij de tarweveredeling werd in verband met de verbetering van de bakkwaliteit,
de kennis van géniteurs met goede bakkwaliteit aanzienlijk uitgebreid. In zomertarwe werden rassen gevonden met goede bakeigenschappen, die ook weinig in
landbouwkundige waarde tekortschieten. Bij wintertarwe lijkt de combinatie van
gunstige eigenschappen en bakkwaliteit veel moeilijker tot stand te komen dan in
de zomertarwe. Bovendien is het mogelijk bij zomertarwe sneller tot het gezochte
doel te geraken, doordat er twee generaties in één jaar kunnen worden geteeld (een
generatie in het winterhalfjaar in de kas of op het Zuidelijk Halfrond). In oktober
werd in Chili een proefveld uitgezaaid.
In 1960 werd begonnen met het maken van een serie diallele kruisingen tussen
twaalf tarwerassen, ter bestudering van de overerving van resistentie tegen gele
roest. De toetsing van nakomelingen in de verschillende stadia geschiedt in samenwerking met de Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig.
Veel aandacht werd besteed aan het zoeken naar zomergerstrassen, die resistent
zijn tegen de nieuwe vormen van gele roest, die de laatste jaren vrijwel alle praktijkrassen aantasten. Verscheidene rassen werden gevonden, die of kiemplantresistentie bezitten of in het veld slechts in zeer geringe mate worden aangetast; het merendeel
van deze rassen is van Ethiopische herkomst. Een aantal werd in kruisingen gebruikt,
die o.a. het tot stand komen van de combinatie van resistentie tegen meeldauw en
gele roest tot doel hadden.
Het onderzoek over tolerantie tegen lage pH bij zomergerst verliep, in tegenstelling tot 1960, succesvol. Een inventarisatie van de rassencollectie werd vrijwel be-
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eindigd en een groot aantal selecties werd getoetst op deze eigenschap.
Voor het onderzoek naar resistentie tegen het havercystenaaltje bij haver en zomergerst werd gebruik gemaakt van de vier fysiologische rassen van deze nematode, die
door de Planteziektenkundige Dienst in 1960 werden onderscheiden. Twee fysio's,
B en C, zijn gevaarlijk voor gerst. Vele rassen zijn resistent tegen B, enkele slechts
tegen C. Een gecombineerde resistentie tegen B en C kon nog niet met zekerheid
worden vastgesteld. Toetsingen van Fi- en F2- generaties van kruisingen van haverrassen met Avena sterilis wijzen er op, dat de overerving van deze resistentie onvolkomen dominant is en waarschijnlijk op meer dan een factor berust.
Bij vezelvlas werd het terugkruisingsprogramma voor de introductie van verschillende genen voor roestresistentie in de belangrijkste Nederlandse vlasrassen
na 5-12-malige terugkruising beëindigd. Hierbij werd uitgegaan van 27 verschillende roestresistente vezel-, olie- en wintervlasrassen, waarvan acht elk een verschillend
geïdentificeerd resistentiegen bezitten. Gezien de op deze wijze verkregen zeer
brede basis voor resistentie kan worden verwacht, dat eventueel nieuw optredendende fysio's van de roest slechts een gedeelte van dit materiaal zullen kunnen aantasten. Aan het terugkruisingsprogramma voor het introduceren van brandresistentie in de voor deze ziekte vatbare roestresistente terugkruisingslijnen wordt verder
gewerkt.
Door het gebruiken van een minder sterk virulent virusmengsel waren de oogstdepressies als gevolg van vergelingsziekte bij bieten ongeveer een derde lager dan
andere jaren. De rangorde van tolerantie in het aanwezige selectiemateriaal werd
hierdoor echter niet noemenswaard beïnvloed. Het bleek mogelijk te zijn bieten te
kweken, die tolerantie tegen vergelingsziekte paren aan een normale opbrengst.
In bepaalde rassen is reeds na één keer toepassing van eenvoudige familieselectie
een redelijk resultaat bereikbaar.
De ontwikkelde mannelijk steriele stammen van voeder- en suikerbieten bleken
over het algemeen een goede tolerantie tegen de vergelingsziekte te bezitten, hoewel het produktievermogen als gevolg van de toegepaste inteelt niet hoog was. Van
enige voederbietetypen wordt nu beschikt over een aantal stammen, die zowel tetraploïd als tolerant zijn.
Kruisingen tussen tetraploïde suikerbietefamilies en diploïde materiaal kwamen
gunstig naar voren. Dit was ook het geval met de kruisingen tussen tetraploïde
voederbieterassen onderling.
Veelbelovend waren de kruisingen tussen tetrapoïde en diploïde voederbieten,
waarin een hoog percentage triploïden voorkwam. Uit het cytologisch onderzoek
bleek, dat de zuiverheid van het oude tetraploïde materiaal hoog was. Het afgelopen
jaar werd materiaal aan de kwekers afgegeven.
Bij het onderzoek naar de genetische variabiliteit van de suiker- en voederbiet
werden grote verschillen in habitus tussen de ingeteelde families waargenomen.
Enkele bloeiende bieten waren mannelijk steriel. Van een groot aantal ingehulde
stengels werd zaad geoogst.
Het afgelopen jaar werden zaadveldjes aangelegd met stekbieten waarin mannelijke steriliteit kon voorkomen. Een aantal planten bleek deze eigenschap te
bezitten. Het onderzoek naar de zuiverheid van de „O-typen" werd voortgezet, door
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een aantal bieten in te hullen en deze te kruisen met eenjarige mannelijk steriele
bieten. In de loop van de zomer werd een groot aantal waarnemingen aan bloeiende bieten gedaan, ten einde na te gaan of mannelijke steriliteit voorkwam. Naderhand werd zaad geoogst van bieten, waarin deze eigenschap voorkwam.
Het bleek mogelijk zonder castratie grote aantallen bastaarden te produceren
tussen diploid Italiaans raaigras als moeder en tetraploïde beemdlangbloem of hexaploïd rietzwenkgras als vader. Door behandeling van triploïde kruisingszaden met
colchicine gelukte het fertiele auto-allohexaploïde (met 2 Lolium- en 4 Festucagenomen) te verkrijgen. Uit nakomelingschappen van triploïde en amfidiploïde bastaarden werden verschillende nieuwe plantetypen geselecteerd.
Bij timothee werd aan 68 voorgeselecteerde klonen in 1960 en 1961 onderzocht
of er duidelijke verschillen bestaan in het vasthouden van het zaad bij het rijpen op
het veld. Hiertoe werd met intervallen van één week vier keer van deze klonen een
vijftal halmen geoogst en vervolgens de gehele kloon. Als eerste oogstdatum diende
het tijdstip waarop de aarpluimen juist rijp waren en nog geen zaaduitval had
plaatsgevonden. Als selectiecriteria fungeerden vooral het percentage zaad van het
laatst geoogste vijftal halmen en de zaadopbrengst van de kloon na de laatste monsterneming. Hoewel voor de meeste eigenschappen, die bij deze proef bepaald werden,
de overeenkomst tussen beide jaren zeer goed was, bleek dit voor de gebezigde
selectiecriteria niet altijd het geval te zijn. Bij de vroege typen bestond voor deze
eigenschappen geen verband tussen beide jaren; bij de kruisingsklonen was de correlatie tussen de uitkomsten van beide jaren hoog, terwijl bij de late klonen alleen de
zaadopbrengst na het oogsten van de laatste proefhalmen een duidelijk verband
tussen beide jaren te zien gaf. Niettemin waren er onder de vroege klonen wel
enkele, die voor de onderzochte eigenschappen in beide jaren uitblonken.
Het onderzoek betreffende de invoering van mengteelt in het selectieschema
van de grassen werd voortgezet. Timotheefamilies, die enkele jaren onder intensieve
concurrentie van Engels raaigras geteeld waren, bleken in gemiddelde schiettijd
en habitus niet veranderd te zijn.
Tetraploïde families van rode klaver gaven hogere zaadopbrengsten bij rijenzaai
op 40 cm, dan bij uitzaai op 24 cm en bij uitzetten als afzonderlijke planten. De
gemiddelde opbrengst varieerde in twee proeven van 238 tot 345 kg per ha, hetgeen voor een ongunstig jaar als 1961 zeer hoog is. Het thans aanwezige kweekmateriaal dat onder proefveldomstandigheden hogere opbrengsten aan droge stof,
grotere winterhardheid en betere resistentie tegen klaverkanker heeft vertoond dan
de diploïde rassen, blijkt dus tevens in staat te zijn tot een behoorlijke zaadproduktie.
De natuurlijke selectie tijdens de vermeerdering van de Cs- tot de Ci-generatie leidde
tot een geringe verhoging van de zaadzetting per hoofdje en een sterke toeneming
van de zaadproduktie per plant.
De methodiek voor het opsporen van rode klaver met resistentie tegen klaverkanker werd nader onderzocht. Een nieuwe wijze van infecteren, ni. met ascosporen, werd toegepast. Hierbij was het vinden van resistentere populaties van rode klaver even moeilijk als met de gebruikelijke infectie met het mycelium van de schimmel.
Voor de veredeling op resistentie van rode klaver tegen stengelaaltjes kon wel
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een zeer doeltreffende methode toegepast worden. Behalve diploïd resistent materiaal werd nu ook tetraploïd resistent materiaal verkregen.
Verschillende rassen van rode klaver werden gekruist om na te gaan of er voor
opbrengstverhoging een gunstige combinatie te vinden was. Op kleigrond werd geen
combinatie gevonden, die beter was dan het beste ras. Op zandgrond bracht echter
Vroege 0tofte Resistent, gekruist met Groninger rode klaver, iets meer op dan het
beste standaardras.
Voor de veredeling van rode klaver is het van belang om paarsgewijze kruisingen te kunnen maken. Dit lijkt nu mogelijk door in een isolatiekastje een nest met
akkerhommels te plaatsen en achtereenvolgens hierin paren planten te plaatsen,
waarbij dan steeds tussentijds moet worden gezorgd voor verse bloemen van een andere plantesoort ten einde de hommels van klaverstuifmeel te reinigen.
Enige families witte klaver hadden een zeer behoorlijke resistentie tegen cystenaaltjes.
Voor een onderzoek over de praktische betekenis van vastzadige karwij werden
planten opgespoord, die bij rijpheid hun zaden niet laten vallen. Dergelijke planten gaven na spontane bestuiving 5 0 % vastzadige nakomelingen. Deze hadden gemiddeld dezelfde omvang en zaadgrootte als de loszadige planten, maar ze kwamen enkele dagen later in bloei. Voor het kweken van homozygoot vastzadige
typen werd zelfbestuiving en paarsgewijze kruising toegepast. Beide wijzen van
bestuiving gaven gemiddeld even veel zaad; zelfbestuiving leidde echter tot een
geringe inteeltverzwakking.
Bij stoppelknollen bleken polycrossnakomelingschappen en dubbele hybriden van
inteeltlijnen hogere opbrengsten aan droge stof te kunnen geven dan het produktiefste praktijkras. De synthetische rassen, verkregen door combinatie en vermeerdering
van de meest belovende polycrossfamilies, stelden enigszins teleur. De voorlopige
resultaten van een onderzoek over de mogelijkheden van reciproke récurrente
selectie leken zeer gunstig.
Bij de erwteveredeling werd een vrij groot aantal resistente géniteurs tegen het
vroege verbruiningsvirus gevonden. Aandacht werd besteed aan de overerving
van de kwaliteit en van het „kleurvast" geel van het zaad. De mate van abortie van
zaden werd bij verschillende rassen vergeleken; er bleken grote rasverschillen voor
te komen.
Bij de landbouwstambonen werd in een groot aantal lijnen resistentie gevonden
tegen virus 1 en 2. Bij dit gewas werd door middel van chemische mutagentia getracht kunstmatige mutaties te verkrijgen. In de kas werd een eerste generatie opgekweekt.
Bij de lupine werden lijnen vergeleken in hun zaadopbrengend vermogen, op een
met Fusarium oxysporum besmet perceel in Limburg. De standaardrassen werden
geheel ziek; vele lijnen van resistent materiaal gaven goede zaadopbrengsten. Op
het selectieveld werd geselecteerd op goede zaadproduktie, zaadvastheid en opbrengst
aan groene massa.
Ter ondersteuning van het werk van de gewassenspecialisten werd cytologisch
controleonderzoek verricht aan het polyploïde voeder- en suikerbietemateriaal. Voorts
werd gewerkt aan de ontwikkeling van speciale methoden om bij individuele plan-
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ten van wilde bietesoorten chromosomenverdubbeling te bewerkstelligen. Het laten
opzuigen van colchicine door stekken en nadien het enten hiervan op Beta vulgarisonderstam, bleek effectief te zijn.
In verband met de groeiende belangstelling voor Alexandrijnse klaver werden
van dit gewas polyploïden gemaakt ter bestudering van de mogelijkheid tot opbrengstverhoging.
Voor het bereiken van grotere efficiëntie bij het bereiden van zuiver polyploid
stoppelknollemateriaal werd het effect van pollengrootte en plastidenaantal als
selectiebasis nagegaan. Beide criteria bieden de mogelijkheid snel en effectief tot
het bereiken van het gewenste doel bij te dragen.
Er werd een begin gemaakt met het bestuderen van de cytologische aspecten van
het mutatieonderzoek aan de erwt.
Ten slotte werden analyses uitgevoerd met betrekking tot chromosomenbreuk
als gevolg van röntgenbestraling en behandeling met mutagene chemicaliën, terwijl
tevens onderzoek werd gedaan naar de eventuele genetische achtergrond van reactieverschillen tussen rassen.

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van semi-letaliteit in tarwebastaarden werd voortgezet, waarbij
verschillende vraagpunten dichter bij de oplossing kwamen. Gebleken is, dat de
verdorringstypen progressieve necrose en „firing" door verschillende allelen van dezelfde genen worden bepaald. Deze verdorringstypen worden verder aangeduid
met de term „bastaardnecrose". Het zgn. „Triticum macha-type" berust zeer waarschijnlijk op andere genen dan de bastaardnecrose en wordt in het vervolg „bastaardchlorose" genoemd. Zowel bastaardnecrose als -chlorose berusten op twee dominante complementaire erffactoren.
Er kon worden aangetoond, dat van elk der genen voor necrose multipele allelen
voorkomen, die onderling zeer verschillen in uitdrukkingskracht (expressiviteit).
Op grond hiervan worden sterke, matige en zwakke genen onderscheiden. De invloed van de expressiviteit der necrosegenen op het gendoseringseffect werd uitvoerig onderzocht. Hierbij bleek, dat de sterkste gendoseringseffecten optreden, indien matige necrosegenen in het spel zijn.
Het effect van verschillende „genetic backgrounds" op de verdorringsgraad werd
door nieuwe gegevens bevestigd. Gevonden werd, dat verschillende backgrounds
uiteenlopende, min of meer constante gendoseringseffecten teweeg kunnen brengen.
De invloed van bepaalde kunstmatige milieuomstandigheden op de verdorringsgraad was in bepaalde gevallen zeer groot: de zaadproduktie per plant van verdorde
Fi's van sommige kruisingen kon worden verviervoudigd, terwijl vele op het veld
letale Fi's onder kunstmatige condities tot zaadzetting konden worden gebracht.
Van bijna 500 tarwerassen werd het genotype voor necrose bepaald, terwijl tevens
de afstamming werd nagegaan. Hierdoor konden verschillende bronnen der necrosegenen worden opgespoord. De toevallige omstandigheid, dat verscheidene be-

58

langrijke bronnen voor de tarweveredeling in Europa en Amerika tevens bronnen
van necrosegenen waren, heeft de verspreiding van deze genen in het huidige rassensortiment zeer in de hand gewerkt.
De bastaardchlorose wordt momenteel uitvoerig onderzocht. Ongeveer 8 5 % van
de 150 onderzochte tarwerassen bleken een dominant gen voor chlorose te bezitten.
Het complementaire chlorosegen is nog slechts gevonden in Triticum macha.
Tussen de overerving van de dwerggroei bij tarwe en die van de bovengenoemde verschijnselen bestaan grotere verschillen dan tussen necrose en chlorose onderling. Dit onderzoek bevindt zich thans iets op de achtergrond. Met behulp van
substitutielijnen konden twee genen voor dwerggroei worden gelokaliseerd en wel
resp. in chromosoom VIII ( = 4 B ) en XX (2D).
Het onderzoek over de waarde van kruisingen tussen winter- en zomertypen
bij tarwe en gerst werd voortgezet.
Enkele aanvullende proeven over cyclisch herhaalde (recurrent) selectie bij maïs
bevestigden de in het vorige verslag reeds vermelde conclusie, dat in één cyclus
slechts een geringe vooruitgang kan worden bereikt. Deze kan nog iets worden vergroot door de keuze van de uitgangsindividuen niet uitsluitend te baseren op opbrengstvermogen, doch daarnaast ook te letten op habituseigenschappen. Verder
lijkt het raadzaam de toetsing van de proefkruisingen te spreiden over enige standplaatsen en over twee jaren, ter vereffening van seizoen- en milieuïnvloeden.
Een snel werkende methode blijkt récurrente selectie dus niet te zijn. In de na
één cyclus verkregen vernauwde populatie is nog een grote mate van variabiliteit
aanwezig, hetgeen er op wijst, dat de mogelijkheden nog lang niet zijn uitgeput.
Ten behoeve van het onderzoek over de mogelijkheden van récurrente selectie
bij rogge werd een serie nieuwe proefkruisingen verricht ter aanvulling van de
reeds in 1960 verzamelde gegevens.
Verschillende vormen van tetraploïde rogge en enkele hieruit samengestelde
mengsels werden in stand gehouden, waarbij de aandacht gericht bleef op verbetering van fertiliteit en uitstoeling, vroegheid en strokwaliteit.
Bij het mutatieonderzoek met kanariezaad werden, wat kiemings- en overlevingspercentages betreft, interessante verschillen gevonden tussen behandelingen met
X-stralen resp. neutronen, waarbij ook het gedrag van diploid en tetraploïd materiaal
typisch verschilde. Bij röntgenbestraling was er bij toenemende dosis een afneming
van de fertiliteit bij de Mi-planten te constateren.
Het chlorofylmutatiespectrum werd aan kiemplanten in de M2 onderzocht en
vergeleken met dat bij gerst en andere gramineeën. Ook enkele andere mutaties,
o.a. de grovere habitusmutaties bij volwassen planten, werden bestudeerd. Het bleek,
dat in de nakomelingschappen, die chlorofylmutanten hebben opgeleverd, de kans,
dat er ook andere mutaties zullen optreden, ruim tweemaal zo groot is als bij nakomelingschappen zonder chlorofylmutanten.
Van de tot dusver gebruikte mutagene stoffen lijkt vooral E.M.S. (ethylmetaansulfonaat) veelbelovend, te oordelen naar de in de eerste generatie opgetreden verschijnselen. Verder werd mutatieonderzoek verricht met enkele andere gewassen
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(aardappel, tarwe, maïs, blauwmaanzaad), met de bedoeling hiervan één of twee te
kiezen voor voortgezet onderzoek.
Bij het onderzoek over mannelijke steriliteit lag het accent op Petunia. De waarnemingen over de overerving werden voortgezet en die over de ontwikkeling van
de steriele helmknop tot een geheel afgerond.
De resultaten van voortgezet onderzoek over de mogelijkheden om de zeer wilde,
knoldragende Solanumsoorten uit de Mexicaanse series Bulbocastana, Cardiophylla en Pinnatisecta in het veredelingswerk te betrekken, hadden geen succes.
Door verdubbeling van het aantal chromosomen van een aantal rassen van de
Mexicaanse soort S. stoloniferum werd materiaal verkregen, dat extreme resistentie
vertoont tegen het nieuwe Y-virus, gecombineerd met een hoge mate van resistentie
tegen Phytophthora. In scherpe tegenstelling tot het niet „verdubbelde" materiaal
zijn deze planten met succes te kruisen met aardappelrassen.
Van de amfidiploïden, verkregen uit de kruising van S. polytrichon met diploïde
species werden zaaisels van de eerste terugkruising met S. tuberosum opgekweekt.
De indruk, dat op deze wijze belangrijke eigenschappen van beide soorten met die
van onze aardappelrassen zouden kunnen worden gecombineerd, kon worden bevestigd.
Pogingen ten einde door onderlinge kruisingen van een viertal herkomsten van
de vorstresistente gecultiveerde diploïde soort S. ajanhuiri zaad te verkrijgen voor het
opkweken van materiaal met een dubbel stel chromosomen mislukten. Uit verschillende collecties is meer materiaal van deze soort betrokken voor verdere pogingen. Kruising er van met andere gecultiveerde diploïden leverde veel zaad. Door
verdubbeling van het aantal chromosomen werden daaruit planten verkregen, die
gemakkelijk met aardappelrassen zijn te kruisen.
Aan een aantal haploïde zaailingen van enkele Amerikaanse aardappelrassen
werd oriënterend onderzoek verricht. Vele daarvan zijn of vrouwelijk of mannelijk
steriel. Enkele onderlinge kruisingen en kruisingen met diploïde cultuursoorten gelukten o.a. met de juist genoemde soort S. ajanhuiri.
Gebleken is, dat de meeste kenmerken en eigenschappen, waarop bij de veredeling van de aardappel in een vroeg stadium wordt geselecteerd, dermate modificeerbaar zijn, dat het raadzaam geacht wordt in dit stadium een groter percentage aan
te houden dan tot op heden over het algemeen gebruikelijk is.
Om na te gaan in hoeverre de methode om eerstejaars zaailingen naar de rijptijd
in te delen reproduceerbaar is, werden ongeveer 1.000 nieuwe zaailingen opgekweekt.
Voor het onderzoek over de overerving van de resistentie tegen de aardappelwratziekte werden geen nieuwe zaailingen meer opgekweekt. De eerder op grond
van resultaten geuite mening, dat resistentie tegen fysio 6 tevens resistentie tegen
fysio 1 impliceert, kon niet worden gehandhaafd.

Instituut voor Rassenonderzoek

van

Landbouwgewassen

Aan de Afdeling Landbouwgewassen van de Raad voor het Kwekersrecht werden rapporten uitgebracht over een aantal ter registratie aangeboden rassen van
60

tarwe, haver, zomergerst, vlas, erwten, veldbonen, aardappelen en suikerbieten.
Met het oog op de voorlichting aan de A.I.D.-controleurs was een 17-tal aardappelproefvelden aangelegd, waarop deze zich kunnen oriënteren omtrent de raskenmerken van verschillende rassen, in verband met hun taak om de verbouw van voor
wratziekte en aardappelmoeheid vatbare rassen op te sporen in gebieden, waar deze
teelt verboden is.
Aangezien de polyploïdie-veredeling bij een aantal voedergewassen een vaste
plaats heeft verworven, onderging het cytologisch onderzoek een sterke uitbreiding.
Bij suiker- en voederbieten zijn de laatste vier jaren uitsluitend polyploïde rassen
in de rassenlijst opgenomen, terwijl bij grassen, klavers en stoppelgewassen tetraploïde rassen voor onderzoek zijn aangemeld. Op verzoek van Nederlandse kwekers
werden chromosoomattesten afgegeven voor polyploïde rassen, die bij het Bundessortenamt te Rethmar (Duitsland) waren aangemeld.
Met de N.A.K. bestond een nauw contact o.a. wat betreft de keuring van polyploïde bieten. Bij onderlinge afspraak hebben kwekers, handelaren en verbruikers
van het zaaizaad voor de suikerbieten een minimum norm voor de polyploïdie-samenstelling (percentage di-, tri- en tetraploïde individuen) vastgesteld. Dit maakte
controle hierop gewenst.
Het onderzoek over de verschillen in gevoeligheid voor schot bij tarwe- en haverrassen werd opnieuw verricht, terwijl het onderzoek over de invloed van de daglengte op enkele aardappelrassen met behulp van verduisteringskappen werd voortgezet. De reeds eerder gevoerde besprekingen met de strokarton- en celluloseïndustrie
over het voorkomen van merg in graanstro, welke eigenschap van invloed is op het
fabricageproces, leidden tot het opnemen van deze eigenschap in de betreffende
rassenlijsttabel voor winter- en zomertarwe.
In verband met de wintervastheid werden enkele vriesproeven met rassen van
wintertarwe en wintergerst uitgevoerd. Bij het onderzoek van nieuwe graanrassen
wordt veel aandacht besteed aan de mogelijke geschiktheid voor machinaal oogsten,
vooral maaidorsen.
Bij de aardappelen is de resistentie tegen het nieuwe Y-virus de laatste jaren
een belangrijke eigenschap geworden. In samenwerking met het Laboratorium voor
Fytopathologie van de Landbouwhogeschool werd een proef aangelegd om de in
beproeving zijnde zaailingen middels de buurplanteïnfectiemethode op de vatbaarheid
voor dit virus te onderzoeken. De beproeving van zaailingen met aardappelmoeheidsresistentie werd voortgezet. De A.M.-lijst werd voor 1962 uitgebreid met drie fabrieksrassen en één consumptieras.
Het onderzoek van aardappelrassen in het buitenland met het doel vast te stellen,
welke rassen geschikt zijn voor de daar heersende klimaats- bodem- en teeltomstandigheden onderging verdere uitbreiding. Proefmonsters werden gezonden naar
48 landen, t.w. Europa 16, Azië 14, Afrika 9 en Amerika 9.
Voor het cultuurwaardeonderzoek van voeder- en groenbemestingsgewassen, grassen
en klavers, alsmede suikerbieten waren in totaal ongeveer 700 rassen in onderzoek.
Bij suikerbieten werd aan verschillende instanties voorgesteld over te gaan tot
vaststelling van een minimum suikergehalte, waaraan de rassen voor opname in
de rassenlijst moeten voldoen. Door opname van polyploïde rassen bij voederbieten
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is de groep laaggehaltige voederbieten sterk verbeterd. De drogestofopbrengst
van de polyploïden blijkt gemiddeld ongeveer 7 % hoger te zijn, terwijl ook de
schieterresistentie beter is.
Bij het onderzoek over resistentie tegen knolvoet bij stoppelknollen bleken, behalve een tetraploïd, zeer resistent ras, ook enkele andere rassen weinig vatbaar te
zijn voor de in Nederland bekende fysio's van deze ziekte.
In samenwerking met de Planteziektenkundige Dienst werd van een groot aantal
witte klaverrassen de resistentie tegen het klavercystenaaltje vastgesteld; verschillende koolraaprassen werden beoordeeld op resistentie tegen glazigheid (bruine
harten).
In de loop der jaren werden rasverschillen geconstateerd bij het optreden van
ziekten in grassen, zoals roest en Helminthosporium siccans in de raaigrassen, Mastigosporium rubricosum in kropaar, Helminthosporium vagans in veldbeemdgras in
gazons, Corticium fuciforme in roodzwenkgras en Rhyngosporium in struisgras.
Entyloma dactylides werd op een bepaald ras van veldbeemdgras gevonden. Het
bleek, dat deze ziekte nog niet eerder in Nederland was waargenomen.
In overleg met de Nederlandse Sportfederatie werden de mengsels voor sportvelden gewijzigd. In samenwerking met verschillende fruitteeltdeskundigen werd in
de rassenlijst een hoofdstuk Boomgaarden opgenomen, waarin o.a. een tweetal fruitaanplant (FA)-mengsels ter beproeving wordt aanbevolen.
De rekenafdeling besteedde o.m. aandacht aan het vraagstuk van de selectie van
variabelen in een regressieprobleem.

Proefstation

voor de Akker- en

Weidebouw

De opbrengst van de stamslaboon Dubbele witte zonder draad 54S/12 stond met
18 ton peul per ha duidelijk aan de spits. Prelude (16 ton) en Dubbele witte (ruim
15 ton) deden het eveneens goed. Widusa viel met 12,7 ton enigszins uit de toon.
Bij late zaai waren de verschillen tussen de genoemde rassen geringer. Widusa gaf
de hoogste, Dubbele witte de laagste opbrengst. Dit onderzoek wordt overgedragen
aan het Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
De rassenproeven met zomergerst slaagden goed. Het ras Cambrinus gaf de
hoogste opbrengsten (voor het derde j a a r ) , die van Bock lagen wat beneden die
van Balder. Het is de vraag of de strostevigheid van beide rassen voor de praktijk
voldoende zal blijken te zijn. Beide rassen zijn als „rassen in onderzoek voor brouwgerst" opgenomen in de rassenlijst. De voorlopige resultaten van de beoordeling
van de kwaliteit zijn volgens gegevens van de proefmouterij goed. Beide rassen zijn
Nederlandse kweekprodukten, waaromtrent men met betrekking tot de brouwkwaliteit optimistisch gestemd is.
Het kwekersstammenveld bevatte 50 nieuwe Nederlandse en 12 buitenlandse
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gerstlijnen, uitgezaaid met controles en standaardrassen. Ten einde een „optimale"
kwaliteit te verkrijgen werden alleen de gersten van de 55 N-gift geoogst. Monsters
daarvan worden in de proefmouterij op kwaliteit beoordeeld.

Stichting Nederlandse

Vienfederatie

Het met inlandse selecties uitgevoerde selectieonderzoek had als resultaat, dat de
Rijnsburger selecties Victoria en Onderdelinden, alsmede de Noordhollandse strogele selecties Produnos en Buisman in de rassenlijst werden opgenomen. Daarentegen werd de Rijnsburger selectie Pikeur als hoofdselectie afgevoerd.
Voortgegaan werd met het verzamelen van gegevens over de eigenschappen van
enkele nieuwe kweekprodukten, die via hybridisatie waren verkregen. Vastgesteld
kon worden, dat het door het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen ontwikkelde ras no. 59512 voor de teelt van plantuien een aanwinst is.
Het onderzoek over de eigenschappen van Amerikaanse hybriden werd afgesloten. In vergelijking met de Rijnsburger selecties was de opbrengst van deze vroegrijpe rassen belangrijk lager. In houdbaarheid werden geen verschillen van betekenis
waargenomen.
Tien herkomsten van het ras Zittauer Gelbe en vier van het ras Stuttgarter
Riesen werden vergeleken wat betreft hun eigenschappen als zaaiuien. De opbrengst
van Zittauer Gelbe en Stuttgarter Riesen was resp. 17 en 2 8 % lager dan het gemiddelde van Primeur en Wijdehoud. Het percentage leverbare uien na bewaring was
van Zittauer Gelbe 9V2 en van Stuttgarter Riesen evenwel 5,7% hoger dan het gemiddelde van beide inlandse selecties.
De mutatieveredeling, alsmede het bloemfysiologisch onderzoek werden voortgezet. Bij het met sjalotten uitgevoerde rassenonderzoek werd een aantal buitenlandse rassen op hun bruikbaarheid voor de teelt in Nederland getoetst.

Instituut

voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

Bij de veredeling van kasgroenten werd in hoofdzaak gestreefd naar fysiologische
aanpassing aan het kasmilieu, resistentie tegen ziekten en kwalitatieve verbetering.
Voor tomaten werd door temperatuurproeven een beter inzicht verkregen in de
eisen, die moeten worden gesteld aan goede vroege stooktomaterassen. Goede vorderingen werden gemaakt met het kweken van kurkwortelresistent materiaal uit de
kruisingen van tomaat met Lycopersicum glandulosum. In 1961 werd materiaal met
resistentie tegen meeldauw uitgegeven.
Verschillende Nederlandse selectiebedrijven werken thans intensief aan het kweken van volkomen bittervrije en uitsluitend vrouwelijk bloeiende komkommers,
waarbij werd uitgegaan van materiaal, dat op het instituut werd ontwikkeld. Thans
wordt gezocht naar het verband tussen de morfologische opbouw van de plant, de
temperatuur en de groei.
Bij meloen werd aangetoond, dat het kwalitatief goede ras Oranje Ananas
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bij kortedagbehandeling eerder en veel meer tweeslachtige bloemen vormt. De
kortedagbehandeling behoeft slechts gedurende ± zes weken, dus tijdens de opkweekperiode, toegepast te worden.
Nadat het kruisingswerk bij glassla had geleid tot een belangrijke vergroting van
de mogelijkheden voor de winterteelt van sla onder glas, wordt thans omgezien
naar nieuwe mogelijkheden, die tot verdere verbeteringen voor deze teelt kunnen
leiden.
Een economische en technische studie van de mogelijkheden van winterteelt van
radijs onder glas bracht de conclusie, dat er in bedrijven met gezinsarbeid een kans
is voor deze teelt. Het is dan echter noodzakelijk hiervoor de juiste teeltomstandigheden en de voor dit doel meest geschikte selecties te kiezen. Deze laatste werden
uitgezocht in een serie praktijkproeven.
Bij vollegrondsgroenten waren de voornaamste doeleinden aanpassing aan de eisen
van de industrie, ziekteresistentie en kwalitatieve verbetering.
De aandacht bij de peulvruchten betrof in hoofdzaak de boon. Kruising van de cultuurboon met de wilde soort Phaseolus ritensis werd beproefd om verhoging van
kouderesistentie te verkrijgen. Na veel moeite, en alleen als de cultuurboon als
moederplant werd gebruikt, gelukte het een drietal Fj-planten te verkrijgen, die echter
volledig steriel waren. De veredeling op resistentie tegen vlekkenziekte in bonen
verliep niet naar wens, vooral door de specialisatie van de schimmel en het over
verschillende géniteurs verspreid voorkomen van de resistentiefactoren. Nieuwe
perspectieven werden verkregen door het gebruik van de Cornell 49-242, die weliswaar verschillende ongunstige eigenschappen, zoals zwartzadigheid en hardschilligheid bezit. Het lichtpunt is echter dat hij volledig resistent is tegen alle tot nu toe
bekende fysio's van de schimmel, die vlekkenziekte veroorzaakt.
Bij doperwt werd gewerkt aan verbetering van de kwaliteit en resistentie tegen
„vroege verbruining", enatiemozaïek en Amerikaanse vaatziekte.
Bij tuinboon werd onderzocht of bepaalde rassen voor herfstzaai geschikt zijn, om
aldus te komen tot een vervroeging van de aanvoer ten behoeve van de verwerkende industrie. De onderzochte rassen bleken in 1960-1961 onvoldoende vorstresistentie te bezitten.
Voor witlof belooft de invoering van een nieuw selectiepatroon, gebaseerd op het
vergelijken van de pitlengte in de kroppen, nieuwe mogelijkheden voor de selectie
op vroegheid en uniformiteit. De pogingen om witlofrassen te kweken, die geschikt
zijn voor het trekken zonder aarde, vertoonden enig resultaat.
De veredeling van spruitkool bracht twee nieuwe perspectieven aan het licht, die
voor de teelt in het groot van belang kunnen worden. Er werden enige hybriderassen gekweekt, die uniform zijn in rijptijd en kwaliteit. Het tweede perspectief is de
mogelijkheid planten te verkrijgen, die in één keer kunnen worden geoogst.
Ten aanzien van de ui werd het onderzoek over resistentie tegen koprot sterk uitgebreid, evenals de beproeving van buitenlandse rassen in verband hiermede.
Het hruidenonderzoeh betrof in de eerste plaats Angelica. Hierbij werden drie
rassen geselecteerd, die in de verse wortel een tweemaal zo hoog gehalte aan vluchtige
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olie bezitten als het tot nu toe gebruikte ras. De selectie in Digitalis lanata was gericht op hoge koudebehoefte om in het generatieve stadium te komen, ten einde het
voortijdig schieten kwijt te raken. Bij Digitalis purpurea werd aangetoond, dat de
samenstelling van het glycosidenmengsel ten aanzien van de drie hoofdcomponenten erfelijk is vastgelegd en dus als kenmerk van een ras kan worden beschouwd.
De mydriatische alkaloïden houdende gewassen, als Atropa, Datura etc. zullen in
de toekomst worden vervangen door Scopolia lurida, dat in de wortel een veel hoger
gehalte aan hyoscyamine bevat. Het voorkomen van cuscohygrine kan eventueel
nog een bezwaar zijn. Het vooronderzoek voor de cultuur van Mentha vorderde zodanig, dat aan de cultuur in de praktijk uitbreiding kan worden gegeven.
Op het gebied van de fruitteelt werd, wat de appel betreft, er naar gestreefd de
reeks Yellow Transparant, Stark E a r l i e s t , . . . , James G r i e v e , . . . , Cox's Orange Pippin, Winterappels, zo mogelijk aan de uiteinden met vroegere, resp. langer bewaarbare rassen uit te breiden, de gaten op te vullen, en de nu populaire rassen zo mogelijk
te verbeteren. Daarbij wordt geselecteerd op opbrengst, kwaliteit en resistentie
tegen schurft, meeldauw en bloedluis. Er staan 2.000 zaailingen op nadere selectie
te wachten.
Het zoeken naar een zwakke onderstam voor kers vond voortgang. In verband
met de vraag naar zure kersen voor de industrie werden 21 nummers voor verdere
beproeving uitgezocht.
Bij de aardbeiveredeling werd de meeste aandacht besteed aan het kweken van
een goede industrieaardbei. Gebleken is, dat de hardheid van de Oost-Europese
aardbeien een gevolg is van het continentale klimaat. Het zoeken is nu naar genenmateriaal, dat genetisch voldoende stevigheidsaanleg heeft om zelfs onder onze
klimaatsomstandigheden voldoende hardheid aan de vruchten te geven.
Voor de zwarte bes wordt gezocht naar latere bloei, in verband met het nachtvorstgevaar, dat thans de bloei bedreigt. In de voorhanden zijnde kruisingspopulaties
is selectie in de goede richting mogelijk gebleken.
Op het gebied van de siergewassen werd een uitgebreid onderzoek gedaan bij
de begonia. Hierbij kon worden vastgesteld wat de vermoedelijke ouders van in de
handel zijnde buitenlandse steriele hybriderassen zijn. Voorts werd de wijze, waarop
deze zijn gevormd plausibel en kon aan de Nederlandse bloemzaadproducenten de
weg worden gewezen om zelf ook steriele hybriden van begonia te maken.
Bij het onderzoek tot het verkrijgen van kasanjerrassen, die resistent zijn tegen
de door Phialophora cinerescens veroorzaakte vaatziekteaantasting, werden ruim
17.000 planten van rassen, behorende tot de D. caryophyllus-groep, getoetst. Resistentieverschillen kwamen hierbij duidelijk naar voren.
Bij de pogingen om fertiele tetraploïde freesiarassen te verkrijgen werden fertiele
uitgangsrassen in verschillende kleuren gevonden.
De kruisingen ter ontwikkeling van een zaaddragende vorm van Lilium hollandicum ,Orange Triumph' leverden veelbelovend materiaal op. Een deel hiervan
is, hoewel niet fertiel, door zijn bijzonder fraaie bloemkleuren en vormen geschikt
om als vegetatief vermeerderbare rassen in de handel te worden gebracht.
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Het onderzoek bij rozen, ten slotte, betrof chromatografische bepalingen van de
bloemkleur, als hulpmiddel om de basis van de rassenselectie te verbeteren, terwijl werd begonnen met selectie van onderstammen binnen de soorten Rosa canina,
R. multiflora en R. rubiginosa. Dit laatste heeft ten doel onderstammen te verkrijgen, die kwalitatief en kwantitatief beter veredelde rozen kunnen leveren.
Bij het onderzoek van het gebruik van gametociden werden twee belangrijke
conclusies gevormd, nl. dat de toepassingsmogelijkheid van deze stoffen in het groot
in het veld twijfelachtig lijkt te zijn, omdat het verschil in de ontwikkeling van de
bloemen daar te groot is. Voor gebruik bij kruisingswerk lijken wel perspectieven
aanwezig te zijn. Voorts werden tot heden geen universeel werkende gametociden
gevonden, zodat vermoedelijk voor elke plantesoort afzonderlijk zal moeten worden
uitgezocht welke eventueel bruikbaar zijn.
Bij slaboon, kropsla en ui wordt onderzocht wat met ioniserende stralen en chemische mutagentia kan worden bereikt. Van deze gewassen lijkt kropsla het best
voor het kweken van chromosoomtranslocaties, terwijl slaboon voor het algemene
mutatieonderzoek veelbelovend is. De ui is een proefplant, waarbij eerst op lange
termijn resultaten kunnen worden verwacht.
Het embryologisch onderzoek werd verbeterd door toepassing van een röntgenologische methode voor het vaststellen van de toestand van het embryo in zaden. Bij
het onderzoek over de invloed van milieufactoren op de embryo-ontwikkeling
bleken de behoefte aan een bepaald verloop van de suikerconcentratie en de aanwezigheid van een „embryo-factor" in cocosmelk en in endospermextracten van
andere hogere planten belangrijk te zijn.
Het onderzoek over apicale dominantie en geslachtsdifferentiatie bij planten, dat
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
plaatsvindt, werd beperkt tot de komkommer. Het verband tussen internodiumontwikkeling en het verschijnen van vrouwelijke bloemen op de hoofdas, berustend op
verschuiving van de graad van apicale dominantie, werd reeds vroeger vastgesteld.
De in het vorige jaar gevonden relatie tussen internodiumlengte en temperatuur
maakte het nu noodzakelijk de internodiumgroei nader te bestuderen. Het betere inzicht in de verhouding tussen temperatuur en groeisnelheid en groeiduur, opende de mogelijkheid de tot dusverre bij verschillende temperaturen verkregen gegevens op de juiste wijze te interpreteren. De waargenomen verschuiving van apicale
dominantie kreeg hiermede een kwantitatieve basis.

Laboratorium

voor Tuinbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

Een aantal geselecteerde lijnen van cyclamenkruisingen met Firefly werd aan het
Proefstation voor de Bloemisterij doorgegeven voor verdere selectie tot handelsrassen. Op grond van gegevens, verkregen bij deze kruisingen, kon een hypothese
worden opgesteld over de biosynthese van bloemkleurstoffen, i.e. flavonoïde verbindingen.
In een F2 van de lepelbladmutant bij erwten, verkregen uit winterteelt van een Fi,
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werd gevonden, dat deze (cochleata) gelocaliseerd is in koppelingsgroep VII,
waartoe ook de bekende genen gerimpeld en acacia behoren.
De naam Delphinium ,University Hybrids' werd ingevoerd voor de nakomelingen van de kruising van Delphinium (nudicaule x cardinale) x Delphinium
elatum cv. De fertiliteit was gering, maar nog bevredigend; de kleurverbeteringen
waren opmerkelijk. Een bepaalde kruising van Delphinium ,University Hybrids'
x Delphinium zalil gaf zeer veel en zeer goed kiemend zaad, hoewel dit een viervoudige soortsbastaard is. Analoge kruisingen met Delphinium (zalil x cardinale)
tetra leverden redelijk zaad op. Papierchromatografisch onderzoek bracht aan het
licht, dat in de soorten van uitgang cyanidine niet voorkwam; de vorming hangt
samen met de combinatie van zalil- en cardinale-genen.
Als voorbereiding voor een vergelijkend onderzoek over de muterende werking
van neutronen, x-stralen en gammastralen bij tomatezaden werd begonnen met een
doseringsonderzoek met röntgenstralen. De zaden kiemden weliswaar langzamer na
sterke behandeling, maar bereikten toch uiteindelijk een kiemingspercentage van
96%. In de zaadoogst bleek de doseringsinvloed echter goed tot uiting te komen.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij de voortzetting van de selectie ter verkrijging van nieuwe slarassen werd vooral gezocht naar minder gevoelige rassen voor de winterteelt en de gelichte platglasteelt.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Er bleken grote verschillen te bestaan tussen diverse knolselderijrassen, zowel
wat betreft knolgrootte, knolvorm, gevoeligheid voor schurft als in inwendige
knoleigenschappen, zoals bruinverkleuring en zwartkoken.
In een spruitkoolrassenproef hebben de Groninger selecties Prominent en Bos,
alsmede Huizer laat B goed voldaan. Uit een zaaitijdenproef met spruitkool bleek
vroeg zaaien (15 maart) de voorkeur te verdienen boven zaaien in april. Vooral de
zaaitijden na 15 april gaven een aanzienlijk lagere opbrengst. Aangezien vooral de
weersomstandigheden bij dergelijke proeven een grote rol spelen, zal dit onderzoek nog enkele jaren worden voortgezet.
Een zaaitijdenproef met 10 kroterassen, waarin de zaaitijden varieerden van 10
mei tot 31 juli toonde aan, dat de Egyptische selecties, gezaaid tussen half juni en
half juli, een prima produkt kunnen geven voor het verwerken in hele toestand.
Detroit-selecties hebben voor dit doel een iets langere groeiperiode nodig en kunnen
tot uiterlijk begin juli worden gezaaid. De kwaliteitsbeoordeling viel uit ten gunste
van de Detroit-selecties.
Een zaaitijdenproef met andijvie bracht aan het licht, dat vroeg zaaien en verspenen onder verwarmd glas gunstige perspectieven bieden voor de teelt van vroege
andijvie in de volle grond, zodat geoogst kan worden in de overgangsperiode
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tussen aanvoer van glasandijvie en andijvie in de volle grond.
Ten behoeve van het veredelingswerk in witlof werden twee nummers aangehouden, die in een zeer vroege trek zullen worden vergeleken met enkele voor deze
trek geschikte rassen.
De rassenproeven met stamslabonen wezen in de richting, dat het bekende ras
Dubbele Witte zonder draad steeds meer zal worden verdrongen door de nieuwere
rassen Luca, Prelude en Widusa.
Voor de primeurteelt van tuinbonen voldeden Canner 45, Ezetha's Witkiem,
Major, V 3 en Future het best. De proef omvatte 13 rassen.
Uit Amerika werden twee koolselecties ontvangen, die speciaal waren geselecteerd op randresistentie. Bij vergelijking met Nederlandse selecties vielen ze echter onder Nederlandse omstandigheden tegen.
Er bleek een aanzienlijk verschil in aaltjesresistentie te bestaan tussen verschillende wortelrassen.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het rassenonderzoek bij aardbei bracht aan het licht, dat Regina en Redgauntlet
geschikt zijn voor meerjarige teelt. Talisman en Senga Sengana dienen bij voorkeur voor eenjarige teelt te worden gebruikt, bij pottenteelt is meerjarige teelt echter zeer goed mogelijk. Cambridge Vigour bleek zich niet te lenen voor meerjarige
teelt.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het kruisingsonderzoek resulteerde in verschillende nieuwe aanwinsten. Uitgegeven werden de Weigelia's ,Ballet', ,Fiesta', ,Rosabella', de Cotoneasters ,Gracia'
en ,Robuust' en Ilex aquifolium ,Atlas'. Twee Azalea viscosa-kruisingen en een
Azalea mollis ontvingen een bekroning. Rhododendronkruisingen met ,May Day'
en R. dichroanthum leverden planten met zeer fraaie helderrode resp. oranjekleurige
bloemen.
Colchicinebehandeling bij zaailingen van rhododendron, Clematis integrifolia en
Cotoneaster leverde verschillende tetraploïde planten op.

Laboratorium

voor Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

In de loop van het jaar werd het biochemisch-genetisch onderzoek van de zaadhuidkleuren van de boon (Phaseolus vulgaris) weer opgevat. Het ras Widusa werd
opgenomen in het mutatieonderzoek met chemische mutagentia, ter verkrijging
van resistentie tegen scherpmozaïek.
Bij Nicotiana tabacum werd de genetische analyse van de bladvorm voortgezet,
evenals het onderzoek over de erfelijkheid van bloemkleur en gevlektheid van
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de bloem, dit laatste in verband met de kwaliteit van het zaad. Bij N. rustica werd
voor de bloemkleur een systeem van vijf factorenparen met velerlei interacties vastgesteld.
Een oriënterend biochemisch-genetisch onderzoek naar de werking van enige
bloemkleurgenen bij de violier (Matthiola) werd aangevangen, terwijl de genetische bloemkleuranalyse werd voortgezet.
De tomaat (ras Moneymaker) was betrokken bij het mutatieonderzoek met behulp
van ethyleenimine (E.I.) en ethylmetaansulfonaat (E.M.S.). Wat de behandeling met E.I. betreft, is het resultaat thans bestudeerd in de Mi-, M2- en M3-generaties, zodat een voorlopig beeld van het mutatiespectrum is verkregen. Wat de
E.M.S.-behandeling betreft zijn nog slechts Mi- en M2-kiemplanten onderzocht. Dit
mutatieonderzoek met behulp van chemische mutagentia wordt verricht met steun
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
Crotalaria intermedia werd gebruikt voor theoretisch radiobiologisch onderzoek,
waarbij vooral aandacht wordt besteed aan herstelmechanismen. Als indicator dienen
gemuteerde sectoren op het eerste blad.
Het ingeteelde roggemateriaal werd door middel van koppelingsanalyse en reciproke translocaties verder bewerkt, met het oog op de localisatie van een aantal
genenparen. Met röntgenbestraling werden nieuwe translocaties geïnduceerd, waarbij tevens gezocht werd naar genmutaties. Een der eerste heterozygote translocaties
werd met behulp van colchicine tetraploïd gemaakt, ten einde het eventueel optreden
van preferentiële paring te bestuderen.
Bij de proefplanten werd Arabidopsis thaliana opgenomen, daar deze kruisbloemige plant door zijn geringe grootte en korte generatieduur groot voordeel bezit. Er
werd een oriënterend onderzoek naar de meest geschikte cultuurmethoden verricht,
waaruit tevens genetisch onderzoek over de bloeibeïnvloeding door koude voortvloeide, alsmede een onderzoek omtrent de na-effecten van fysiologische gradiënten op de moederplant. Het hoofddoel van het Arabidopsisonderzoek is het door toepassing van bestraling en chemische mutagentia verkrijgen van mutanten ten dienste
van biochemisch-genetisch en biometrisch-genetisch onderzoek.
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PLANTEZIEKTEN- EN O N K R U I D B E S T R I J D I N G

Instituut

voor Planteziektenkundig

Onderzoek

Bij het mycologisch-bacteriologisch
onderzoek werd omtrent meeldauw bij appel
en peer vastgesteld, dat reeds bij 14°C infectie tot stand kan komen. Bespuiting volgens de in België toegepaste criteria gaf in Nederland niet voldoende bescherming.
Voor het vangen van sporen van Gloeosporium album en G. perennans (veroorzakers van het bewaarrot in appels) werd een methode toegepast, die zeer bruikbaar
bleek te zijn voor het beoordelen van de besmettingsgraad van de boomgaard. Bij
infectieproeven met conidiën en met mycelium werd gevonden, dat op takken
zonder verwonding van de bast geen infectie kan worden verkregen. De veroorzaker van het stambasisrot (Phytophthora cactorum) werd gevonden in monsters
van een perceel, dat 15 jaar geleden van boomgaard in bouwland was omgezet; in
een appelboomgaard werd de schimmel tot op 50 cm diepte aangetoond.
Rotpoot bij tomaat, veroorzaakt door Dydimella lycopersici werd het beste bestreden door een 0 , 1 % suspensie van maneb bij de voet van de plant te gieten. Begonnen werd met de veredeling van de augurk tegen de meeldauwschimmel (Erysiphe
chicoracearum). Van een nieuw augurkeras, ontwikkeld op de Proeftuin NoordLimburg, werd op grote schaal zaad gewonnen om de uitgifte aan de kwekers
voor te bereiden. Bij de bestrijding van vallers in kool, veroorzaakt door Phoma
lingam, was een natte ontsmetting van het zaad met kwikbevattende middelen
nagenoeg even effectief als een warmwaterbehandeling, terwijl eerstgenoemde werkwijze voor de praktijk minder bezwaarlijk is. Wederom kon worden vastgesteld,
dat deze ziekte niet in de grond overblijft.
Het toetsen van anjerstek op aanwezigheid van Erwinia en Phialophora werd te
Aalsmeer voortgezet; de methode werd verbeterd. Het onderzoek over voetrot van
cyclamen, veroorzaakt door Cylindrocarpon radicicola, bracht een groot verschil
tussen de vatbaarheid van verschillende praktijkselecties aan het licht. Het vestigde
nogmaals de aandacht op het belang van de voedingstoestand van het substraat.
Het onderzoek over het optreden van de zilverschurft bij aardappelen, veroorzaakt
door Spondylocladium atrovirens, wees er op, dat ras en grondsoort van invloed
zijn op het effect, dat met ontsmetting van pootgoed te bereiken is. Het onderzoek
is in een stadium gekomen, dat praktijkproeven moeten worden genomen.
Ten aanzien van de vatbaarheid van de aardappelknollen voor Phytophthora infestans is gebleken, dat de resultaten van infectieproeven in zomer en herfst goed
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correleren met de vatbaarheid van de knol, zoals die in de rassenlijst is aangegeven.
Hierdoor wordt thans over een betrouwbare laboratoriumtoets beschikt. Over het
in kuilen optredende natrot, veroorzaakt door Erwinia sp., werd gevonden dat kunstmatige ventilatie van de kuil dit rot tegengaat en voorts, dat het van belang is het
inregenen van de kuil tijdens de aanleg te voorkomen. Het is waarschijnlijk, dat de
bacterie, die de zwartbenigheid veroorzaakt, en de bacterie van het natrot stammen
zijn van dezelfde soort. De verwekker van de zwartbenigheid veroorzaakt in de kuil
geen rot. Bij het onderzoek over de Rhizoctoniaziekte van de aardappel kon de eerder geconstateerde gunstige invloed van de toevoeging van bepaalde organische
stoffen aan de grond dit jaar niet worden bevestigd. In proeven op maagdelijke
grond werd opnieuw vastgesteld, dat de schimmel die op besmet pootgoed in de
grond wordt gebracht, zich daarin snel uitbreidt. Bij het onderzoek over de schurft op
aardappel, veroorzaakt door Streptomyces scabies, werd getracht de parasiet te bestrijden door inoculeren van de grond met een antagonist, onder het gelijktijdig
treffen van maatregelen die de ontwikkeling van die antagonist in de grond zouden
bevorderen. Ook werden planten bespoten met streptomycine. Geen van beide
methoden had, op de schaal waarop zij werden toegepast, succes.
De werkzaamheden betreffende witrot van de ui, veroorzaakt door Sclerotium
cepivorum, hadden betrekking op de groei van de schimmel in de plant; deze werd
bestudeerd door middel van autoradiografie met behulp van P 3 2 . Wortelexcreten
van gladiool bleken de kieming van de Sclerotien van S. cepivorum te stimuleren;
gladiool is geen waardplant van S. cepivorum. In veldproeven gaf een grondontsmetting met PCNB een zeer goede opbrengstvermeerdering. Het effect kan nog
worden verhoogd door te combineren met een middel op basis van een fenolderivaat.
Er werd een correlatie gevonden tussen de mate, waarin de ziekte op het veld optreedt en het aantal Sclerotien, dat in grondmonsters kan worden geteld.
Ten aanzien van de lichte vlekkenziekte van de erwt, veroorzaakt door Ascochyta
pisi bleek het onmogelijk te zijn met de thans bekende zaadontsmettingsmiddelen
een dusdanige verbetering van de gezondheidstoestand van het zaad te bereiken,
dat een geheel gezonde zaadoogst kan worden verkregen. Zelfs een zeer geringe
restinfectie is voldoende om onder normale cultuuromstandigheden een matige
infectie in het te oogsten zaad te veroorzaken.
Bij de bacterieziekte van Pelargonium, veroorzaakt door Corynebacterium fascians, werd een aanzienlijke vermindering van de uitval verkregen door grondontsmetting met kalkstikstof. Ook het zorgvuldig uitzoeken van het uitgangsmateriaal
is belangrijk.
Ten aanzien van de insektenbestrijding door middel van bacteriepreparaten wordt
nog steeds gezocht naar een methode om van een bepaald preparaat de letale dosis
met enige nauwkeurigheid te kunnen vaststellen.
Bij het onderzoek op entomologisch gebied werd o.m. gevonden, dat het achterwege
laten van de luisbestrijding in aardbeiproefvelden een sterke uitbreiding der virusaantasting tot gevolg had. De parasieten van de bladluizen in appelboomgaarden bleken
merendeels specifiek gebonden te zijn aan bepaalde bladluissoorten ; hyperparasieten
deden aan de werking van de primaire parasieten afbreuk.
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Uit rupsen van de vruchtbladroller werd een zeer virulent polyedervirus verkregen; de invloed van normale en selectieve bestrijdingsschema's op de fauna van
appelboomgaarden werd uitvoerig bestudeerd. Met Bacillus thuringiensis werden
vele proeven genomen ter bestrijding van bladrollerrupsen. Uitvoerige waarnemingen werden ook gedaan over de betekenis van de eiparasiet Trichogramma voor de
bestrijding van bladrollers in boomgaarden. De inventarisatie van de roofmijten als
vijanden van de fruitspintmijt werd voortgezet. Ook werd de invloed van verschillende bestrijdingsmiddelen op de nuttige organismen in boomgaarden onderzocht.
De frequentie van het optreden van resistentie van de fruitspintmijt tegen organische fosforverbindingen bleek nog steeds toe te nemen. Resistentie tegen ovolarviciden werd nog slechts sporadisch waargenomen. Door bepaalde bestrijdingsmiddelen afwisselend toe te passen, kan vermoedelijk het optreden van resistentie
worden tegengegaan.
Het onderzoek over de rondknopmijt van zwarte bes werd afgesloten. Nagegaan
werd welke betekenis de rondknopmijt heeft voor de verspreiding van het brandnetelbladvirus. Door een afdoende bestrijding van de bessebladgalmug kwam de
grote economische betekenis van dit insekt voor de vermeerdering van zwarte bessen duidelijk aan het licht.
De biologie van de witlofmineervlieg werd uitvoerig bestudeerd. Bij de bestrijding
te velde werden zeer goede resultaten verkregen met dimethoaat (rogor) ; in de
kuil werd succes bereikt met diazinon. Rogor mag nog niet in de kuil worden toegepast.
Uit het onderzoek over de tarwestengelgalmug kwam de grote betekenis van een
ruime vruchtwisseling aan het licht; het onderzoek naar de biologie en levenswijze
van dit insekt leverden interessante gegevens op.
De zomergewassen ondervonden dit jaar geen schade van de vroege akkertrips.
Het onderzoek over de in vlas levende tripsen, hun levenswijze en bestrijding werd
afgesloten.
Op virologisch gebied werd voortgegaan met de inventarisatie van virussen in
vlinderbloemige gewassen. Uit een monster erwten werd een aan TMV verwant
virus geïsoleerd. Van een reeds eerder uit rode klaver geïsoleerd virus, dat ernstige
topnecrose in tuinboon teweegbrengt, werd langs serologische weg verwantschap
vastgesteld met het uit Engeland bekende „red clover mottle virus".
De toepassing van meristeemcultuur leidde tot gunstige resultaten bij een viertal
chrysanterassen. Pogingen om X-virusvrije aardappelen van het ras Eersteling ook
van het S-virus te ontdoen, bereikten niet het gestelde doel.
Het grondvirusonderzoek was vooral gericht op het ratelvirus en zijn vector, de
nematode Trichodorus pachydermus. Belangwekkend waren o.a. de waarnemingen,
dat één aaltje al voldoende is om infectie van een tabaksplant met ratelvirus tot
stand te brengen, en dat de dieren hun infectievermogen ten minste 36 dagen kunnen behouden. Tegen enkele isolaties van het ratelvirus werden antisera bereid,
zij het van niet zeer hoge titer.
Het is nog niet ten volle gelukt een bevredigend antiserum te verkrijgen tegen
het virus van de Eckelraderziekte van de kers.
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Een goede zuivering van het lepelbladvirus en van rode bes werd verkregen met
behulp van chloroform, verlaging van de pH tot 5, gedifferentieerde centrifugering
en centrifugering op een dichtheidsgradiënt. Met het aldus sterk geconcentreerde
preparaat werd een antiserum bereid, waarmee verwantschap van het lepelbladvirus
met het Schotse „raspberry ringspot virus" kon worden aangetoond. Pogingen om
overdracht van het lepelbladvirus in de grond door aaltjes aan te tonen, hebben
nog geen bevredigende resultaten opgeleverd. Als toetsmethode op het voorkomen
van lepelbladvirus bij bessestruiken werd sapinoculatie op Chenopodium quinoa
alleszins betrouwbaar bevonden.
De resultaten van het onderzoek naar de verwekker(s) der Eckelraderziekte van
de kers leidden tot de conclusie, dat een dikwijls geïsoleerd virus, dat verwantschap
vertoont met het „cherry leaf roll virus", niet noodzakelijk een component is van
de Eckelraderziekte. De isolaties, die verwant zijn met het „raspberry ringspot virus"
brengen vermoedelijk de primaire symptomen van deze ziekte teweeg, terwijl de
secundaire symptomen worden veroorzaakt door een nog niet geïsoleerd virus.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van virusziekten in appels en peren.
Pogingen om virus uit deze vruchtbomen op kruidachtige planten over te brengen,
gaven bemoedigende resultaten.
De serologische diagnostiek van het B-virus en het komkommermozaïekvirus van
chrysant is volledig uitgewerkt. Er bestaat belangstelling in de praktijk om sérologie
als routinetoetsmethode voor chrysanten toe te passen.
Het onderzoek over diagnosemethoden voor het Y n -virus van de aardappel liet
zien, dat het mogelijk is onder bepaalde omstandigheden bij de toetsing op bladeren
van de Solanum demissum klonen A6 en SdY knolweefsel als inoculum te gebruiken. De betrouwbaarheid van de toetsing neemt toe, naarmate deze langer na het
oogsten wordt uitgevoerd. Kiemen van knollen, waarvan de kiemrust was gebroken, konden met volledige betrouwbaarheid worden gediagnostiseerd. Een vergelijking van de transportsnelheid van het X-, het Y- en het Y N -virus in de aardappelplant leverde de conclusie op, dat er voor het Y N -virus vrijwel geen ouderdomsresistentie optreedt.
Een bemestingsproef bevestigde het gunstige effect van een vroeg toegediende
fosfaatgift op een snelle ontwikkeling van de jonge plant, waardoor deze snel in een
stadium van ouderdomsresistentie ten aanzien van bladrol, X- en Y-virus komt te
verkeren.
Bij het nematologisch onderzoek werd in de eerste plaats gevonden, dat Rotylenchus uniformis zich sterk op Nepeta cataria, Lavendula vera en Satureia hortensis
vermeerdert. Pratylenchus penetrans vermeerderde zich sterk op prei, Hemicycliophora typica op Tagetes. Deze bevindingen werden opgedaan bij potproeven.
In een andere potproef verminderde de bevolkingsdichtheid van P. penetrans bij
teelt van asperge en Tagetes in 8 maanden tot een tiende van die bij het begin van
de proef. Er trad echter een drie- à zesvoudige toename op zowel bij teelt van sla
alleen, als van sla samen met Tagetes of asperge.
P. penetrans en P . crenatus drongen binnen één tot drie dagen, nadat ze bij kiemplanten van sla, Alexandrijnse klaver, Tagetes en asperge gebracht waren, in de wor-

73

tels van deze planten. De eerste soort veroorzaakte steeds een vrij sterke necrose,
de tweede een lichte of geen necrose.
De vermeerdering van Tylenchorhynchus dubius en P . crenatus op gerst sloot
in een potproef zeer redelijk aan bij de logistische vermeerderingskromme. De maximale bevolkingsdichtheid ontstond niet door voedselgebrek, maar werd wel beïnvloed door het gemiddelde vochtgehalte van de grond.
In nakomelingen van kruisingen van Solanum verneï met S. tuberosum, resistent
tegen aantasting door Heterodera rostochiensis, werden dezelfde aminozuren in
dezelfde gehalten gevonden als in vatbare nakomelingen van deze kruisingen.
Hieruit volgt, dat of de verschillen, die bij S. andigenum nakomelingen voorkomen,
niet met de resistentie te maken hebben of de resistentie bij S. verneï berust op andere factoren dan die bij S. andigenum.
De ouderdom van eieren van Heterodera rostochiensis, die in cysten in de grond
voorkomen, bleek geen invloed te hebben op hun infectievermogen en het vermogen zich tot volwassen dieren te ontwikkelen.
De teelt van aardappelen en tulpen op proefvelden in West-Friesland, die besmet
waren met uiestengelaaltjes, deed het aantal aaltjes, onafhankelijk van de begindichtheid, stijgen tot een tweevoudige waarde bij tulpen en tot een drievoudige
waarde bij aardappelen.
De koepeenrassen Lobbericher Gele en St. Valéry bleken minder vatbaar te zijn
voor aantasting door stengelaaltjes dan andere onderzochte peenrassen.
Op het gebied van het resistentie-onderzoek werd een nieuwe toetsmethode voor
de resistentie tegen blad- en vruchtvuur bij augurk en komkommers uitgewerkt.
Met deze methode is het overplanten van resistente planten gemakkelijker. De werkwijze bleek ook zeer goed bruikbaar te zijn voor de toetsing van bonen op resistentie tegen vlekkenziekte.
De veldtoetsing van erwten op resistentie tegen vroege verbruining gaf vrijwel
gelijke resultaten als in 1960. Er komen dus maar enkele resistente rassen voor.
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd
bij uien een toetsmethode ter bepaling van de resistentie tegen koprot uitgewerkt.
Deze methode kan na de oogst en voor de bewaring in het laboratorium worden uitgevoerd. Zij is daardoor veel eenvoudiger dan de kunstmatige veldinfectie.
Nu een methode gevonden is om Ascochyta linicola in reincultuur tot sporulatie
te brengen, bestaat de mogelijkheid in het veld een kunstmatige infectie van de zaadbollen van vlas teweeg te brengen.
Het onderzoek over de fysiologische specialisatie van Plasmodiophora brassicae
bij stoppelknollen en kool werd voortgezet. Bij het onderzoek over een methodiek
voor een kunstmatige veldinfectie met deze parasiet werden gunstige resultaten
bereikt, hoewel nog enkele tegenstrijdige waarnemingen opheldering behoeven.
De toetsingen van tarwe en gerst op resistentie tegen gele roest gaven dit jaar
veel betere resultaten dan in de twee voorgaande jaren, omdat nu vrijwel alle fysio's
aan de infectie hadden meegewerkt. Bij de gerstproef werd na het gebruik van twee
nieuwe herkomsten van 1960 geen enkel ras meer gevonden met een zeer hoge
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graad van resistentie. Er is dus kennelijk weer een nieuw fysio in het spel. De toestand voor de zomergerst is daardoor wel précair geworden. Ook bij de wintertarwe
werden in de praktijk weer twee nieuwe veldfysio's gevonden.
De meeldauwaantasting van zomergerst was voor de meeste rassen weer zeer hoog.
De nieuwe virulente fysio's hebben zich dus volledig in ons land gevestigd.
Bij het biochemisch onderzoek waren o.m. extracten van tomate-, aardappel- en
tabaksplanten, die al of niet waren geïnfecteerd met aardappel-X-virus en „oud"
en „nieuw" aardappel-Y-virus, betrokken. Elke verwisseling van een solventconcentratie had een nucleoproteïnefractie tot gevolg. Tussen gezonde en zieke aardappelplanten was duidelijk een verschil waarneembaar.
Voor een microanalyse van nucleoproteïnen in meristemen werd nagegaan, ir.
hoeverre metingen van zeer kleine hoeveelheden mogelijk waren. Bij het chromatograferen van komkommermozaïkvirus over tricalciumfosfaat waren de resultaten overeenkomstig aan die, welke met het aardappel-X-virus waren verkregen. Voorts
werd er een verschil gevonden tussen gezonde Nicotiana rustica en planten, die
waren geïnfecteerd met lepelbladvirus en „tomato black ring virus". Analyses van
nucleoproteïnen uit wortels van enkele aardappelrassen, met betrekking tot de resistentie tegen Heterodera rostochiensis, leverden geen verschil op tussen vatbare en
resistente rassen.
Voor de bestudering van problemen over de virusbiosynthese en het transport,
werd een scheidingsmethode ontwikkeld voor de vier nucleotiden, waaruit het ribonucleïnezuur bestaat. Mycelium van Sclerotium cepivorum, gemerkt met P 3 2 , werd
op uien geïnoculeerd. Autoradiogrammen toonden aan, dat de schimmel zich binnen
zeven dagen in alle delen van de bollen had ontwikkeld.
Wilgen, aangetast door de galmug Rhabdophaga heterodia, werden op een waterige oplossing van P 3 2 geplaatst. Volgens de autoradiografie bleken de kleine blaadjes
uit de gal geen P 3 2 op te nemen. De stagnering van het transport kan de oorzaak
zijn, waarom de larven niet door het systemische insekticide systox kunnen worden bestreden.
Op het gebied van de landbouwluchtvaart werd een groot aantal bespuitingen
uitgevoerd. Hierbij bleek in de eerste plaats, dat de toepassing van DNC ter bestrijding van sterke nabloei van koolzaad in Oostelijk Flevoland geen succes opleverde.
De resultaten van een oriënterende proef met menazon op spruitkool tegen de
melige koolluis waren goed. Een bespuiting van vlas met een hoge concentratie van
het mengsel dieldrin en parathion toegepast in het begin van de bloei, had geen
nadelige invloed op de zaadzetting en het duizendkorrelgewicht. Reglone, gespoten met een landmachine (200 1 vloeistof per ha) en met een vliegtuig (45 1 per
ha) had een beter resultaat bij het doodspuiten van zaadbieten dan DNC.
De bestrijding van roodbeen in Oostelijk Flevoland met 7 kg vernevelbare DNC
in 40 1vloeistof per ha gaf, mede onder invloed van gunstige weersomstandigheden,
in het algemeen een goed resultaat. Bespuitingen met 2 12.4D-amine 5 0 % tegen klein
hoefblad in granen hadden eveneens een goed effect. Op verschillende data in juni,
juli en augustus werden in de ontginningsgebieden van Oostelijk Flevoland riet75

bestrijdingsproeven met dalapon uitgevoerd. De voorlopige resultaten waren bemoedigend.
Ter bepaling van werkbreedte, dosering en verdeling bij het zaaien van koolzaad
met een vliegtuig werd een nieuwe methode gevolgd, waarbij de zaden op glasplaten met vaseline worden opgevangen. Gusathion-residu's bleken op glasplaten
bij 20° en 30°C een ongeveer even lange werkingsduur te hebben. Kunstmatige
regenval deed de residu's op koolplanten snel afnemen.
Bij een voor de Planteziektenkundige Dienst uitgevoerde proef ter keuring van
een nieuw middel voor de bestrijding van Phytophthora infestans werden wederom waarnemingen gedaan over het doordringen van de sproeinevel en de regenbestendigheid van de residu's. Het grootste gedeelte van het in de bovenste etages
van de plant aanwezige residu komt niet op lager gelegen gedeelten, doch daarbuiten
terecht.
Bij het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging
op cultuurgewassen
werd in fumigatiekasjes nagegaan of bij tulpen, gladiolen en freesia's een goede
correlatie bestaat tussen de mate van bladbeschadiging als gevolg van fluorwaterstof, het fluorgehalte van de beschadigde bladeren en het fluorgehalte van de lucht
tijdens de fumigatie. Hetzelfde werd bij andijvie, snijselderij, spinazie en tomaat voor
SO2 onderzocht. De analyseresultaten zijn nog niet bekend.
Verspreid over het Westland werden 28 freesiaveldjes aangelegd ter bepaling van
het voorkomen van bladbeschadiging. Tot op 6 km van het industriegebied Vlaardingen-Pernis was in september 2 0 % van de bladlengte beschadigd; op ± 10 km afstand bleek dat 1 5 % te zijn, maar ook op de verst verwijderde proefveldjes was nog
een restbeschadiging van 5 % aanwezig. In de wintermaanden werd te Loosduinen
een aanzienlijk hogere zwavelhoudende luchtverontreiniging als gevolg van stookinstallaties van kassen gevonden dan in de zomermaanden.
Metingen van de hoeveelheid licht in de atmosfeer werden in 1960 op acht verschillende plaatsen in het Westland verricht. Er werden geen betrouwbare verschillen gevonden. De metingen werden in 1961 voortgezet.
Te Uithoorn bleken nog niet nader geïdentificeerde organische dampen de oorzaak van beschadiging van sierteeltgewassen te zijn. In de omgeving van de cementindustrie, de E.N.C.I., te Maastricht werd een onderzoek begonnen naar de bevuiling
van de produkten van groente- en fruittelers. In verschillende richtingen en op verschillende afstanden van de E.N.C.I. werden stofopvangapparaten geplaatst. Van
de maandelijkse neerslaghoeveelheden worden gewichten bepaald, terwijl de opgevangen vaste bestanddelen kwantitatief microscopisch worden onderzocht. In de omgeving van het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen en nabij de blauwzuurfabriek van
de Staatsmijn Maurits werden beschadigingen waargenomen van het gras van een
sportpark en van vruchtbomen. In beide gevallen bleek S02-luchtverontreiniging
de oorzaak hiervan te zijn. Andere gevallen van gewasbeschadiging door luchtverontreiniging waren toe te schrijven aan vergiftiging door zwaveldioxyde, fluorwaterstof, zuurbevattende roetneerslag, zinkoxydedampen en fenolhoudende harsdampen.
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Dienst

Op het gebied van de landbouwgewassen werd bij proeven over de bestrijding
van Phytophthora bij hiervoor vatbare aardappelrassen gevonden, dat de werking
van trifenyltinhydroxyde vrijwel gelijk is aan die van trifenyltinacetaat. De loofaantasting werd door deze middelen even goed tegengegaan als door koperoxychloride. De tin bevattende middelen waren dit jaar aanleiding tot iets hogere opbrengsten aan veldgewas, terwijl ze mede door een betere bestrijding van de knolaantasting,
eveneens iets hogere opbrengsten aan gezonde knollen > 3 5 mg dan koperoxychloride
toi gevolg hadden. Bij late, minder vatbare rassen bleek, dat op zand- en dalgrond
drie behandelingen met koperoxychloride rendabeler zijn dan twee.
In de nateelt van aardappelen werd de Rhizoctoniaziekte beter bestreden wanneer
de ontsmetting met een kwikbevattend middel werd uitgevoerd bij een badtemperatuur van ca. 15°C dan bij ca. 8°C. Het verwijderen van Sclerotien met een in de
praktijk gebruikte poetsmachine had bij een matig aangetaste partij onvoldoende
effect.
Van de drie thans bekende fysiologische rassen van het aardappelcystenaaltje
bleek het fysio C zich zeer sterk op de huidige A.M.-rassen te vermeerderen.
Een onderzoek op suikerbietepercelen, die in de omgeving van zaadbieten lagen,
toonde aan, dat een aantal licht tot matig door valse meeldauw was aangetast, hetgeen
tot vermindering van de opbrengst aan loof en wortel leidde.
Stuifbrand in tarwe werd goed bestreden door een warmwaterbehandeling van
het aangetaste zaad volgens de in Duitsland toegepaste methode (2% uur bij 46°C) ;
het zaad ging minder sterk in kiemkracht achteruit dan bij toepassing van de in ons
land gebruikelijke werkwijze (voorweken, daarna 10 minuten bij 53°C). Bij zomergerst leverde de Duitse methode (2 uur bij 45°C) echter geen bevredigende resultaten op.
In tarwe en gerst werd de aantasting door de tarwestengelgalmug zeer goed
bestreden met een mengsel van DDT en parathion; op één proefveld gaf deze behandeling een opbrengstverhoging van ca. 8 0 % .
Een nader onderzoek over het voorkomen van fysiologische rassen van het havercystenaaltje bracht aan het licht, dat in de Veenkoloniën drie van de vier bekende
fysio's willekeurig verspreid aanwezig zijn.
Bij koolzaad werd een ernstige aantasting door de larven van de koolzaadaardvlo
grotendeels voorkomen door het zaaizaad met een hoge dosis lindaan te behandelen; de zaadbehandeling kon de gebruikelijke DDT-gewasbespuitingen vervangen. Tevens werd de galboorsnuitkever goed bestreden.
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek
werden twee carbamaten, ni. barban en
di-allate, goedgekeurd als middel ter bestrijding van wilde haver in zomergerst.
Di-allate werd ook met succes toegepast in bieten. Dit laatste middel moet kort voor
het zaaien worden toegediend en daarna onmiddellijk in de grond worden gewerkt;
bij toepassing van barban kan men eerst afwachten of er wilde haver optreedt, waarna de behandeling wordt uitgevoerd als de meeste plantjes één tot twee blaadjes
hebben ontwikkeld.
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Op grond van de gegevens uit rentabiliteitsproeven inzake onkruidbestrijding
in granen, die gedurende drie jaar werden genomen, werd geconcludeerd, dat de
schade die door onkruiden aan granen wordt toegebracht, geringer is dan men algemeen aanneemt.
Voor de onkruidbestrijding in bieten wordt gezocht naar middelen met lange
werkingsduur. Van een aantal onderzochte herbiciden werden er drie goedgekeurd
voor toepassing tussen zaaien en opkomst, nl. endothal, endothal + IPC en DMXD +
carbamaat en een ureumderivaat. Op veen-, sterk humushoudende en zware kleigronden bleken de beide eerstgenoemde middelen onvoldoende werkzaam te zijn, terwijl op lichte, humusarme zandgronden de fytotoxiciteitsgrens vlug werd overschreden. De dosering moet dus worden aangepast aan de grondsoort.
Bij stambonen werden kort na het zaaien enkele middelen met lange werkingsduur beproefd. Op lichtere en speciaal humusarme grondsoorten waren ze te
fytotoxisch, op zwaardere gronden bleken ze echter goed bruikbaar te zijn. De ontheffing voor de praktijk wacht op gegevens van de fabrikanten over de persistentie
en de verdeling van het middel in de grond. Ditzelfde geldt voor een aantal middelen, die werden onderzocht bij peen. Opnieuw werd bij stambonen waargenomen,
dat chloor-IPC, kort voor de opkomst toegepast, op lichte grondsoorten te fytotoxisch werkt.
In boomgaarden, waar mechanische onkruidbestrijding in de rijen op bezwaren
stuit, werd op tevoren zwartgemaakte stroken in het voorjaar het middel 2,6 dichloorbenzonitril onderzocht voor de bestrijding van zaadonkruiden. De stof werd voor dit
doel goedgekeurd; de werkingsduur bedraagt enige maanden. Middelen, waaraan amitrol is toegevoegd en waarmee bestaande onkruidbegroeiingen kort voor de
bloei der vruchtbomen kunnen worden bestreden, voldeden zeer goed uit een oogpunt van onkruidbestrijding; de toelaatbaarheid vormt echter nog een punt van discussie bij de Commissie voor Fytofarmacie.
Bij overjarige teelten van aardbeien bleek de triazine simazin door alle getoetste
rassen goed te worden verdragen; er werd een bevredigende onkruidbestrijding
verkregen als de behandeling geschiedde met lage doseringen, kort na de oogst en
op schoongemaakte grond.
Op bosbouwkundig gebied werd met 2,6 dichloorbenzonitril gedurende één jaar
een goede bestrijding van adelaarsvaren verkregen, mits de bespuiting tijdens het
begin van de bovengrondse ontwikkeling van de varens plaatshad. Er werd een begin
gemaakt met een fytotoxiciteitstoets op diverse jonge loof- en naaldhoutsoorten.
In het laboratorium werd o.a. begonnen met het toetsen van dipyridiliumverbindingen tegen submerse waterplanten.

Ten behoeve van de berichtgeving over de bestrijding van ziekten en plagen
in de tuinbouw werd een groot aantal fenologische gegevens verzameld over de
koolgalmug, de koolvlieg, de kersevlieg, de fruitmot, voorjaarsuilen en bladrollers.
Met behulp van 17 hoofd- en 57 secundaire waarnemingsposten werden de infectieperioden van de schürftzwam vastgesteld. Het aantal dezer perioden was 50;
enkele er van hadden een regionaal of lokaal karakter. Voorts werd bijzondere aan78

dacht besteed aan bladmineerders bij fruit, o.a. Nepticula sp. en perebladvlooien
(Psylla sp.).
Het onderzoek over begassingen en de daarmee samenhangende vraagstukken
werd uitgevoerd o.a. met tulpebollen, zaaiuien en luzernezaad. De waarnemingen
over de San José schildluis toonden aan, dat de dikwijls ongunstige weersomstandigheden in de zomermaanden van 1961, toch bijzonder gunstig waren voor de ontwikkeling van dit insekt. De waarnemingen over het eventueel voorkomen van de
Japanse kever, welke werden verricht op de vliegvelden en in de havens, leverden
evenals in voorgaande jaren geen resultaat op.
Uit het onderzoek over de voetziekte van asperge bleek opnieuw, dat het optreden
van deze ziekte nauw samenhangt met bepaalde grondfactoren.
Het onderzoek over virusziekten bij fruitgewassen leverde een groot aantal gegevens op. Bij de jaarlijkse kartering van boomgaarden, waarin bepaalde virusziekten
optreden, werden bij verscheidene, tot dusver niet zichtbaar aangetaste bomen
symptomen van appelmozaïek gevonden. Voor ruwschilligheid en ringvlekkenmozaïek bleek de situatie in deze gekarteerde boomgaarden nagenoeg stabiel te zijn.
De toetsing van fruitgewassen op virusziekten en de opbouw en instandhouding
van het virusvrije materiaal werden voortgezet. Bovendien werd een aantal appelen pereveredelingen aan een warmtebehandeling onderworpen. De kernvoorraad
van virusvrij materiaal werd uitgebreid; uit deze voorraad werd ent- en oculatiehout verstrekt voor drie vermeerderingspercelen van de N.A.K. Boomkwekerijgewassen.
Op een proefveld, waar ter voorkoming van bodemmoeheidsverschijnselen in
1957 injecties met DD waren gegeven, vertoonden enige gewassen ook thans
nog een duidelijk betere groei dan op destijds niet geïnjecteerde grond.
Bij vaste planten werd onderzoek gedaan over verscheidene virusziekten. In een
aantal gevallen werden posijtieve reacties verkregen, zowel met perssap van
bloemen als van bladeren. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de
Landbouwhogeschool toonde aan, dat de reacties van de toetsplanten op het perssap van Helenium hybr. en Phlox paniculata werden veroorzaakt door het Cucumisvirus 1. Ook bij boomkwekerijgewassen werd aandacht besteed aan virusziekten; op
verscheidene toetsplanten werden reacties verkregen met perssap.
Enkele proeven, waarbij de mogelijkheden werden onderzocht voor de bestrijding
van het wortelrot bij Coniferen, echte meeldauw bij Crataegus, Malus en Rosa,
valse meeldauw bij Rosa, bladvlekkenziekte bij Laburnum, Populus, Prunus en Tilia,
roest bij Populus en Rosa, Amerikaanse kruisbessenmeeldauw bij Ribes, bottelziekten en sterroetdauw bij Rosa en Taphrina ulmi bij Ulmus, leverden waardevolle
resultaten op.
Het onderzoek over virusziekten bij bloembollen bracht o.a. aan het licht, dat het
bij tulpen vastgestelde Cucumisvirus slechts in beperkte mate met de bollen overgaat.
In het kader van het onderzoek van voor ontheffing aangeboden bestrijdingsmiddelen werden proeven genomen ter bestrijding van vuur bij tulp en gladiool,
wortelrot en vethuidigheid bij hyacint, zuur bij tulp en Fusariumziekte bij gladiool.
Het gelukte de aantasting van narcissebollen door de grote narcisvlieg geheel te voorkomen door de bollen te behandelen met aldrin bevattende middelen.
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Op het gebied van de bloemisterij werden proeven uitgevoerd ter bestrijding o.a.
van meeldauw bij Begonia en Senecia, smeul bij diverse gewassen en wortelrot
bij cyclamen. Ter verkrijging van virusvrije anjers werden ongeveer 8.600 meristeemcultures gemaakt. In totaal zijn thans 26 anjerrassen in behandeling geweest;
de virusvrije planten werden voor verdere vermeerdering aan de kwekers ter
beschikking gesteld.
In het onderzoek van klaverklonen op resistentie tegen het klavercystenaaltje,
kwamen vooral de Nieuw-Zeelandse rassen gunstig naar voren.

Het diagnostisch onderzoek had in de eerste plaats betrekking op schimmelziekten. Schimmelaantastingen, die in Nederland niet eerder werden waargenomen,
betroffen o.m. bloemaantasting bij Tulipa door een Fusarium van de „roseum"groep, afsterving van Hyacinthus orientalis door een Rhizoctonia, valse meeldauw
bij Angelica archangelica door Plasmopara angelicae, brand bij Poa pratensis
door Entyloma dactyllidis, en entschade bij Rosa sp. door Cylindrocladium scoparium. Nieuw gevonden waardplanten van bekende schimmels waren o.a. Tulipa hybride voor Sclerotinia bulborum, Oxalis voor Sclerotinia tuliparum, Forsythia voor
Sclerotinia sclerotiorum, Iris sp. voor Pythium ultimum, Rheum sp. voor Armillariella mellea en Erica tetralix voor Phytophthora cinnamomi. Onbekende ziektebeelden van in Nederland bekende schimmels waren een bovengrondse aantasting
van de bolbodem bij Narcissus door Stagonospora curtisii en bij Tulipa door Sclerotium perniciosum. Uit nader onderzoek bleek, dat de zwartbenigheids-sclerotium
alleen Tulipa hybriden en Iris sp. aantast. Infectie- en kweekproeven toonden aan,
dat Phoma trifolii van klavers, Ascochyta pinodella van erwt en Ascochyta imperfecta bij luzerne één en dezelfde schimmel zijn. Door onderzoek van herbariummateriaal kon de ware identiteit van verscheidene Phoma-achtige schimmels worden vastgesteld.
Voorts werd op het gebied van de insekten door kruisings- en andere proeven
met mijten van verschillende herkomst aangetoond, dat Tetranychus cinnabarinus
en T. urticae verspreid voorkomen in Europa, Amerika en Azië, resp. in warme en
koude streken. In kassen komen beide voor. Op monsters van appel- en perevruchten werden dikwijls de schildluizen Quadraspidiotus pyri en Q. ostreaeformis aangetroffen.
In 1961 werd belangrijke aaltjesschade waargenomen, die in vele gewassen werd
veroorzaakt door vanouds bekende soorten, zoals stengel- en cystenaaltjes. Tot de
nieuwe of bijzondere aantastingen behoorden o.a. nieuwe aantastingen door Aphelenchoides- en Ditylenchussoorten bij sierteeltgewassen, schade door Meloidogyne
hapla bij erwt en door Hemicycliophora- en Trichodorussoorten bij biet in de Wieringermeer. Pratylenchus vulnus uit rozekassen te Aalsmeer bleek het wortelstelsel
van Rosa multiflora te reduceren.
De onderzoekingen over de penetratie en de opbouw van aaltjespopulaties in
de nieuwe IJselmeerpolders, over vruchtwisselingseffecten en populatiedynamiek
van aaltjes en de inventarisatie van de aaltjesfauna werden voortgezet in samenwerking met de nematologische sectie van de Landbouwhogeschool.

80

Op vruchtwisselingsproefvelden werden opbrengsten bepaald en waarnemingen
gedaan over stikstofeffecten, aaltjesschade en specifieke moeheid. O.m. werd het
verband zichtbaar tussen Ditylenchus dipsaci en de groei van ui, rode klaver,
aardappel en biet, Meloidogyne hapla en de groei van erwt en klavers, Heteroderasoorten en de groei van granen, bieten en aardappelen, Pratylenchus crenatus +
Tylenchorhynchus dubius en de groei van granen, Pratylenchus penetrans en de
groei van boomkwekerijgewassen, aardappelen en aardbeien. Tagetes bleek ook aaltjesdodende werking te vertonen bij uitzaai onder of na vroegwijkende gewassen
als erwt en zomergerst. In kwekerijen van bosplantsoen gaf Tagetes als voorgewas
een veel betere groei dan lupine, rogge of braak. Het verdwijnen van witte klaver
uit grasland bleek ook een voorvruchteffect te zijn.

Bij het onderzoek van bestrijdingsmiddelen werd, evenals in 1960, veel aandacht
besteed aan de invloed, die „gemengde" bespuitingen van schurft- en meeldauwbestrijdingsmiddelen hebben op de omvang van de oogst en de kwaliteit van de vruchten. Gezien de huidige betekenis van beide parasieten voor de fruitteelt in Nederland werd het niet langer verantwoord geacht nieuwe bestrijdingsmiddelen tegen
een van de ziekten apart te toetsen, doch steeds werd het middel gemengd met een
of meer middelen tegen de andere ziekte toegepast. Stoffen, die voldoende werkzaam zijn tegen schurft èn appelmeeldauw zijn tot nu toe niet beschikbaar. Bij de
combinaties van karathane met resp. captan, thiram en tecoram en de combinaties
captan met zwavel en thiram met zwavel zijn thans ervaringen aanwezig.
Op het ras Golden Delicious is de situatie langzamerhand wel duidelijk geworden. De combinaties van captan met thiram en tecoram geven meer risico wat betreft bevordering van bladval. Niet op alle bedrijven treedt deze bladval op, maar
als het verschijnsel in ernstige mate optreedt, heeft het een ongunstige invloed op de
grootte van de oogst. In 1961 bleek, dat bespuitingen met zineb kort nà de bloei
tot plm. eind juni qua bladval een tussenpositie innamen tussen tecoram en thiram
gemengd met karathane en captan/karathane. De zinebbespuitingen kan men
niet te lang of te laat in het seizoen op Golden Delicious toepassen, omdat dit middel slecht werkt ten aanzien van Gloeosporiumrot.
Op rassen als Jonathan en Cox's en wellicht nog andere is men minder gebonden
wat betreft de schurftmiddelen, die met karathane te combineren zijn. Over meer
jaren bijeengenomen komen de opbrengsten van de genoemde schurft-meeldauwcombinaties dicht bij elkaar te liggen. Uiteraard geldt dat op Cox's niet voor
combinaties die zwavel bevatten; deze geven op deze rassen bijna steeds geringere
oogsten met vaak te ruwe vruchten.
De bestrijding van de belangrijke fruitparasiet, de vruchtbladroller (Adoxophyes
reticulana) leverde ook in 1961 in bepaalde gebieden grote problemen op. Een
feit is, dat oudere rupsen zeer moeilijk te bestrijden zijn. Met geen enkel middel,
zoals DDT (gechloreerde koolwaterstof), gusathion (fosforester) of carbaryl (carbamaat) werd een verantwoord effect verkregen. De veronderstelling van een resistentie lijkt niet verantwoord. Een bespuiting op een vroeger tijdstip (bij het
verschijnen van de eerste rups) leverde een beter effect dan een late (bij het ver81

schijnen van de waarschuwingskaart) ; bovendien gaven drie bespuitingen meer
succes dan twee.
Over het effect van de middelen afzonderlijk valt bij de bladrollerbestrijding niet
veel nieuws te melden. Opmerkelijk was, dat met preparaten op basis van Bacillus thuringiensis vrij goede resultaten werden bereikt; deze preparaten deden dit jaar
beslist niet onder voor de geijkte bladrollermiddelen. Het gaat hier om een normaal toxisch effect ; van enige besmetting van rups op rups, zoals in Amerika wel
werd vastgesteld, is geen sprake geweest.
Bij de analyse van de factoren, die vruchtverruwing bij het fruit bevorderen,
werd de aandacht in hoofdzaak bepaald op de kwaliteit van het te verspuiten
water. Er werden proeven uitgevoerd met ijzerhoudend water en met water
met een hoog chloorgehalte en een hoge hardheidsgraad. De voorlopige resultaten
lieten zien, dat vooral ijzerhoudend water moeilijkheden veroorzaakt in de vorm
van een versterkte vruchtverruwing. Deze laatste ontstond vrijwel uitsluitend in
de gevoelige periode kort na de bloei. Bespuitingen met ijzerhoudend water na deze
periode gaven geen toename van de reeds aanwezige verruwing. Ten slotte werd
nog gevonden dat spuiten van tuzet in deze gevoelige periode bij gebruik van het
ijzerhoudende water geen verruwing tot gevolg had; bij het spuiten van captan werd
wel een vrij sterke verruwing waargenomen. Hierbij dient vermeld te worden, dat
er ook bij gebruik van leidingwater een verschil in verruwing optrad, ook hier weer
duidelijk ten gunste van tuzet. Het verschil tussen verspuiten van captan met leidingwater en captan met ijzerhoudend water was vrij positief ten gunste van het leidingwater.
Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd het onderzoek
over de bestrijding van rietzwenkgras en smele voortgezet. Dit onderzoek vindt
plaats op slappe en natte veengrond, waar grondbewerking riskant is en het strooien
van natriumchloraat in het winterhalfjaar maar weinig resultaten heeft. De normale
methoden konden hier dus niet worden toegepast.
Met de bestrijding van smele werden de beste resultaten geboekt; een bespuiting
met een 2 0 % natriumchloraatoplossing was zeer effectief. Het rietzwenkgras vormt
nog steeds een probleem; dalapon en weedazol, al dan niet gecombineerd, gaven
alleen bij zeer hoge, oneconomische concentraties voldoende effect.
De NaDNOC en/of MCPA bevattende onkruidbestrijdingsmiddelen vertoonden
in vlas een goede werking. NaDNOC schaadde het vlas niet, mits het poedervormige produkt wordt gebruikt. Extar-sandoz in pastavorm gebruikt, veroorzaakte
bij bespuiting van 5 cm lang vlas een opbrengstderving. MCPA veroorzaakte een
vrij groot opbrengstverlies, met aanatyl was dit in mindere mate het geval. De
MCPP bevattende middelen gaven een goede onkruidbestrijding, ze remden de vlasgroei echter te veel, hetgeen tot uiting kwam in een opbrengstdepressie. MCPP
gaf een groter en MPD-90 een kleiner opbrengstverlies dan MCPA.
Uit een proef met dalapon ter bestrijding van liesgras in griend bleek, dat deze
grassoort na bespuiting in het najaar, in het voorjaar geen hergroei vertoonde. In
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plaats van het liesgras ontwikkelde zich een welige groei van hoofdzakelijk brandnetels.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Bij Phleum pratense, dat een daglengte- en niet een koudeïnductie van de
bloeiaanleg heeft, leidden bij fenoxyazijnzuren alleen voorjaarstoepassingen tot aarafwijkingen, de herfsttoepassingen gaven stengel- en bladmisvormingen. Dit duidt
er op, dat het grootste percentage van de tot bloei te induceren spruiten bij dit gras
na de winter gevormd wordt.
Het onderzoek bij de graszaadteelt over de bestrijding van grasachtige onkruiden
werd uitgebreid. De nog in studie zijnde toepassing van chloor-IPC tegen duist gaf
voor enkele cultuurgrassen zulke hoopvolle resultaten, dat de praktijk al tot gebruik
van dit middel overgaat.
Ook bij granen werd aandacht besteed aan de grasachtige onkruiden met de voor
de bestrijding van wilde haver ter beschikking gekomen middelen barban en diallaat. Barban gaf in zomergraan voor de bestrijding van duist teleurstellende resultaten. Met di-allaat, toegepast en in de grond gewerkt direct na zaaien, werden wel
gunstige ervaringen opgedaan. Dit laatste geldt ook voor erwten, bieten en vlas.
Bij ontbladeringsproeven in erwten en stambonen bleek opnieuw Na-monochlooracetaat een aantrekkelijk produkt te zijn, aangezien het meer dan andere onderzochte middelen tot een groot vochtverlies van het gewas leidt. Diquat en paraquat,
onderzocht als afremmingsmiddel van geilgroeiende graangewassen, werkten bij de
lage doseringen van 40 en 100 g per ha reeds zo sterk bladverdorrend, dat ze nog
niet kunnen worden aanbevolen voor praktisch gebruik.
Met radioactief amitrol werd nagegaan, of de in het veld bij een aantal planten
geconstateerde stimulerende werking van ammoniumthiocyanaat op de werking
van amitrol samenhangt met een beter transport van het middel in de plant. Dit
kon bij zwarte nachtschade, knopkruid, graanplanten en stambonen niet worden bevestigd, eerder werd in radioautogrammen bij aanwezigheid van ammoniumthiocyanaat een slechter transport van het middel naar het wortelstelsel waargenomen.
Van een aantal symmetrische triazinen, gesubstitueerde ureumverbindingen en
enkele aniliden werd bij verschillende plantesoorten de invloed op fotosynthese en
verdamping bestudeerd. De middelen worden hierbij aan voedingsoplossingen toegediend. In het algemeen verloopt bij triazinen de remming zeer snel. Uit verversingsproeven, waarbij de planten na een korte inwerkingstijd van het middel via de
wortel weer op normale voedingsoplossing komen, bleek duidelijk het vermogen van
enkele planten bepaalde herbiciden te inactiveren. Dit geschiedde b.v. door maïs met
de triazine simazin en door weegbree met monuron. Wortelen werden in hun
fotosyntheseactiviteit door een aantal herbiciden zeer weinig tot niet beïnvloed, terwijl andere planten wel zeer sterk op deze, merendeels recent ontwikkelde middelen
reageren.
In langdurige proeven kwam tot uiting, dat monuron bij maïs niet alleen de koolzuuropname volledig remt, maar ook de ademhaling tot nul reduceert.
Bij het onderzoek in de tuinbouw werd opnieuw aandacht besteed aan de onkruid83

bestrijding in aardbeien. Naast simazin, waarvan de gegevens met die van voorgaande
jaren overeenkwamen, kwamen amiben (3-amino-2,5-dichloorbenzoëzuur) en
N-4-(p-chloorphenoxy)phenyl N',N'-dinethylureum als interessante produkten
naar voren.
Bij verschillende gewassen werd de invloed van grondbewerking op gewas en
activiteit van herbiciden nagegaan. Bij wortelen en tuinbonen vielen geen verschillen
op, bij stambonen en uien waren gunstige effecten op de ontwikkeling waar te
nemen. Diuron werkte bij de toepassing voor de opkomst op zaaibedden van asperges selectiever dan simazin, atrazin en monuron.
In samenwerking met een aantal bij de chemische bestrijding van waterplanten
belanghebbende instituten en instanties werden proeven genomen over de invloed
van herbiciden op het biologisch leven in sloten en de kwaliteit van het water.
Voor de bestrijding van boven water groeiende vegetaties bleek opnieuw de
combinatie van dalapon met amitrol de voorkeur te verdienen boven dalapon (met
of zonder uitvloeier) of amitrol (met of zonder ammoniumthiocyanaat) alleen.
Diquat en paraquat kwamen in veldproeven zowel voor onder als boven water
groeiende planten als interessante middelen naar voren. Ook in het laboratorium
werden deze middelen getoetst, naast vele andere herbiciden, op hun werking
tegen Lemna trisulca. Diquat en paraquat bleken ook hier een zeer snelle werking
te combineren met een zeer geringe letale concentratie.
Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringer meer
werken)

(Noordoostpolder-

Gevonden werd, dat riet met succes bestreden kan worden door een combinatie
van grondbewerking en chemische bestrijding met dalapon. De chemische rietverdelging werd voorafgegaan door ontwatering met behulp van greppels; de rietwortels werden verstoord door machinaal spitten in april. De verstoorde en daarna
opnieuw uitlopende rietscheuten konden, als ze ca. 50 cm hoog waren, uitstekend
bestreden worden met 5 kg dalapon per ha. Door de combinatie van grondbewerking en chemische bestrijding is het mogelijk riet in de ontginning te bestrijden
met een derde van de gebruikelijke doseringen dalapon.
Na deze bewerking werden als eerste gewas winterkoolzaad en wintertarwe verbouwd. De oogstgegevens van het winterkoolzaad lieten zien, dat zelfs grote hoeveelheden riet in het gewas geen aantoonbare oogstderving ten gevolge hadden. Bij
wintertarwe was dit wel het geval. Hierbij bleek de oogstvermindering op de objecten, waar veel riet tussen het gewas voorkwam, voornamelijk het gevolg te zijn
van korreluitval. Deze werd veroorzaakt door de wind, die de rietstengels tegen de
tarwehalmen aan sloeg. Dit oogstverlies kan wel 3 0 % of meer bedragen.
In de wintertarwe trad vrij ernstige beschadiging op ten gevolge van bespuitingen met 2,4-D-amine in april. De reden hiervan was, dat een aantal percelen wintertarwe in een te vroeg groeistadium was bespoten.
Op de vaste monsterplekken in Oostelijk Flevoland bleven de aantallen aaltjes
stijgen. Verscheidene planteparasitaire geslachten werden in het voorjaar aangetroffen.
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Stichting

Nederlandse

Uienfederatie

Met de ter bestrijding van witrot uitgevoerde grondbehandelingen met PCNB,
aangewend tien dagen vóór het zaaien, werd geen afdoende bestrijding bereikt. De
invloed van gladiolen op de persistentie van witrotsclerotiën bleek bij een veldproef
veel minder te zijn dan in laboratoriumproeven.
In het onderzoek over de bestrijdingsmogelijkheden van de made van de uievlieg
waren enkele nieuwe middelen opgenomen. Het bestrijdingseffect van de preparaten Shell EF 1108 en 1109 was overeenkomstig dat van dieldrin en heptachloor.
De met rogor 6013 en 6014 bereikte bestrijding was vooral op humusrijke grond
onvoldoende. Bij de bestrijdingsproeven tegen de larve van de uieboorsnuitkever werden goede resultaten verkregen met gusathion, aarupsin en een fosforzure ester
(S 1752).
Nagegaan werd de invloed van een infraroodbestraling op het optreden van koprot in zaaiuien. De bestraalde uien hadden evenwel belangrijk meer koprot dan de
controleobjecten.
Ten behoeve van de onkruidbestrijding in zaaiuien werden middelen op basis
van PCP in olie, DMXD, DEXD, diquat en paraquat vergeleken. Deze middelen
werden toegepast voor opkomst. Alle stoffen hadden een gunstig effect. De werking
van paraquat was heftiger dan van diquat. Tussen de van reglone (diquat) aangewende doseringen van 2 en 4 1 per ha zijn geen belangrijke verschillen waargenomen.
Voor bespuitingen over het groeiend gewas werden verschillende nieuwe verbindingen beproefd, met als doel een vervanger voor chloor-IPC te vinden. Bevestigd werd, dat het niet regelmatig loshouden van de grond een ongunstige
invloed op de opbrengst kan hebben.
Werkgroep Onkruidbestrijding

T.N.O.

In deze werkgroep, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouw
kundig Onderzoek T.N.O. de vele vraagstukken rondom de onkruidbestrijding in
land-, tuin- en bosbouw bestudeert, zijn vele instellingen voor landbouwkundig onderzoek vertegenwoordigd. Er werd een memorandum opgesteld, waarin de doeleinden en de organisatie van de werkgroep werden omschreven en tevens een
overzicht werd gegeven van de huidige en toekomstige activiteiten.
De proefnemingen van de subgroep Akker- en Weidebouw waren vooral gericht
op de onkruidbestrijding in de graszaadteelt, bij bieten en maïs en de bestrijding
van wilde haver. Voorts werd nader onderzoek verricht over de toepassing van groeistoffen in een jong ontwikkelingsstadium van de granen.
De subgroep Tuinbouw onderhield intensief contact wegens de grote ontplooiing van de chemische onkruidbestrijding in de tuinbouw door het ter beschikking
komen van vele nieuwe herbiciden.
De subgroep Bosbouw besteedde vooral aandacht aan de bestrijding van grassen,
onkruidbestrijding in jonge aanplantingen, bestrijding van opslag uit stobben en
de inpassing van herbiciden in de praktijk.
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In 1962 zal de subgroep Watergangen een begin maken met de werkzaamheden.
Er werd reeds aandacht geschonken aan de invloed van herbiciden op de visstand,
het visbroedsel, de kwaliteit van het water en de afbraak van herbiciden in slootwater.
Voor een uitvoeriger verslag van de werkzaamheden wordt verwezen naar de
verslagen van de instellingen, die op het gebied van de onkruidbestrijding werkzaam zijn.

Laboratorium

voor Fytopathologie

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de epidemiologie van de gele roest van tarwe werd afgesloten met een aantal theoretische beschouwingen over de kwantitatieve ontwikkelingen van epidemieën. Waarnemingen over de gele roestepidemie van 1961 in binnen- en buitenland bevestigden de reeds gemaakte conclusies. De ervaringen met
de gele roest leidden tot een programma ter ontwikkeling van een resistentietoetsingsmethode voor de bruine roest van tarwe in de volwassen plant. De ontwikkeling van apparatuur voor kwantitatief epidemiologisch onderzoek op grote schaal
werd voortgezet. Bij Phytophthora van de aardappel werd een begin gemaakt met
de bestudering van de omstandigheden, die de sporenvorming beïnvloeden.
Onderzoek over de oorzaak van verwelking bij planten, die door Fusarium oxysporum zijn aangetast, bracht aan het licht dat verstopping van de vaten door mycelium een grotere rol kan spelen dan vroeger werd vermoed. Voor de opvatting, dat
verstopping een gevolg kan zijn van pectinase-activiteit, als gevolg waarvan Capectinaatproppen zouden ontstaan, kon bevestiging worden verkregen.
Reeds lang is het voorkomen van antibacteriële antibiotica in de vruchtlichamen
van hogere fungi bekend. Bij onderzoek bleek, dat vele paddestoelen ook fungicide antibiotica bevatten. Een aantal moeilijk te kweken soorten werd in cultuur
gebracht.
Door elektronenmicroscopisch onderzoek werd vastgesteld, dat in tegenstelling
tot hetgeen in de literatuur vermeld wordt, de primaire en secundaire zoösporen van
de verwekker van de knolvoet bij cruciferen gelijk zijn. Tevens werd de kieming
van de rustsporen bestudeerd. Ter verkrijging van een inzicht in de verwantschap
van de Plasmodiophoraceae werd een vergelijkend onderzoek ingesteld naar de bouw
van de zoösporen bij deze groep en bij de myxomyceten.
Het systematisch onderzoek van nematoden omvatte een bewerking van de „Hollandse Collectie" van De Man. Deze in 1879 afgesloten collectie bevat veel type-materiaal van nieuwe soorten en geslachten, waarvan herbeschrijving noodzakelijk was.
Aan de soort Dorylaimus robustus De Man werd een afzonderlijke studie gewijd. In
een revisie van het geslacht Rotylenchulus werden tevens gegevens opgenomen van een
nieuwe, in het Nederlandse grasland gevonden soort. In overleg met de Internationale
Nomenclatuurcommissie werden de namen van enkele Pratylenchussoorten vastgelegd,
evenals de naam Heterodera avenae voor het havercystenaaltje.
Door inoculatieproeven werd de schadelijkheid vastgesteld of bevestigd van Heterodera bifenestra en van Tylenchorhynchus dubius voor Engels raaigras, van
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Ditylenchus radicicola voor tuintjesgras, van Heterodera trifolii en Meloidogyne
hapla voor witte klaver, van M. hapla voor erwt, van Pratylenchus penetrans voor
spar. Tarwe bleek voor H. bifenestra ook een waardplant te zijn. De het vorig jaar
genoemde Paratylenchus van peen bleek eveneens selderij te schaden.
Populatieonderzoek op vijf proefvelden toonde aan, dat één jaar teelt van verschillende gewassen grote verschuivingen kan veroorzaken in de dichtheden van Pratylenchus crenatus, P. penetrans, Tylenchorhynchus dubius, Rotylenchus robustus,
Paratylenchus sp., Meloidogyne hapla en enkele Heteroderasoorten. De schade door
wortelaaltjes blijkt, afgezien van de populatiedichtheid, van jaar tot jaar sterk te verschillen. Het gewas Tagetes kan een aantal wortelaaltjes efficiënt onderdrukken,
maar het werkt de vermeerdering van enkele andere soorten in de hand, zoals
Hemicycliophora sp., Rotylenchus robustus (in beperkte mate) en Ditylenchus dipsaci. Wanneer Tagetes onder gerst en erwten of na deze gewassen wordt geteeld,
dan blijft in elk geval een deel van de aaltjesdodende werking behouden.
De aaltjespopulatie van 72 weilanden werd geanalyseerd. Per 100 ml grond van
de laag tot 20 cm. diepte werden gemiddeld 5.620 aaltjes, waarvan 2.320 fytofage gevonden. Volgens proefveldonderzoek blijkt gras/klaver voor zeker 20
soorten een efficiënte waardplant te zijn. Bij het onderzoek over de pathogeniteit
werd tot nu toe van vijf dezer soorten door inoculaties vastgesteld, dat zij één of
meer grassen of witte klaver kunnen schaden. Met de ongesorteerde aaltjesmengsels
uit vier percelen werd door inoculatie bij witte klaver in alle, bij Engels raaigras in
twee van de vier gevallen groeivermindering veroorzaakt. Inoculatie van Heterodera
trifolii veroorzaakte bij witte klaver een groot opbrengstverlies aan droge stof en
bovendien een duidelijke vermindering van het eiwitgehalte in de droge stof. Er kunnen op grond van tot dusver verrichte proeven drie verschillende fytopathologische
oorzaken voor slechte groei van witte klaver in grasland worden aangegeven. Dit
zijn door klaver vermeerderde wortelaaltjes, door gras vermeerderde polyfage wortelaaltjes en een door klaver veroorzaakte moeheid, die wel met warmte (60° C),
maar niet met nematiciden is te bestrijden.
In het grotendeels door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. gefinancierde onderzoek over de moeilijkheden bij de herinplanting van
boomgaarden werd gewerkt over de schade door aaltjes en de praktische bestrijding van het probleem als geheel, de „specifieke moeheid" inbegrepen. P. penetrans komt in tweederde van de appelboomgaarden voor in uiteenlopende dichtheden. Oplopende aantallen vóór het planten van 35 tot 350 per 100 ml grond
bleek gepaard te gaan met scheutgroeiverliezen van 35 tot 7 0 % . Ter voorkoming
van aaltjesschade wordt reeds veelvuldig grondonderzoek toegepast. Een probleem
dat nog aandacht vraagt, is het aaltjesvrij maken van plantgoed. De behandeling van
plantgaten of -stroken met grondontsmettingsmiddelen vóór het planten biedt uitzicht voor een economische bestrijding van zowel de aaltjesschade als van „specifieke moeheid"; hierover wordt thans onderzoek gedaan in 10 veldproeven.
Door laboratorium- en veldonderzoek werd aan twee verschillende groepen nematiciden verder gewerkt. Een der verbindingen bleek mogelijkheden te openen
voor de bereiding van nematicide kunstmeststoffen voor zure tot zwakzure gronden.
Naast de nieuwe observatieproefveldrassen werd een 21-tal A.M.rassen betrok-
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ken in het resistentieonderzoek ten aanzien van de voornaamste (in het bijzonder
het nieuwe Y-virus) aardappelvirussen. Rassen, die via sapinoculatie slechts voor
een deel waren besmet, werden heronderzocht. Hierbij bleek, dat bepaalde rassen
(o.a. Burmania) onder bepaalde omstandigheden wel locale primaire symptomen
vertonen, maar geen verbreiding van het virus naar de knollen laten zien. Resultaten van het gevoeligheidsonderzoek maakten het mogelijk uit te maken, welke
rassen wel en welke niet naast de veldkeuring via de afwrijftoets (op A6 of SdY)
onderzocht dienen te worden op het nieuwe Y-virus. Het X-virusvrij gemaakte Eerstelingenmateriaal bleek slechts zeer weinig minder hevig op de verschillende stammen van het Y-virus te reageren. Bij voorlopige proeven bleek het nieuwe Y-virus
met het snijden en het prikken van de knollen slechts uitermate weinig of niet te
zijn overgebracht. De zaailingen Dijkhuis 51.755 en Schilt 15 A 117 vertoonden
een overgevoeligheidsresistentie tegen het gewone Y-virus.
Via kasproeven met het ras Civa, dat te velde resistent is tegen het A-virus, kon
worden bewezen dat ook hier de resistentie het gevolg is van een soort overgevoeligheid.
In de nateelten van de aanvankelijk gezonde controleplanten bleek ook dit jaar
een hoog percentage M-virus voor te komen. Dit gold ook voor verschillende importpartijen; hier ging het steeds om „zwakke" stammen. De meeste rassen waren
zeer gevoelig voor het M-virus uit bepaalde Up to Date-klonen. Merkwaardig was
hierbij, dat sterk aangetaste planten óf helemaal niet bloeiden óf een sterke reductie van de bloemkroon vertoonden, zodat alleen de meeldraden uit de kelk te
voorschijn traden.
De in 1960 op vier verschillende kringerigheidsproefvelden uitgepote toetsrassen om te bepalen in hoeverre naast een kringerigheidscomponent nog een „fysiologische component" voorkomt, die in sommige rassen een necrotische gevlektheid
zonder kringen of bogen teweegbrengt, werden dit jaar naverbouwd. Alleen het
ras Susanna kwam daarbij met een zeer hoog percentage stengelbont voor de dag.
Dit wijst er op, dat in deze proefvelden nog een derde component, het stengelbontvirus, aanwezig is waarvoor Susanna nog vatbaarder is dan het reeds vatbare ras
Eersteling, of dat Susanna op het kringerigheidsvirus reageert met stengelbontsymptomen.
De resultaten van het onderzoek over de inwendige therapie bij planten worden
vermeld in het verslag van de betreffende werkgroep.

Laboratorium voor Virologie van de

Landbouwhogeschool

Uit bladeren van tabak kon een nucleoproteïnefractie met een sedimentatiecoëfficient van 80 S worden geïsoleerd. Na verwijdering van tabaksmozaïekvirusdeeltjes
met behulp van antiserum bleek deze fractie na fenolextractie nog infectieus ribonucleïnezuur te bevatten en kan daarom als een voorloper van complete tabaksmozaïekvirusdeeltjes beschouwd worden.
Na inoculatie met tabaksmozaïekvirus-nucleïnezuur kan eerder virus in de epidermis
worden aangetoond dan na inoculatie met het complete tabaksmozaïekvirus. De
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transportsnelheid van infectieuze deeltjes uit de epidermis naar het mesofyl bleef
in beide gevallen echter nagenoeg gelijk.
Een ziekte uit Ipomoea batatas uit Nieuw-Guinea kon met behulp van enting, sap
en bladluizen worden overgebracht. Zodoende werd aangetoond, dat de ziekte gelijkenis vertoont met het in de Verenigde Staten van bataten bekende virusziektecomplex „feathery mottle".
Uit Amerikaanse anjers werd een virus geïsoleerd, dat vermoedelijk identiek is
met het door Kassanis beschreven „mottle" virus. In muur (Stellaria media) werd
een virus aangetroffen, dat met sap is over te brengen en met het zaad overgaat.
Na infectie van tabak Samsun NN met tabaksmozaïekvirus treedt een sterke
stijging op van de polyfenoloxydaseactiviteit.
In een onderzoek over Lycopersicumvirus 3 bleek de zuivering van het virus nog
niet zo eenvoudig te zijn als men op grond van de literatuur zou menen.
In verband met bladrol van aardappelen wordt nagegaan in welke vorm en op
welke plaats het virus zich in vector en waardplant bevindt en wat de intrinsieke
eigenschappen van het virus zijn.

Onderzoekingen

over diagnosemethoden

voor virusziehten bij aardappelen

Ten einde internationaal eenheid te brengen in de benaming van het „nieuwe"
Y-virus (in het Duits Tabak-Rippenbräune-Virus en in het Engels tobacco veinai
necrosis virus), is voorgesteld dit virus in het vervolg aan te duiden als Y N -virus.
De proeven, waarbij aardappelplanten in verschillende stadia van ontwikkeling
en op verschillende tijdstippen na infectie als inoculum voor de bladtoets op Y N -virus
wordt gebruikt, werden voortgezet.
Daarnaast werd nagegaan of er enige invloed bestond van het aardappelras op de
betrouwbaarheid, waarmee het Y N -virus door middel van de bladtoets kan worden
aangetoond. Gevonden werd, dat het virus bij geen der vier beproefde
rassen direct na het rooien in de knol kon worden aangetoond. Het breken van de
kiemrust door middel van een rinditebehandeling had een gunstig effect op het aantonen van het Y N -virus, indien aangesneden knollen als inoculum voor de bladtoets
werden gebruikt. Het was echter niet mogelijk alle besmette knollen op deze wijze
te achterhalen. Het verwonden van de knollen had, evenals het breken van de kiemrust, een virusactiverende werking.
Indien gekneusde spruiten als inoculum voor de bladtoets werden gebruikt, bleek
het aardappelras invloed te kunnen hebben op het vaststellen van het Y N -virus. De
toetsing van spruiten, afkomstig van knollen van de rassen Bintje en Doré, gaf
zeer goede overeenstemming met het werkelijk al of niet aanwezig zijn van het virus.
Bij spruiten van knollen van het ras Sirtema was de overeenstemming minder
goed. Bij het zoeken naar de factoren, die deze verschillen kunnen veroorzaken,
werden aanwijzingen verkregen, dat het ras Sirtema meer remstoffen bevat dan de
rassen Doré en Bintje.
Zoals reeds eerder is medegedeeld, geeft de toepassing van gekneusde spruiten
als inoculum voor de bladtoets in het algemeen goede overeenstemming met het
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werkelijk aanwezig zijn van het virus. Deze betrouwbare overeenstemming werd
bereikt, indien de spruiten na het breken van de kiemrust der knollen bij hoge luchtvochtigheid gedurende drie weken bij een constante temperatuur van 20°C in het
donker opgroeiden. Bij een vergelijking tussen de op boven beschreven wijze en
geforceerd opgegroeide spruiten (waarbij temperatuur en luchtvochtigheid gelijk
waren) bleek, dat het virus in zeer weinig spruiten, opgegroeid volgens de geforceerde methode, kon worden aangetoond, hoewel deze gemiddeld viermaal zo lang
waren als de normaal opgegroeide. Waarschijnlijk is de leeftijd de belangrijkste
factor voor de virusvermeerdering in de spruit.
Dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. op verzoek van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Landbouwzaden en Aardappelpootgoed werd uitgevoerd, vindt plaats op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek. Het geschiedde in samenwerking met
het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool.

Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten

T.N.O.

Van enkele aminozuuranalogen, ni. p- en m-fluoorfenylalanine werd aangetoond, dat zij waarschijnlijk als echte systemische fungiciden werken en niet zoals
vele andere, vooral D-aminozuren, de resistentie van de plant verhogen. Verschillende aminozuren hebben naast een beschermende werking ook invloed op de groeistofhuishouding. De groeistofwerking wordt dan tegengegaan. Ook nicotinezuur en
nicotinezuuramide bleken deze beide eigenschappen te hebben. Over het antigroeistofeffect van fenylalanine en enkele andere verbindingen wordt nog een nader
onderzoek ingesteld. Naar aanleiding van het tweeledig effect dat aminozuren
kunnen hebben (bescherming en antigroeistofwerking) bij het proefobject komkommerkiemplant — Cladosporium cucumerinum — werd gezocht naar een eenvoudiger object, waarbij zijdelingse effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.
Dit werd gevonden in aardappelschijfjes, geïnoculeerd met Phytophthora infestans.
Ook hierbij werd de beschermende werking van D-aminozuren geconstateerd, alsmede de antagonering van b.v. L-serine ten opzichte van D-serine.
Een onderzoek over de enzymsystemen, die door Cladosporium cucumerinum
worden gevormd bij de aantasting van de komkommerplanten, maakte aannemelijk,
dat naast pectolytische en cellulolytische, ook proteolytische enzymen een rol spelen. Men krijgt de indruk dat de desintegratie van de celwanden bij een resistent
ras iets langzamer verloopt dan bij een vatbaar ras, zodat de resistentie ten dele
op de bouw van de celwand zou kunnen berusten. Ook andere enzymen spelen bij
de aantasting een rol; zo is ook een polyfenoloxydase aangetoond.
Wanneer natriumdimethyldithiocarbaminaat aan de wortels of bladeren van
komkommerkiemplanten wordt toegediend, kan men chromatografisch een viertal
fungitoxische stoffen in de plant aantonen. Twee hiervan werden geïdentificeerd, nl.
het /3-glucoside en het alaninederivaat van dimethyldithiocarbaminaat. Het alaninederivaat gaf de beste directe fungicide en systemische werking. Het effect wordt
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evenwel verminderd door in het plantesap aanwezige antagonisten, waarvan één het
L-histidine bleek te zijn.
Uit een tweetal Actinomyceten werden interessante antibiotica geïsoleerd. Getracht wordt het actieve principe te isoleren. Ook werd een groot aantal paddestoelen onderzocht op het voorkomen van bactericide en fungicide antibiotica. Soorten
van één geslacht bleken in dit opzicht belangwekkend te zijn.
Bij het verdere onderzoek over de systemische werking van procaine tegen echte
meeldauw bij diverse gewassen werd vastgesteld, dat de kieming van de conidiën
niet door het middel wordt beïnvloed en normaal verloopt. Eerst bij of vlak na het
binnendringen in de epidermiscellen treden sterke remmingen op.
Evenals het vorige jaar werd een groot aantal verbindingen door het Organisch
Chemisch Instituut T.N.O. gesynthetiseerd, die te Wageningen op hun systemische
werking tegen verschillende ziekten werden onderzocht.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

T.N.O.

Op het Proefstation voor Aardappelverwerking vond het onderzoek over de wekstof, een stof, die het vrijkomen van de larven uit de cysten bewerkstelligt, voortgang. Het bleek noodzakelijk te zijn de produktie van ruwe wekstof te vergroten.
Dit kon worden bereikt dank zij de medewerking van de Commissie voor het onderzoek inzake Planteteelt zonder aarde, waardoor te Naaldwijk de teelt van aardappelen in grindcultures ter hand kon worden genomen.
Extractie met aethylacetaat uit zure wekstofoplossingen bleek de beste methode
te zijn om daaruit zo actief mogelijke preparaten te verkrijgen. Actieve componenten werden vervolgens geïsoleerd volgens verschillende methoden. De beste was
voorlopig die, welke berust op discontinu meervoudige extractie. Aldus was het
mogelijk een preparaat te verkrijgen, dat bij 1 mg per 100 1 water even actief was
als vroegere preparaten bij 1 mg per 0,1 1 water.
De bereiding van grotere hoeveelheden actieve fracties, voldoende voor structuurbepaling van de wekstof, kan thans ter hand worden genomen.
Het Organisch Chemisch Instituut T.N.O. en het Centraal Laboratorium T.N.O.
bereidden een aantal stoffen, die vervolgens op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek op hun waarde als bestrijdingsmiddel voor het aardappelcystenaaltje werden onderzocht. Ook dit jaar werd veel aandacht besteed aan stoffen met
mogelijke systemische werking. Verder werden enkele niet systemische verbindingen onderzocht, die een goede nematicide werking bleken te hebben. De
praktische bruikbaarheid van deze stoffen zal mede afhangen van de prijsverhoudingen op de nematicidenmarkt.
Op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werd het onderzoek over
de biochemische achtergrond van de resistentie tegen het aardappelcystenaaltje
voortgezet. Bij zaailingen van kruisingen tussen de aardappel (Solanum tuberosum)
en de resistente soorten S. verneï en S. kurtzianum konden in tegenstelling tot kruisingen met S. andigenum geen verschillen worden gevonden in de gehalten aan
verschillende aminozuren. Ook de gehalten aan nucleoproteïnen verschilden niet
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noemenswaardig. De bij de S. andigenum-kruisingen geconstateerde verschillen houden dus of geen verband met de resistentie of de resistentie bij S. verneï en S.
kurtzianum berust op een andere basis.
Warburg metingen wezen uit, dat nog niet lokbare cysten een sterkere ademhaling hebben dan afgerijpte cysten.
Een onderzoek over de reproduktie van de parasiet bij verschillende larvenconcentraties in de grond toonde aan, dat de vermeerdering van eieren in
cysten en kunstmatig in de grond verspreide eieren gelijk was.
Bij de Stichting voor Planteveredeling vond het selectieprogramma met als basis
de resistentie in S. verneï en S. kurtzianum goede voortgang, terwijl een begin werd
gemaakt met de veredeling op basis van de resistentie in S. famatinae.
Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar de waarde van de resistentie in deze
wilde soorten, in verband met het voorkomen van rassen van het aardappelcystenaaltje. Aangetoond kon worden, dat er rassen van de parasiet bestaan, die S. verneï
kunnen aantasten. Van S. kurtzianum was dit reeds bekend.
Bij het toetsen van collecties wild materiaal werd zeer waarschijnlijk resistentie
gevonden in S. stoloniferum, een wilde aardappelsoort uit Mexico, die resistentie
bezit tegen alle beschikbare rassen van Phytophthora en tegen het nieuwe Y-virus.

Onderzoekingen

over

bladluizen

Zoals reeds in het rapport over 1960 werd vermeld, was de najaarsvlucht in 1960
gering van omvang. Hoewel de bladluizen reeds vroeg in 1961 actief werden, was
het aantal gevleugelde luizen dat de winterwaardplanten verliet en op aardappel
arriveerde klein. Dit gold niet slechts de perzikbladluis, maar ook het merendeel
der andere soorten, die van virusoverdracht verdacht worden. In de loop van het
seizoen bleef het aantal bladluizen op de zomerwaardplanten zeer klein en vluchten
van enige omvang traden niet voor de herfst op. Het jaar 1961 was dus uitzonderlijk
geschikt om vooruitgang te boeken in de strijd tegen door bladluizen overgebrachte virusziekten van aardappel. In de herfst bleek de bladluisbevolking zich hersteld te hebben. Begunstigd door het weer was de herfstmigratie naar de winterwaardplanten van grote omvang en veel eieren werden afgezet.
Op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werd begonnen met het
kweken van allerlei bladluissoorten, die verdacht worden van het overbrengen van
Y-virus, om ook gedurende de herfst en winter proeven te kunnen nemen over
het overbrengen van dit virus. De vele moeilijkheden, die het kweken en gedurende
de winter groeiend houden van allerlei onkruiden met hun bladluizen opleverden,
werden niet alle overwonnen. Het resultaat van de virusproeven is nog niet bekend.
In het kader van de strijd tegen de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
werd het onderzoek over de bladluissoorten, die deze boom als winterwaardplant
gebruiken, voortgezet en vrijwel tot afsluiting gebracht. Na ongeveer 10 jaar onderzoek staat nu vast, dat behalve de perzikbladluis (Myzus persicae Sulzer), nog
vier andere bladluissoorten min of meer frequent met succes op Amerikaanse vogelkers overwinteren. Dit is in de eerste plaats de hopluis (Phorodon humuli Schrank).
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een zeer gevreesde vijand van de hopcultuur, die op allerlei Prunussoorten overwintert, in sommige jaren gewoon op Amerikaanse vogelkers. Voorts hoort tot dit viertal
de pruimegrasluis (Rhopalosiphum padi L.), een als overbrenger van graanvirussen
gevreesde soort, die in Europa nagenoeg uitsluitend op de inheemse vogelkers
(Prunus padus) overwintert, maar soms op de Amerikaanse vogelkers overgaat.
De derde soort is de waterlelieluis (Rhopalosiphum nymphaeae L.), die de winter
op diverse Prunussoorten doorbrengt, in de zomer op allerlei waterplanten leeft,
soms onvoorstelbare hoeveelheden eieren op Amerikaanse vogelkers afzet, maar in
het voorjaar slechts tot ontwikkeling komt op bomen met abnormaal sterke groei,
b.v. in de vorm van lange waterloten. De vierde soort is de appelgrasluis (Rhopalosiphum insertum Wik.), die in de hele literatuur vermeld staat als uitsluitend op
appelachtigen (appel, peer, meidoorn, kwee, lijsterbes, mispel, enz.) te overwinteren en de zomer op grasachtigen door te brengen. Deze soort is in de tuinbouw
gevreesd wegens de ernstige schade, die door de eerste twee generaties op appel
en peer kan worden veroorzaakt. Het onderzoek heeft geleerd, dat de soort sporadisch
ook op perzik en sierperzik ( = p e r z i k x amandel) voorjaarskolonies vormt, terwijl
ze in de noordelijke provincies bepaald talrijk met succes op Amerikaanse vogelkers
overwintert, soms meer dan de perzikbladluis.
Er werd een poging gedaan enkele bladluisgroepen analytisch te bewerken, mede
in verband met een onderzoek over de waardspecifiteit van in bladluizen parasiterende sluipwespjes. De sluipwespjes bleken uitstekende systematici te zijn, maar soms
hielden ze zich niet aan de in de literatuur gangbare systematiek van de bladluizen.
Dit deed de vraag rijzen of niet de systematiek op onjuiste grondslagen was gebaseerd. In het kader van dit onderzoek werd een bewerking van het geslacht
Therioaphis, met enige uitermate schadelijke soorten, voltooid, terwijl een onderzoek over Iziphya onmogelijk bleek zonder zeer uitgebreid kweekwerk, waarvoor
de faciliteiten ontbreken. Het bewerken van het boven reeds genoemde geslacht
Rhopalosiphum, waarvan enige leden èn door directe schade èn als virusoverbrengers
gevreesd zijn, werd zover gevoerd als het thans beschikbare materiaal toelaat.
De onderzoekingen over bladluizen worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. Bij de werkzaamheden wordt
samengewerkt met de N.A.K., het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, het Rijkslandbouwconsulentschap voor Planteziekten en vele andere instellingen
in binnen- en buitenland.

Onderzoekingen

over mijten

Eveneens onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werden onderzoekingen verricht over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten. De werkzaamheden geschiedden vanuit het Zoölogisch Museum te
Amsterdam. Er was veel samenwerking met o.a. de Planteziektenkundige Dienst, het
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek en het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond.
In het afgelopen jaar kregen vooral de bloembollenmijten veel aandacht, in
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het bijzonder het genus Rhizoglyphus. Voorts werd gewerkt aan de oplossing van
enige nomenclatorische puzzles op het gebied van de spintmijten.

Proefstation

voor de Groente- en Fruitteelt onder glas

Ten aanzien van het optreden van vuur in freesia's werd een beter inzicht verkregen wat betreft de invloed van weersomstandigheden en de toestand van het
gewas.
Op het gebied van virusziekten bij tomaat werd nagegaan in hoeverre groeiomstandigheden en combinaties van virussen aansprakelijk gesteld moeten worden voor
het optreden van hevige, met necrose gepaard gaande ziektebeelden. Voor voetrot
bij tomaat werden o.a. toetsmethodieken ontwikkeld in verband met veredeling op
resistentie tegen kanker en rhizoctonia.
Bij andijvie werd het verband tussen voetrot en een moeilijk determineerbare
fycomyceet verder onderzocht.
De proefnemingen ter bestrijding van wit in komkommer werden op landelijke
basis aangepakt. In Naaldwijk werd vooral aandacht geschonken aan de biologie
van de meeldauwschimmel.
Bij de bestrijding van de wortelduizendpoot bleek lindaan goede mogelijkheden
te bieden. Daarom werd tevens nagegaan in hoeverre dit middel ook voor andere
doeleinden aldrin zou kunnen vervangen.
Opvallend goede resultaten werden bij de biologische bestrijding van spint verkregen met de nieuwe roofmijt Phytoseuilus riegeli.

Proefstation

voor de Groenteteelt in de volle grond

Bij bespuitingsproeven in witlofkuilen werd met rogor een zeer goede bestrijding tegen de witlofvlieg verkregen. Er wordt echter met klem op gewezen, dat dit
middel uit het oogpunt van de volksgezondheid te gevaarlijk is om in de kuil toe
te passen. Rogor laat namelijk een te grote dosis schadelijk residu in het witlof
achter.
Bij een groot aantal groentegewassen werden weer chemische onkruidbestrijdingsmiddelen beproefd. Tevens werd de rijenbespuiting in het onderzoek betrokken, welke methode vele voordelen biedt.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Een methode voor het uitvoeren van kunstmatige infectie van appelmeeldauw op
appelblad werd geperfectioneerd. In de huidige vorm is deze werkwijze vooral geschikt voor toetsing van de werking van fungiciden tegen appelmeeldauw, voordat
toetsing in veldproeven plaatsheeft. In veldproeven bleek acricid een gelijkwaar94

dige of betere werking tegen appelmeeldauw te hebben dan karathane. Acricid
veroorzaakte op Golden Delicious soms vrij ernstige fytotoxische verschijnselen
in de bladeren, met name na bespuiting in de tweede helft van april.
Naast de studie van de verspreiding van sporen van Gloeosporium perennans en
G. album werd aandacht geschonken aan de omstandigheden, die op infectie
van de vruchten van invloed zijn. Kunstmatig verwekte kankers van G. perennans
bleken tussen 27 mei en 13 november ongeveer vijftigmaal meer sporen te hebben
verspreid dan op dezelfde datum verwekte kankers van G. album. Voorlopige inoculaties van vruchten wezen er op, dat een bevochtigingsduur van de vruchten
van 1/i tot 23/4 uur reeds voldoende is om een flinke infectie tot stand te brengen.
In het onderzoek over de mogelijkheden van een gecombineerde chemische en
biologische bestrijding van Tortriciden in boomgaarden werd voor het derde achtereenvolgende jaar getracht een selectief bestrijdingsschema uit te voeren. Hoewel
het spuitprogramma vermoedelijk selectiever was dan in voorgaande jaren, kwam de
parasitering van de Tortricide rupsen niet hoger dan 3 % . De vruchtbladroller Adoxophyes reticulana vertoonde een grote tweede vlucht, waaruit zich een zeer grote
rupspopulatie op de bomen ontwikkelde, die ondanks bespuitingen met thuricide
(Bac. thuringiensis) vrij veel vruchten beschadigde. De heggebladroller Cacoecia
rosana was in veldproeven vrijwel ongevoelig voor bespuitingen met bacillaire
preparaten. De sluipwespsoort Trichogramma embryophagum cacoeciae, ecotype
pallida bleek de eieren van de vruchtbladroller te parasiteren.
Laboratoriumproeven betreffende de bestrijding van Orthosia incerta toonden aan,
dat de rupsen van deze voorjaarsuil zeer gevoelig zijn voor besmetting met Bacillus
thuringiensis, polyedervirus afkomstig van Mamestra brassicae en polyedervirus,
afkomstig van Malacosoma neustra.
De resistentie van fruitspint tegen organische fosforverbindingen neemt nog
steeds toe. Het gelukte echter met ovo-larviciden, ter bestrijding van de eerste
generatie van het fruitspint rond de bloei, gevolgd door een bespuiting met fungiciden ter bestrijding van appelmeeldauw in de zomermaanden een zeer bevredigende bestrijding te verkrijgen. Vaak is het gewenst een acaricide toe te passen
zodra de bespuitingen tegen appelmeeldauw beëindigd worden.
In de gecombineerde chemisch-biologische bestrijding van fruitspint werden goede resultaten verkregen; deze moeten echter toegeschreven worden aan chemische
middelen, o.m. karathane.
In laboratorium- en veldproeven werd gevonden, dat de insekticiden isolan,
chloorbenside en thiodan en de fungiciden captan en TMTD weinig of geen nadelige werking hebben op roofmijten van het fruitspint.
Het biocoenotisch onderzoek van boomgaarden, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. plaatshad, werd afgesloten.
Gebleken is, dat de fysiologische conditie van de vruchtboom van grote betekenis
is voor de ontwikkeling van Metatetranychus ulmi. Voorts werd een positieve
correlatie gevonden tussen het totale stikstofgehalte van bladeren en de dichtheid
van de mijtenpopulatie. Tevens bleek, dat de in grote aantallen aanwezige roofmijten en roofinsekten in de onbespoten percelen, waarin wel grondbewerking, bemesting en snoei waren toegepast, niet in staat waren de sterke ontwikkeling van
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M. ulmi, die een gevolg was van deze cultuurmaatregelen, tot beneden een schadelijk
niveau te reduceren.
De bestrijding van eenjarige onkruiden met chemische middelen gaf bij bessen,
bramen, frambozen en pitvruchten geen problemen meer; in alle gevallen kan
simazin gebruikt worden. Een nieuw middel ter vervanging van dalapon voor de
bestrijding van kweekgras gaf teleurstellende resultaten; in enkele gevallen trad
ernstige schade aan het gewas op. Najaarsbespuitingen van aardbeien, ter vervanging van de gevaarlijke voorjaarsbespuitingen, leken veelbelovend. In windschermen en elzen werd bij de bestrijding van kweekgras en eenjarige onkruiden
succes bereikt met een combinatie van dalapon en atrazin.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Bij de ziektenbestrijding vroeg uiteraard de verwelkingsziekte veel aandacht. Hoopgevende resultaten werden zowel in de kas als te velde bereikt door grondontsmetting
met trapex. In de herfst werden daarom met dit middel enkele proeven op praktijkschaal opgezet bij clematis, rhododendron en Chamaecyparis.
Bladvlekkenziekte in rhododendron werd met succes bestreden door de bespuitingen met aagrano 0,4% voort te zetten tot half november. Een behandeling van de
wortels met agrimycine bleek ook bij Chaenomeles de aantasting door wortelknobbels belangrijk te verminderen. Bij de proeven over bestrijding van kalkvlekkenziekte in Lonicera was koperoxychloride 0,5% het beste van de beproefde midelen,
hoewel het effect niet afdoende was.
De proeven inzake chemische onkruidbestrijding op zaaibedden van bos- en
haagplantsoen leverden weer enkele belangrijke gegevens op. Zo bleek een voorjaarsbepuiting met simazin op eenjarige naaldhoutgewassen uitstekend mogelijk te zijn,
alleen larix was voor dit middel enigszins gevoelig. De middelen diquat en paraquat
lijken goede mogelijkheden te geven ter bestrijding van het onkruid vóór de opkomst van het gewas op zaaibedden. De afbraak van simazin in de grond op het
permanente simazinproefveld verliep nog steeds bevredigend, zodat in de herfst
nog een simazinbespuiting op de Boskoopse veengrond kon worden geadviseerd.

Proefstation

voor de

Bloemisterij

Bij het virusonderzoek werd naast een methode voor het aantonen van het chrysanten B-virus, een serologische methode voor het aantonen van het schadelijke
Cucumisvirus in chrysantenplanten uitgewerkt. Dat verscherping van de selectie
op het virus niet overbodig is, bleek uit vergelijkende veldproeven, waarbij negen goedgekeurde herkomsten van drie rassen werden opgeplant. Het ras Chatsworth
vertoonde gemiddeld 7 3 % , het ras Migoli 1 5 % en het ras Jacob Maris 3 % Cucumisvirus.
Bij grondontsmetting met trapex tegen Fusarium oxysporum bij Amerikaanse anjers, was een dosering van 100 cc/m 2 niet afdoende.
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De Phialaphoraschimmel, die saprofytisch zeer lang in de grond kan overblijven,
bleek na twee jaar niet meer aanwezig te zijn in grond van een tablet, die in sterke
mate aan uitdroging onderhevig was geweest.
De goede resultaten van het grondstomen en een behandeling met zineb bij
cyclamen werden bevestigd. Binnen de cultivars werden grote verschillen in vatbaarheid voor Cylindrocarpon gevonden tussen de selecties van de verschillende
kwekers.
Het spint in kassen vertoont in het algemeen een afwijkend diapausepatroon in
vergelijking tot het spint buiten. Dank zij deze afwijkende manier van overwinteren,
was een winterbespuiting in rozenkassen in vele gevallen succesvol, speciaal waar
het resistent spint betrof. Een onderzoek over de werkzaamheid van nieuwe middelen tegen multiresistente spintpopulaties bracht drie bruikbare middelen aan het
licht.

Proefstation

voor de

BloembollencuUuur

De onkruid- en ziektebestrijdingsproeven hadden in de eerste plaats betrekking
op het toetsen van nieuwe middelen op hun onkruiddodende werking.
Voorts werd een studie gemaakt van de nevenverschijnselen bij de bestrijding
van vuur in tulpen. Getracht werd een inzicht te krijgen in de invloed, die de cultuuromstandigheden kunnen uitoefenen op het optreden van bolrot bij narcissen.
Op het gebied van de grondontsmettingsmiddelen werden nieuwe middelen
getoetst, terwijl ook de wijze, waarop ze moeten worden toegepast, werd onderzocht.

Werkgroep

Harmonische

Bestrijding

van Plagen

T.N.O.

Onder auspiciën van deze werkgroep werden op verschillende instellingen onderzoekingen gedaan, ter ondersteuning van het streven naar een beperkter gebruik
van giftige bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek is onderverdeeld in aspecten betreffende de populatie-dynamica, hormonale bestrijding, resistentie van organismen
tegen chemische bestrijdingsmiddelen, relatie plant-dier, invloed van chemische bestrijding op de fauna en pathogène micro-organismen.
Op het gebied van de populatie-dynamica werden op het Proefstation voor de
Fruitteelt in de volle grond onderzoekingen gedaan over de invloed van cultuurmaatregelen in de fruitteelt op de populatie-ontwikkeling van fytofage mijten en hun
predatoren, over de relaties tussen roofmijten en hun fytofage prooidieren op fruitbomen en het populatieverloop van Tortriciden. Bladluizen en hun parasieten
in de fruitteelt was een onderwerp, dat op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek te Wageningen werd bewerkt. Het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur hield zich bezig met de oorzaak van het verband tussen larvale dichtheid en groei bij Bupalus piniarius. De bevolkingsdynamiek van
de Bupalus werd bestudeerd op het Zoölogisch Laboratorium van de Landbouw97

hogeschool. Ten slotte werden op het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt
onder glas onderzoekingen gedaan over de betekenis van roofvijanden van het kasspint.
De onderzoekingen over de mogelijkheden voor hormonale bestrijding vonden
voor het merendeel plaats op het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool. Bij de coloradokever werden werkingsmechanismen van het juveniele hormoon bij de imago bestudeerd, terwijl tevens biochemisch onderzoek werd
gedaan in verband met de diapauze van dit dier. Voorts werd een uitvoerige studie
gemaakt van de fysiologische achtergrond van de faseverschillen bij de treksprinkhaan. Op het Agrobiologisch Laboratorium Boekestein werd onderzoek gedaan over
de werking van verschillende stoffen op poppen van de coloradokever.
Het resistentie-onderzoek heeft betrekking op twee soorten spint, n.1. Metatetranychus ulmi en Tetranychus urtica (Proefstations voor de Fruitteelt in de volle
grond en voor de Bloemisterij en Agrobiologisch Laboratorium Boekestein). Op het
Laboratorium voor Insekticidenonderzoek is de fysiologische achtergrond van de
spintresistentie in bewerking.
Het onderzoek over de relatie tussen plant en dier was gericht op de invloed van
de voedselplant op de ontwikkeling van insekten- en mijtenpopulaties. Het werd
uitgevoerd op het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond en het Instituut
voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur.
De invloed van de chemische bestrijdingsmiddelen op de fauna en de mogelijkheden tot beperking van het gebruik van chemische middelen werden bestudeerd
op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, het Laboratorium voor
Entomologie van de Landbouwhogeschool en de Planteziektenkundige Dienst.
Het zoeken naar micro-organismen, die pathogeen zijn voor insekten betrof in
de eerste plaats virussen (Laboratorium voor Virologie van de Landbouwhogeschool).
Op het Laboratorium voor Toegepaste Entomologie van de Universiteit van Amsterdam werd voortgegaan met het onderzoek over de werking van Bacillus thuringiensis
ten opzichte van verschillende insekten, terwijl op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek gezocht werd naar een methode om nauwkeurig de lethale dosis
van een B. thuringiensis-preparaat voor een bepaalde rupsesoort te bepalen. Ten
slotte werden op het Agrobiologisch Laboratorium Boekestein verschillende bacteriepreparaten vergelijkenderwijze beproefd.
Voor een uitgebreider verslag van de onderzoekresultaten wordt verwezen naar de
jaarverslagen van de genoemde instellingen.

Studiegroep

Nachtvorst

In 1961 traden gedurende de in dit jaar zeer vroege bloeiperiode geen nachtvorsten op, zodat het onderzoek weinig resultaten kon opleveren. De routinewaarnemingen van het K.N.M.I. werden voortgezet. In een proef, waarbij verschillende
typen kacheltjes werden vergeleken, werden temperatuurmetingen verricht.
Er werd een begin gemaakt met fysiologisch onderzoek over nachtvorstschade
aan bloesem.
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Bespuitingen met duraset, Californische pap en ureum veroorzaakten geen verschuiving van de bloeitijd. Plaatselijk, met name in de Noordoostpolder trad er ten
opzichte van de ontwikkeling van het gewas op 28 mei extreem late nachtvorst op.
De hierdoor veroorzaakte zeer grote verschillen in optredende schade waren aanleiding tot het instellen van een onderzoek over de mogelijke oorzaken van deze verschillen. Hiertoe werd een enquête ingesteld onder vrijwel alle fruittelers in de
polder, aangevuld met door het K.N.M.I. verrichte vruchttellingen. Uit dit onderzoek
bleek, dat de mate van beschutting en het tijdstip van grondbewerking beslissend
waren geweest.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch
Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

In het kader van het onderzoek naar de omstandigheden, waaronder nachtvorst
optreedt, werd tijdens enige heldere nachten met weinig wind de verticale warmtestroom in de grond, alsmede de nettostraling aan het aardoppervlak met behulp van
een stralingsbalansmeter volgens Schulze gemeten. Met het laatste instrument werden echter moeilijkheden ondervonden, zodat geen bruikbare gegevens werden verkregen.
Uitgaande van de nachtelijke warmtebalans van het aardoppervlak werd door
middel van berekening nagegaan, welk effect van verschillende methoden ter bestrijding van nachtvorst kan worden verwacht. Beregening was ruimschoots voldoende om bij de in ons land voorkomende extreme omstandigheden in de groeiperiode
bevriezing van plantedelen te voorkomen.
Een nieuw model oliekachel bleek bij een bezetting van 200 stuks per ha zoveel
stralingswarmte te kunnen leveren, dat beproeving van deze methode gerechtvaardigd is. In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek en het Rijkstuinbouwconsulentschap Roermond werden in de nacht van 27 op 28 mei in een boomgaard te Maasniel proeven genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van bovengenoemd nieuw type oliekachel. De temperatuur werd zowel met onbeschermde
kwikthermometers als met in de boom aangebrachte thermokoppels gemeten. De
temperatuurverhoging bleek bij een bezetting van 200 kachels per ha hoogstens
2°C te zijn.
Voorts werd nagegaan, hoe groot de absorptie en de verstrooiing van straling door
waterdruppeltjes is. Deze blijken af te hangen van de straal van de druppeltjes ( a ) ,
de complexe brekingsindex (m) van water en de golflengte (A.) der straling. De
theorie van Mie geeft deze absorptie en verstrooiing exact, doch de berekening is
moeilijk uit te voeren. Voor 9 discrete waarden van de complexe brekingsindex en
voor een twintigtal waarden van de grootheid 2xa/X werd de som van absorptie en
verstrooiing berekend.
De laboratoriumproeven ten dienste van het onderzoek over de invloed van weerfactoren op het optreden van Phytophthora infestans in aardappelen werden voortgezet. De onderzoekingen in het veld, zoals in 1960 uitgevoerd, werden herhaald.
Tot de belangrijkste gevolgtrekkingen behoort dat de kiemkracht van losse conidiën
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sterk afhangt van de hoeveelheid zonneschijn, waaraan deze blootgesteld zijn geweest.
De afhankelijkheid van de luchtvochtigheid is slechts gering. Voorts bleek, dat de
eerste infectie na een niet-kritieke periode in de namiddag of avond plaatsvindt, in
verband met de rijping van de conidiën. 's Morgens kan een eventuele infectie
worden voorspeld, waarna efficiënt voorbehoudend kan worden gespoten.
Het onderzoek over de invloed van weerfactoren op het optreden van valse
meeldauw (Peronospora destructor) in uien werd weer opgenomen. Het is er thans
op gericht te geraken tot een waarschuwingssysteem, dat de infectie voorspelt en
niet alleen signaleert, zodat door tijdig spuiten epidemieën zoveel mogelijk kunnen
worden voorkomen. Het epidemiologisch onderzoek werd gekoppeld aan dat van
Phytophthora infestans in aardappelen, aangezien gebleken is, dat de beide schimmels vrijwel dezelfde reacties vertonen op de eco-klimatologische factoren. De
invloed van de luchtvochtigheid op de kiemkracht van losse conidiën bleek, evenals
bij Phytophthora infestans vrij gering te zijn, die van de ultraviolette straling
was evenwel zeer markant.

Laboratorium

voor Entomologie

van de

Landbouwhogeschool

Een belangrijk aantal onderzoekingen kwam tot afsluiting. In de eerste plaats betrof dit een onderzoek over het effect van temperatuur, regenval en straling op de
residuwerking van enkele insekticiden. Hierbij werd o.m. gevonden, dat hoge temperatuur en ultraviolette stralen de werkingsduur van DDT- en parathion-residu's
aanmerkelijk kunnen bekorten. De overige beëindigde onderzoekingen hadden betrekking op de epidemiologie van de koffiebessekever aan de Ivoorkust, de rol van
hormonen bij de vorming van de zgn. fasen der treksprinkhanen, de fysiologie
van het synchronisme tussen een parasitaire vlieg en zijn gastheer, een spanvlinder,
seizoenfluctuaties in de populatiedichtheid van de melige koolluis in Nederland en
de rol van diens parasiet, Aphidius (Diaeretiella) rapae, en ten slotte virusoverdracht en vectorbestrijding in pootaardappelgewassen.
De bewerking van een omvangrijk wantsenmateriaal ten behoeve van een onderzoek over afstammingsreeksen binnen deze onderorde kwam vrijwel gereed.
Het onderzoek over het diapauzegedrag van de coloradokever bracht aan het licht,
dat dit diapauzegedrag onafhankelijk is van de toestand van de Ovaria. Voorts werd
geconstateerd, dat de degeneratie van de vliegspieren één van de voornaamste kenmerken van de diapauze is. Veel aandacht werd besteed aan het gedrag van de
vliegspiermitochondriën onder invloed van het hormoon van de corpora allata en aan
het mechanisme van de toxische werking van enkele organische fosfaatverbindingen.
In het kader van de Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen T.N.O. werd
voortgegaan met het onderzoek over het effect van een vereenvoudigd spuitschema
in een appelboomgaard.
Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werd begonnen met proeven over de rol van hormonen bij de sociale en individuele
voortplanting van de honingbij.
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Zoologisch Laboratorium

van de

Landbouwhogeschool

In 1961 werden de routinemetingen over dichtheid, mortaliteit en voortplanting
van Bupalus piniarius voortgezet, zodat thans wordt beschikt over gegevens van elf
opeenvolgende jaren. Gezocht werd naar een dichtheidsafhankelijk effect, dat regulerend op de aantallen zou inwerken. De werkzaamheid van een dergelijk effect
kon worden aangetoond. Door gebruik te maken van het principe, dat de totale
mortaliteit van eistadium tot vlinderstadium is samengesteld uit de som van alle
mortaliteitsinvloeden, die in successie op de verschillende stadia inwerken, werd
vastgesteld, dat de fluctuaties in dichtheid vrijwel geheel door de sterfte in het larvale stadium worden bepaald.
De relatie tussen de parasietvlieg Eucarcelia rutilla en diens voornaamste gastheer
Bupalus piniarius werd op een aantal punten nader onderzocht. Herhaling van
kweekproeven met rupsen geparasiteerd in elk van de larvale stadia, gaf een aanzienlijk lagere mortaliteit van de vliegemaden in de jongere rupsen te zien dan in
1960 gevonden werd. In samenhang met deze kweken werd sectie op een groot aantal rupsen verricht ter vaststelling van de exacte vestigingsplaats, alsmede de toestand van de made in afhankelijkheid van het rupsstadium. Bij elke vervelling van
de rups migreert de made op zodanige wijze, dat er een karakteristiek littekentje
achterblijft in het integument juist achter de kop van de gastheer. Aanwijzingen
werden verkregen dat deze migratie pas dan achterwege blijft, als de made zich
gevestigd heeft in de spieren in de kop van de gastheer.
Experimenten met een speciaal ontworpen olfactometer verschaften aanwijzingen,
dat de geur van dennenaalden inderdaad door de vrouwelijke vliegen gepercipieerd
kan worden; een vermogen dat echter alleen aan het einde van de pre-ovipositieperiode gedurende enige dagen aantoonbaar bleek te zijn.
Het oriënterend onderzoek over de rusthouding van diverse soorten dennerupsen werd afgesloten.

Laboratorium

voor

Insekticidenonderzoek

Er werd een begin gemaakt met een veel belovend onderzoek over esterasen
met behulp van agar-gel elektroforese.
Bij de werkzaamheden die betrekking hebben op het lot van dieldrin en aldrin in
de grond, werd een nieuwe bepalingsmethode voor dieldrin gebruikt, die veel minder omslachtig is dan de oude. Daar staat tegenover, dat het (nog) niet mogelijk is
er ook aldrin mee te bepalen.
De moeilijke kwestie van de „clean-up" na incubatie van dieldrin met grond gedurende een zekere tijd (tot 24 uur) werd nader bestudeerd. Het is thans mogelijk
zeer kleine hoeveelheden dieldrin in een monster zandgrond of geestgrond te bepalen. Met kleigrond worden geen moeilijkheden verwacht, doch met dalgrond
is de clean-up nog niet gelukt.
In voorbereiding is een onderzoek over de afbraakprodukten van paraoxon bij de
huisvlieg. Er werden vorderingen gemaakt met het synthetiseren van theoretisch
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mogelijke afbraakprodukten, die niet in de handel verkrijgbaar zijn en met het isoleren van deze en andere verwante stoffen uit mengsels, waarin zij naast elkaar voorkomen.
Met behulp van een door Gomori beschreven en aan onze doeleinden aangepaste
colorimetrische methode voor de bepaling van Cholinesterase en ali-esteraseactiviteit
werd een nadere studie gemaakt van de eigenschappen van deze enzymen. De grote
gevoeligheid van de methode opent vele mogelijkheden voor het onderzoek van
zeer kleine hoeveelheden weefsel (1/100 vlieg, één individu van Tetranychus urticae).
Van belang is voorts, dat de ali-esteraseactiviteit tegenover het hierbij o.a. als
substraat gebruikte a-naphtylacetaat zeer veel hoger is bij OP-gevoelige dan bij
OP-resistente vliegen, zodat de methode ook perspectieven opent voor het resistentie-onderzoek.
Dezelfde kleurreactie werd gebruikt voor het zichtbaar maken van in agar-gel
door elektroforese gescheiden esterasen. Agar-gel elektroforese toonde de aanwezigheid in huisvliegen aan van tenminste 10 verschillende esterasen met hydrolytische
activiteit ten opzichte van a-naphthylacetaat. Een begin werd gemaakt met een
onderzoek van de elektroforesepatronen in verschillende stammen en individuele
vliegen, alsmede over de substraatspecificiteit der gescheiden esterasen en hun genetische bepaling.
De studie van de in OP-resistente vliegen aanwezige afbraakenzymen werd
voortgezet. Er werd een volledige bevestiging van de vroegere resultaten verkregen.
De synergistische werking van bepaalde organische fosforesters bij resistente
vliegenstammen werd niet verder onderzocht. Het principe, waarop die werking
berust, is vrij goed bekend door voorafgaand onderzoek. Dit laatste leidde zelfs tot
de voorspelling, dat dergelijke Synergisten zouden kunnen bestaan. Thans verkeert
het project in een stadium, waarbij de meest effectieve aanpak zou moeten bestaan
uit een uitgebreide screening van fosforesters en verwante verbindingen. Deze
werkmethode valt buiten het programma van het laboratorium.
Bij een studie van de localisatie van het ali-esterase gen bij resistente vliegen, het
zgn. a-gen, werd gebruik gemaakt van een stel Italiaanse vliegenstammen, die
recessieve „markergenes" bevatten voor verschillende chromosomen. Door middel
van goed gekozen kruisingsproeven met deze stammen kon worden vastgesteld, dat
het a-gen op het vijfde chromosoom ligt. Tevens bleek, als toevallige bijkomstigheid,
dat in één van de „marker-strains" ( = stammen met „marker-genes") een factor voor
lage ali-esterase activiteit voorkwam, die geen resistentie tegen OP-verbindingen
geeft. Dit is het eerste voorbeeld, van een uitzondering op de regel, dat OP-resistente
vliegen een lage, en gevoelige vliegen een hoge ali-esteraseactiviteit hebben. Uit
kruisingsproeven werd het waarschijnlijk, dat de bewuste factor inderdaad een allel
is van het a + - g e n .
Ten behoeve van het onderzoek over resistentie bij spintmijten werd een kweek
van deze dieren opgezet op geïsoleerde bonebladeren. Er worden twee stammen
gekweekt, nl. één gevoelige (S) en één resistente ( R ) . Er bleek een gering, maar
significant verschil te bestaan tussen de esteraseactiviteiten van beide stammen ten
opzichte van a-naphthylacetaat, waarbij de grootste activiteit gevonden werd bij de
gevoelige stam (factor R / S ca. 0,7). Het verschil was aanwezig bij volwassen nondia102

pauze ÇÇ en bij çfcf en ÇÇ, die in diapauze verkeerden. Gezien het feit, dat de
resistente stam verkregen werd door vijf terugkruisingen met de gevoelige stam (gevolgd door selectie met gif), terwijl bleek dat de resistentie op één genetische factor
berust, moet voorlopig worden aangenomen, dat het gevonden verschil in esteraseactiviteit direct of indirect door deze factor veroorzaakt wordt. Er werden voorts
aanwijzingen verkregen voor het bestaan van minstens twee esterasen, die a-naphthylacetaat kunnen splitsen.
Een belangrijk punt dat de aandacht heeft gehad en nog heeft, is het vinden van een
geschikte gevoeligheidsbepaling voor spintmijten. De bestaande methoden hebben
specifieke bezwaren; er wordt getracht aan de hand van een vrij nieuw idee (nl. gegebruik van dampvormige vergiften) een verbeterde methode te ontwikkelen.
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LAND- EN T U I N B O U W T E C H N I E K

Instituut voor Landbouwtechniek

en

Rationalisatie

Een van de belangrijkste onderzoekterreinen was dat van het transport van landbouwprodukten. Wat het transport van geoogste veldgewassen betreft stond de zelflossende wagen in het middelpunt. Van de drie typen, nl. kipwagens, omgebouwde bestaande landbouwwagens en de universele zelflossende wagen bleek de laatste,
gebaseerd op de stalmeststrooier en ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse landbouwwerktuigenindustrie, de meeste toepassingsmogelijkheden te hebben. De loscapaciteit voor b.v. aardappelen bedroeg rond 1 ton per minuut. Het gevolg hiervan was, dat de capaciteit van het verdere transportmechanisme (transporteurs, boxenvullers) onvoldoende was. Momenteel kan reeds worden gezegd, dat
in principe de oogstmachine met voorraadbak (graantank, kipbare verzamelbak op
aardappel- en bieterooiers), in combinatie met een tweetal zelflossende wagens in
vele gevallen een gelijktijdige oogst en afvoer door twee personen mogelijk maakt.
Een derde persoon kan de verzorging in de opslagplaats eventueel bewerkstelligen.
Dit kan ook worden gesteld voor het inkuilen in sleufsilo's, zij het dan dat daarbij
de maaikneuzer het in te kuilen produkt meteen in de meerijdende wagen blaast.
Verder werd aandacht besteed aan het transport op het erf en in de gebouwen,
o.a. aan de automatisering bij de voedering van varkens en kippen. Ook bij de voedering van rundvee zijn rationalisatiemogelijkheden met behulp van technische
apparatuur aanwezig. Gebleken is, dat de inrichting van vele bestaande gebouwen
beperkingen opleveren. Ten einde een indruk van de mogelijkheden te geven zij
vermeld, dat het aantal manminuten per koe en per dag nodig voor voeren en uitmesten in handwerk van 6 minuten kan worden teruggebracht tot 2V2 minuut in
een stal van 20 stuks melkvee, onder gebruikmaking van voorraadvoedering en een
half-automatische uitmestinstallatie.
Het onderzoek bij de grondbewerking over de gebruiksmogelijkheden van de
spitmachine leverde naast de reeds eerder verkregen verbetering van de grondligging, ook een verbetering van het onderdekken van plantenresten op.
Er werd een aanvang gemaakt met de bouw van een grondbak, voor de uitvoering
van grondbewerkingsproeven onder zo veel mogelijk geconditioneerde omstandigheden.
Bij de proefnemingen op het gebied van graanoogstmethoden
werd het onderzoek over de graanzwaden afgesloten. Als voornaamste resultaat kwam naar vo104

ren, dat het zwadmaaien van graan alleen als voorloper voor het maaidorsen onder
bepaalde omstandigheden met succes kan worden uitgevoerd. Het levert vooral dan
voordelen op, wanneer er kans bestaat op windschade (wintergerst, bepaalde soorten
wintertarwe en haver). Ook bij het maaidorsen van zware, legerende gewassen kan
het zwadmaaien een voordeel betekenen, omdat men de mogelijkheid krijgt een
droger produkt te verwerken.
Bij het onderzoek over de winning van het stro, speciaal in het noordoosten van
ons land, bleek het opstapelen van strobalen op een balenslede achter de opraappers en het stapelen van deze balen met behulp van een speciale voorlader op een
wagen zeer wel mogelijk te zijn. Men komt daarbij tot zeer hoge laadcapaciteiten,
terwijl het laadwerk eventueel door één man kan worden uitgevoerd (tot 10 ton
per u u r ) . De afronding van een dergelijke snelle stro-afvoer levert echter nog problemen op. Het nadrogen van haaltjes in de stapel bleek een wezenlijk voordeel van
deze oostmethode te zijn.
De verwachting van een toenemend gebruik van de looftrekker in de aardappelcultuur werd bewaarheid. Vooral bij de teelt van pootaardappelen werden meerdere looftrekkers ingezet. Het onderzoek was vooral weer gericht op het verband tussen de rugopbouw en de kwaliteit van het geleverde werk, ten einde een zo kluitvrijmogelijke rug te krijgen ten behoeve van het latere mechanisch rooien. In vele gevallen was het mogelijk beide doeleinden na te streven, waarbij het werken onder de
juiste omstandigheden (bodemvochtigheid en grondsoort) één van de belangrijkste uitgangspunten bleek te zijn.
Bij het oogsten van aardappelen kwam wederom de waarde van het verzorgingssysteem Ramondt tot uiting, waardoor het aantal personen aan de leestafel dikwijls
tot één — en in enkele gevallen tot nul —- kan worden gereduceerd door bij de verzorging van de grond speciale aandacht te besteden aan het voorkomen van kluiten.
Door het werken met een machine met verzamelbak kan ook de man aan de opzakinrichting verdwijnen. Monsteronderzoek toonde aan, dat de beschadiging door
de val in de verzamelbak (met valbreker) zeker niet groter is dan bij het opvangen
in en het later weer storten uit zakken. De mechanisatie van de aardappeloogst nadert een stadium van zeer grote arbeidsproduktiviteit (25 - 35 min. per ha, inclusief
transport en opslag).
Het onderzoek op het gebied van de mechanisatie van de teelt van suikerbieten
vond voortgang. Het minimum aantal handwerkuren in het voorjaar bleek door
mechanische bewerkingen, uitgaande van een goede beginstand, aanzienlijk te
kunnen worden teruggebracht. Het verwachte cijfer van 20 à 25 uren per ha was
slechts in een zeer gunstig geval bereikbaar. Vooral de onkruidbezetting speelde
een grote rol. Belangrijk was verder, dat het tijdstip van het „corrigerend wieden"
weinig invloed had op de opbrengst, zodat kan worden verwacht, dat in de toekomst
1 man 4 à 5 ha bieten aan kan zonder noemenswaardige verliezen aan opbrengst.
Volledige mechanische verzorging gaf 2 tot 5 ton verlies per ha. De bietenrooier
met het aangedreven lichtlichaam (Vicon Steketee) voldeed ook in de oogst 1961
goed; vooral de uitvoering met een verzamelbak op de trekker bood gunstige
perspectieven.
Een begin is gemaakt met een studie van de oogst van doperwten. Van de werk105

tuigenzijde kwam men tot de conclusie, dat de laders nog niet aan de gestelde verwachtingen voldoen. Aan arbeidszijde werd vastgesteld, dat er bij het laden, eventueel verladen, en het transport grote verschillen bestaan.
De maaikneuzer en de zelflossende wagen waren belangrijke uitgangspunten
bij de winning van Jcuilvoer. Het vullen van een sleufsilo met behulp van de buckrake bleek een acceptabele methode te zijn, mede omdat de lossnelheid van de zelflossende wagen hierdoor groter kon zijn. De trekker, die met de buckrake stapelt,
drukt daarbij meteen het in te kuilen produkt aan.
De periode, waarin hooi op het veld moet blijven om voldoende droog te worden
voor inschuring op een tasventilatie, bleek ook in 1961 met behulp van kneuzers
aanzienlijk te kunnen worden bekort. Het gebruik van de speciale stengelkneuzer
resulteerde opnieuw in een geringer verlies (tot ongeveer 10%) ten opzichte van de
maaikneuzer (tot rond 2 5 % verlies).
Op het gebied van de slootreiniging werd enige voortgang geboekt in de sloten,
waar vanaf de wal op gemakkelijke wijze de bodem met behulp van een eg of een
groot V-vormig mes geregeld kan worden bewerkt.
Bij het machinaal melken werd vooral aandacht besteed aan de methoden met
twee tot vier apparaten per man. Machinaal namelken bleek hierbij zeer grote mogelijkheden te bieden. Verder was de stalinrichting, speciaal die van doorloopmelkstallen, van veel belang. Ook het melken met de melkleiding kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot een hoger aantal koeien per man per uur. In de loop der jaren is dit
inmiddels gestegen van ongeveer 12 (1 man - 1 apparaat, handnamelken) tot ongeveer 40 (1 man - 3 of 4 apparaten, machinaal namelken in doorloopstal met
melkleiding). Een zekere stijging is nog mogelijk, maar voor vele gevallen zal dit
voorlopig wel de grens zijn. Er werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van
een melkmachine volgens het éénleidingsysteem.
Het onderzoek over de mechanisatie op de kleine bedrijven werd afgerond. O.a.
is gevonden, dat bedrijfsvereenvoudiging door vergroting van produktie-eenheden,
gepaard aan en mede mogelijk gemaakt door een eenvoudige eigen-mechanisatie
en inschakeling van loonwerker en/of werktuigencoöperatie een aanzienlijke produktieverhoging per man kan opleveren. Als speciaal nevenpunt zij vermeld, dat afstoting
van tuinbouwteelten, arbeidsorganisatorisch in vele gevallen wenselijk bleek te zijn.
Ten einde een vlakke arbeidsfilm te krijgen is vergroting van de veestapel een geëigend middel.
Het loonwerkonderzoek heeft op het merendeel der onderzochte bedrijven geleid
tot het inzicht, dat er intern in de bedrijven heel wat kan worden gerationaliseerd.
Een van de belangrijkste fundamenten was een vaste klantenkring, waarmede zo
mogelijk op gezette tijden vooroverleg dient plaats te vinden. Ook het kostenbesef
bleek dikwijls in te geringe mate aanwezig te zijn.
Het arbeidsorganisatieonderzoek bij de werktijdverkorting leerde, dat ook op zuivere weidebedrijven vrije weekeinden tot de mogelijkheid behoren en dat door een
betere arbeidsorganisatie het mogelijk is in 48 uren toch met hetzelfde werk en vrijwel dezelfde technische hulpmiddelen rond te komen, in sommige gevallen zelfs nog
te komen tot een wat zwaardere veebezetting.
Op de gemengde bedrijven werd aangetoond, dat de wil tot werktijdverkorting
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in vele gevallen leidt tot een lager aantal uren van de vrouw in het bedrijf. De behoefte aan een vrije zaterdag werd op deze zandbedrijven minder gevoeld. Wel
achtte men het van grote waarde de beschikking te hebben over een groter aantal
vrije avonduren. Ook hier was het door arbeidsrationalisatie mogelijk het per week
te verrichten werk in 48 uren uit te voeren. In sommige gevallen ging deze ontwikkeling gepaard met vergroting van enkele bedrijfsonderdelen.
Het verslag van het arbeidsorganisatieonderzoek op de akkerbouwbedrijven kwam
in concept gereed. De voornaamste conclusies hieruit zijn, dat bij juiste mechanisatie
en bedrijfsplanning de werkzaamheden op een akkerbouwbedrijf verricht kunnen
worden met een betrekkelijk kleine vaste kern. Dè scholing van deze kern is belangrijk.
Eveneens kwam in concept gereed het systeem van arbeidsbegroting. Ervaring
heeft geleerd, dat een goede bedrijfsplanning niet alleen moet rusten op een economische, maar ook op een arbeidsbegroting. De bewerkingskosten beslaan immers
ongeveer 5 0 % van de totale kosten. Daarom werd een systeem ontwikkeld, dat momenteel in samenwerking met anderen proefsgewijze wordt toegepast.
Ook aan de oogst van stoppelknollen en aan de werkzaamheden bij de teelt van
voederbieten werd aandacht besteed. Eenvoudige technische hulpmiddelen, als de
plukvork en de stoppelknollenplukker voor paardetractie, alsmede de onkruideg in
het voorjaar bij de voederbieten, bleken een aanzienlijke verlaging van het aantal
manuren te kunnen bewerkstelligen.
Het werk van de afdeling mechanisatie cultuurtechniek werd afgerond met het
verrichten van capaciteitsmetingen bij draglines, bulldozers, diepploegen, woelers,
drainage en eenvoudige wegenaanleg.
Ten slotte werd nog gewerkt aan de vervaardiging van een aardappelrooier met
aangebouwd looftrekelement, met de bedoeling tot een eenvoudige rooimachine
voor de Veenkoloniën te komen. Voorts werden gaashekken voor landbouwwagens
ontworpen. Voor normale landbouwwagens werd een mechanisch losapparaat gemaakt, om na te gaan of met weinig kosten toch een bruikbaar losmechanisme voor
een beperkt aantal produkten kon worden verkregen. Voor het bekalken van de
ondergrond bij het ploegen, werd een doseringsapparaat op een ploeg ontworpen.
Ten slotte werd nog gewerkt aan de vervaardiging van een aardappelontsmettoestel.

Instituut

voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

De werkzaamheden concentreerden zich vooral op de rundveehouderij op weideen gemengde bedrijven. Belangrijke aspecten zijn hierbij het automatisch uitmesten
en het mechanisch voeren.
Het automatisch uitmesten heeft reeds op ca. 200 bedrijven ingang gevonden.
Een proef met uitmesten door middel van spoelen gaf een tamelijk bevredigend
resultaat.
De proeven betreffende het mechanisch transport van voer hadden o.m. betrekking op de toepassing van een rondgaande ketting met meenemers, het schuifstangsysteem, een rijdende voergoot en een voervijzel.
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Een plan voor een proef met een rundveestal, voorzien van een melkleiding,
een automatisch uitmest- en een automatisch voedersysteem werd voorbereid. Met
de bouw werd begonnen.
Wat de loopstal betreft werden vorderingen gemaakt met het mechanisch reinigen
van de uitloop. Het onderzoek van de voorraad- en zelfvoedering van melkvee werd
voortgezet. Technisch bleken deze zeer wel mogelijk te zijn.
Bezwaren van de open loopstal zijn het hoge strogebruik en het open zijn. Er
werden enkele proeven met rundvee op roostervloeren in een gesloten loopstal
voorbereid. Een studie betreffende een 20 en een 30 ha groot bedrijf met een grupstal en een loopstal en uiteenlopende vormen van mechanisatie leidde tot interessante resultaten.
Het onderzoek betreffende het stalklimaat voor mestkalveren nam een aanvang.
Het onderzoek aangaande standaardisatie en fabriekmatige vervaardiging werd uitgebreid tot wandelelementen. Zij werden in een tweetal stallen toegepast. Met het
Centraal Technisch Instituut T.N.O. werd overeenstemming bereikt over het onderzoek van nieuwe materialen en constructies voor omwandingen van stallen.
Een enquête betreffende de ervaringen met asbestcement dakbedekkingen werd
verwerkt tot een rapport.
Ten aanzien van het mechanisch en automatisch uitmesten van varkensstallen
werden verschillende voor de praktijk bruikbare resultaten verkregen. Met het automatisch voeren was dit nog niet het geval. De proeven op het gebied van het stalklimaat voor varkens werden voortgezet. Zij zijn nog te kort van duur om reeds
resultaten te kunnen vermelden.
Een proef met lattenroosters in legkippenhokken bracht gunstige resultaten.
De roosters worden reeds op verschillende bedrijven toegepast. Enkele vergelijkende proeven betreffende verlichting in slachtkuikenhokken gaven duidelijke
verschillen.
Op een aantal bedrijven werd een proef genomen met erfverharding door middel
van bodemstabilisatie met cement. De voorlopige indruk is niet ongunstig.

Afdeling
school

Landbouwwerktuigkunde

en Landbouw gebouwen van de

Landbouwhoge-

De proeven, die reeds enige jaren met een experimentele 12-voets zelfrijdende
zwadmaaier werden genomen, werden afgesloten. Er werden zwaden gevormd
bij verschillende afstellingen. De verschillen waren zo gering, dat op het oog nauwelijks een onderscheid kon worden geconstateerd. Dat onder deze omstandigheden
geen verschil in droogsnelheid merkbaar was, lag voor de hand.
Eveneens afgesloten werd een onderzoek over de regelmaat van zaaien van twee
precisiezaaimachines op twee kleigronden met verschillende korrelfractiegrootte.
Hierbij werd de invloed van het zaaimechanisme en de vorentoestrijkers op de resultaten nagegaan.
Een ander onderzoek had betrekking op de invloed van het pletten van gras met
gladde of geribde rollen op de droogsnelheid.
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Nog lopende is een onderzoek over het koppen van suikerbieten. Speciale aandacht wordt besteed aan de reactietraagheid van het kopmechanisme.
Instituut

voor

Tuinbouwtechniek

In het afgelopen jaar leverde het onderzoek, waarbij de tomatenproduktie in een
Venlo-warenhuis wordt vergeleken met die in drie stalen kassen van verschillende
kapbreedten, een toename op zowel qua gewicht als geldelijke opbrengst, naarmate
de kapbreedte groter was. Het Venlo-warenhuis heeft een dakhelling van 20° en
een kapbreedte van 3,20 m, bij de stalen kassen is de dakhelling 30°, terwijl de kapbreedte resp. 3,28 m, 6,56 m en 13,12 m bedraagt. De tomaten stonden in proefvakken, waarin de plantafstand iets kleiner was dan in de rest van de kassen. Het
vermoeden bestaat, dat de invloed van het kastype minder sterk tot uiting komt
bij een klein aantal planten per m 2 . De lichthoeveelheid was in de kassen met verzinkt ijzeren roeden en spanten (achtkapper, vierkapper en tweekapper) resp.
gemiddeld 9 % , 9 % en 1 4 % groter dan in het Venlo-warenhuis, dat is opgebouwd
met houten roeden, stijlen en liggers. Uit temperatuurmetingen op 1/3 en 2 / 3 van
de hoogte en 10 cm onder de nok bleek, dat bij de tweekapper en de vierkapper,
die beide een doorlopende nokluchting hebben, de temperaturen in de nok meerdere graden lager zijn dan die, gemeten op 1/3 en 2 / 3 van de hoogte. Deze temperaturen waren ook lager dan in de achtkapper en het Venlo-warenhuis (met veel
minder luchtramen), waar op de verschillende hoogten op stralingsdagen weinig
temperatuurverschil werd waargenomen.
Bij de proeven over het opkweken van tomaten in uitsluitend kunstlicht werd
gevonden, dat de planten, gezaaid op 21 december (met 15 uur licht, temperatuur
26° - 15°C, plantdatum 30 januari) de beste resultaten gaven, en wel op 1 mei 0,6
en op 3 augustus 5,7 kg per plant. De beste onbelichte plantengroep bracht 5,1
kg per plant voort; de beste bijbelichte plantengroep 5,2 kg per plant.
Bij de opzet van een warmtebedrijf bleek het gewenst te zijn een prognose
te maken van de ontwikkeling van de oppervlakte te verwarmen staand glas. De
noodzaak hiertoe is des te groter, omdat b.v. de afstandsleiding (die zo kort mogelijk wordt gehouden) bij voorkeur reeds dadelijk op de uiteindelijk benodigde capaciteit moet worden afgestemd. De veronderstellingen hebben o.m. betrekking op
de aard van de bedrijven in het betrokken gebied en op de gemiddelde oppervlakte
staand glas, waarmede de bedrijven beginnen, het voor een dergelijk bedrijfstype
benodigde eigen vermogen, het inkomen dat in deze bedrijven gemiddeld over een
aantal jaren is te verwachten en de spreiding rond dit gemiddelde. De prognose
geeft tevens een beeld van de stadia, waarin de groei zich voltrekt.
In een kleine, vrijwel diffusiedichte tabletkas met planten werd een oriënterend
onderzoek verricht naar het C02-gehalte van de lucht. Zeer duidelijk kwam hierbij
de C02-ophoping 's nachts (tot 0,06% ) tot uiting, evenals de snelle afname overdag.
Het gehalte daalde eind juli om 7 à 8 uur al tot onder het buitenniveau; ten slotte
werd een waarde bereikt van 0,01 volumeprocent. Zelfs bij intensieve kunstmatige
luchtverversing bleef het C02-percentage van de lucht nog ca. 0,005% onder het buitenniveau.
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De proeven, waarbij het C02-gehalte van de kaslucht kunstmatig werd verhoogd
via een geperforeerde slang langs het glasdek boven de tabletten, toonden aan,
dat een kunstmatige luchtmenging nodig is om een homogene verdeling te krijgen.
Begonnen werd met een onderzoek over een doelmatige verwarming in kassen
door verbranding van aardgas, waarbij als verbrandingsgas o.a. CO2 wordt gevormd.
Er werden branders ontworpen met een isolerende reflector er boven, terwijl onder
de brander beweegbare aluminium strippen werden aangebracht om een gelijkmatige temperatuurverdeling ter hoogte van de planten te krijgen.
Bij tomaten werd nagegaan welke invloed de potmaterialen uitoefenen bij het
opkweken en de teelt van dit gewas. De wortels van de planten, die opgepot waren in plastic potten en polyethyleen zakken bleken veel meer door de gehele
grond verdeeld te groeien dan bij stenen potten, waar ze vooral langs de potwand
zaten. In januari ontwikkelden de planten in de polyethyleen zakken zich beter dan
die in de perspotten.
De invloed van witte kunststoffolie als grondbedekking bij de stooktomatenteelt bleek dit jaar zo groot te zijn, dat het economisch verantwoord is deze folie
toe te passen bij de zeer vroege teelt in verwarmde kassen met infiltratiesysteem
en grondverwarming. Uit de metingen met een lichtmeter met een bolvormige
cel werd afgeleid, dat er 26 tot 3 3 % meer licht boven de witte folie gereflecteerd
wordt. De oogst van rijpe vruchten begon eind april op de met witte folie bedekte
vakken; de opbrengst was daar de eerste tijd belangrijk hoger. Na 17 juni werd het
verschil kleiner, wellicht doordat de bodemtemperatuur onder de met witte folie bedekte grond wat lager is.
Infiltratie met kunststofdrainbuizen leidde bij de vroege stooktomatenteelt tot
een hogere opbrengst dan bij alleen bovengronds water geven. Na de oogst bleek
ook de wortelontwikkeling bij de betreffende planten aanmerkelijk beter te zijn dan
bij de planten, die alleen bovengronds water hadden gekregen.
Begonnen werd met een onderzoek over mechanisatiemethoden in de tuinbouw,
in het bijzonder op kleine vollegronds groenteteeltbedrijven. Nagegaan wordt aan
welke vorm van gemeenschappelijk gebruik van werktuigen de voorkeur moet worden
gegeven, terwijl ook het loonbedrijf in de vergelijking wordt betrokken.
In verband met de nachtvorstwering in de tuinbouw werd in samenwerking met
het K.N.M.I. een meetprogramma uitgevoerd wat betreft de verdeling van temperatuur en windsnelheid. Tevens werd een gemeenschappelijke proef opgezet ter
bestudering van de toepassing van nachtvorstkachels voor dit doel.
De proefnemingen over grondontsmetting door directe verhitting met verbrandingsgassen betroffen de bepaling van het warmterendement van een grondsteriliseermachine.
In samenwerking met de Werkgroep Grondbewerking onder glas werd begonnen
met een onderzoek over de werking van de bestaande grondbewerkingswerktuigen.
De uitkomsten van de grondbewerkingsproef, waarbij spitten, frezen en ploegen
met elkaar worden vergeleken, vertoonden dezelfde tendens als in voorgaande jaren.
Op de kleigrond, waaruit de proefvelden bestonden, werden met de bladenfrees,
spitten en de hakenfrees bij de teelt van knolselderij de beste resultaten verkregen;
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de hakfrees en de ploeg voldeden minder goed. Op zandgrond, waarop spinazie werd
geteeld, voldeed de ploegbewerking dit jaar beter dan het frezen (de verschillen
waren groot). Frezen voldeed beter bij de preiteelt (deze verschillen waren klein).
De resultaten stemden overeen met die van het jaar 1959, dat ook een droog voorjaar had.
Bij de beproeving van verschillende methoden van grondbedekking in de fruitteelt
werden resultaten verkregen, die niet altijd met elkaar overeen stemden. Onder stro
werd een vochtiger grond aangetroffen dan onder kunststoffolie op zwart gehouden grond. Er werden geen duidelijke verschillen in het poriënvolume van de grond
waargenomen onder de verschillende grondbedekkingen en grondbehandelingen.
De in 1957 opgezette proef, waarbij in boomgaarden verschillende grondbewerkingswerktuigen, lang en kort gras en strokencultuur werden vergeleken, werd
voortgezet. Bij Golden Delicious produceerden de zwart gehouden veldjes het
meeste, het lange gras gaf de kleinste opbrengst. Op de grasveldjes was de hoogste hoeveelheid stikstof (400 kg N per ha) nog niet optimaal. De scheutmetingen
bij Doyenné du Comice gaven vrijwel dezelfde resultaten als de oogst bij de Golden
Delicious. Ook hier bleek op gras de hoeveelheid van 400 kg N per ha nog niet
optimaal te zijn.
Bij het onderzoek over het gebruik van zwarte kunststoffolie als grondbedekking bij aardbeien werd in enkele en dubbele rijen geplant. In de dubbele rijen
lag de zwarte folie over bedden, die in het midden waren verhoogd. Ofschoon het
in de nazomer van 1960 veel regende, zodat het aanslaan van de planten niets te
wensen overliet, was het standcijfer in het voorjaar voor de dubbele rijen met bol
gelegde zwarte folie aanzienlijk beter dan voor de andere planten. De betere stand
is te verklaren uit het meerdere regenwater, dat ter beschikking van de planten
is gekomen in de vrij grove zandgrond, en doordat de zwarte folie de verdamping
van water uit de grond tegengaat. Toch werd de opbrengst van de aardbeien op de
bol gelegde folie pas later in de pluk groter dan van de controlerijen. De oorzaak
hiervan is mogelijk het sterk uitgroeien van het gewas op de bolliggende folie.
In 1957 werden palen gezet bij frambozen en bramen. De onbehandelde wilgepalen zijn thans alle bij de grond afgerot. Van de dennepalen, die met avenerol bestreken waren, is 1 8 % uitgevallen. De rest, die behandeld is met creosootolie, celcure en
superwolmanzout, verkeert nog in goede conditie, evenals de betonpalen.
Aan de raamlijstenproef, die in 1957 in samenwerking met het Houtinstituut
T.N.O. werd begonnen, werden in 1960 nog drie series lijsten toegevoegd. Van
de in 1957 opgezette lijsten vertonen de meeste enige krimpscheurtjes, maar overigens verkeren ze nog in goede staat. Van de in 1952 opgezette serie zijn de vurenhouten lijsten op de hoeken sterk ingerot. Het slechtste resultaat is verkregen met
lijsten met gespijkerde hoekverbinding. De vurenhouten lijsten met enkel zwaluwstaartverbindingen en diverse verduurzamingsmiddelen zijn over het algemeen nog
vrij goed. De beste hiervan zijn de lijsten, die bestreken zijn met loodtitaan en
daarna behandeld werden met loodwit.
Uit metingen van het vochtgehalte in niet verduurzaamd vurenhout in kassen is
gebleken, dat de glasroeden gedurende langere tijd zeer nat kunnen zijn. Verduurzaming onder vacuüm en druk was de zekerste methode om rot te voorkomen.
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Het onderzoek over de toepassingsmogelijkheden van stapelkisten, dat onder auspiciën van de Werkgroep Stapelkisten plaatsvindt, werd voortgezet. De technische
voorzieningen werden verbeterd door het maken van een hefmast achter op de trekker. Tevens werd een dumper ontworpen voor het storten van fruit uit grote kisten
op de sorteermachine. Gebleken is, dat vooral in de moderne fruitaanplant de beschikbare ruimte onvoldoende is om de stapelkisten gemakkelijk bij de plukker te brengen en ze uit de rij te transporteren. Tegelijk met dit onderzoek werd het
gebruik van stapelborden bestudeerd. Omtrent dit systeem werd geconcludeerd, dat
het een compromis zal zijn voor bedrijven, waarvoor de overgang op stapelkisten te
kostbaar is.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation „De Dorschkamp"
Ten behoeve van het opbrengstonderzoek werden metingen uitgevoerd in de
permanente proefvelden van Amerikaanse eik, inlandse eik, Abies grandis, douglas, Japanse lariks, larikshybriden en groveden. Het aantal proefperken voor Oostenrijkse en Corsicaanse den werd in het binnenland en aan de kust met een tiental uitgebreid, in verband met de afwijkende vorm tussen bomen uit de kuststreek en het
binnenland.
Voor het inhoudsonderzoek werden sectiemetingen gedaan aan Corsicaanse en
Oostenrijkse den en fijnspar.
De hoge kosten bij de aanleg van opstanden van meer eisende naaldhoutsoorten bleken voor een belangrijk deel te wijten te zijn aan niet goed aanslaan van
het plantsoen, waardoor herhaaldelijk moet worden ingeboet. Een begin werd gemaakt met het onderzoek over de conditie van bosplantsoen.
Er werd een definitief voorschrift uitgegeven voor het gebruik van dalapon bij
de bestrijding van grassen in bosculturen. Een voorschrift voor het gebruik van simazin ter voorkoming van onkruidopslag op schone grond en voor het selectief
doden van enkele moeilijk op andere wijze te bestrijden grassoorten, werd landelijk
getoetst in samenwerking met consulenten en houtvesters van het Staatsbosbeheer.
Gereed kwam een voorschrift voor het doden van opslag van loofhout (stronkopslag) met 2,4,5-T ester, opgelost in petroleum.
Het groeiplaatscorrelatieonderzoek van douglas werd afgesloten; de statistische
bewerking van de resultaten dient nog te geschieden. Deze bewerking is in verband met een verschuiving van de activiteit naar de groveden voorlopig uitgesteld.
Aan dit onderzoek werd prioriteit verleend in verband met het mastjaar van de
groveden, wat het onderzoek in staat stelt herkomstenverschillen, die de interpretatie van de resultaten bemoeilijken, aan toetsing van een tweede generatie te kunnen vaststellen. De inleidende onderzoekingen hebben het inzicht in de fysiologie van
de groveden en de betekenis daarvan voor de selectiecriteria aanzienlijk verruimd.
Bij het bemestingsonderzoek bij naaldbomen lag het zwaartepunt op de kalihuishouding en de bemesting van douglas en groveden, proeven met sporenelementenbemesting en landelijke bemestingsproeven.
Veel aandacht werd besteed aan de schadelijke invloed van strooiselwinning voor
het bos. De nachtvorstschade in het voorjaar was aanleiding het probleem van de
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nachtvorst in het onderzoek te betrekken.
Een groot loofhoutproefveld werd aangelegd in Oostelijk Flevoland, waarin selecties werden opgenomen van allerlei loofhoutsoorten. Het ligt in de bedoeling dergelijke proefvelden op meer, daarvoor in aanmerking komende groeiplaatsen aan te
leggen.
Bij de beoordeling van nieuwe selecties werd door inschakelen van de houtverwerkende industrie meer aandacht besteed aan de houtkwaliteit.
Bij de voortzetting van het bemestingsonderzoek bij loofbomen werd vooral
aandacht besteed aan kali en stikstof, mede in verband met het optreden van bladziekten. Aan het snoeionderzoek werd uitbreiding gegeven.
Toenemende bezorgdheid wekte het optreden van bladziekten bij populier in
gebieden, die tot voor enkele jaren daarvan vrij waren. Deze ziekten hebben belangrijke opbrengstverliezen tot gevolg, zodat hieraan zoveel mogelijk aandacht wordt
besteed.
Een voorlopige toetsingsmethode van zaaisels van vrij afgebloeide plusdennenenten, opgezet volgens een statistisch verwerkbaar schema, leverde bij lengtemetingen van vierjarige zaailingen betrouwbare en grote verschillen op. Deze methode
is dus bruikbaar om gegevens omtrent de genetische kwaliteit van geselecteerde
ouderbomen te verkrijgen in voor bosbouwmaatstaven korte tijd. Van 130 nieuwe
géniteurs werden zaden en enten verzameld.
Een groot aantal in Nederland geselecteerde klonen van Populus nigra werd vermeerderd. Zij zullen na toetsing een aanvulling kunnen betekenen voor beplantingen van natuurbeschermingsobjecten en landschapsverzorging.
Veel aandacht werd besteed aan de inventarisatie en de selectie van Populus canescens. De bodemvage houtsoort, die van nature in Nederland voorkomt, kan wegens zijn snelle groei en eigenschappen als zout- en windresistentie een welkome
aanvulling zijn voor bosbeplantingen langs de kusten en beplanting langs geëxponeerde wegen.
Enkele nieuwe Aigeiroshybriden, die uit kruisingen werden geselecteerd wegens
snelle groei en resistentie tegen bladziekten, worden thans op kankergevoeligheid
getoetst.
De selectie in de kruisingen van Populus alba x Populus grandidentata werd
belangrijk uitgebreid gezien de goede kwaliteiten van dit hybridenmateriaal.
Duidelijk kon worden aangetoond dat Rhizina undulata, een wortelparasiet van
naaldhout, optreedt na het branden van takken. Op kaalkapterreinen en in gesloten bossen moet dit dus worden nagelaten. Vooral een tweede generatie bos op
gebrande terreinen kan gemakkelijk worden geïnfecteerd, hetgeen aanleiding kan
geven tot belangrijke verliezen.
De resultaten van een enquête over de aantasting van de bossen in ons land door
parasitaire wortelzwammen waren, wat betreft Fomes annosus, beangstigend. Deze
parasiet heeft zich overal in de naaldhoutbossen van ons land gevestigd; mogelijkheden voor biologische bestrijding zijn in onderzoek. Aan de biologie van de honingzwam werd meer aandacht besteed. Een onderzoek over de bestrijding van parasitaire
zwammen is zonder grondige kennis van de biologie van het organisme niet mogelijk.
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Er werden proeven aangelegd in opstanden van Pinus strobus, met het doel de
werking van het antibioticum acti-dione als bestrijdingsmiddel van Cronartium ribicola te onderzoeken. Deze roestzwam is al jaren in het onderzoekprogramma opgenomen.
Het onderzoek over bladziekten bij populier, i.e. Marssonina, werd voorbereid.
Ook bij deze schimmel verkeert het onderzoek in het stadium van het bestuderen
van de biologie.
De uit de Himalaya geïmporteerde iepesoorten sloegen voor 6 0 % aan, waaronder
de meest belovende. Er konden reeds enkele kruisingen met dit materiaal worden
gemaakt. Onder voorbehoud van enkele punten wat betreft groei en resistentie
werd een nieuwe iepekloon onder de naam Ulmus hollandica „Commelin" aan de
praktijk verstrekt. Aangezien deze iep wat resistentie betreft niet onderdoet voor de
beste handelskloon in Nederland, werd hij als een aanwinst gezien voor de uitbreiding van het kleine iepesortiment. Een groot aantal veelbelovende iepeklonen werd
geselecteerd na jaren van voorlopige toetsing. Een definitieve toets zal uitmaken
welke zal worden uitgegeven. Dit zal nog enkele jaren in beslag nemen.
Het onderzoek naar het vellingswerk bij douglas werd afgesloten in de vorm
van een tarief voor het vellingswerk. Tijdstudies over het vellingswerk met hand- en
motorzagen werden begonnen, als inleiding van een vergelijkend onderzoek.
In samenwerking met de afdeling Arbeidsfysiologie van de Landbouwhogeschool
werd arbeidsfysiologisch onderzoek bij plantwerkzaamheden verricht.
Een onderzoek voor het samenstellen van een tarief voor het korten van langhout
werd afgesloten. Ten slotte werd nog onderzoek gedaan over het gebruik van verschillend snoeigereedschap bij populier.
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De resultaten van het onderzoek over het stekken van boomsoorten onder waternevel werden gepubliceerd. Het onderzoek wordt thans geconcentreerd op het
stekken van groveden, omdat onder bepaalde omstandigheden een zeer redelijk slagingspercentage werd verkregen. Daardoor is de hoop gewettigd, dat voor deze
moeilijk te stekken soort een methode kan worden ontwikkeld, die met succes op
grotere schaal kan worden toegepast.
Bij het onderzoek over de identificatiekenmerken van de populieren werd in het
bijzonder aandacht geschonken aan de variabiliteit van de bladvorm. Vastgesteld
werd welke bladeren het meest geschikt zijn voor de identificatie van jonge populieren. Op basis van dit onderzoek werd voor de praktijk een overzicht samengesteld van de kenmerken van de belangrijkste populierencultivars, terwijl van vele
andere een uitvoerige voorlopige botanische beschrijving werd gemaakt. Tevens
werden voorbereidingen getroffen voor de botanische beschrijving van de in ons
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land voorkomende Populus nigra-klonen. De cultivarproefvelden werden regelmatig
gecontroleerd en enkele proefvelden werden voor het eerst gemeten.
Enkele wilgesoorten, die voor de houtproduktie belangrijk zijn, werden in onderzoek genomen.
Ten einde de geschiktheid van Metasequoia glyptostroboïdes als bosboom te onderzoeken werd een proefveld van deze soort aangelegd.
De ontwikkeling van natuurlijke bezaaiingen van de groveden werd verder vervolgd; onderzocht werd op welke wijze terreinen, waar aanvankelijk de bezaaiing mislukt is, behandeld moeten worden om alsnog een goed kiembed te leveren.
Er werd een studie gemaakt van de groeistoringen van inlandse eik in een
komkleigebied. Ook dit jaar werden aanvullende gegevens verzameld voor de inventarisatie van de moeraseik.
De bewerking van de resultaten van de onderzoekingen over de reactie van de
groveden op verschillende daglengten en lichtintensiteiten werd nog niet afgesloten.
b. Afdeling Bosexploitatie

en

Boshuishoudkunde

Doorgegaan werd met determinatie van ingezonden houtmonsters, zowel recente
als vele fossiele.
De zeer uitgebreide collectie van Nieuw-Guinea houtmonsters werd geordend en
geadministreerd, terwijl een literatuurstudie gemaakt werd van ca. 50 der meest belangrijke houtsoorten uit dit gebied.
Medewerking werd verleend aan het rationalisatie-onderzoek, dat onder auspiciën van het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" wordt verricht.
c. Afdeling

Houtmeetkunde,

Bosbedrijfsleer

en Houtteelt in de

Tropen

De periodieke opmeting van de permanente proefperken voor het opbrengsten dunningsonderzoek werd voortgezet. Er werden verhandelingen gepubliceerd
over de bruikbaarheid van het S% (verhouding tussen de gemiddelde stamafstand en
de opperhoogte van een opstand) voor de bepaling van de optimale dunningsgraad,
de ontwikkeling van de in de twintiger jaren geïmporteerde douglasherkomsten
gedurende de laatste tien jaren, het verschil in stamvorm van in nauw en ruim verband aangelegde populierenculturen en de excentriciteit van de stamdoorsnede in
rijenbeplantingen met populieren.
Bij het onderzoek over de financiële resultaten van een aantal bosbedrijven bleek,
dat de lichte verbetering in de houtmarkt de sterk gestegen arbeidslonen, ondanks de
rationalisatie, niet geheel kan compenseren.
Onderzoekingen over de mogelijkheid
gen de iepziekte te versnellen

de selectie van iepen op resistentie

te-

Dit onderzoek, verricht op het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin
Scholten onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
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T.N.O., heeft ten doel de mogelijkheid na te gaan of de werkwijze, die gevolgd wordt bij
het selecteren van iepen op resistentie tegen de iepeschimmel Ceratocystis ulmi,
verkort kan worden. Bij het uitwerken van dit vraagstuk werd naast het fytopathologisch aspect tevens aandacht geschonken aan problemen, die van direct belang zijn
voor het veredelingswerk bij de iep.
Het fytopathologisch onderzoek wees o.a. uit, dat de leeftijd van sporen, die bij
de inoculatie gebruikt worden, van belang is bij het tot stand komen van de infectie. Het aantal sporen, dat bij inoculatie wordt toegediend, kan daarentegen nauwelijks tot een beperkende factor worden gerekend.
Nadere bestudering van de factoren, die de uitkomsten van de inoculaties bepalen, leidde ten slotte tot het opstellen van richtlijnen voor een doeltreffende toetsing op resistentie, samengevat in de „tien geboden". Zowel de pathogeniteit van
Ceratocystisstammen, de samenstelling van het inoculum, de wijze van inoculeren,
als de toestand van de iep ten tijde van de inoculatie en de invloed van uitwendige
omstandigheden zijn van belang voor het tot stand komen van de infectie.
Het tot nu toe verrichte onderzoek over de resistentie bij de iep toonde aan,
dat zowel jonge zaailingen van één jaar, als de in juveniele ontwikkelingsfase verkerende wortelstekken kunnen reageren op inoculatie, waardoor de hypothese van een
jeugdresistentie bij de iep zeer onwaarschijnlijk wordt. De eerste toetsing op resistentie kan dus in principe reeds in het juveniele stadium plaatsvinden. De opkweekmethode van het selectiemateriaal werd dan ook gewijzigd. Hierdoor kon reeds in
het begin van het tweede levensjaar een groot percentage vatbare individuen worden
opgespoord en geëlimineerd.
De nieuwe methode van vegetatieve vermeerdering van geselecteerde zaailingen,
waarbij uit het callusweefsel van een afgesneden wortel normale planten kunnen
worden opgekweekt, gaf zeer bevredigende resultaten. Deze in het juveniele stadium
van ontwikkeling verkerende „callusstekken" kunnen niet alleen reageren op inoculatie met sporen van Ceratocystis ulmi maar geven tevens inzicht in het gedrag
van tot dezelfde boom behorende planten in het adulte stadium.
Uitgaande van deze ervaringen wordt een werkwijze voor het selecteren voorgesteld, die de bekorting van de selectieduur impliceert. Tevens opent zich de mogelijkheid klonen, opgegroeid op eigen wortels, te toetsen op resistentie en andere
eigenschappen, waardoor met meer resultaat een controle op de selectie in de kruisingspopulatie kan worden uitgevoerd.
De moeilijkheden en mogelijkheden van een dergelijke vroege toetsing zullen
verder aan de hand van voortgezette proefnemingen worden nagegaan.
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VEETEELT EN VEEVOEDING

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

In het hiervolgende overzicht worden zowel proefnemingen behandeld, die in de
loop van 1961 werden afgesloten en waarover definitieve rapporten verschenen
of in bewerking zijn, als resultaten van onderzoekingen, die nog niet tot een definitieve conclusie hebben geleid. Voor zover het de proeven van laatstgenoemde categorie betreft, moeten de in dit overzicht vermelde feiten uitdrukkelijk als voorlopig
worden beschouwd.
In het stalseizoen 1960-1961 werd nogmaals een voederproef met melkvee genomen om het effect van de voedering van kuilgras als enig ruwvoeder nader te bestuderen. Uit vroegere proefnemingen was gebleken dat de produkties van koeien,
die als ruwvoeder uitsluitend kuilgras kregen, niet aan de verwachtingen beantwoordden. Het slechtste resultaat werd verkregen in de proef, waarbij de grassilages in de
herfst waren gemaakt. Dit deed de vraag opkomen of silages van herfstgras ongunstiger zouden werken dan silages van voorjaarsgras.
In deze nieuwe proef werd met drie groepen koeien de voedering van silage van
voorjaarsgras en herfstgras vergeleken met die van een controlerantsoen van hooi.
Het hooi was ventilatiehooi. Alle kuilgras was bij de bereiding sterk gekneusd;
het was afkomstig van hetzelfde perceel. Bij de voorjaarssilage was geen toevoeging gebruikt; bij de herfstsilages was 1 % suiker en een cultuur van melkzuurbacteriën toegevoegd. In de voor- en naperiode bestond het rantsoen van alle koeien uit
hooi + kuilgras.
In de hoofdperiode aten de koeien van groep II van de silage van herfstgras gemiddeld 37,8 kg met gemiddeld 8,83 kg droge stof per dier per dag. De koeien van
groep III kregen in die periode van de voorjaarsgrassilage gemiddeld 44,4 kg met
gemiddeld 8,65 kg droge stof per dier per dag. De in de vorm van silage opgenomen
droge stof was aanzienlijk lager dan bij vorige proeven is gevonden. Groep IV at
gemiddeld 12,2 kg hooi per dier per dag. Hiernaast kregen de groepen gemiddeld
resp. 6,2, 5,7 en 6,9 kg krachtvoer. Wat de zetmeelwaardevoorziening betreft, deze
was bij de groepen II en IV in overeenstemming met de normen, terwijl groep III
gemiddeld ongeveer 0,4 kg zetmeelwaarde per dier per dag meer ontving. De eiwitvoorziening van alle drie groepen was voldoende.
De conditie van alle drie groepen bleef vrijwel onveranderd. Het gemiddelde gewicht van groep II (herfstsilage) daalde iets, dat van groep III (voorjaarssilage)
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bleef gelijk en dat van groep IV (hooi) nam iets toe. Groep II bleef bij groep III
9,7 ± 4,4 en bij groep IV 14,9 ± 4,9 kg in gewicht achter.
In de hoofdperiode produceerden de koeien van groep IV (hooi) belangrijk
meer melk, vet, vetvrije droge stof en eiwit dan de beide met silage gevoederde groepen. Groep IV produceerde gemiddeld per dier per dag 1,58 kg melk, 53 g vet, 152 g
vetvrije droge stof en 76 g eiwit meer dan groep II, en 0,78 kg melk, 46 g vet, 72 g
vetvrije droge stof en 60 g eiwit meer dan groep III. Omgerekend op standaardmelk
(3,33% vet) bedroeg het gemiddelde verschil tussen IV en II 1,59 ± 0,26 kg en dat
tussen IV en III 1,13 ± 0,24 kg. Ogenschijnlijk was de produktiedaling van groep III
dus wat geringer dan die van groep II. Het verschil van 0,4 kg zetmeelwaarde, dat
groep III gemiddeld per dier per dag meer ontving dan groep II, is voldoende om
het verschil tussen deze beide groepen te verklaren. Bij deze proef heeft de silage
van herfstgras daarom niet ongunstiger gewerkt dan die van voorjaarsgras. Ook bij
deze proef bleven de produkties van de met kuilgras gevoederde groepen weer duidelijk achter bij de met hooi gevoederde groep.
Het vetgehalte van de melk van groep III (silage van voorjaarsgras) was 0,10
± 0,033% lager dan dat van groep IV en 0,13 ± 0,032% lager dan dat van groep II.
Het eiwitgehalte van de melk van de met hooi gevoederde groep was duidelijk hoger
dan dat van de beide silagegroepen. Het gemiddelde verschil met groep II bedroeg
0,14 ± 0,027% en dat met groep III 0,20 ± 0,028%.
In de herfst van 1961 werd begonnen met een nieuwe voederproef over silagevoedering, omdat de resultaten, die tot nu toe in Hoorn met kuilgras als enig ruwvoeder werden verkregen, niet bevredigend zijn. In Noorwegen daarentegen had
kuilgras ten minste zo'n goed effect als hooi. Dit verschil kan te wijten zijn aan het
groeistadium waarin het gras is gemaaid. In de nieuwe proef zal dan ook een silage
van gras, gemaaid in een vroeg stadium, worden vergeleken met een, afkomstig van
in een later stadium gemaaid gras. Naast een controlegroep met hooi zal een controlegroep worden ingelast, waarbij het ruwvoederrantsoen uit hooi + kuilgras bestaat.
Op de dependance te Maarheeze werd in de stalperiode 1960-1961 een voederproef met melkvee uitgevoerd ter vergelijking van de gebruikelijke voedermethode
met een vereenvoudigde voederwijze. Bij de gebruikelijke methode werden zowel het
hooi en het krachtvoeder alsook het sappig ruwvoeder in twee porties, resp. vóór en
na elke melktijd toegediend, terwijl de vereenvoudiging inhield, dat al het saprijke
voeder met het krachtvoeder 's morgens nà het melken werd verstrekt en al het
hooi 's middags vóór het melken. Deze proef staat in verband met het streven om ook
in de landbouw tot kortere werktijden te komen.
Ook in de voorafgaande winter werd te Maarheeze een proef over dit onderwerp
genomen. Daarbij werd van de vereenvoudigde wijze van voedering geen nadelig
gevolg gezien, maar in verband met de droge zomer van 1959 waren de rantsoenen
toen weinig extreem. Om een eventueel nadelige invloed van deze voederwijze
goed te kunnen waarnemen, was er voor gezorgd, dat bij de herhaling van de proef
het saprijke ruwvoeder een hoog vochtgehalte had. Het rantsoen bestond uit 6 kg
goed hooi, 20 kg voederbieten en 12 kg grassilage (18,5% droge stof), aangevuld
met krachtvoer naar individuele behoefte.
Uit de resultaten van de proefneming kan geconcludeerd worden, dat er geen
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verschillen van wezenlijke betekenis tussen de beide groepen zijn opgetreden. Toch
zijn er wel aanwijzingen, dat de vereenvoudigde wijze van voederen een iets minder gunstige invloed kan hebben. Het verschil in melkopbrengst bedroeg 0,74 ±
0,38 kg ten gunste van de controlegroep, die steeds volgens de oude methode werd
gevoederd. Het verschil in vetopbrengst was 24,9 ± 20,8 g, eveneens ten gunste van
de controlegroep.
Het is niet uitgesloten, dat het in éénmaal verstrekken van droog krachtvoeder
voor zeer produktieve dieren minder geschikt is. Hoewel in dit opzicht geen positieve uitspraak mogelijk is, lijkt het toch wenselijk in de praktijk voorlopig in ieder
geval grote krachtvoedergiften over twee maaltijden te verdelen.
Gedurende het weideseizoen van 1961 werd te Maarheeze wederom een onderzoek ingesteld naar de verschillen in produktie aan melk en melkvet van koeien,
die beurtelings op een laag en een hoog gelegen perceel weidden. Gedurende de
twee voorgaande zomers moest een dergelijke proef ten gevolge van de droogte ontijdig worden afgebroken. De aard van het onderzoek was dit jaar oriënterend, aangezien er een ander hoog perceel gebruikt moest worden dan bij de voorgaande
proeven. Wederom werd op het hoge perceel een grotere melkproduktie verkregen,
maar het vetgehalte van de melk werd dit keer niet beïnvloed. Het ligt in de bedoeling in een volgende weideperiode een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de
factoren, die verantwoordelijk zijn voor de verschillen in melk- en vetproduktie op
hoge en lage percelen.
In een voederproef met jong rundvee werd nagegaan of gemalen en daarna
tot brokjes geperst hooi een hogere voederwaarde heeft dan het oorspronkelijke
hooi (pelleting effect). Daar volgens opgaven uit de Verenigde Staten het beste
resultaat te verwachten zou zijn bij grof materiaal, leverde het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, waarmee in deze proef werd samengewerkt, een bijzonder stengelige partij hooi (40% ruwe celstof in de droge stof).
De controlegroep ontving het hooi, de andere het gemalen en tot brokjes geperste
hooi. Beide groepen kregen van dit proefvoeder — omgerekend op droge stof —
even grote hoeveelheden. Dit was voor de 6 dieren uit de controlegroep dagelijks in
totaal 33 kg hooi, voor de proefgroep 30 kg brokjes. Daarnaast ontving elk der groepen 30 kg bieten en 6 kg krachtvoer. De dieren van de controlegroep hadden
steeds moeite het hooi volledig op te nemen, de dieren van de proefgroep aten de
brokjes echter zeer snel. Men kan zich dan ook afvragen of het „pelleting effect"
niet meer op een verhoging van de opnamecapaciteit berust dan op een werkelijke
verhoging van de voederwaarde.
De opname van het grove hooi was slecht en bijgevolg bleef ook de verstrekking
van de hoeveelheid brokjes beperkt. Dit had tot gevolg, dat beide groepen slecht
groeiden, wat voor het vaststellen van een groeiverschil niet ideaal was. Daarom
werd later overgegaan op de voedering van hooi en brokjes van iets minder grof
materiaal ( 3 5 % ruwe celstof in de droge stof). Daar dit hooi smakelijker was, aten
de dieren het beter, zodat het hooirantsoen van de controlegroep spoedig op 39 kg
kon worden gebracht en het rantsoen brokjes van de proefgroep op 36 kg. Een
week na deze overgang kreeg één der dieren van de proefgroep tympanie en al spoe120

dig volgde een tweede. In verband hiermede werden de bieten uit het rantsoen weggelaten. Om de dieren niet minder zetmeelwaarde te geven, werd de krachtvoergift
wat verhoogd. Ook zonder bieten bleef de tympanie echter bestaan.
Daarom
kregen de dieren van de proefgroep gedurende de verdere proef dagelijks ieder
1 kg hooi en 5 kg brokjes. Op dit rantsoen trad geen tympanie meer op. Het verschijnsel beïnvloedde het groeiverloop van de proefgroep echter zodanig, dat geen
uitspraak kon worden gedaan over eventuele groeiverschillen tussen de beide
groepen.
In de herfst van 1961 werd begonnen met een herhaling van de proef. Aan de
proefgroep wordt dagelijks naast de hooibrokjes van het begin af per dier 1 kg
hooi verstrekt. Ook zijn de bieten uit het rantsoen van beide groepen weggelaten.
Van de in de opfokproeven met rundvee gebruikte vaarzen, die geboren waren in
de herfst van 1957 en die vanaf de geboorte een mineralenmengsel kregen, dat was
samengesteld uit kopersulfaat, binatriumfosfaat en gejodeerd keukenzout, werd in
het verslag over 1960 vermeld, dat de melkproduktie van de proefdieren in 310 dagen gemiddeld 205 kg hoger was dan de gemiddelde produktie van de controledieren. Het vetgehalte was ook hoger, namelijk 0 , 1 1 % . Door het kleine aantal dieren
waren de verschillen in kg melk en vetgehalte echter niet wezenlijk. Daarom werd
deze proef voortgezet met 10 vaarzen, die geboren waren in de herfst van 1958.
Ook hiervan kregen de 5 proefdieren bovenvermeld mineralenmengsel van de geboorte af, terwijl de 5 controledieren dezelfde hoeveelheid krachtvoeder met 2 1 /2%
rundveemineralenmengsel I ontvingen. In de eerste vijf maanden van de lactatieperiode produceerden de proefvaarzen gemiddeld per dier 302 ± 177 kg melk
meer; ook het vetgehalte was hoger, namelijk 0,23 ± 0,10%. Bijgevolg was er een verschil in vetproduktie van 15,8 ± 5,24 kg. Omgerekend op standaardmelk (3,33% vet)
wordt het produktieverschil 403 ± 164 kg. Met uitzondering van het eerste kunnen
alle verschillen als wezenlijk worden beschouwd.
Het oriënterend onderzoek te Maarheeze over de invloed van een juiste verpleging, goede voeding en extra verstrekking van speciale mineralenmengsels op de
ontwikkeling van roodbont vee werd omgezet in een proef met 16 dieren, waarbij
de 8 controledieren het gebruikelijke rundveemineralenmengsel in het krachtvoer
krijgen en de 8 proefdieren een speciaal mineralenmengsel, dat aangepast is aan de
mineralensamenstelling van het ruwvoeder. De proef is opgezet om na te gaan
welke invloed deze speciale mineralenverstrekking heeft op de vruchtbaarheid en de
melkproduktie. Er kunnen nog geen mededelingen worden gedaan over de resultaten, daar deze dieren pas in maart en april 1962 voor het eerst geïnsemineerd zullen worden.
In de winter 1960 - 1961 werd een voederproef met schapen uitgevoerd met
twee groepen, elk van 9 eenjarige ooien, die in het najaar van 1960 waarschijnlijk
waren gedekt. Van januari tot april ontving groep I 600 g rundveekorrels B en 200 g
droge pulp per dier per dag, groep II kreeg de helft hiervan. Daarna werd bij beide
groepen het rantsoen geleidelijk tot de helft verminderd; in mei werd de bijvoedering gestaakt. Beide groepen liepen op ongeveer gelijkwaardige percelen weiland.
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Tot april namen de dieren van groep I ± 500 g zw en ± 120 g vre in het bijvoer op,
de dieren van groep II kregen ± 250 g zw en ± 60 g vre.
Van maart tot en met juni werden in groep I uit 8 ooien 11 lammeren geboren,
in groep II uit 6 ooien 10 lammeren (4 ooien bleken gust te zijn). In groep I werden
van de 11 lammeren 2 en in groep II van de 10 lammeren 5 doodgeboren of deze
dieren stierven naderhand.
Het gemiddelde geboortegewicht van de lammeren was 4,89 kg. Uit de geboortegewichten en de groei van de lammeren waren geen wezenlijke verschillen tussen de beide groepen te berekenen. Ook in hoeveelheid of kwaliteit van de wol
konden geen verschillen van betekenis worden geconstateerd.
Een op zichzelf interessant verschijnsel was het optreden van rachitis bij verschillende éénjarige ooien in beide groepen.
Tegelijkertijd werd met twee groepen van resp. 10 en 9 oudere ooien getracht de
bijvoedering van krachtvoer in de winter te vergelijken met die van ruwvoer. Groep
I kreeg van januari tot mei 300 g rundveekorrels B en 200 g droge pulp per dier per
dag, groep II had hooi ter beschikking. Van dit hooi werd echter, doordat de winter
vrij zacht was, slechts zeer weinig opgenomen. Getracht werd de beide groepen
steeds op ongeveer gelijkwaardige percelen weiland te laten lopen. In het krachtvoer ontving groep I 320 - 350 g zw en 65 - 70 g vre.
Bij deze schapen hebben zich tijdens de proef tamelijk veel ziektegevallen voorgedaan. Drie schapen stierven, waarvan 2 bij de geboorte der lammeren. Van februari
tot mei werden in groep 1 uit 10 ooien 19 lammeren geboren, in groep II uit 8 ooien
12 lammeren. In beide groepen kwamen 4 doodgeboren of naderhand gestorven dieren voor. Het gemiddeld geboortegewicht van de lammeren was 6,41 kg.
In aantal, geboortegewicht, groei of sterftepercentage van de lammeren kon
geen wezenlijk verschil tussen de beide groepen worden berekend. Bij de krachtvoergroep vertoonden de uiers van de ooien voor het lammeren meer zwelling dan
bij de ruwvoergroep. De melkproduktie van de ooien werd om technische redenen
niet bepaald. In hoeveelheid of kwaliteit van de wol konden ook geen verschillen
van betekenis worden waargenomen.
In de winter 1961-1962 wordt een proef genomen met twee groepen, elk van
20 tweejarige en oudere ooien. De ene groep wordt bij huis gehouden en krijgt alleen
hooi en krachtvoer, terwijl de andere groep de beschikking heeft over weidegras en,
als het weer zulks noodzakelijk maakt, ook krachtvoer. Op deze wijze wordt gepoogd
een inzicht te krijgen in de voederbehoefte van deze dieren.
Het tijdens de vorstperiode in het laatst van december opgetreden verschil in
gewicht tussen de groepen gaf de indruk, dat het gewenst is de schapen bij te voeren, wanneer de grond hard bevroren is, ook al hebben zij dan nog wel weidegras.
Bij de mestproeven met jong rundvee werden op de dependance te Maarheeze
twee methoden van mesten met elkaar vergeleken. Hiertoe waren 16 MRY-stierkalfjes aangekocht, twee aan twee van eenzelfde vaderdier, zodat bij het samenstellen
van de groepen niet alleen met gewicht, leeftijd en exterieur, maar ten dele ook met
de afstamming rekening kon worden gehouden. De opfok der kalveren geschiedde
geheel met kunstmelk en verliep zonder enige storing.
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Na drie maanden nam de eigenlijke mestperiode een aanvang. Het gemiddeld
gewicht der dieren bedroeg toen 105 kg. De ene groep werd gemest met één kg
hooi per dier per dag en krachtvoer naar behoefte, terwijl de andere groep naast een
krachtvoedergift van maximaal 2V2 kg per dag, ruwvoeder naar behoefte ontving. Voor
de huisvesting was een nieuw gebouwde open loopstal ter beschikking, die drie
vakken bevat. Helaas maakten de omstandigheden het noodzakelijk, dat in het middelste vak een groep vrouwelijk jongvee ondergebracht werd, wat de rust van de mestdieren niet ten goede kwam.
De stieren werden gemest tot ongeveer 475 kg. De gemiddelde groei per dag
bedroeg voor de ruwvoergroep 0,86 kg, voor de krachtvoergroep 1,08 kg. Bij
een vorige gelegenheid was met krachtvoer ad libitum een gemiddelde groei per
dag van 1,35 kg bereikt. In ieder geval waren de economische aspecten bij de voedering van hoofdzakelijk krachtvoer bij deze proef minder gunstig dan bij het verstrekken van meer ruwvoer.
In de loop van 1961 werd wederom een proef opgezet, ditmaal bestaande uit drie
groepen van 8 vleesstiertjes. Hierbij wordt een matige hoeveelheid ruwvoeder en daarnaast maximaal 5 kg krachtvoeder gegeven, in de verwachting op deze wijze de onrendabele top in de krachtvoedergift te vermijden. Bij deze proef wordt speciaal
aandacht besteed aan de samenstelling van het krachtvoeder.
In het afgelopen jaar werden drie mestproeven met kalveren, bestaande uit
telkens drie groepen van tien kalveren, afgesloten.
In de eerste proef werd een onderzoek ingesteld naar de waarde van twee soorten
boekweitgriesmeel in de kunstmelk. Het mengsel met instant boekweitgriesmeel
(waarin het zetmeel verstijfseid en beter oplosbaar is) gaf een iets betere groei en
een iets gunstiger voederverbruik dan het controlemengsel. Deze verschillen waren
echter niet wezenlijk. De groep, die gewoon boekweitgriesmeel ontving, had een
wezenlijk minder goede slachtkwaliteit dan de controlegroep.
In de tweede proef had toediening van een tranquilizer in de vorm van kaliumbromide niet het gewenste gevolg; de kalveren werden niet rustiger en hadden geen
betere groei of gunstiger voederverbruik. In dezelfde proef werd aan de derde groep
van tien kalveren zuivere strocellulose ter beschikking gesteld in de hoop, dat deze
kalveren minder likzuchtachtige verschijnselen zouden gaan vertonen en dat daardoor
het optreden van haarballen zou verminderen. Wel werden bij deze kalveren iets
minder haarballen aangetroffen, maar het verschil met de andere groepen was
niet wezenlijk.
In de derde proef gaf algehele vervanging van verstuivingspoeder door walsenpoeder in het kunstmelkpreparaat een wat minder goede groei. Het verschil was
wezenlijk. Verder was er een duidelijk ongunstige invloed op de consistentie van de
feces.
In dezelfde proef werd met de derde groep de waarde van melkalbumine voor
het mesten van kalveren nagegaan. Er werd weipoeder aan toegevoegd om het
eiwitgehalte van het proefmengsel ongeveer gelijk te maken aan dat van het controlemengsel. Deze vervanging, waarbij de helft van de magere melkpoeder plaats maakte voor een mengsel van gelijke delen melkalbumine en weipoeder, had een
123

gunstige invloed op de consistentie van de mest en, in de tweede helft van de mestperiode, ook op de groei van de kalveren. De spierkleur van de geslachte kalveren
uit deze groep was echter duidelijk te rood. De oorzaak hiervan zal gezocht moeten
worden in het hoge ijzergehalte van de melkalbumine. Deze kalveren, die een niet
onbelangrijk deel van hun voedereiwit in onoplosbare vorm kregen, hadden een
duidelijk verhoogde indicaanuitscheiding met de urine. In de dikke darm wordt nl.
uit het aminozuur tryptophaan het restprodukt indol gevormd, dat via de nieren als
indicaan wordt uitgescheiden. De indicaanreactie in de urine kan bij mestkalveren
aanwijzingen geven over de omvang van de fermentatieve eiwitvertering. Ook bij
kalveren, die een kunstmelk van de gebruikelijke samenstelling krijgen, is wel indicaan in de urine aantoonbaar. Bij de dieren, die melkalbumine kregen, kwam
er echter zoveel indicaan in voor, dat de betonnen stalvloer, waar deze urine over
liep, een blauwe kleur kreeg, doordat uit het indicaan van de lucht indigoblauw
ontstond. De door deze reactie aangetoonde versterkte fermentatieve eiwitvertering had geen nadelige invloed op de gezondheid van de proefkalveren.
De mestproeven met varkens hielden verband met de in 1960 door Witt en
Schröder gepubliceerde mededeling, dat in rantsoenen voor mestvarkens de gebruikelijke hoeveelheid vismeel geheel door sojaschroot vervangen kan worden indien per kg meelmengsel 2,5 g a-aminoboterzuur wordt toegevoegd. Een verklaring
van de werking van deze stof kon nog niet gegeven worden, terwijl de onderzoekers evenmin durfden te voorspellen in hoeverre a-aminoboterzuur bij het gebruik van andere plantaardige eiwitten een overeenkomstige invloed zou uitoefenen. In aansluiting op de in voorgaande jaren uitgevoerde onderzoekingen om in
rantsoenen voor varkens dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig eiwit aangevuld met aminozuren, leek het gewenst ook de waarde van a-aminoboterzuur in dit
opzicht na te gaan.
Er werden twee proeven met mestvarkens opgezet, de ene met vier groepen van
8 dieren van het Groot-Yorkshire type, de andere met vier groepen van 6 varkens van
het Landvarkentype. Hierbij werd individuele voedering toegepast. Ten einde
nadere gegevens te kunnen verkrijgen over het werkingsmechanisme van a-aminoboterzuur werd deze stof zowel aan een normaal rantsoen alsook aan een rantsoen
met uitsluitend plantaardig eiwit toegevoegd.
Het resultaat van beide proeven was, dat toevoeging van 0,25% a-aminoboterzuur
aan een rantsoen zonder dierlijk eiwit geen effect had. Het mengsel met uitsluitend
plantaardig eiwit veroorzaakte echter een groeivertraging van gemiddeld 1 1 %
ten opzichte van het controlerantsoen. Ook bleek a-aminoboterzuur geen groeibevorderende invloed te hebben bij een gewoon rantsoen voor mestvarkens.
Het streven om ook in de landbouw de werktijden te verkorten leidt ertoe, dat het
nachtinterval tussen de voedertijden voor varkens groter wordt en het daginterval
kleiner. De invloed van deze verschuiving werd nagegaan in een proef met vier
groepen van 8 dieren. De dag- en nachtintervallen waren voor deze groepen resp.
11-13, 9-15 en 7-17 uur. De vierde groep werd eveneens gevoederd met intervallen van 7 en 17 uur, maar daarbij werd 's middags voor de (lange) nacht 2 / 3 van
de totale dagportie verstrekt en 's morgens 1/3. Het resultaat van de proef was, dat
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tussen de groepen geen verschillen van betekenis zijn opgetreden.
Het toenemende gebruik van enzympreparaten ter verbetering van de rantsoenen
van de landbouwhuisdieren in de Verenigde Staten was de aanleiding tot de beproeving van een soja-fermentatieprodukt van Franse herkomst, een proteolytisch
enzympreparaat van Amerikaanse origine en een uit Zuid-Afrika afkomstig produkt,
dat bereid was uit gedroogde melassespoeling. Het Amerikaanse en het Zuidafrikaanse
preparaat werden zowel aan een rantsoen met extra kopersulfaat als aan een voedermengsel zonder extra koper toegevoegd. Hierbij werd overwogen, dat in het land van
herkomst — in tegenstelling met Nederland — het verwerken van extra koper in
rantsoenen voor varkens niet gebruikelijk is.
Van geen der tot nu toe beproefde preparaten werd enig effect op de groei of het
voederverbruik waargenomen.
De toenemende schaarste aan werkkrachten in de landbouw heeft o.a. tot gevolg, dat de verzorger van mestvarkens steeds minder gelegenheid heeft tot rustige
waarneming van de aan hem toevertrouwde dieren. Om hieraan tegemoet te komen
kunnen wetenschappelijk verantwoorde en praktisch hanteerbare voedernormen voor
mestvarkens waardevol zijn. Deze normen zijn uitgedrukt in formules, zodat men
voor een varken van elk gewicht snel de zetmeelwaardebehoefte kan berekenen. Er
zijn aparte formules voor de categorieën 20 - 50, 50 - 90 en 90 - 130 kg. Op grond
van theoretische beschouwingen, gevolgd door een drietal mestproeven, waarbij
vooral aandacht werd besteed aan het voederverbruik per kg groei en de slachtkwaliteit, konden de formules aldus worden vastgesteld:
20 - 50 kg: ZW = 0,15 ( ^ - + 1) +

-

^

50 - 90 kg: ZW = 0,25 ( - ^ - + 1) +

^

^

G
90 -130 kg: ZW = 0,35 ( — + 1) + 1,55
In deze formules is G het levend gewicht in kilogrammen. Het eerste lid stelt
de onderhoudsbehoefte voor, het tweede lid geeft aan hoeveel zw voor de groei
nodig is. Wanneer men voor elke categorie varkens het daartoe bestemde voedermengsel gebruikt, waarin dus de juiste verhouding tussen zw en vre aanwezig is,
dan geeft men bij het toepassen van de formules voor de zw automatisch de juiste
hoeveelheid eiwit.
Drie zeugen, die gedurende drie jaar een rantsoen met extra kopersulfaat hadden
ontvangen, werden in de loop van de zomer geslacht. De dieren bevonden zich steeds
in een normale conditie en zij hebben verschillende malen een gezonde toom biggen geworpen. Ook bij de slachting werden geen afwijkingen waargenomen. Het
kopergehalte in de lever bleek echter ontstellend hoog te zijn, nl. gemiddeld 5,4 g
per kg droge stof. In levers van mestvarkens van ruim 100 kg, die een rantsoen zonder
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extra koper ontvangen, wordt gem. 0,04 g Cu per kg droge stof gevonden, terwijl
verstrekking van voeder met 0 , 1 % CUSO4.5H2O het kopergehalte in de lever van de
dieren doet stijgen tot gemiddeld 0,7 g per kg droge stof.
Evenals in het voorgaande jaar werden verteringsproeven met melkkoeien genomen, met de bedoeling opnieuw een vergelijking te maken tussen verteringscoëfficiënten, bepaald met hamels en die, bepaald met melkkoeien. Werden in de vorige
winter hooisoorten onderzocht, thans werden silages in het onderzoek betrokken,
waarvan er een gemaakt was van voorjaarsgras, de tweede van herfstgras; in beide
gevallen was het gras bij de vulling van de silo's zwaar gekneusd. De dieren
aten van deze goed geslaagde silages hoeveelheden van ongeveer 40 kg per dier
per dag. Evenals bij de hooisoorten werden ook bij deze silages geen noemenswaardige verschillen gevonden tussen de met behulp van koeien bepaalde verteringscoëfficiënten en de met hamels bepaalde cijfers.
In 1961 werden te Hoorn 32 verteringsproeven met hamels genomen, waarbij in totaal 32 stel verteringscoëfficiënten werden vastgesteld.
Twaalf er van hadden betrekking op hooi, dat in 1960 door ventilatie met koude
lucht in de tas was nagedroogd. Deze partijen waren afkomstig van vier percelen;
het hooi van elk hiervan was nagedroogd in drie verschillende tassen. Door het minder gunstige hooiweer van 1960 was de verteerbaarheid niet zo hoog als in de voorafgaande jaren. In één der tassen was de lucht er door gezogen in plaats van geblazen; de voederwaardecijfers van deze partijen lagen iets beneden het gemiddelde;
de verschillen waren echter niet groot.
Drie verteringsproeven werden genomen met hooibrokjes, d.w.z. hooi dat
vooraf was gemalen en daarna tot brokjes was geperst. De verteerbaarheid van de
brokjes lag belangrijk beneden die van het hooi, waarvan ze waren gemaakt.
Van de zes verteringsproeven met silage hadden vijf betrekking op grassilages
en de zesde op een silage van snijgerst, die in 1961 werd gemaakt van gemaaikneusd
materiaal. Twee van de grassilages hadden betrekking op de inkuiling van gras
zonder enige toevoeging en op gras, dat bij het inkuilen was gestoomd met behulp
van een aardappelstomer. Laatstgenoemde silage, die ongeveer 0,8% boterzuur en
bijna geen melkzuur bevatte, bezat een ruw eiwitgehalte van 17,1 en een ruw celstofgehalte van 28,2% ; het gehalte aan vre bleek 9,2% te zijn, zetmeelwaarde 49. Het
bleek, dat de voederwaarde het best kon worden bepaald met de formules van een
warme graskuil.
Het vorige jaar was reeds een proef uitgevoerd, waarbij de verteerbaarheid van
vers gras werd vergeleken met die van overeenkomstig gras, dat zo snel mogelijk
was diepgevroren. De verteringscoëfficiënten van deze twee produkten waren gelijk, met uitzondering van die van het eiwit, die bij het diepvriesgras iets lager was.
Dit jaar werd de proef herhaald met snijgerst. Ook nu waren de verteringscoëfficiënten van het eiwit praktisch gelijk, zodat in het vervolg zonder bezwaar de verteringscoëfficiënten van diepgevroren materiaal kunnen worden toegepast op vers
materiaal.
Diepgevroren hopperupsklaver, die op 18 september werd gemaaid, bezat 16,8%
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droge stof en in de droge stof 19,6% vre bij een zetmeelwaarde van 56,9. Alexandrijnse
klaver, die op 9 oktober werd gemaaid, bezat slechts 9,4% droge stof. Uit de verteringscoëfficiënten konden 15,7% vre en een zetmeelwaarde van 46,9 in de droge stof
worden berekend.
Vier proeven hadden ten slotte betrekking op de voederwaardebepaling van getoast guarkiemmeel en wel drie op het guarkiemmeel zelf en de vierde op grasmeel,
dat naast dit meel moest worden gevoederd. Dit geïmporteerde „toasted guarmeel"
bleek — in tegenstelling met vroeger opgedane ervaringen met onbehandeld
guarkiemmeel — voor de hamels onschadelijk te zijn. De drie partijen hadden een
vre-gehalte van resp. 34,0, 42,0 en 40,6, de zetmeelwaarde bedroeg 61,5, 70,4 en
69,5. De eerste partij was dus duidelijk minder goed dan de beide andere.
Op de dependance te Maarheeze werden in de loop van 1961 15 verteringsproeven met hamels uitgevoerd, o.m. met Belgische bostel om uit te maken of deze
een even hoge voederwaarde bezit als de Nederlandse. Om het de hamels te laten
opnemen, moest het worden gemengd met droge pulp. Dit hield in, dat ook met
deze droge pulp een verteringsproef moest worden genomen.
Naast deze praktische verteringsproeven werd een drietal meer fundamentele
proeven genomen, namelijk over de vraag, of de hoeveelheid voeder invloed heeft
op de verteerbaarheid. Bij een verteringsproef in 1960 was nl. gevonden, dat een
normale hoeveelheid krachtvoer beter werd verteerd dan een uitzonderlijk grote
hoeveelheid. In 1961 werd dit onderzoek gericht op hooi, dat niet alleen in verschillende hoeveelheden werd verstrekt, doch ook werd verdeeld over meerdere voedertijden van 's morgens 6 tot 's avonds 10 uur.
Van de 16 verteringsproeven met varkens maakten acht deel uit van een serie,
die ten doel had de vertering van het eiwit bij het varken te bestuderen. Om dit
te kunnen doen dient ook het gedrag van de aminozuren bij de vertering te worden nagegaan. Tegenslag bij de bepaling van de aminozuren was er echter oorzaak van, dat bij dit onderzoek nog weinig vorderingen werden gemaakt.
Om de vertering van een bepaald soort eiwit te bestuderen mag het proefrantsoen van de proefdieren geen ander eiwit bevatten. Dit betekent dat voedermiddelen, die men niet in enkelvoudige vorm aan de varkens kan toedienen, alleen
aangevuld mogen worden met eiwitvrije produkten en niet op de tot dusver gebruikelijke wijze met gerst. Deze aanvulling geschiedt nu steeds met een eiwitvrij
mengsel, dat is samengesteld uit 2 0 % aardappelzetmeel, 5 5 % maïszetmeel, 1 0 % dextrose, 5 % sojaolie, 5 % akufloc (zuivere ruwe celstof) en 5 % mineralen en vitamines.
In dit mengsel bleek het vet voor 9 6 % verteerbaar te zijn, de overige koolhydraten voor
9 8 % en de ruwe celstof voor 2 5 % .
Bij verteringsproeven met een mengvoeder voor biggen in meelvorm en met
hetzelfde voeder in korrelvorm gaf dit laatste produkt iets gunstiger uitkomsten.
In ditzelfde kader pasten de verteringsproeven met gras- en luzernemeel, waarbij
het tot brokjes geperste en vervolgens weer gemalen produkt vergeleken werd
met het rechtstreeks bereide gras-, resp. luzernemeel. In voorgaande jaren was geconstateerd, dat het eerst persen en daarna malen bij grasmeel een iets hogere verteerbaarheid voor varkens ten gevolge heeft dan de rechtstreekse verwerking tot
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meel. Voor luzernemeel kon deze bevinding toen niet met zekerheid bevestigd
worden. Bij de in 1961 uitgevoerde verteringsproeven werd zowel bij grasmeel als
bij luzernemeel door persen en vervolgens malen een verhoging van de verteerbaarheid verkregen. Deze verhoging bedroeg voor het ruw eiwit ± 5 % en voor het
ruw vet ± 14%, terwijl de verteerbaarheid van de overige koolhydraten praktisch gelijk bleef.
Van Peru-vismeel was het ruw eiwit voor 8 5 % en het ruw vet voor 9 1 % verteerbaar.
Ontgift ricinusmeel bleek zodanig onsmakelijk te zijn voor hamels, dat de dieren
er onvoldoende hoeveelheden van opnamen om de bepaling van de verteerbaarheid mogelijk te maken. Het gelukte echter wel de varkens een aanvaardbaar rantsoen te geven, bestaande uit 5 0 % ontgift ricinusmeel en 5 0 % gerstemeel. Nadelige
gevolgen van dit ricinusmeel werden niet waargenomen. De verteringscoëfficiënten luidden aldus: ruw eiwit 8 4 % , ruw vet 9 6 % , overige koolhydraten 5 2 % en ruwe
celstof 1 1 % . Aangezien ricinus 3 2 % ruwe celstof bevat, zijn de voederwaardecijfers
niet hoog, namelijk vre 30,2%, vwe 26,9% en zw 41,8. Hoewel met dit ontgifte produkt
geen nadelige ervaringen werden opgedaan, zal men bij een eventuele toepassing
moeten bedenken, dat het bij het microscopisch onderzoek van veevoeders niet mogelijk is giftig en ontgift ricinusmeel van elkaar te onderscheiden.
Het biochemisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de lagere vluchtige
vetzuren zoals die in de pens van het rund voorkomen op diverse rantsoenen, werd
verder uitgebreid. Bovendien werd speciale aandacht geschonken aan de verhouding tussen het azijnzuur, propionzuur en boterzuur zoals die aanwezig is in de
pens van runderen, lijdende aan acetonemie. In vele gevallen bleek een belangrijke
daling van het propionzuurgehalte te zijn ingetreden, die niet toegeschreven kon
worden aan de verminderende voedselopname. Bij sommige patiënten was de hoeveelheid boterzuur in de pensvloeistof gestegen; hiermede ging een verlaging van het
propionzuur gepaard, zodat de verhouding tussen het boterzuur en propionzuur
groter dan 1 werd. De belangrijkste factor voor het ontstaan van slepende melkziekte wordt gezien in een propionzuurgebrek. Deze deficiëntie kan ontstaan ten
gevolge van ondervoeding, maar ook door een abnormale fermentatie in de pens,
waarbij een tekort aan propionzuur gevormd wordt. De aanwezigheid van een grote
hoeveelheid boterzuur ten opzichte van propionzuur werkt het ontstaan van de ziekte in de hand. Speciaal met het oog op het voorkómen van de acetonemie werd
nagegaan hoeveel propionzuur uit diverse voedingsmiddelen in de pens gevormd
kan worden. Daarbij bleek, dat een boterzuurhoudende silage weinig propionzuur
in de pens vormt, maar dat het percentage propionzuur, gevormd uit een goed
geslaagde silage, meer dan 2 5 % van de totale vluchtige vetzuren kan bedragen.
Ook suikerpulp verhoogt het propionzuurgehalte. De verschillende onderzochte
hooisoorten gaven in de pens een propionzuurgehalte van ongeveer 19% van de
totale vluchtige vetzuren. Het verband tussen de samenstelling van het gras en de
vorming van de verschillende vetzuren in de pens moet nog nader uitgewerkt worden.
Bij het chemisch en biologisch onderzoek traden, wat de bepaling van de afzon128

derlijke aminozuren betreft, door onvoorziene omstandigheden vertragingen op;
tegen het einde van het jaar verliepen de bepalingen echter wederom naar wens.
Er werd een begin gemaakt met de ontwikkeling van een bepalingsmethode voor
vrije aminozuren in mest en urine van varkens.
De bepaling van de vluchtige vetzuren in het pensvocht door middel van kolomchromatografie (methode Eisden) verliep, wat de reproduceerbaarheid betreft, niet
bevredigend. Ook de verschillen in constitutie van de silicagel bleken invloed te
hebben op de scheiding. Daarom werd overgegaan op een gaschromatografische
bepaling volgens James en Martin.
De vluchtige vetzuren werden in dampvorm met behulp van een stikstofstroom
over een met siliconenolie geïmpregneerde „Celite"-kolom geleid. Naarmate het
polaire karakter van het vetzuur vermindert, neemt het retentievolume toe.
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Met melkkoeien werd een proef uitgevoerd, waarbij het vetgehalte van het krachtvoeder aanzienlijk hoger was dan gewoonlijk. Onderzocht werd het effect hiervan
op de melkproduktie en de melkvetproduktie.
De proeven over de opname van guarschroot, dat op verschillende manieren was
voorbewerkt, werden voortgezet. Ook werden de opname en de eventuele schadelijke gevolgen van getoaste, ricinushoudende raapzaadschilfers nagegaan.
Een proef met mestkalveren, waarbij de invloed van een extra dosis orootzuur
en een betrekkelijk hoge dosis sojalecithine in een melkvervangend preparaat op
groei en voederverbruik werden onderzocht, werd afgesloten. Voorts werd bij mestkalveren nagegaan welke werking een toevoeging van extra vitamine B12 aan het
voeder uitoefent. In een volgende proef werd bij een bepaalde proefgroep een
gedeelte van het verwerkte ondermelkpoeder vervangen door verstijfseld zetmeel,
bij een andere groep nam verstijfseld zetmeel de plaats in van een even grote hoeveelheid vet.
Met mestvarkens werd een proef gedaan, waarbij voeders met hoge zetmeelwaarde werden vergeleken met voeders met normale zetmeelwaarde. Tegelijkertijd
werd nagegaan welke invloed een toevoeging van extra lysine aan een rantsoen
met hoge zetmeelwaarde, doch een matig lysinegehalte, uitoefent. Zowel de groei
als het voederverbruik werden vervolgd, terwijl de proefdieren na afloop van de
proef werden uitgesneden, zodat een beoordeling van de vlees/vetverhouding mogelijk was. Een volgend onderzoek betrof het effect van de toevoeging van een
preparaat, dat een combinatie van twee antibiotica in lage dosering en bepaalde fermentatieprodukten bevatte. Bij deze proef werd ook een rantsoen met 12,5% ondermelkpoeder, verstrekt gedurende enkele weken in het begin van de mestperiode,
betrokken. Ten slotte is nog een onderzoek gaande over de slachtkwaliteit van
varkens, waarbij na het bereiken van een levend gewicht van 50 kg het vismeel
in het voeder niet door diermeel is vervangen.
Afgesloten werd een proef met mestkuikens, waarbij het effect van verschillende percentages extra orootzuur in het voeder, al dan niet gecombineerd met extra
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methionine, op de groei en het voederverbruik, werd nagegaan. Voortgegaan
werd met de bestudering van de invloed van een toevoeging van methionine aan bepaalde rantsoenen. Een onderzoek over de toediening van diverse mineralenmengsels in verschillende concentraties betrof in het bijzonder de gewenste doseringen
van jodium en mangaan. Een aantal proeven had betrekking op de vervanging van
diverse percentages vismeel in de rantsoenen door walvismeel, aardappeleiwit en
verenmeel.
Ten slotte kan nog een proef met 3.000 mestkuikens worden vermeld, waarbij
drie verschillende kuikenrassen werden vergeleken wat betreft hun groei en voederverbruik.
Bij legkippen, die voor een deel vanaf de leeftijd van 14 weken tot de leg een
constante daglengte hadden genoten en voor een ander deel buiten in koloniehokken
waren opgefokt, werden het aanbreken van de legrijpheid, de eiproduktie en de eigewichten bestudeerd. Een ander onderzoek met legkippen betrof de rol, die het
caroteen en de carotenoïden in het rantsoen spelen bij de bevruchting en de ontwikkeling van het embryo.
Met White Plymouth Rock-slachtkuikenmoederdieren werden proeven opgezet,
gericht op de invloed van het energieniveau van het rantsoen en verlichting tijdens
de opfok op de legrijpheid, de eiproduktie en de eigewichten.
Wat het laboratoriumonderzoek betreft, werd in de eerste plaats een onderzoek ingesteld naar de minerale samenstelling van diverse mengvoeders, met het oog op de
behoefte van verschillende diersoorten aan mineralen. Ook werd aandacht besteed
aan de mineralenmengsels. Voorts werd het zinkgehalte van grond, gras, andere
ruwvoeders en krachtvoer bepaald, in het bijzonder in verband met de betekenis van
dit element voor varkens, pluimvee en rundvee. Begonnen werd met een onderzoek
over de achtergrond van de zgn. voedingsanaphylaxie bij mestkalveren.
Ten slotte werd nog de bruikbaarheid van de zgn. kinine-oxydase-test voor de
vaststelling van leveraandoeningen bij rundvee, paarden en schapen onderzocht,
terwijl in de bestaande methodieken voor de bepaling van jodium in bloed, melk
en voeders modificaties werden aangebracht.

Proefstation

voor de Akker- en

Weidebouw

Er werd opnieuw een vergelijking gemaakt tussen het weiden van ossen in een
standweide met een lage stikstofgift en in omweiding met een ruime stikstofgift.
Wederom bleek, dat er niet van wezenlijke verschillen tussen de groepen gesproken
kan worden. Een toepassing van een intensief beweidingssysteem heeft dus bij de
vetweiderij van jonge ossen geen andere consequenties dan bij de melkveehouderij.
De produktie per dier is niet minder dan bij een extensief systeem en door aanwending van stikstofmest en een goede benutting van het gewas door regelmatig
omweiden kan een aanzienlijk hogere produktie van het grasland worden verkregen.
Op de proefboerderij De VHerd werd een proef uitgevoerd met ossen, waarbij
de huisvesting en het voedersysteem centraal waren gesteld. Met drie groepen van
12 eenjarige dieren werden vergeleken de grupstal, gecombineerd met beperkte
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voorraadvoedering, voorts de loopstal, gecombineerd met beperkte voorraadvoedering
en ten slotte de loopstal, gecombineerd met onbeperkte voorraadvoedering van hooi.
De laatste groep, die dus onbeperkt hooi ter beschikking had, groeide iets beter dan
de andere twee. Wat het stroverbruik betreft hadden de groepen in de open loopstal
weinig meer stro nodig dan de groep in de grupstal.

Instituut

voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Het natte voorjaar was aanleiding tot grote verschillen in gewichtstoename van
schapen bij uiteenlopende beweiding. Er werden weer sterke aanwijzingen verkregen, dat de mogelijkheid, die het dier door het grasbestand geboden krijgt om zijn
voedsel te kiezen, een grote rol speelt bij zijn drogestofopname en de daaruit voortvloeiende gewichtstoename. Bovendien wordt vermoed, dat deze selectiemogelijkheid
des te belangrijker wordt naarmate het gewas vochtrijker is, en dat dit niet alleen
geldt voor schapen, maar ook voor rundvee. Ook op de proefstal werd vastgesteld,
dat de opname aan droge stof door jong rundvee uit vers gras sterk wordt beïnvloed door het drogestofgehalte van dit gras.
Bij grassoorten en -typen, die in een ongeveer gelijk groeistadium verkeerden,
werden duidelijke verschillen in drogestofgehalten vastgesteld.
De proef betreffende de mogelijkheid om stiertjes zodanig op te fokken, dat hun
opnamevermogen voor ruwvoer vergroot wordt, vertoonde bij het verdere verloop
geen verschil in gemiddeld gewicht en ook niet in grasopname en groei der dieren.
Dank zij de samenwerking met de Afdeling Graslandcultuur van de Landbouwhogeschool konden verdere pogingen worden gedaan ter bepaling van de voederopname van weidend vee. Vervanging van chroomtrioxyde door nylonkorrels als referentiestof bij de bepaling van de mestproduktie maakte het mogelijk de chemische
bepaling te vervangen door een uitzeefmethode. De nylonkorrels werden weliswaar volledig in de mest teruggevonden, maar zij werden verre van regelmatig
uitgescheiden. Daar tevens is gevonden, dat gehalten der van nature in de mest
voorkomende bestanddelen (chromogenen, ruw eiwit en overige koolhydraten) ook
een grote variatiecoëfficiënt hebben, zal waarschijnlijk geen enkele vreemde stof
zich regelmatig over de mest laten verdelen.
Ten behoeve van vaststelling van de door runderen opgenomen hoeveelheid voer
werden twee verschillende methoden voor de bepaling van chroomoxyde in rundermest vergeleken. In alle opzichten voldeed een colorimetrische methode, waarbij het chroom als chromaat wordt bepaald, het beste.
Van een aantal knolgewassen werd het gehalte aan ruw eiwit bepaald in het verse
materiaal en in de gedroogde brij. Daarna werden de gehalten op de droge stof omgerekend. De gevonden cijfers kwamen niet overeen. De gehalten in het verse materiaal werden soms lager gevonden (bij bieten onafhankelijk van de N-bemesting,
bij stoppelknollen bij de hogere N-trappen), soms hoger (aardappelen). Ongetwijfeld zijn biochemische omzettingen tijdens het drogen van de brij de oorzaak van
deze verschillen.
Een voorschrift werd samengesteld om bij de Kjeldahlbepaling alle in het gewas
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aanwezige stikstof (dus inclusief N03-stikstof) om te zetten in ammoniak zonder de
tijdsduur van de bepaling aanzienlijk te verlengen.
Ten slotte werd nog gevonden, dat het melkzuurgehalte van voordrooggraskuilen
te hoog wordt gevonden wanneer het normale voorschrift wordt gevolgd. Dit is te
wijten aan een onvoldoende verwijdering van suikers bij de voorbewerking. Er
werd een gewijzigd voorschrift voor de bepaling van melkzuur in extreem droge
silages opgesteld.

Instituut

voor Veeteeltkundig

Onderzoek

„Schoonoord"

Het onderzoekingswerk betreffende de kunstmatige inseminatie bleef een belangrijk deel uitmaken van de werkzaamheden, zij het dat het onderzoek over diepvriezen van sperma moest worden afgebroken.
Het fysiologisch onderzoek van stierensperma, dat is gericht op ontwikkeling
van verbeterde bewaarmethoden in vitro, duurde voort. De bewaringscondities van
het sperma in de epididymis van de stier werden verder bestudeerd. Langs indirecte
weg werd een beter inzicht verkregen in de herkomst van het koolzuur en het melkzuur in ejaculaten; het bleek daarbij dat het aanwezige koolzuur niet of slechts voor
een klein gedeelte uit de epididymisvloeistof afkomstig is.
Het fysisch onderzoek van de beweging van stierenspermatozoa betrof zowel de
individuele als de massabeweging. Bij de individuele spermatozoa waren microscopisch in donkerveld verschillende bewegingstypen te onderscheiden, waarvan het
optreden blijkbaar door milieu-omstandigheden wordt beïnvloed. Met deze bewegingstypen lijken verschillen in snelheid van voortbeweging en van rotatie samente hangen. De bij de massabeweging optredende stromingen werden in microscopische preparaten van verschillende concentratie en dikte bestudeerd, waardoor
de kennis van deze verschijnselen werd vergroot.
Uit gegevens, verkregen bij het beweeglijkheidsonderzoek van stierenspermatozoa
met behulp van de foto-elektrische apparatuur bleek o.m., dat een hoge initiale
snelheid van de spermatozoa in een monster gepaard gaat met een snellere achteruitgang van de gemiddelde snelheid en het aantal normaal bewegende spermatozoa.
Voorts werden duidelijke seizoensinvloeden ten aanzien van de genoemde kenmerken vastgesteld.
In aansluiting op een eerder genomen proef over daglengteïnvloeden op de
spermaproduktie van stieren werd onderzocht, welke factoren het met het seizoen
fluctuerende fructosegehalte van het sperma beïnvloeden. Gezien de samenhang
met het koolhydratenmetabolisme werd de invloed van een glucoplastische stof
(chloralhydraat, per os) nagegaan. Een systematische invloed werd niet waargenomen. Naast het fructosegehalte vormde het vitamine C-gehalte van sperma een
punt van onderzoek.
Het onderzoek over de kunstmatige inseminatie bij varkens bleef nog van vrij
beperkte omvang. De bevruchtingsresultaten, die in de praktijkproef, uitgevoerd in
samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Utrecht en de
Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynécologie van de Rijksuniversiteit te
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Utrecht werden verkregen, lagen op een bevredigend niveau.
Bij het onderzoek over produktie- en fokkerijvraagstukken bij runderen lag het
accent op de melkproduktie; daarnaast bleven echter ook aspecten van de vleesproduktie een belangrijke plaats innemen.
Aangezien eerdere proeven met uiteenlopende dag- en nachtperioden tussen de
melktijden het vermoeden deden postvatten, dat vervanging van het met de hand
namelken door machinaal namelken het ongunstige effect op de produktie zou
kunnen versterken, werd dit facet op twee proefboerderijen nader onderzocht. De
voorlopige uitkomsten lijken echter het bestaan van deze wisselwerking niet te bevestigen.
Tijdens het weideseizoen werden op de proefboerderij De Bunzing uiteenlopende typen doorloopmelkstallen beproefd, te weten de open dubbele tweestandsmelkstal (4 melkstellen), de gesloten dubbele driestandsmelkstal (3 melkstellen)
en de visgraatmelkstal (4 melkstellen). Deze beproevingen hebben het inzicht in
de mogelijkheden en moeilijkheden bij het melken in deze doorloopmelkstallen
zeer verruimd; aansluitend is omtrent enkele knelpunten detailonderzoek verricht,
met name betreffende de eerste wachttijd. Proeven met zes paar tweelingkoeien
toonden aan, dat met een sterk wisselende eerste wachttijd (na de voorbehandeling)
een daling van de melkopbrengst gepaard gaat.
Bij wijze van proef werd op verzoek van de Melkmachine Commissie van het
Landbouwschap een bepaalde melkmachine onderworpen aan een beproeving op
melktechnische eigenschappen. Hieruit bleek, dat systematische beproeving van
melkmachines uitvoerbaar moet worden geacht. Het eigenlijke onderzoekingswerk
over de werking van melkmachines betrof voornamelijk de invloed van de vorm
van de tepelvoeringen op de voor het melken en namelken benodigde tijden. Bij de
in dit geval beproefde tepelvoeringen bleek het model met een bolle kop over het
algemeen de koeien wat beter uit te melken.
Het melkbaarheidsonderzoek werd intensief voortgezet. Het eigen onderzoek, dat
werd uitgevoerd in samenwerking met het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool, was gericht op toetsing van de herhaalbaarheid van de uitkomsten
en de eventuele toepassing van het melkbaarheidsonderzoek bij individuele fokkoeien. De uitkomsten van de proefmelkingen bij groepen vaarzen van K.I.-stieren,
waarvan ook het jaar tevoren groepen vaarzen waren onderzocht, lieten goed
overeenstemmende resultaten zien. De proefmelkingen van de nog aanwezige tweedekalfsdochters van dezelfde K.I.-stieren toonden aan, dat speciaal in de groepen
met minder goede melkbaarheidsresultaten een zeer sterke selectie op melkbaarheid
had plaatsgevonden. Vooral om deze reden blijkt beperking van het melkbaarheidsonderzoek tot uitsluitend eerste kalfskoeien noodzakelijk te zijn.
Inmiddels onderging de praktische toepassing van het melkbaarheidsonderzoek
bij nakomelingengroepen van K.I.-stieren een sterke uitbreiding; in vijf provincies
werden hiervoor proefmelkers aangesteld. Ter bevordering van de gewenste uniformiteit werden deze melkers op het instituut geïnstrueerd, terwijl geregeld contact
werd onderhouden. De gegevens van een aantal provincies werden voor onderzoekdoeleinden bewerkt.
Het onderzoek, gericht op bestrijding van het euvel speenbetrappen, ving aan
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met een omvangrijke enquête op 50.000 bedrijven, zulks met medewerking van de
Rundvee Stamboeken, de Bond van K.I.-verenigingen in Friesland en de Provinciale
Gezondheidsdiensten voor Dieren in Utrecht en Zuid-Holland. De gegevens van
de terug ontvangen formulieren (ruim 2 3 % van het totaal) werden statistisch verwerkt en leverden enige nuttige algemene aanwijzingen op omtrent de invloed van
de stallingswijze. Voorts verschafte de enquête de nodige gegevens omtrent bedrijven, die voor gedetailleerder onderzoek in aanmerking komen.
Het lopende onderzoek over verschillende aspecten van de produktie van runden kalfsvlees werd voortgezet. Ten behoeve van het onderzoek over de betekenis
van erfelijke verschillen in geschiktheid voor vleesproduktie binnen de Nederlandse veestapel werd een groter aantal groepen mannelijke nakomelingen van K.I.-stieren op de proefboerderij De Bunzing gemest, terwijl door enkele Rijksveeteeltconsulentschappen aansluitende mestproeven met afstammelingengroepen werden opgezet. In het kader van dit onderzoek vindt een uitvoerige karkasanalyse van de
geslachte proefdieren plaats. In aansluiting op eerdere kalvermestproeven werd nog
een vergelijkende mestproef genomen over de invloed van daglicht bij het kalvermesten.
Het onderzoek over de varkensproduktie betrof enerzijds slachtkwaliteitsvraagstukken bij slachtvarkens, anderzijds de methodiek van selectie en fokkerij. Het werk
werd vooral geconcentreerd op de „kwalitatieve spierdegeneratie" bij slachtvarkens,
waarbij het vlees een te losse structuur heeft, bleek van kleur is en een onvoldoende waterbindend vermogen heeft. Gedurende een vol jaar werden gegevens over
deze kwaliteitsafwijking bij selectiemesterijvarkens verzameld; er werd een begin
gemaakt met de statistische bewerking om na te gaan in hoeverre erfelijke invloeden
een rol spelen en welk verband er eventueel bestaat met andere slachtkwaliteitskenmerken. Bij een vrij groot aantal proefvarkens werd voorts onderzocht welke endocrinologische en voedingsinvloeden een rol zouden kunnen spelen, terwijl in een
slachterij mogelijke verbanden met omstandigheden vóór, tijdens en na de slacht
werden nagegaan. De uitkomsten leverden echter nog weinig aanknopingspunten
op. Het chemisch onderzoek over de verschillen tussen gedegenereerd en normaal
varkensvlees bracht karakteristieke verschillen in eiwitsamenstelling naar voren. Een
scherpe maatstaf voor de mate van spierdegeneratie was de transmissiewaarde, gemeten bij 600 mju in het waterig vleesextract bij het iso-elektrische punt (pH = 4,6).
Bij duidelijk gedegenereerd vlees is deze transmissie vijfmaal zo groot als bij normaal vlees.
Begonnen werd met een onderzoek over de geschiktheid van in verschillende
mate gedegeneerd vlees voor industriële verwerking en de handelskwaliteit en
smaak van de er uit bereide produkten.
De voorlopige uitkomsten van mestproeven met wel en niet gecastreerde mannelijke mestvarkens wijzen er op, dat er — afgezien van een gunstiger vlees/vetverhouding bij de beren — bij mesten tot 95 kg levend gewicht weinig verschillen zijn.
In het kader van het onderzoek omtrent selectiemethoden in de varkensfokkerij
waren twee proevenseries in uitvoering. De eerste betrof een inmiddels afgesloten
proef met nakomelingenonderzoek bij K.I.-beren; de voorlopige conclusie is, dat
10 nakomelingen per beer een te klein aantal is om de fokwaarde redelijk betrouw134

baar vast te stellen. De tweede proevenserie wordt uitgevoerd in samenwerking met
het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool en betreft de vergelijking en toetsing van twee selectiemethoden voor beren, te weten die op grond van
de eigen prestatie in een selectiemesterij (massaselectie) en die op grond van de
selectiemesterijresultaten van toomgenoten (familieselectie). Met de op grond
van deze criteria geselecteerde beren zijn in K.I.-verenigingen de nodige proefparingen uitgevoerd.
De vergelijkende mestproeven met Piétrainvarkens en Landvarkens moesten
als gevolg van varkenspest worden onderbroken. Hierbij worden de resultaten van
beide rassen vergeleken onder uiteenlopende omstandigheden van huisvesting en
verzorging. De voorlopige indruk is, dat de verschillen tussen beide rassen onder uiteenlopende omstandigheden in dezelfde zin uitvallen.
Het gedurende een reeks van jaren in samenwerking met het Instituut voor
Pluimveeteelt „Het Spelderholt" uitgevoerde broederijonderzoek werd afgesloten
met een samenvattende publikatie.

Laboratorium

voor Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Het is bekend dat de bevruchtingsresultaten, door de verschillende K.I.-verenigingen bereikt, nogal verschillen vertonen. Deze verschillen bleken significant te zijn;
de oorzaken moeten worden gezocht in de toegepaste techniek en de organisatie
van de verenigingen. Overwegend van betekenis is de aandacht, die aan de techniek
moet worden besteed om de bevruchtingsresultaten te verbeteren. Voorts werden
er significante verschillen gevonden tussen de bevruchtingsresultaten van de stieren. De bevruchtingsresultaten, verkregen met het sperma van een K.I.-stier, bleken meer afhankelijk te zijn van het K.I.-station waar hij staat, dan van de stier zelf.
De oorzaken van de verschillen tussen de verenigingen zijn niet gelegen in de
grondsoort of de fosfaattoestand van de bodem.
Een onderzoek over de drinkwatervoorziening van het rundvee bracht aan het
licht, dat het rundvee vooral in de zomer aangewezen is op oppervlaktewater. Er
bestaan belangrijke regionale verschillen. Voor het gehele land waren de onderzochte
dieptewatermonsters in gemiddeld 2 3 % van de gevallen ongeschikt (beoordeeld als
drinkwater voor rundvee), van de putwatermonsters 4 0 % en van de slootwatermonsters ruim 5 0 % . De bacteriologische en chemische eigenschappen van leidingwater
zijn in vergelijking hiermee zeer gunstig. Op grond hiervan is er reden om van een
omschakeling in de drinkwatervoorziening van sloot- of putwater op leidingwater
een gunstig effect te verwachten. Deze gunstige invloed is, wat de produktiviteit
bij rundvee betreft misschien mede wegens onvoldoende omvang van de proefnemingen, nog niet aangetoond. Ongetwijfeld zal het gebruik van leidingwater op
stal en in de weide een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij de bestrijding van
besmettelijke ziekten.
Bij een onderzoek over de verbreiding van salmonellose bij kalveren kwam
vast te staan, dat de meeste gevallen voorkomen op de grotere bedrijven en dan
vooral in waterrijke gebieden. Veelal spelen de smetstofuitscheiders onder de vol135

wassen runderen een grote rol bij de infectie van de kalveren, terwijl het ook mogelijk
is, dat de kalveren de infectie rechtstreeks van de buitenwereld krijgen (besmet
hooi of uitscheiders van smetstof onder andere diersoorten, die het ligstro en het
voeder kunnen besmetten). Het materiaal voor de verzorging van de kalveren en
runderen en het schoeisel van het stalpersoneel spelen waarschijnlijk een belangrijke
rol bij de verspreiding van de smetstof. Ook kalveren, geboren uit besmette moeders, kunnen de smetstof in de kalverenstal brengen. Weinig licht en plotselinge
verhoging van de temperatuur zijn mogelijke factoren, die het uitbreken van de
ziekte bevorderen; in de weide is de ziekte zelden waargenomen. Door strenge hygiëne en quarantaine van verdachte dieren, tezamen met gunstige milieu-omstandigheden is de kalversalmonellose grotendeels te voorkomen.
Aan de hand van literatuurgegevens werden de etiologie, pathologie, immunologie, het voorkomen en de bestrijding van varkenspest behandeld. De verspreiding
van het virus vindt voornamelijk oraal plaats door contactinfectie. De ziekte, die
waarschijnlijk vanuit Noord-Amerika naar Europa is gebracht, komt het meest voor
in Zuid-Europa. In Nederland treden de meeste gevallen in juli t / m oktober op.
Opvallend is, dat in ons land niet de dichtheid van de varkensstapel bepalend is
voor de mate, waarin varkenspest voorkomt. Bij het sinds 1952 permanent aanwezig
zijn van de ziekte in de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland zijn het
houden van veel varkens per bedrijf en handel in biggen belangrijke factoren.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de correlatie tussen de grootte van de ribhoek (hoek tussen de richting van de rib en de wervelkolom) en de melkproduktie
bij het MRY- en FH-veeslag. De correlatie-coëfficiënten tussen deze grootheden
waren veelal niet verschillend van nul en van geen praktische waarde. Het verschil
in grootte van de ribhoek tussen de beide veeslagen was wel significant.
Een statistisch onderzoek over de mate en de intensiteit van de selectie op melkproduktie en vetgehalte had ten doel na te gaan in hoeverre bij het produktieverervingsonderzoek van stieren middels moeder-dochter-vergelijkingen systematische
afwijkingen van de werkelijke gemiddelden voor moeders en dochters worden verkregen. De gegevens waren afkomstig van de Provinciale Melkcontrole Dienst in
Drente. Gevonden werd, dat relatief meer dochters worden opgeruimd wegens onvoldoende melkproduktie dan wegens onvoldoende vetgehalte. Het percentage opgeruimde dochters loopt van stier tot stier uiteen. De moeders, die in de vergelijking
werden betrokken, bleken ook een geselecteerde groep te zijn, wanneer hun gemiddelde produktie werd vergeleken met die van de koeien in de betreffende controlevereniging. De sterke selectie op melkproduktie is opvallend. Het selectieverschil
tussen de produktie van de moeders als tweejarige en de produktie van de tijdgenoten
in de controlevereniging varieert van 0,31 tot 1,53 kg melk per dag.
Onderzocht werd of het mogelijk is de produktievererving van stieren te bepalen
door gebruik te maken van lopende lijsten van vaarzen. De gegevens hiervoor
werden in Noord-Brabant verzameld, waar dit systeem in de praktijk wordt toegepast. Vergelijking van de gemiddelde lactatiecurve, berekend uit produktiegegevens van minstens 20 dochters (met hoogstens 10 proefmelkingen per dochter),
met de gemiddelde lactatiecurve van dochters van een in hetzelfde gebied gebruikte stier met bekende produktievererving, levert in het algemeen voor de
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praktijk voldoende betrouwbare schattingen op. Het voordeel is, dat daardoor bijna
één jaar vroeger gegevens over de produktievererving van de stier bekend zijn.
Een onderzoek over het verloop van de hoogtematen van FH-koeien, die in het
NRS en FRS zijn ingeschreven, bracht aan het licht, dat deze maten sedert de dertiger jaren in alle fokgebieden sterk zijn afgenomen. Ook de borstdiepte is enigszins afgenomen, ten opzichte van de schofthoogte is er echter een relatieve toename. De koeien zijn dus kleiner en relatief dieper geworden. De oorzaak moet
grotendeels worden gezocht in de fokkerij van mooie, „harmonisch" gebouwde koeien,
hetgeen ook tot uiting komt in een afname van het verschil tussen schofthoogte en
kruishoogte. De erfelijkheidsgraad voor de hoogtematen — voor de schofthoogte 0,6
— wijst op gunstige mogelijkheden om de afname tegen te gaan en, indien gewenst,
koeien te fokken met royalere hoogtematen. Het bleek, dat de meetfouten bij individuele koeien vrij belangrijk kunnen zijn, zodat slechts beperkte waarde kan worden toegekend aan afmetingen van individuele koeien.
De in het jaar 1960 verkregen resultaten van de nieuwe selectiemesterij met
individuele voedering te Lochern werden vergeleken met die van de selectiemesterijen te Haarlo en Heino, waar groepsvoedering wordt toegepast. Als gevolg van
individuele voedering werd een beter baconvarken verkregen. De groei per dag
(behalve bij borgen), het karbonadepercentage, de lengte van de zijde en het gewichtspercentage van het achterstel nemen toe; de spekdikte en het voederverbruik per kg groei nemen af. Deze verschillen waren zeer significant. Als gevolg
hiervan zijn de met individuele voedering verkregen gegevens niet vergelijkbaar
met gegevens verkregen met groepsvoedering. De toename van de lengte van de
zijde, het gewichtspercentage van het achterstel en het karbonadepercentage zijn
waarschijnlijk een gevolg van het veranderde voedersysteem en de verbeterde huisvesting. Ook het leeftijdsverschil bij de aanvang van de proef tussen individueel en
groepsgewijs gevoederde biggen kan een rol spelen bij het ontstaan van genoemde
verschillen. Voorts blijkt de leeftijd bij het begin van de proefperiode invloed te
hebben op de groei per dag. Tweederde van het verschil in groei per dag tussen de
gemiddelden voor deze eigenschap, gevonden bij de twee voederingssystemen,
kan worden toegeschreven aan het ouder zijn van de individueel getoetste dieren
bij het begin van de proefperiode. De verschillen in de onderzochte eigenschappen
tussen borgen en zeugen bleven met uitzondering van de groei per dag, onder
beide systemen van voedering gelijk. Uit het onderzoek kon ten slotte worden geconcludeerd, dat het voor de vergelijkbaarheid noodzakelijk is strengere maatstaven aan te leggen voor premiewaardig verklaring van individueel gemeste tomen.
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord"
en de Varkensstamboeken in Gelderland en Overijsel werd een „performance-test"
bij beren uitgevoerd. Daartoe werden 39 beren gemest tot 90 kg; de beren waren
gekozen uit tomen, waarvan ook een viertal werd onderzocht op de selectiemesterij te Lochern. Het bleek, dat groei en voederverbruik in ongeveer dezelfde
mate met de toomgenoten in Lochern gecorreleerd was als tussen toomgenoten in
Lochern. Ook wat de spekdikte en de karbonadedoorsnee betreft werd een correlatie
berekend zij het, dat de fenotypische correlaties voor deze eigenschappen laag waren. Op basis van de goede, resp. slechte eigen resultaten van de beren en van de
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toomgenoten in Lochern werden 8 beren gekozen, waarvan de afstammelingen op
groei, voederverbruik en slachtkwaliteit zullen worden onderzocht.
Het geboortegewicht van het kalf is mede afhankelijk van de leeftijd van de
moeder; tweejarige koeien werpen gemiddeld lichtere kalveren dan volwassen
dieren. Aangetoond werd, dat dit verschil in ontwikkeling bij de geboorte bij de
stamboekkeuring, die gemiddeld op ongeveer 3'/2-jarige leeftijd plaatsheeft, nog niet
geheel is ingehaald. Met name waren borstdiepte en heup- en kruisbreedte bij de
dieren, die uit tweejarige vaarzen waren geboren, ten tijde van de stamboekkeuring
nog niet geheel op het peil van dieren, geboren uit oudere koeien.
In 1960 werd bij de schapenstapel van het laboratorium begonnen met een onderzoek over de invloed van het voor de eerste keer lammeren op eenjarige of op
tweejarige leeftijd, op de groei, de vruchtbaarheid en de rentabiliteit. Deze proef zal
enige jaren worden voortgezet.
Uit het melkbaarheidsonderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" wordt uitgevoerd, kon worden geconcludeerd, dat in ieder geval met succes geselecteerd kan worden op de melksnelheid
als belangrijkste eigenschap voor de melkbaarheid; hetzelfde geldt voor het percentage melk uit de voorkwartieren.
In 1961 werd in 5 provincies begonnen met het melkbaarheidsonderzoek in de
praktijk. In totaal werd van 77 K.I.-stieren een monster van ca. 30 vaarzen gemolken. De verwerking van dit materiaal leverde in grote lijnen dezelfde uitkomsten
als in 1960, alleen de h 2 voor de melksnelheid kwam iets lager uit. Ook het herhalingsonderzoek van dochtergroepen gaf bevredigende resultaten te zien. Bij individuele
koeien, die gedurende de lactatie eenmaal per week gemolken werden, bleek de
herhaalbaarheid voor de melksnelheid en het percentage melk uit de voorkwartieren
ca. 0,8 te bedragen. In grote lijnen is het melkbaarheidsonderzoek nu rijp te achten
voor de toepassing in de praktijk. Er werden voorbereidingen getroffen om in 1962
in alle provincies met deze aanvulling van het nakomelingenonderzoek te beginnen.
De onderzoekingen met ééneiïge tweelingen over de invloed van de leeftijd bij
het eerste afkalven op groei en ontwikkeling, omtrent de dagelijkse schommelingen in de melkproduktie en de melksamenstelling en het statistisch onderzoek over
exterieur en melkproduktie bij stamboekkoeien werden voortgezet.

Stichting

Bloedgroepenonderzoek

Gebruik makende van de gegevens van ruim 300 K.I.-stieren, waarvan ten minste 50 moederdochtervergelijkingen bekend zijn, werd voortgegaan met het onderzoek over het bestaan van correlaties tussen het voorkomen van bepaalde groepen
en de produktiecapaciteit van runderen.
De studie over de frequentie van de meest voorkomende bloedgroepen bij het
zwart- en roodbont rundvee werd voorlopig afgesloten met een publikatie. Een dergelijk onderzoek is bij het blaarkopveeslag in voorbereiding.
Als aanvulling op het bloedgroepenonderzoek werd een nieuwe methode in gebruik genomen, waardoor het mogelijk is, door middel van elektroforese, de glo138

bulinen van het bloedserum in genetisch bepaalde componenten te scheiden.
Door het besluit van het Nederlandse Rundvee Stamboek de afstamming van de
in te schrijven stieren met behulp van het bloedgroepenonderzoek te verifiëren,
namen de praktijkwerkzaamheden zeer sterk toe. Om aan deze toename het hoofd
te kunnen bieden, werd een apparatuur voor het toetsen opgebouwd, waardoor
de tijdrovende manuele handelingen konden komen te vervallen.
Laboratorium

voor Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

De uitkomsten van de eerste serie balansproeven over individuele variatie in behoefte aan beschikbare energie van koeien werden beschreven in een publikatie. De
serie proeven over de voederwaarde voor onderhoud van vroeg en laat gemaaid hooi
werd beëindigd; de verkregen gegevens zijn nog niet volledig uitgewerkt. Er werd
een begin gemaakt met een nieuwe serie proeven over de onderhoudsvoederwaarde van zes soorten hooi uit verschillende delen van Nederland.
Een publikatie verscheen over de biologische waarde van eiwit in hooi voor herkauwers.
Het verzamelen in TNO-verband van gegevens over bedrijven met slepende
melkziekte vond voortgang. Nagegaan zal worden in hoeverre het mogelijk is door
rantsoenwijzigingen het optreden van slepende melkziekte te beperken. Tevens zal
worden getracht slepende melkziekte op te wekken in een voederproef, waarbij
gebruik zal worden gemaakt van de gegevens die tot nu toe verzameld zijn.
Acetonemie bij runderen gaat gepaard met een hypoglycémie. De uitscheiding
van creatine met de urine staat eveneens in nauw verband met de suikerstofwisseling. Deze relaties bleven onderwerp van nadere bestudering. De uitkomsten van
het onderzoek over het verband tussen creatine-uitscheiding en de voeding werden
gepubliceerd.
Daar het voor een gedetailleerd onderzoek van de hemicellulosefractie uit de
ruwvoeders noodzakelijk is over methoden te beschikken om Polysacchariden uit
mengsels te isoleren, werd hieraan bijzondere aandacht geschonken. Er werd een
methode gevonden, waarmee lineaire van vertakte Polysacchariden in een verzadigde
calciumchloride-oplossing kunnen worden gescheiden door ze te precipiteren als
jodiumcomplexen.
Met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werden, in het kader van het onderzoek naar de gehalten aan opgeloste en niet-opgeloste bestanddelen van de darminhoud in verschillende gedeelten van het darmkanaal van het rund, de veranderingen in de gehalten aan enkele minerale bestanddelen in opgeloste en onopgeloste vorm in de mest van twee melkkoeien op regelmatige tijden bepaald.
Het werk over stoffen met oestrogène activiteit in grassen werd beëindigd. Er
werd een begin gemaakt met een onderzoek omtrent de oestrogène activiteit van
levers van drachtige slachtrunderen.
Gedurende een verblijf van een der medewerkers in de Verenigde Staten werd de
invloed bestudeerd van enige chemicaliën, toegediend per os, op de uitscheiding
van jodium met de melk.
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Ten einde na te gaan of de schildkliertoestand bij landbouwhuisdieren in de
kropstreken van ons land in de laatste 10 jaar verbetering heeft ondergaan, werden
de schildklieren van een aantal slachtrunderen en slachtkippen uit de Achterhoek
en Twente onderzocht.
Ter bestudering van de histologie van de huid in verband met voedingsziekten
werd gewerkt aan het zuiver houden van experimenteel bij kleine proefdieren
opgewekte vitamine A-deficiëntie en aan het probleem van het richten van coupes
door behaarde huid, om zuivere lengtedoorsneden van de haarfollikels te verkrijgen.
Verschillende methoden voor de kleuring van vetachtige stoffen en vitamine C
werden beproefd.
Er werd nagegaan of het doorsnijden van huidzenuwen bij de witte muis invloed
heeft op de groeisnelheid en het aantal van experimentele huidtumoren in het
betreffende gebied. Verder werd bestudeerd of de genese van deze muizetumoren
verandering ondergaat na langdurige orale toediening van het zenuwgif alcohol en na
subcutane injecties van guanethidine, een stof die de postganglionnaire ortho-sympathische zenuwwerking remt.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
werd een arbeidsfysiologisch onderzoek uitgevoerd bij het opsteken van schoven.
De vraag was om het energieverbruik te bepalen bij het werken met verschillende
schoofgewichten en verschillende opsteeksnelheden, met het doel op grond hiervan
een advies te kunnen geven omtrent de meest efficiënte werkwijze.
Een arbeidsfysiologisch onderzoek bij het planten van groveden werd verricht
in samenwerking met het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp". Hierbij ging
het onder meer om een vergelijking van de lichamelijke inspanning, gemeten aan
de polsfrequentie en het energieverbruik, bij vier verschillende plantmethoden.
In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek werden twee arbeidsfysiologische onderzoekingen uitgevoerd. Het eerste had betrekking op het verspenen van andijvie in perspotten, waarbij een nieuwe werkmethode vergeleken werd
met de tot nu toe gebruikelijke. Het volgende onderzoek betrof het plukken van
appels, enerzijds met het gebruik van een plukemmer, anderzijds met een plukslede.

Onderzoekingen

over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Deze werkzaamheden, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. worden verricht vanuit het Zoölogisch Laboratorium
van de Universiteit van Amsterdam, betroffen in de eerste plaats het stadium van de
berigheid (bronst) van zeugen, waarin kunstmatige inseminatie het best kan worden toegepast. Op een vijftal boerderijen in de buurt van Leiden werd begonnen
met kwalitatief onderzoek van dit gedrag, speciaal wat betreft het sta-reflex (stilstaan van de zeug wanneer de beer haar tussen de achterbenen aanraakt) en het
orenspel. Het knorren van de zeug bleek vooral samen te hangen met opkomende
agressie ten opzichte van de beer, indien de sexuele drang te gering is. Zowel
optische, tactische en olfactorische, als ook acustische prikkels van de zijde van de
beer werken stimulerend op de zeug.
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De resultaten van het onderzoek over het gedrag van stieren bij de spermawinning voor kunstmatige inseminatie werden gepubliceerd. Bij dit onderzoek werd
uitgegaan van de gedachte, dat de stier in de kudde onder natuurlijke omstandigheden vóór de paring een langdurige stimulerende voorbereiding ondergaat. Deze
voorbereiding werd bij het onderzoek o.m. nagebootst door vijf minuten tegenhouden van de stier vóór de sprong, gecombineerd met een vergeefse sprong. Het onderzoek werd uitgevoerd met paren eeneiige tweelingstieren van het Instituut voor
Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord", waarbij beurtelings het ene dier als proefdier, het andere als controle optrad. De voorbereiding had een aanmerkelijke kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het ejaculaat ten gevolge. De gunstige
resultaten gelden ook voor een tweede ejaculaat en gaan bij gewenning niet verloren.
Voorts bleek, dat geen verschil in spermakwaliteiten aangetoond kon worden
bij gebruik van een kunstkoe in plaats van een bokstier. Een verdere „verbetering"
van de kunstkoe (reukstoffen, bewegingen van het object) resulteerden niet in een
beter ejaculaat. Wel nam het percentage stieren, dat bereid was te dekken, door
deze verbeteringen toe.
Instituut voor de Pluimveeteelt

„Het Spelderholt",

afdeling

Produktie

Het onderzoek op het gebied van de huisvesting en verzorging van het pluimvee
betrof in de eerste plaats de produktie en de samenstelling van kippemest en strooisel. Dit onderzoek werd in overleg met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid uitgevoerd, met het doel gegevens ten behoeve van de voorlichting over het bemestingsbeleid bij te dragen. Het heeft enige bruikbare resultaten opgeleverd, die in combinatie met de uitkomsten van elders verrichte bepalingen de gewenste aanvulling
van basiscijfers verschaften.
,
Voorts werd een eenvoudig draagbaar toestel vervaardigd, waarmede het amoniakgehalte van de lucht in pluimveehokken kan worden bepaald. Dit gebeurde met de
bedoeling, in het bijzonder bij slachtkuikens, na te gaan in hoeverre onder praktijkomstandigheden aandoeningen voorkomen, b.v. van de ogen, die duidelijk aan ammoniak kunnen worden toegeschreven. Tot nu toe werden nog geen praktijkgevallen
ontmoet, waarbij de kuikens aandoeningen hadden die verband hielden met een
hoog ammoniakgehalte.
De in het najaar van 1960 begonnen oriënterende proef over de invloed van een
toenemende daglengte op de produktie van eerstelegshennen, die tijdens de opfok
onder gelijke lichtomstandigheden hadden verkeerd, leverde geen verschil in aantal
eieren op. Wel werd een aanwijzing verkregen, dat grotere daglengte gepaard ging
met een wat hoger voerverbruik. De proef had betrekking op een kleine 400 hennen,
die in twee groepen waren verdeeld. Na een voorperiode van half september tot
half oktober met een daglengte van 14 uur voor beide groepen (morgen- en avondverlichting), kreeg de ene groep vervolgens dagelijks twee uur licht méér ('s
morgens 1 uur en 's avonds 1 uur) ; een gelijke verlenging werd daarna telkens na
zes weken toegepast, zodat de betrokken groep van half april af 24 uur licht had.
De andere groep behield tot hetzelfde tijdstip een daglengte van 14 uur en kreeg
daarna de natuurlijke daglengte zonder bijverlichting.
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Proeftechnisch waardevoller zijn twee nog lopende proeven, waarbij tijdens de
opfok van leghennen (WL x R I R ) , van de leeftijd van zes weken af verschillen
worden gemaakt in de dagelijkse duur van het licht. Hiervan wordt de invloed op de
groei van de jonge dieren, de leeftijd bij het begin van de leg en de latere eierproduktie nagegaan. De ene proef wordt met zeer vroeg geboren hennen (uitgekomen
15 november 1960) genomen, de andere met laatbroed (geboren 17 mei 1961).
Voor het eerste broedsel nam de natuurlijke daglengte gedurende de opfokperiode
na zes weken geleidelijk toe, voor het laatste daarentegen af. Bij een vierde, resp.
derde gedeelte van de proefdieren vond in die tijd geen dagverlenging door hokverlichting plaats. Daarnaast werden in de eerste proef drie groepen gehouden
waarbij dat wèl het geval was, in de tweede proef twee groepen. In beide proeven
betrof dit een zodanige verlenging, dat één groep van 6 tot 21 weken voortdurend
per etmaal 17 uur licht ontving en de andere een van 22 uur geleidelijk tot 17 uur
afnemende lichtduur had. In de eerste proef was verder nog een groep aanwezig,
waarvoor de totale daglengte van 6 tot 21 weken met behulp van kunstlicht geleidelijk van 9V2 tot 17 uur werd opgevoerd. Bij alleen natuurlijk daglicht kwam de
lichtduur pas op 31 weken op het maximum van ca. 17 uur (langste dag), zodat de
dagverlenging in de vorenbedoelde groep sneller ging. Hoe laat zich aanzien, dat deze
proeven enige belangwekkende verschillen in de latere legprestaties van de betrokken hennen zullen opleveren.
Bij het onderzoek op het gebied van de pluimveevoeding werd in het vorig verslag melding gemaakt van een in 1960 begonnen proef met gewijzigde voedermengsels voor algemeen gebruik bij kuikens en kippen van het op het instituut gehouden legtype. Vergeleken werden voeders met een nieuwe samenstelling en het tot
1960 op het instituut gebruikte mengsel. Verleden jaar werd medegedeeld, dat er
bij de opfok geen verschillen in reactie van de jonge dieren waren opgemerkt. Gedurende de legperiode, die grotendeels in het verslagjaar viel, kwam echter wel enig
verschil naar voren. De produktie van de kippen op het nieuwe voer bleef iets achter, hoewel zij toch wel op een goed peil lag. Er waren in de legperiode tomen met
uitloop in goede grasrennen en andere, die geheel binnenbleven. Bijna alle hennen
op „nieuw" voer zonder uitloop hadden in meer of mindere mate veeruitval, waardoor
kleinere of grotere kale plekken ontstonden, vooral aan de hals. In de andere proefgroepen werd dit niet waargenomen. De oorzaak van het verschijnsel is nog niet bekend. De proef bood ook gelegenheid de invloed van het al dan niet geven van
uitloop na te gaan. Met uitloop werd op beide voedersamenstellingen gemiddeld een
wat groter aantal eieren geraapt dan zonder uitloop; bovendien werd per kg
ei iets minder mengvoeder verbruikt.
Een uitgebreide proef betrof de opfok van slachtkuikenmoederdieren. Ca. 700
eendagshennetjes, Plym. Rocks, werden tot 12 weken gelijk behandeld. Daarna werden zij in vijf groepen, elk in tweevoud, ingedeeld. De vraag was, welke invloed een
viertal bijzondere behandelingen waarmede een beperking van de groei werd nagestreefd, bij dit soort kippen zouden hebben op de ontwikkeling van de legrijpheid,
het aantal en het gewicht van de eieren en de geschiktheid van de eieren voor gebruik als broedei bij de produktie van slachtkuikens. Deze behandelingen werden
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vergeleken met een normale voor de opfok van legdieren op het instituut gebruikelijke methode, waarbij de hennen o.a. uitloop hebben in goede grasrennen (controlegroep). Twee bijzondere behandelingen bestonden uit maatregelen ter beperking van het verbruik van mengvoeder. Voor één groep (met uitloop) waren de
voerbakken daartoe dagelijks slechts tweemaal een half uur open; de andere groep
werd in verduisterde hokken met open voerbakken binnengehouden en kreeg
tweemaal per dag een uur kunstlicht. Deze twee behandelingen gaven in vergelijking met de normale methode een duidelijke en ongeveer gelijke beperking van de
groei. Beide groepen waren op 18 weken gemiddeld ruim 2 ons lichter. De twee
andere bijzondere behandelingen betroffen het verstrekken van speciale voedermengsels (in de vorm van volledig meel), waarvan het ene veel ruwe celstof bevatte
( 3 5 % haverdoppen, lage energiewaarde) en het andere een hoge energiewaarde had.
Het absolute gehalte aan ruw eiwit van beide samenstellingen was laag. Door de geringere energiewaarde van het voer met haverdoppen had dit mengsel toch een normale eiwit/energieverhouding; in het andere meel was deze uiteraard ruim. De groep
met veel energie in het voer werd binnengehouden. Op 18 weken woog zij evenveel als de controlegroep. Bij de haverdoppengroep (die uitloopgelegenheid had) trad
wèl een groeibeperking op, doch in mindere mate dan bij de eerder genoemde
groepen die achterbleven in de groei. Op 18 weken was het gemiddelde gewicht
± één ons beneden dat van de controlegroep.
De beperking van de gelegenheid tot voederopname werd voor de betrokken
hennen op 20 weken opgeheven. Van toen af werden zij gelijk behandeld als de
controlegroep. Deze drie groepen kregen verder een op het instituut voor legkippen
gebruikelijk rantsoen, maar met de afwijking dat het hardvoer geheel uit haver bestond. De twee andere groepen bleven resp. op een ruw celstofrijk volledig
meelvoer (voortaan echter met 2 0 % haverdoppen) en op een energierijk voer
(voortaan met een in verhouding tot de energiewaarde verhoogd eiwitgehalte).
Van ongeveer 7 maanden af werden alle groepen van de proef verder binnengehouden. De ontwikkeling van de legrijpheid verliep zodanig, dat de tijdstippen waarop
de groepen een legpercentage van 20 bereikten, verschillen vertoonden, die geheel
parallel gingen met de verschillen in gemiddeld gewicht van de hennen op 18
weken. De grootste vertraging kwam bij de twee groepen met tijdens de opfok
beperkte voederopname voor. Deze bereikten de 2 0 % ongeveer IV2 week na de controlegroep. Gerekend naar het aantal eieren hadden zij deze achterstand op het einde
van het jaar nog niet ingehaald.
Om de geschiktheid van de eieren voor gebruik als broedei bij de produktie van
slachtkuikens na te gaan, werden zij uitgebroed en werden de verkregen kuikens tot
gangbaar slachtgewicht opgefokt. Hiermede werd begonnen toen de hennen ca. 51/2
maand oud waren, met de bedoeling in de eerste plaats het verband tussen het geleidelijk toenemende eigewicht en de broeduitkomsten, resp. opfokresultaten, zo volledig mogelijk te volgen. Daarnaast werd later, op de leeftijd van 9 à 10 maanden, bij
een drietal broedsels nagegaan of er toen een direct verband viel op te merken
tussen de bovenbesproken opfokbehandelingen en de broedresultaten. Hierbij werden geen opvallende verschillen waargenomen. Het bebroeden van de eieren uit
de proef moest tegen het einde van het jaar worden gestaakt, doch het zal in
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het volgende voorjaar opnieuw ter hand worden genomen.
Mededeling van nadere bijzonderheden over het verloop van de leg, met inbegrip
van de eigrootte en over de broed- en opfokresultaten die de als broedei gebruikte
eieren opleverden, moet in afwachting van de verdere bewerking der zeer talrijke
gegevens tot later worden uitgesteld.
Over het gebruik van kuikenvoeders met zeer hoge eiwitgehalten voor de eerste
levensweken (eiwitrijke starters), kan als resultaat van een groot aantal vergelijkingen, hoofdzakelijk bij dieren van het moderne slachtkuikentype, het volgende
worden vermeld. Door in de eerste twee levensweken een voeder te verstrekken met
± 2 8 % re in plaats van ± 2 0 % re en ongeveer dezelfde energiewaarde, terwijl het
laatste voeder ook tijdens de rest van de opfokperiode werd gegeven, ontstond in het algemeen een hoger eindgewicht op 7 weken. (Hierbij werd dan als overgang in de
derde week vermenging van de beide voeders toegepast.) De hanen hadden met
het eiwitrijke voer voor de eerste weken altijd een hoger gemiddeld eindgewicht;
het verschil was statistisch van betekenis. Bij de hennen deed zich hetzelfde voor,
maar hierbij werden ook tegengestelde verschillen waargenomen, zij het niet significant. Bij gemengde opfok van de geslachten waren alle verschillen in gemiddeld
eindgewicht ten gunste van het eiwitrijke voer. De voederrendementen (kg voer
per kg kuiken) liepen weinig uiteen. Een en ander heeft zowel betrekking op voedermengsels van een gevarieerde als van een zeer eenzijdige samenstelling en zowel
met veel als met praktisch geen dierlijk eiwit. Gerekend naar de voederprijzen van
januari 1962, werden de hogere voederkosten door gebruik van het eiwitrijke voer
overtroffen door de hogere opbrengsten van de kuikens als gevolg van het hogere
eindgewicht. Dit verschil bedroeg gemiddeld ongeveer 3,5 ets per kuiken.
Op verzoek werd nagegaan of overvloedige voedering van kanariezaad aan jonge
kuikens schadelijke gevolgen heeft. De betreffende proef leverde geen enkele
aanwijzing hiervoor op. Ook werd onderzocht of een bepaalde partij kuikenvoer uit
de handel rachitis bij kuikens deed ontstaan. Inderdaad werd vastgesteld, dat zich
met dit voer onder de omstandigheden van de proef verschijnselen van deze gebreksziekte voordeden.
Over de opfokproeven met Pekingeenden werd verleden jaar medegedeeld,
dat de invloed van de gebruikelijke overgang naar een minder geconcentreerde
voedersamenstelling op de leeftijd van 6 weken nader zou worden onderzocht.
De voederverandering kwam neer op een plotselinge verlaging van het ruweiwitgehalte van ca. 1 8 % op 1 3 % en een ongeveer corresponderende vermindering van de
energiewaarde van het voer. Uit twee achtereenvolgende proeven werd afgeleid,
dat de verandering een ongunstige invloed had op het levend gewicht op 7 weken,
doch dat deze invloed op 8 weken vrijwel weer verdwenen was. Bij vergelijking
met de uitkomst van de in 1960 genomen proef met een kleiner aantal dieren, die
een groter effect van de voederverandering deed veronderstellen, moet o.a. in aanmerking worden genomen dat het thans gebruikte eendemateriaal sneller groeit
dan de vroegere proefdieren. Waar deze laatste op 8 weken een gewicht van ca.
2500 g bereikten, is dit bij het nieuwe materiaal gewoonlijk al op 7 weken het geval.
Verder is in 1961 overgegaan tot het verstrekken van de proefvoeders in korrelvorm,
met gebruik van ronde metalen voorraadvoederbakken in plaats van de voorheen
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toegepaste voedering met aangemaakt meel. Alles tezamen was er aanleiding om
bij de verdere proefnemingen over de samenstelling van praktische rantsoenen voor
Pekingeenden de mogelijkheid van het gebruik van één mengsel voor de gehele
opfokperiode onder ogen te zien. De uitkomsten van een eerste in deze richting genomen proef waren, wat de groei betreft, niet ongunstig. Bij deze proeven zal echter
het effect van een afzonderlijk voer voor de eerste levensweken (zgn. startervoer)
ook nader moeten worden onderzocht.
Voor het aminozurenonderzoek vond wederom een aantal proeven met slachtkuikens plaats, waarbij het effect van toevoeging van lysine en/of een methioninepreparaat aan verschillende rantsoenen op de groei en het voederverbruik werd onderzocht. Ook nu bestonden deze rantsoenen in het algemeen uit enkele combinaties van telkens één graansoort en één plantaardige eiwitrijke grondstof (aangevuld
met vitaminen, mineralen en eventueel wat vet). De bedoeling is aldus na te gaan,
wat uit het oogpunt van de aminozurenvoorziening de waarde is van dergelijke
combinaties, al dan niet met de bovengenoemde toevoegingen. Sommige combinaties gaven met één van de toevoegingen, of beide tezamen, een zeer goede groei
en eindgewicht (op 7 weken) ; ze deden niet onder voor het resultaat met gangbare slachtkuikenvoeders van meer gevarieerde samenstelling. Om een bepaalde
reden werd ook nog eens een rantsoen gebruikt, waarin gemalen rogge de enige
graansoort was ( 6 0 % ) . Prompt deden zich daarbij weer de te verwachten verschijnselen voor, t.w. dunne kleverige mest waardoor de gazen bodems van de opfokbatterijen vuil werden en aanvankelijk mestballen aan de tenen ontstonden. De kuikens
zagen er in het begin groezelig uit en sommige hadden ook vuile achterlijven, maar
de sterfte was gering en niet hoger dan in de overige groepen van hetzelfde broedsel
die ander voer, zonder rogge kregen. De dieren waren op 7 weken ook wat achter in
gewicht.
De bepalingen van de verteerbaarheid van voedermiddelen, nl. sesammeel, leverden de volgende verteringscoëfficiënten op: re 88, re nihil; r vet 75; ok 30 en
o.s. 62. De omzetbare energie was 2.260 à 2.300 kcal per kg meel.
In overleg en met medewerking van de Studiecommissie voor de verbetering van
de kwaliteit van het gedroogde groenvoeder van handelsdrogers werd een onderzoek begonnen over de invloed van het persen van luzernemeel op de verteerbaarheid er van bij kuikens. Ook wordt de invloed van het toevoegen van een antioxydant na het droogproces nagegaan, in het bijzonder wat betreft het nuttig effect
van het caroteen uit het luzernemeel voor de kuikens. De in 1961 genomen
proeven gaven in beide richtingen nog onvoldoende uitsluitsel.
Een ander onderzoek betrof de invloed van de voedersamenstelling op het vetgehalte van de panklare bout van Pekingeenden op de leeftijd van 7 à 8 weken. De uitkomsten van de eerste twee proeven duiden er op, dat het, overeenkomstig mededelingen in de literatuur, binnen de praktische mogelijkheden moeten liggen met behulp
van de samenstelling van het voeder desgewenst een magerder produkt te leveren
dan tegenwoordig gangbaar is. Het vetgehalte van de bout ligt nu waarschijnlijk
meestal bij de 3 0 % of iets hoger. Monsters uit groepen eenden die in de aangegeven
richting gevoederd waren, leverden bouten met dooreengenomen 5 à 7 % lagere vetgehalten. Het gemiddeld levend gewicht op 7 à 8 weken was in één geval wat
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aan de lage kant, maar het deed bij de tweede proef weinig of niet onder voor de
gewichten, die in andere opfokproeven met bevredigende uitkomsten bij hetzelfde
eendemateriaal zijn bereikt. De verhoging van de voederkosten per kg levend gewicht was ook niet bijzonder groot.
Dooierkleuronderzoek had dit jaar o.a. betrekking op de mogelijke invloed van het
persen van luzernemeel en/of het toevoegen van een anti-oxydant na het drogen
van dit voedermiddel. Dit onderzoek gebeurde eveneens in overleg en met medewerking van de eerder genoemde Studiecommissie. Zowel het persen als de antioxydant bleken de eidooierkleurende werking van het meel enigermate te hebben
verhoogd. Bij toevoeging van 4 % aan een basisvoer, dat vrijwel geen kleurende werking had, was het kleurstofgehalte in beide gevallen gemiddeld ca. 7 mg per kg
dooier hoger dan met niet geperst meel zonder anti-oxydant. Statistisch kunnen
deze verschillen als betrouwbaar worden beschouwd. Het effect van luzernemeel
van dezelfde partij, dat alle twee bewerkingen had ondergaan, was echter praktisch
gelijk aan dat van meel, waarbij slechts één van beide was toegepast. Bij dezelfde
dierproef werd ook de invloed van het toevoegen aan het basisvoer van enkele
kleurende preparaten en paprika nagegaan. De dooiers van de paprikagroep vielen
op door een kleur, die te rood genuanceerd was en door een te geringe helderheid.
Dergelijke dooiers zouden voor de consument waarschijnlijk weinig aantrekkelijk
zijn.
Naar aanleiding van een mededeling in de Amerikaanse literatuur werd een proef
begonnen om te onderzoeken of door verhoging van het calciumgehalte van volledig
meelvoer voor leggende hennen betere eischalen kunnen worden verkregen. De
gebruikelijke vrije verstrekking van schelpengrit, waarvan de kippen naar believen
konden eten, naast een volledig meelvoer van normale samenstelling, werd hierbij
vergeleken met het toedienen van hetzelfde meelvoer, waaraan het grit in gemalen
vorm was toegevoegd, zonder dat verder nog schelpengrit afzonderlijk ter beschikking werd gesteld. Het vermengen van het gemalen grit met het meel gebeurde
in twee percentages, zodat er een mengsel met een calciumgehalte van 2,23% ontstond en een met 3,77%. De proef werd genomen met Sussexkruisingen in een legbatterij. Er waren drie groepen, die resp. vrij grit en gemalen grit door het meel, tot
de twee verschillende calciumniveaus, ontvingen. Ondanks de zeer talrijke gegevens
die aldus zijn verzameld, laat het zich niet aanzien dat de proef uitsluitsel zal geven
over de vraag of met meer calcium in het volledige meelvoer een betere eischaalkwaliteit wordt verkregen. De aan de eieren gemeten eigenschappen gaven bij de
afzonderlijke hennen in de loop van de legperiode een uiterst variabel beeld te zien,
hetgeen de mogelijkheid tot het trekken van conclusies zeer ongunstig beïnvloedde.
De maatregelen om door vernieuwing en uitbreiding van de fokstapel op het
instituut de voorziening met zelf gefokte gebruiksdieren en ook het fokkerij- en
erfelijkheidsonderzoek
te kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen in de praktijk
begonnen geleidelijk resultaat af te werpen. In 1961 kon in de behoefte aan
kippen en kippekuikens van het legtype door eigen aanfok worden voorzien met
nakomelingen uit de kruising van Witte Leghornhanen met Rhode Island Redhennen.
Van dezelfde rassen werden bovendien 800 kruisingshennen gefokt voor onder146

zoek omtrent combinatiegeschiktheid en ten behoeve van foktechnische selectie
bij de verdere opbouw van de stammen. De kruising gebeurde door in de Leghorn
foktomen RIR hennen bij te plaatsen en omgekeerd, zodat glijktijdig kuikens van
zuivere teelt en kruising werden verkregen. De bevruchte eieren van de met een
haan van ander ras gekruiste hennen gaven gemiddeld een betere broeduitkomst
dan die van de hennen in de zuivere teelt. De kruisingen hadden minder uitval in
de eerste levensweken en leggen dooreengenomen zwaardere eieren. De hennen
uit de kruising met de Witte Leghornhanen als vaders waren op 18 weken gemiddeld zwaarder dan de nakomelingen van de omgekeerde kruising; zij begonnen
ook eerder met de leg en produceerden meer eieren in de eerste helft van de legperiode. De onderlinge vergelijking van de verschillende nakomelingschappen werd
bemoeilijkt doordat bij sommige groepen de gezondheidstoestand in het najaar
tijdelijk te wensen overliet, o.a. door het optreden van snot.
Het kleurverervingsonderzoek had voor het eerst betrekking op de pigmentvorming in de buikwand van kuikens. Als eerste stap werd het verband nagegaan
tussen dit kenmerk en een aantal veerkleurfactoren die bij een groep Leghorns
van het instituut voorkomen. De voorlopige uitkomsten geven aan, dat dit toevalligerwijze aanwezige dierenmateriaal geschikt is voor verdere bestudering van
het onderwerp.

Het broederij-onderzoek vormde een aansluiting op vroegere proefnemingen,
waarbij verschillen in broeduitkomst waren vastgesteld, wanneer eieren bij het machinaal bebroeden 24-maal per etmaal ten naaste bij om hun lange as, dan wel
over de punt (om hun korte as) werden gekeerd. De grootte van de hoek, waarover
zij bij het keren werden heen en weer bewogen (90° of 120°), leek van invloed te
zijn op de grootte van het verschil. Om hierover meer gegevens te verkrijgen en;
ook om de juistheid van een mogelijke verklaring voor het verschijnsel te toetsen,
werd begonnen met de inleg van een serie broedsels ter herhaling van de vroegere
proef, echter met dien verstande dat de eieren nu slechts driemaal per etmaal worden gekeerd, met de bedoeling aldus misschien grotere verschillen in uitkomst te
bewerkstelligen. Het grootste verschil in uitkomstpercentage tussen ten naaste bij
om hun lange as gekeerde eieren en om de korte as gekeerde beliep in de vroegere
proef gemiddeld 4,54% en werd verkregen bij het keren over de gebruikelijke hoek
van 90°. Volgens statistische berekening kon er een grote betekenis aan worden
toegekend.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool
De analyse van de kruising tussen de kippenrassen Noordhollandse blauwe en
een Columbia-type met pigment in het buikvlies (en daardoor blauw- of geelgroenige kleur aan de buik) werd voortgezet, waarbij de erfelijke samenhang tussen
de kleur van dons, veren, poten en buikvliespigment werd bestudeerd.
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RijkslandbouwproefStation

voor Veevoeder- en

Meststoffenonderzoeh

Het aantal monsters dierlijke eiwitten, dat op aanwezigheid van salmonellae werd
onderzocht, nam aanzienlijk toe. Het percentage monsters, waarin de aanwezigheid
kon worden vastgesteld, daalde in de loop van het jaar nog verder, hetgeen mag
worden toegeschreven aan de invloed van de „verordening geïmporteerde dierlijke
eiwitten".
In verband met het toenemend gebruik van het coccidiostaticum amprolium werd
de door de fabrikant aangegeven bepalingsmethode van dit medicament op haar
bruikbaarheid getoetst. Na het aanbrengen van enkele wijzigingen bleek deze
methode goed bruikbaar te zijn. Verder werd een onderzoek ingesteld naar de houdbaarheid van het medicament.
Aan het einde van het jaar werd eveneens de bepalingsmethode van zoaleen in
veevoeders in onderzoek genomen en ook van dit produkt werden houdbaarheidsproeven ingezet. Dit onderzoek is nog niet afgesloten.
De destructie van mengvoeders, waaraan antimoonverbindingen zijn toegevoegd,
werd zodanig verbeterd, dat geen antimoonverliezen meer optreden.
Bij de analyse van anorganisch fosfaat in vismeel bleek de concentratie van het
oplosmedium geen invloed te hebben op de uitkomsten.
Voor de bepaling van methionine-hydroxy-analoog in premixen werd een
potentiometrische titratie uitgewerkt.
In verband met de besprekingen in E.E.G.-verband over de vaststelling van
uniforme analysemethoden, die zouden kunnen worden toegepast in gevallen
van arbitrage, werden de analysemethoden in de aangesloten landen onderling vergeleken. Ofschoon nog niets vaststaat, dient er rekening mede te worden
gehouden, dat de voor scheidingsanalyses voorgestelde voorschriften in belangrijke
mate zullen afwijken van de Nederlandse; de analyse-uitkomsten zullen echter
niet of praktisch niet verschillen.
De fotometrische jodiumbepaling werd onderzocht en kon reeds aanmerkelijk
worden verbeterd. Van de onderzochte punten vallen te noemen de sterke adsorptie
van jodium aan mangaandioxyde en een zwakke, doch niet te verwaarlozen adsorptie
van jodium aan calciumverbindingen. Ook de storingen, veroorzaakt door chroom,
kunnen ernstiger zijn dan de literatuur aangeeft. Verschillende extractiemiddelen
werden beproefd; voor organisch materiaal bleek het door Zak en medewerkers
voorgestelde trichloorazijnzuur de beste resultaten op te leveren. Mineralenmengsels
met koper en mangaan naast jodium zijn niet gemakkelijk te analyseren, indien een
bijmenging met organische stoffen heeft plaatsgehad; vooral vetachtige stoffen
veroorzaken moeilijkheden. De in de literatuur aangegeven destructiemengsels gaven bij de natte destructie aanleiding tot vrij ernstige jodiumverliezen bij aanwezigheid van zwavelzuur, terwijl zonder zwavelzuur de kans op explosies groot is. Het
onderzoek zal worden voortgezet.
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Het onderzoek over de ziekten van runderen betrof in de eerste plaats de tuberculose, en wel problemen op het gebied van de tuberculine en de a-specifieke reacties. Het tuberculineonderzoek had betrekking op het bezwaar, dat aan de PPDtuberculine in de huidige vorm kleeft, nl. dat het in oplossing niet volkomen houdbaar is; de potentie gaat achteruit door het optreden van hydrolyse van de tuberculoproteïne. Deze hydrolyse bleek in belangrijke mate te kunnen worden ondervangen door een wijziging te brengen in het lyofylisatieproces en de verdunningsvloeistof. De moeilijkheid is nog, deze methode voor grote hoeveelheden toepasselijk te maken.
Ten aanzien van de a-specifieke reacties werd bij 50 runderen nagegaan of een
V-Z tuberculinatie, waarbij gelijke concentraties van de aviaire en bovine tuberculine
waren gebezigd, de mate van a-specificiteit sterker deed uitkomen dan de V-Z
tuberculinatie met de gebruikelijke ongelijke concentratie. Bij de meeste van deze
dieren was dit inderdaad het geval, doch er resteerde een aantal, dat een duidelijke
allergie ten opzichte van bovine tuberculine vertoonde en dat niet of slechts zeer gering reageerde op een gelijke dosis aviaire tuberculine. Bij de sectie en het biologisch
na-onderzoek gelukte het niet zoogdiertuberculose aan te tonen. De conclusie
was, dat ook de gewijzigde V-Z tuberculinatie in een aantal gevallen niet tot
het gewenste doel voert, nl. de differentiatie tussen bovine tuberculose en het aspecifiek reageren op bovine tuberculine.
Wat de paratuberculose betreft vond het allergisch en serologisch onderzoek op
een aantal paratuberculosebedrijven voortgang. De reacties op bovine tuberculine
blijven bij gevaccineerde dieren vrij lang aan de hoge kant, zij zijn echter altijd
kleiner dan de reacties op aviaire tuberculine en johnine, zodat deze dieren, voor
zover zij nog bij een enkelvoudige tuberculinatie zouden zijn aangehouden, bij een
daaropvolgend onderzoek met de V-Z methode a-specifiek zouden zijn verklaard.
De serologische diagnostiek bij paratuberculose, met name de complementbindingsreactie, werd voor het massale routineonderzoek toegankelijk gemaakt.
Bij het onderzoek over brucellose werden, om het gedrag van de complementbinding (CBR) te leren kennen bij volwassen dieren, die met Strain 19 waren gevaccineerd, op één brucellosevrij bedrijf en op drie met brucellose besmette bedrijven
dieren ouder dan 6 maanden gevaccineerd. Door regelmatige serologische onderzoe149

kingen zal de tijdsduur van het persisteren der titers bij de verschillende reacties
worden nagegaan. Omtrent de vaginale enting tegen brucellose met het Strain 19
vaccin werd gevonden, dat deze enting slechts korte tijd bloedtiter bij de agglutinatie
veroorzaakt. In geen van de 116 gevallen trad verwerpen op. De bescherming door
vaginale enting verkregen, kan evenals die verkregen bij subcutane enting, doorbroken worden.
Er werd een Salmonella dublin vaccin ontwikkeld, hetwelk in muizenproeven
een betere beschermende waarde te zien gaf dan de vroegere bouillonvaccins.
Het vaccin zal op runderen worden getest. De diagnostiek van Salm. dublin
infecties werd verbreed door invoering van de hemagglutinatie en de Coombstest.
Aan de differentiëringstechnieken voor miltvuur, nl. microscopische en culturele
onderzoekingen alsmede dierproeven, werden technieken toegevoegd, waarbij een
miltvuurfaag wordt gebruikt. Daarenboven werd de zgn. parelsnoertest beproefd.
In de tot op heden aangeboden miltvuuronderzoekingen bleken beide toetsmethoden
een betrouwbare differentiëring mogelijk te maken.
Amerikaanse publikaties over de invloed van eiwitrijk voeder op het optreden
van mastitis vormden aanleiding een oriënterend onderzoek in te stellen naar de
invloed van luzernevoeding op het aantal gevallen van klinische mastitis. Hoewel in
de groep van de gedurende vier maanden met luzerne gevoerde runderen herhaaldelijk digestiestoornissen optraden, kon toch geen verschil in aantal gevallen van
klinische mastitis worden geconstateerd in vergelijking met de groep dieren, die
wit hooi ontvingen. Op twee veebedrijven werden de koeien bij het droogzetten
en zo nodig tijdens de droogstand, nog eens behandeld met 300.000 E procaïnepenicilline per kwartier. Na het afkalven was de gezondheidstoestand van de diverse
uiers in het begin op één bedrijf (een echt „agalactiae-bedrijf") bevredigend,
terwijl op het tweede, waar praktisch geen Str. agalactiae werd waargenomen, de
resultaten tot voorzichtigheid maanden; twee runderen kalfden af met een (milde)
stafylococcenmastitis.
De conclusie van Davidson, dat de verspreiding van Staph, aureus op een bedrijf
uitgaat van de uier, werd getoetst bij een rundveekoppel door wekelijks bacteriologisch onderzoek van de melk. Er kwamen inderdaad koeien voor, waarbij de Staph,
aureus zich in tepelkanaal, tepelboezem, melkboezem, melkgangen en (of) uierweefsel moet hebben genesteld en vermeerderd. Ook heeft deze stafylococ zich in
de stal verspreid en wel over de andere kwartieren van dezelfde koeien, alsmede
over de kwartieren van oorspronkelijk negatieve runderen. Verder bleek, dat zeker
niet alle runderen de bacterie in hun uierkwartieren toelaten, resp. de gelegenheid
bieden om zich daar te nestelen.
De werkzaamheden op het gebied van de infertiliteit bij rundvee hadden betrekking op onderzoek en behandeling van banale infecties en het vraagstuk van de
koppelsteriliteit. Een van de conclusies bij het onderzoek van banale infecties
van het genitaalapparaat bij het vrouwelijk rund was, dat de puerperale uterus een
zeer sterke tendens tot zelfgenezing heeft en dat, gelet op het vaak gunstige verloop
bij niet behandelde dieren, wanneer tot behandeling overgegaan wordt de grondwet der therepeutische geneeskunde „primum non nocere", dus allereerst niet te
beschadigen, van fundamentele betekenis is. Een andere conclusie was dat waar de
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uterusaandoening secundair is en primair het neuro-endocrine systeem in zijn functie gestoord is, een rationele therapie er op gericht moet zijn dit neuro-endocrine
systeem rechtstreeks te prikkelen door toepassing van hormonen. Hoewel dus de
hormoontherapie aangewezen zou zijn, moet erkend worden, dat deze behandelingsmethode nog in een beginstadium van ontwikkeling is.
Wat de koppelsteriliteit betreft, is op drie bedrijven in Zuid-Holland, waar bevruchtingsmoeilijkheden voorkomen een proef in uitvoering, waarbij gedurende een vol jaar bij de proefgroep de Ca/P-verhouding in het rantsoen teruggebracht wordt van ± 2 : 2 tot 1:4. In vergelijking met een controlegroep zullen de bevruchtingsresultaten worden nagegaan.
Op verzoek van een fokvereniging in Zuid-Holland wordt medewerking verleend
aan een onderzoek over de oorzaken van waargenomen koppelsteriliteit. Er werden
reeds aanwijzigingen verkregen, dat de opfok van het jongvee vaak te wensen overliet, en dat ernstige chronische infecties met maagdarmwormen voorkwamen.
Het onderzoek over de waarde van geneesmiddelen tegen distomatose werd voorgezet. Hetol (Hoechst) bleek bij de dosering die door de fabrikant wordt aangegeven, praktisch onwerkzaam te zijn tegen volwassen leverbotten bij chronisch besmette koeien. Eerst bij toepassing van zeer hoge doses werden bevredigende resultaten verkregen. De werkzaamheid van hexachlorofeen ( G - l l ) tegen volwassen
Fasciola hepatica bij schapen was in het algemeen zeer goed. Bij een gering aantal
schapen waren echter hoge doses weinig of niet werkzaam, indien het middel op
dezelfde wijze werd toegediend als aan runderen. Er werd een methode voor toediening van hexachlorofeen gevonden, waarbij niet alleen alle volwassen leverbotten
bij schapen worden gedood, maar zelfs ook onvolwassen wormen in het leverparenchym.
Ter verkrijging van gegevens betreffende de waarde van de vaccinatie tegen longstrongylose met bestraalde larven werden kalveren van een tweetal bedrijven in het
voorjaar gevaccineerd met longwormvaccin van Philips-Duphar. In het daarop volgende weideseizoen werden de gevaccineerde kalveren onder observatie gehouden.
Bij een experimenteel tot stand gebracht infectie van 8 kalveren met longstronglose werd op de 15e, 16e en 17e dag post infectionem de curatieve werking van
diaethylcarbamazinecitraat in 1 0 % oplossing in water beproefd. In de longen van de
drie behandelde dieren bleken geen, in die van vier van de vijf onbehandelde dieren bleken wel longwormen voor te komen. Hieruit werd geconcludeerd, dat het
middel de jonge longwormen geëlimineerd had.
Bij verschillende experimenteel tot stand gebrachte infecties met Trichostrongyliden bij kalveren werd de curatieve werking van enige in de handel zijnde preparaten beproefd op verschillende tijdstippen van de infectie. Een fijnkorrelig fenothiazinepreparaat dreef op de 34e dag van de infectie de lebmaagwormen (Ostertagia
en Trichostrongylus) voor 7 5 % af en de dunne darmwormen (Cooperia) voor 2 8 % .
Een pyridinederivaat dreef op de 18e dag van de infectie de lebmaagwormen voor
100%, de dunne darmwormen voor 99,8% af. Hetzelfde middel, toegepast op de 4e en
11e dag na experimentele infectie, had tot gevolg dat een aanzienlijke vermindering
in de ei-uitscheiding optrad (resp. van 8 2 % en 9 1 % ) in vergelijking met de controlekalveren. In praktijkproeven werd de curatieve werking van een mengsel van
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twee befeniumverbindingen, van fijnkorrelige fenothiazine en het reeds genoemde pyridinederivaat nagegaan.
Het onderzoek over schapeziekten betrof in de eerste plaats virus-abortus. Het
gelukte voor de eerste maal in Nederland Myagawanella ovis als verwekker van een
enzoötisch optreden van abortus bij schapen te isoleren. Deze constatering maakte
het noodzakelijk binnen korte tijd onderzoekmethoden te ontwikkelen. Naast het
microscopisch onderzoek van uitstrijkjes uit nageboorte, enting van geëmbryoneerde
eieren en intranasale infecties van jonge muizen, is de complementbindingsreactie van
grote betekenis. De antigenen werden door extractie van geïnfecteerde nageboortedelen vervaardigd; de reactie werd uitgevoerd in de plastic „trays". Complete remmingen van 0,01 ml serum werden als positief beschouwd ; sterk positieve sera bereiken waarden van 0,001 ml en hoger.
Een tweede nieuwe bevinding bij schapen in ons land was de aantoning van het
B-toxine van Clostridium welchii in darmfiltraat van gestorven dieren.
In verband met de moeilijkheden bij de agglutinatie van de O-lijnen II en IV van
Listeria monocytogenes, omdat de gebruikelijke antigenen spontane agglutinatie
vertonen en de titergrenzen hierdoor empirisch en moeilijk te interpreteren worden,
werden proeven genomen om deze storende eigenschap op te heffen. Een ultra-sonore behandeling van de antigenen bleek de oplossing te zijn. Ultra-son antigenen
gaven bij positieve sera van konijnen agglutinatietiters van 1 : 1.600, terwijl negatieve
sera slechts een spontane agglutinatie van 1 : 25 bereikten. Titers van 1 : 100 kunnen
daardoor als specifiek worden beschouwd. De complementbindingsreactie, die eveneens werd uitgewerkt, gaf wegens gebrekkige specificiteit geen bevredigende resultaten.
Bij de varkensziekten hadden de diagnostische mogelijkheden van varkenspest in
de praktijk de belangstelling. Het aanvankelijke optimisme aangaande de mogelijkheden van de „agargel-diffusion-test" werd door de waarnemingen niet gewettigd.
De gehele methodiek zal aan een hernieuwd onderzoek worden onderworpen.
Voorts werd onderzoek gedaan over hemolytische coliïnfecties. Veel betreffende
de Pathogenese van dit ziektebeeld is nog „terra incognita". Wel weet men, dat bepaalde colistammen een rol spelen en dat deze colistammen toxines moeten vormen.
De factoren, die medespelen bij het indringen van deze vergiften vanuit de darmtractus in het lichaam zijn nog onvoldoende bekend en vormen een punt van onderzoek.
Nu een begin is gemaakt met het vrijmaken van bepaalde fokbedrijven van
enzoötische pneumonie, is het meer dan ooit noodzakelijk een goed inzicht te krijgen
in de etiologie en pathogenese van deze aandoening. Methoden van diagnostiek behoeven nog een diepgaand en uitgebreid onderzoek. Behalve een nauwkeurige sectie,
een histologisch onderzoek, het enten van voedingsbodems, weefselcultures en bebroede eieren, het infecteren van enkele dagen oude muizen, blijkt het hoe langer hoe
meer noodzakelijk te zijn biggen te infecteren met het te onderzoeken materiaal. Deze
proefbiggen moeten met zekerheid pneumonievrij zijn, zodat begonnen werd met de
opfok van zgn. specific pathogen free pigs. Nu voorts is gebleken, dat het zeer moei152

lijk zal zijn tot een totale uitroeiing van de aandoening te komen, worden tevens de
mogelijkheden nagegaan om de nadelen van de infectie te verminderen door verpleging en huisvesting. Momenteel heeft het mesten in de zgn. sweat box, een ruimte met
een temperatuur van 25° — 30° C en een vochtigheidsgraad van 95%, de aandacht.
De onderzoekingen over de ziekte van Aujeszky hadden voornamelijk betrekking
op de epizoötologie. Er werden gegevens verzameld, die in een proefschrift zullen
worden medegedeeld.
Er werd een studie gemaakt van een stalenzoötisch optreden van tetanus bij varkens.
Ten slotte werd getracht de oorzaken van het optreden van stalenzoötische abortusgevallen op te sporen. Hoewel in enkele gevallen een waarschijnlijkheidsdiagnose
kon worden gesteld (vlekziekte, toxoplasmosis), is nog veel duister en dient nog
veel nader te worden onderzocht.
Ten behoeve van de diergeneeskundige verklaringen bij export van paarden bleek
een hernieuwde belangstelling voor uitvoering van het serologisch onderzoek
(complementbindingsreactie) op Dourine te ontstaan. Het gelukte een werkzaam
en houdbaar antigeen en een hoogwaardig antiserum van honden voor deze toets
te bereiden.
Omtrent de ziekte van Carré bij nertsen en chinchilla's bleek, dat een methodiek
om door middel van een bepaalde kleuring (Page Green) karakteristieke insluitlichaampjes aan te tonen in het slijmvlies van trachea en blaas, niet alleen een zeer
snelle maar ook een zeer betrouwbare methode was. Het geneesmiddel Furadantine
(nitrofuraanderivaat) was in „humaan" therapeutische hoeveelheden onschadelijk.
Mogelijk biedt dit preparaat, in navolging van de humane geneeskunde, mogelijkheden voor het bestrijden van infecties in de urinewegen.
Pseudotuberculose bij chinchilla's blijkt vaak veroorzaakt te worden door een specimen, dat zich niet alleen serologisch, maar ook biochemisch en proefdier-pathogeen
onderscheidt van de Pasteurella pseudotuberculosisstammen, die geïsoleerd worden
bij andere diersoorten.
Bij het onderzoek over pluimveeziekten werden verschillende facetten van de
economisch zo schadelijke ademhalingsziekten nader onderzocht. Het gelukte na
weefselcultuurpassages een vaccinvirusstam tegen psuedovogelpest te ontwikkelen, die
nieuwe gunstige mogelijkheden biedt. De gecombineerde enting tegen pseudovogelpest
en infectieuze bronchitis leverde in sommige gevallen minder gunstige resultaten op
dan na afzonderlijke enting van beide vaccins.
In overeenstemming met nieuwe gegevens uit de literatuur bleek de chronische
ademhalingsziekte (C.R.D.) bij kuikens veroorzaakt te worden door een combinatie
van virus-PPLO en bacteriestammen, en wel voornamelijk coli's. Coli-infecties speelden ook een rol bij het tot stand komen van andere chronische ontstekingsprocessen.
Naast deze ademhalingsziekten werden onderzoekingen verricht over de infec153

tieuze hepatitis bij eendekuikens, resulterend in verbeteringsmogelijkheden voor
de beschikbare vaccins.
Een nieuw project was de aviaire encephalomyelitis. De histologische, serologisch
en virologische diagnostiek werd nader uitgewerkt, terwijl een begin werd gemaakt
met experimentele vaccinaties.
Met behulp van parasietenvrij opgefokte WL-kuikens, die op een leeftijd van 2-3
weken experimenteel met geëmbryoneerde eieren van Capillaria obsignata-Madsen1945 waren besmet, werd kort na het potent worden van de infectie een aantal
anthelmintica op hun werkzaamheid beproefd. Toegepast werden Thelmid MK 360
en Promintic. Met het laatstgenoemde preparaat werden bij subcutane toediening
van 1 ml per 10 lb lichaamsgewicht reeds na enkele dagen negatieve fecesbevindingen bereikt, terwijl bij secties geen Capillaria's in de darmen gevonden werden.
Drie- tot vijfvoudige doses Promintic veroorzaakten ernstige intoxicaties. Een klein
experiment met duiven leverde ongeveer even gunstige resultaten op.

Centraal Diergeneeskundig

Instituut,
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Het onderzoek had wederom grotendeels betrekking op mond- en klauwzeer,
waarbij de ontwikkeling van een geconcentreerde entstof op de voorgrond stond.
Een statistische analyse van de uitkomsten van de twee eerste proeven toonde
geen significant verschil in immuniserend vermogen tussen geconcentreerde vaccins
in 7 cc dosis en de controleëntstoffen van normale samenstelling. Een vaccin, dat
tevens saponine bevatte, veroorzaakte een belangrijke entreactie. Het onderzoek in
deze richting werd daarom niet voortgezet, hoewel het immuniserend vermogen
van deze entstof alleszins bevredigend was. Door gebruik te maken van een nieuw
aluminiumhydroxyde met hoger drogestofgehalte ontstond de mogelijkheid tot een
verdere reductie van de vaccindosis van 7 tot 5 ml. De eerste proeven in deze richting hadden een bevredigend resultaat. De inactivering van het vaccin dient echter
nog nader te worden bezien.
De in 1960 begonnen proeven ter vergelijking van het immuniserend vermogen
van verschillende C-stammen werd voortgezet. Er werden twee smetstoffen onderzocht, nl. de in Nederland geïsoleerde stam C-Odoorn en de Duitse produktiestam
C-Detmold. De stammen tonen geen verschil in antigeenstructuur, d.w.z. ze behoren tot dezelfde C-variant.
Van beide stammen werd een aantal proefvaccins gemaakt, waarmede kleine
groepen runderen werden gevaccineerd. Een deel van de met de Detmold vaccins
geënte groepen runderen werd bij de na 14 dagen uitgevoerde proefinjectie met
homoloog virus besmet, de rest met Odoorn virus. Ten opzichte van de met de
Odoorn vaccins gevaccineerde dieren werd een overeenkomstige werkwijze gevolgd. Van alle dieren werden de sera in een neutralisatietest onderzocht tegenover beide smetstoffen. In de infectieproeven beschermden de vaccins, bereid
met de Duitse stam, wat beter tegen alle twee smetstoffen dan die, geproduceerd
met het Odoorn virus. De uitslagen van de neutralisatieproeven gaven gemiddeld
wat betere uitkomsten voor de Detmold vaccins.
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Enkele met de Duitse virusstam bereide vaccins konden in proeven op lange termijn vergeleken worden met de reeds voor de andere smetstof beschikbare gegevens.
Ook in dit opzicht viel de vergelijking gunstig uit voor de stam Detmold.
Het in 1959 in samenwerking met de Agricultural Research Service van het
Amerikaanse Ministerie van Landbouw begonnen onderzoek over de duur van de na
herhaalde enting verkregen immuniteit werd op grotere schaal voortgezet. Op een
aantal bedrijven werd in het voorjaar van 1961 alleen het jongvee gevaccineerd, met
de bedoeling de oudere, in 1960 voor het laatst geënte dieren, te zijner tijd over te
nemen om ze aan een proefinfectie te onderwerpen.
Er werden 19 vóór 1959 geboren runderen, die ca. 18 maanden geleden voor het
laatst geënt waren, geïnfecteerd met virus van het type A. Van deze dieren kreeg
het merendeel een defect op de injectieplaats, bij slechts 4 ontwikkelden zich ook
laesies aan de klauwen.
Bij een overeenkomstige proef, uitgevoerd met smetstof van het type O, ontstonden locale defecten bij alle 26 onderzochte dieren. In geen enkel geval trad echter
generalisatie op.
In verband met de toenemende behoefte aan een eenvoudiger methode voor de
kwantitatieve bepaling van de virusneutraliserende antistoffen werd gezocht
naar een eenvoudiger werkwijze, die de beide thans bij het laboratorium in gebruik zijnde methodieken zou kunnen vervangen. Er werd een techniek ontwikkeld,
waarbij de aanwezigheid van virus wordt aangetoond door kleuromslag in cultures
van foetale runderniercellen. Nog nagegaan wordt wat de betrouwbaarheid van
het nieuwe proefsysteem is en in hoeverre de verkregen resultaten direct vergelijkbaar zijn met de op andere wijze gevonden uitkomsten.
Er werd een methode uitgewerkt, waarmee het vermogen van een virussuspensie
om in vitro antistoffen te binden, kon worden bepaald. Hierbij worden verschillende antigeenverdunningen geïncubeerd met een bekende hoeveelheid immuunserum.
De resterende immuunstoffen worden teruggetitreerd door middel van „plaque
counting".
Het vermogen antistoffen te binden beperkt zich tot het homologe virus, d.w.z.
alleen smetstof van het type A had het vermogen het antistoffengehalte van A-serum te verminderen. Ook voor de beide andere typen was dit het geval.
In suspensies van mond- en klauwzeersmetstof vindt men deeltjes van twee afmetingen. In het algemeen neemt men aan, dat alleen het grootste, dat een diameter
van 25 mu heeft, infectieus is. Onder de onderzochte proefomstandigheden was het
alleen deze viruscomponent, die antistoffen bond.
De bindingscapaciteit van een virussuspensie wordt niet aangetast door bevriezen bij -20°C of lagere temperatuur. Bij bewaren in de ijskast bij ± 4°C bij een
pH van 7,5 is er enige achteruitgang in de loop van enkele weken.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid het 25 mu deeltje met behulp van de kwantitatieve complementbindingsreactie te bepalen.
Bij het onderzoek over mucosal disease werd met behulp van de uit Amerika
ontvangen „virusdiarree"-stam Oregon C 24 V een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van antistoffen bij de Nederlandse rundveestapel, die dit virus neutraliseren.
Bij het onderzoek van de sera van een honderdtal, aan het Amsterdamse abattoir ge155

slachte volwassen runderen neutraliseerde 8 0 % van de verzamelde monsters in de
verdunning 1/10 nog 30 tot 100 infectieuze doses van het virus. Sera van 50 kalveren
van 2-6 maanden gaven aanzienlijk minder positieve uitslagen. Verschillende kalveren, die vroeger gebruikt waren voor transmissieproeven met materiaal, afkomstig
van in ons land geconstateerde ziektegevallen, bleken reeds vóór de infectie antistoffen tegen het C 24 V virus te bezitten. Van een in 1959 van een ziek dier verkregen
bloedmonster konden enkele passages in kalveren worden doorgeënt. Na injectie
ontwikkelt zich bij de proefdieren de als typisch voor virusdiarree beschouwde bifasische temperatuurcurve. De besmette dieren vormen neutraliserende antistoffen
tegen het Amerikaanse virus.
Een andere, eveneens enkele jaren geleden in ons land uit een geval van mucosal
disease geïsoleerde smetstof, kon nader worden geïdentificeerd. De in weefselcultuur
van runderniercellen opgewekte veranderingen wezen in de richting van een verwantschap met het Amerikaanse IBR-virus. Laatstgenoemde smetstof, die in sommige delen van de Verenigde Staten bij runderen een ernstig verlopende infectie
van de bovenste ademhalingswegen veroorzaakt, is elders ook gevonden bij een
besmettelijke aandoening van het geslachtsapparaat. Bij vergelijking met een uit
Amerika ontvangen stam bleek, dat het Nederlandse virus in weefselcultuur een
overeenkomstig histologisch beeld geeft. Na infectie met de Nederlandse stam toon
den runderen een parallel verlopende titerstijging tegenover beide smetstoffen
Bij toediening per vaginam veroorzaakte het Nederlandse virus eveneens een ern
stige vulvovaginitis. Er werd een eenvoudige neutralisatietest voor dit virus ontwik
keld, waarmede ook zeer geringe hoeveelheden antistoffen kunnen worden aange
toond.
Nadat in het buitenland was beschreven, dat bij bepaalde gevallen van mucosa
disease ook het eerder bij de mens aangetroffen para-influenzavirus type 3 een ro
kan spelen, werd ook dit agens bij het onderzoek betrokken. Hierbij werd gebruik ge
maakt van de uit Zweden afkomstige Umeâ-stam. Zowel hemagglutinatieremmen
de als virusneutraliserende antistoffen bleken zeer verbreid onder de Nederlandse
rundveestapel voor te komen. Er bestond een nauwe correlatie tussen beide titers en
mede daarom is er reden aan te nemen, dat de gevonden antilichamen specifiek zijn
en inderdaad een infectie met deze smetstof, of een er nauw mee verwante, aantonen. Van 100 willekeurige slachtrunderen waren er 99 positief. In hoeverre de
blijkbaar regelmatig voorkomende besmetting met dit agens bij onze runderen aanleiding geeft tot ziekte, dient nog nader te worden onderzocht.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid de entstof voor myxomatose
te conserveren door toevoeging van glycerine. Dit had niet het gewenste resultaat,
maar wel bleek het virus bij ± 4°C beter houdbaar te zijn dan tot nu toe verondersteld werd. De grote verschillen in gevoeligheid tussen de konijnen onderling compliceerden het onderzoek in belangrijke mate.
Bij het enige jaren geleden begonnen onderzoek over het voorkomen van enzoötische abortus bij schapen in ons land werden 41 nageboorten en 155 sera voor onderzoek ontvangen. De smetstof werd niet geïsoleerd. Van de sera gaven er slechts 3
een positieve reactie in de complementbindingsproef ten opzichte van het groepsantigeen.
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Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

Het onderzoek in de omgeving van Oploo betreffende de slechte opfokresultaten
bij roodbonte kalveren, dat tezamen wordt verricht met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid en het Rijkslandbouwconsulentschap te Oss met in totaal 44 kalveren had als resultaat, dat de dieren geen diarree kregen en daarom niet behoefden
te worden opgestald. Hoewel de groei nog niet optimaal was (gemiddeld ruim 600 g
per dag per dier) ligt het in de lijn der verwachtingen, dat bij de voortzetting van
het onderzoek de oplossing van dit probleem gevonden zal kunnen worden.
Hoewel nog altijd een juiste methode ontbreekt voor de bepaling van het mangaangehalte in bloedserum en levermonsters verkregen door biopsie, werd in samenwerking met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw en het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen een proef opgezet met zes paar eeneiige tweelingen, om na te gaan welke invloed een extra toediening van 150 mg mangaan per opgenomen kg droge stof uitoefent op de ontwikkeling en de latere melkproduktie. Het mangaangehalte van het ruwvoeder is bij
deze proef minder dan 45 d.p.m.
Ondanks het feit, dat de bepaling van het eiwitgebonden jodium (P.B.I.) in het
bloedplasma nog op grote moeilijkheden stuitte, mag worden verwacht, dat in 1962
met het dierkundig onderzoek kan worden begonnen.
Bij een onderzoek tot het verkrijgen van juiste gehalten van het koper, calcium,
anorganisch fosfor en magnesium in hetzelfde bloedserum of bloedplasmamonster
werd toevoeging van héparine, ammoniumoxalaat en natriumcitraat vergeleken met
spontane stolling en schudden met glasparels. De toevoeging van héparine leverde
veruit de beste resultaten op. Zo bleek b.v., dat het kopergehalte van het serum,
verkregen van spontaan gestolde bloedmonsters van normale runderen, gemiddeld
meer dan 3 0 % te laag was. De conclusie is, dat alleen in plasma, verkregen van
bloedmonsters waaraan héparine is toegevoegd, koper, calcium, anorganisch fosfor
en magnesium betrouwbaar bepaald kunnen worden.
Bij dit onderzoek werden ook bloedmonsters, verkregen uit de halsader en uit de
meikader vergeleken. Hierbij kwam duidelijk tot uiting, dat het halsaderbloed alleen
maar bruikbaar is voor het koppelonderzoek, omdat het koper-, calcium- en magnesiumgehalte hierin hoger en het anorganisch fosforgehalte lager zijn dan in
melkaderbloed. Deze verschillen zijn bij pas afgekalfde koeien het grootst; zij worden bij het voortschrijden van de lactatie geleidelijk kleiner.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Het onderzoek op het gebied van kopziekte en hypomagnesemie betrof in de
eerste plaats het verband tussen de samenstelling van het gras en de benutting van
het voedermagnesium door melkkoeien. Uit balansproeven bleek, dat bij toediening
van kaliumchloride het percentage van de hoeveelheid voedermagnesium, dat met de
feces wordt uitgescheiden, groter wordt en dat de hoeveelheid met de urine uitgescheiden magnesium daalt. Deze ongunstige invloed van kaliumchloride op de benutting
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van het voedermagnesium ging samen met een verlaging van de magnesiumgehalten
van het bloedserum. Dit is dus in overeenstemming met wat eerder werd gevonden bij
proeven met zwaar en licht met kali bemest gras.
Bij een bestudering van het verband tussen het groeistadium van het gras en de
benutting van het magnesium kwam in twee proeven tot uiting, dat deze benutting
beter wordt naarmate het gras een ouder stadium heeft bereikt. De eerste proeven
werden reeds uitgevoerd om na te gaan, welke factoren in het gras hiervoor verantwoordelijk zijn.
Naast deze proeven werden beweidingsproeven genomen. Hierbij werd bevestigd,
dat een bemesting van het grasland met magnesium een gunstige invloed uitoefent op de magnesiumgehalten van het bloedserum. Dit resultaat van het onderzoek
heeft veel belangstelling van de praktijk en wordt reeds door de voorlichtingsdienst
toegepast.
In verband met onderzoek over de benutting van Mg uit ruwvoer door runderen
werd een methode voor de bepaling van Ca- en Mg-zepen in feces omgewerkt
ten behoeve van de bepaling in rundermest. De gevonden waarden vertoonden grote schommelingen. Bij 18 tot dusver verkregen waarden bleek er enige correlatie
tussen de hoeveelheid in de mest voorkomende zepen en het Mg-gehalte van het
bloedserum te zijn. De correlatie is echter positief; bij kennelijk verlaagde serummagnesiumgehalten werden geen hoge gehalten aan zepen in de mest gevonden.
Bij de bestudering van de gegevens van het koperonderzoek bij rundvee, in voorgaande jaren verzameld op 40 bedrijven in Friesland, werd aangetoond, dat het optreden van een lage koperstatus bij hokkelingen op het einde van het weideseizoen
het duidelijkst samengaat met een complex van bodemomstandigheden, samen te
vatten als wateroverlast (verdichte bovengrond, waterstagnatie, reductieverschijnselen in de bovengrond, vertrappen van de zode). De daling van het kopergehalte
van de lever gedurende de weideperiode was minder sterk gecorreleerd met het zwavelgehalte van het gewas. Geen correlaties werden gevonden tussen de koperstatus
van het rund en de kopergehalten van grond en gewas.
Het onderzoek over chlorofyl als koperbindende stof in gras liet zien, dat de
binding van koper door het chlorofyl van in water gesuspendeerd gras sterk afhankelijk is van verschillende milieufactoren, zoals pH, de aanwezigheid van waterstofperoxyde, ascorbinezuur of melkvet.
Gevonden werd, dat Aspergillus niger niet in staat is koper op te nemen uit
Cu-phaeophytine. Een Aspergilluscultuur op een medium, waaraan naast 2,5 À
koper (als CuSCU of Cu-acetaat) tevens 2500 X vrij phaeophytine was toegevoegd
(overeenkomend met de verhouding koper/chlorofyl in jong vers gras), bleef wat
zwartheid van sporen betrof duidelijk achter bij een cultuur op een medium, dat
geen vrij phaeophytine bevatte. In dit geval belemmerde het phaeophytine dus de
koperopname door de A. niger. Wel kon de schimmel koper goed opnemen uit
Cu-cystine en CuS.
Stichting

voor Onderzoek van Bodem, Plant en Dier

Op de bedrijven, behorende bij het project te Borculo, werd het rundvee voor de
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derde achtereenvolgende keer aan een klinische inspectie onderworpen. Waar nodig werden adviezen inzake de bemesting en de veevoeding verstrekt.
Evenals de vorige jaren werden grond- en gewasmonsters onderzocht van diverse
proefvelden. Deze onderzoekingen hadden in het bijzonder betrekking op de invloed
van koper- en/of cobalthoudende meststoffen op het koper- en/of cobaltgehalte van
grond en gewas, de invloed van de fosfaatrijkdom van de grond op de opbrengst van
het gras en het fosfaatgehalte van het gras, en de invloed van diverse stikstofmeststoffen op het mangaangehalte van het gras.

Werkgroep Onderzoek

Kopziekte

Deze werkgroep, die is opgenomen in het kader van het Comité voor de coördinatie
van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw van de Benelux, zette het onderzoek over de oorzaak en de bestrijdingsmogelijkheden van kopziekte bij runderen
voort.
Van Belgische zijde wordt o.m. gewerkt aan de selectie van Engels raaigras, ter
verkrijging van een evenwichtiger minerale verhouding in deze grassoort (Rijksstation voor de Veredeling der Landbouwgewassen te Lemberge), de invloed van
kalium en ammonia op de stofwisseling van het rund (Veeartsenijschool te Gent)
en de invloed van een gras(klaver)bestand op de minerale samenstelling van het
bloedserum van er op grazend melkvee (Rijksstation voor Veevoeding te Melle).
Van het Nederlanse onderzoek kunnen worden genoemd proeven over de benutting van magnesium door melkkoeien (Instituut voor Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen) en de toestand, waarin magnesium in de darminhoud van het rund aanwezig is (Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de
Landbouwhogeschool). Op de Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniversiteit
te Utrecht is de aandacht gericht op enkele biochemische aspecten van voedingstetanie (Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie) en therapeutische mogelijkheden voor deze ziekte (Instituut Buitenpraktijk).

Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte

T.N.O.

Deze commissie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
stelt zich ten doel middelen te vinden, waarmede slepende melkziekte kan worden voorkomen. Daartoe worden gegevens verzameld op bedrijven, waar de ziekte
voorkomt. Aan de hand van deze gegevens werd de voorlopige indruk verkregen, dat
de voederwaarde van het rantsoen een belangrijke factor is voor het optreden van
slepende melkziekte.

Werkgroep voor steriliteitsonderzoek

bij rundvee

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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werd door verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht en het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam onderzoek
verricht over facetten van het steriliteitsvraagstuk bij rundvee.
Op de Diergeneeskundige Faculteit werd aandacht besteed aan de Pathogenese
en de frequentie van chronische endometritis en subklinische infecties van de uterus
(Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynécologie), het verband tussen het
kopergehalte van haar en bloedserum en het optreden van steriliteit (Laboratorium
voor Medisch-Veterinaire Chemie), de histochemie van het spermiogenetisch weefsel (Laboratorium voor Histologie), terwijl een onderdeel van een uitvoerig
statistisch en biometrisch onderzoek over de voortplantingspotentie tot afsluiting
kwam (Zoötechnisch Instituut).
De werkzaamheden op het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam,
hadden betrekking op de behandeling van banale infecties van het genitaalapparaat
bij het vrouwelijke rund, de diagnostiek en de therapie van Vibrio-infectie bij de
stier en het probleem van de koppelsteriliteit.

Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij runderen en paratuberculose
De onderzoekingen op dit gebied, die eveneens onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. worden uitgevoerd, vonden plaats
op het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam, het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dierer? in Zeeland.
Te Rotterdam was de aandacht gericht op verbetering van de tuberculine, ten
einde de tot nu toe optredende a-specifieke reacties die de diagnose bemoeilijken,
zoveel mogelijk te voorkomen. Voorts vond differentiatie van mycobacteriën plaats,
als onderdeel van een studie van de infecties, die a-specifieke reacties kunnen teweegbrengen. Ten slotte werd nog gewerkt aan de bestrijding van laatstgenoemde
infecties.
Op het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie werden proeven genomen in
verband met een onderzoek over de diagnostische waarde en de specificiteit van
de complementbindingsreactie ten opzichte van paratuberculose.
In Zeeland ten slotte had het onderzoek betrekking op de levensduur van aviaire
tuberkelbacteriën in de grond.

Werkgroep voor onderzoek over de resistentie van pluimvee tegen leucose
De werkzaamheden op dit gebied, die worden uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee, vorderden door verschillende omstandigheden slechts zeer
langzaam. Er werden proeven genomen over het experimenteel opwekken van leucose.
Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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Commissie

Onderzoek

Schapeziekten

Van bedrijven op verschillende grondsoorten en waar de schapen tevens op verschillende wijze werden gevoed en verzorgd, werden monsters verzameld
van o.a. grond, gewas en dier, terwijl daarnaast de geboortegewichten van een
groot deel van de pasgeboren lammeren werden bepaald. Het doel hiervan is het
verkrijgen van een inzicht in de voeding van het drachtige schaap. De verkregen
gegevens zijn nog niet volledig uitgewerkt.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar het vroegtijdig geboren worden van
lammeren in Noord-Holland. Uit de voorlopige resultaten bleek, dat de abortus zeer
variabel optreedt. Soms aborteert een belangrijk deel der primeparae, soms oudere
schapen. Een infectieuze oorzaak kon niet worden aangetoond.
Ten slotte werd nog een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van het doodgeboren worden en het sterven van pasgeboren en jonge lammeren. Tot de infectieuze
oorzaken behoorden infecties met Streptococcen, stafylococcen, pasteurella en
Clostridium welchii. Bij de niet-infectieuze oorzaken traden moeilijkheden aan de
dag, die vermoedelijk zijn terug te brengen op de voeding van het drachtige schaap.
Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. vanuit de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren
in Noord-Holland.

Commissie

Leverbotonderzoek

De werkzaamheden in de Graftermeer, waar gegevens worden verzameld ten einde een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in de epidemiologie van de leverbotziekte, werden voortgezet.
Voorts werd in Friesland, door een aan de gids-vegetatie aangepaste (— beperkte)
beweiding met schapen een bevestiging van de correlatie tussen de vegetatie en het
,oorkomen van slakken verkregen; de besmetting van de proefschapen stemde (op
10 bedrijven) overeen met de verwachting.
Op een proefbedrijf in Limburg werd een proef genomen in samenwerking met
de Landbouwvoorlichtingsdienst en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren,
waarbij dié plaatsen van de percelen buiten de beweiding gehouden worden, waarop
de karakteristieke leverbotvegetatie aanwezig is. De resultaten hiervan laten zich bijzonder gunstig aanzien.
De activiteiten van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Holland waren enerzijds gericht op de controle van de enkele jaren geleden voor het
laatst met DNC of pentachloorfenol bespoten bedrijven en anderzijds op een oriënterende proef over de schadelijke werking van „penta" op de grasmat.
Vanwege de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Holland werd
het onderzoek over de mogelijkheid tot toepassing van subcutane CCU-injecties
voortgezet.
In de Graftermeer zijn verdere gegevens verzameld, die nog wachten op een definitieve uitwerking.
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Bij een bezoek aan een instituut in Wilhelmshafen in Duitsland kon worden vastgesteld uit aldaar aanwezig materiaal, dat rond het jaar O reeds leverbotinfecties opgetreden moeten zijn bij het vee van de terpenbouwers. Eieren, slakken, benevens
de voor leverbot karakteristieke vegetatie konden nog worden waargenomen.

Onderzoekingen over longwormziekte en maagdarmstrongylosis bij runderen
Er werden praktijkproeven genomen ter verkrijging van gegevens over de waarde van de vaccinatie tegen longstrongylose met het in de handel zijnde vaccin, terwijl tevens curatieve bestrijdingsmogelijkheden met moderne therapeutica werden
onderzocht.
Ook ten aanzien van maagdarmstrongylose werden proeven genomen over de
curatieve werking van verschillende handelspreparaten.
De onderzoekingen geschieden vanuit het Centraal Diergeneeskundig Instituut,
afd. Rotterdam, onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Commissie Aviaire Encephalomyelitis
Dit onderzoek, waarmede in 1961 werd begonnen, was gericht op de uitwerking
van een betrouwbare virologische en serologische diagnostiek en de beproeving, resp.
de ontwikkeling van goede vaccins. Vooral wat het eerste betreft, werden reeds
positieve resultaten verkregen.
Het onderzoek geschiedt vanuit het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam en de Gezondheidsdienst voor Pluimvee, onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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BEWARING EN VERWERKING VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUKTEN

Instituut voorBewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Bij het onderzoek over knol-, bol- en wortelgewassen werd een vrij uitgebreid bewaaronderzoek met aardappelen ingezet, waarbij in vier volgens eigen ontwerp gemaakte aardappelcellen verschillende luchthoeveelheden en in één cel mechanische
koeling worden toegepast. Het doel is na te gaan in hoeverre de bewaaromstandigheden van belang zijn bij het optreden van drukplekken, stootblauw, zilverschurft
en rhizoctonia-aantasting. Waar mogelijk wordt samengewerkt met het Instituut
voor Planteziektenkundig Onderzoek en het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen. De cellen zijn wat afmetingen, wijze
van vullen en lossen, isolatie enz. betreft volkomen identiek, zodat proeven genomen kunnen worden met slechts één of twee variabele factoren ten aanzien van de
bewaringscondities.
In een vijftal speciaal geconstrueerde kisten, die elk 1.000 kg aardappelen kunnen bevatten en op elkaar worden gestapeld, werden proeven genomen om na te
gaan in hoeverre de aardappelen in deze kisten bij buitenluchtkoeling voldoende
snel kunnen worden drooggeblazen en voldoende lang kunnen worden bewaard.
Bij het onderzoek over kiemremmingsmiddelen werd vooral aandacht besteed aan
de apparatuur voor de dosering van nonanol. Bij de bewaring van beschadigde fabrieksaardappelen werden verschillende systemen van afdekken van de kuilen toegepast. Afdekking met plastic bleek niet te voldoen.
Daar vochtverlies waarschijnlijk één van de oorzaken van het ontstaan van drukplekken is, werd een proef ingezet, waarbij aardappelen met verschillend vochtgehalte
onder verschillende, kunstmatig aangebrachte belastingen worden bewaard.
Een aanvang werd gemaakt met het testen van schilmachines.
Bij het sorteren van aardappelen op gebreken is gebleken, dat met succes gebruik
kan worden gemaakt van een soortelijkgewichtsscheiding. Een aantal defecten kan
ook worden opgespoord met doorvallend licht.
Bij het onderzoek over conserveringsmiddelen voor geschilde aardappelen kon
sulfiet, waarmede geschilde aardappelen waren behandeld, niet meer worden aangetoond, nadat de aardappelen gekookt waren.
Het onderzoek over de gunstigste bewaring van voor chipsfabrikage bestemde
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aardappelen, zal worden uitgebreid met bestudering van de invloed van bemesting,
herkomst en rassen op de kwaliteit.
Bij de bereiding van puree en flakes met het walsdroogprocédé werd onderzocht
welke invloed de kookduur uitoefent op de dikte van het gedroogde vel, de kleverigheid van de gereconditioneerde puree en het drogestofgehalte van de gekookte
aardappel. Voorts wordt de invloed nagegaan van de voorkooktemperatuur op de
veldikte, de kleverigheid en de hardheid van de gekookte aardappel.
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen
werd het bewaaronderzoek van witlofwortelen wederom opgenomen.
Op het gebied van de granen, zaden en peulvruchten werd van de diverse zaden
het evenwichtsvochtgehalte bepaald bij verschillende relatieve vochtigheid. Met de
ontwikkelde fluïdisatiedroger werden vele proeven genomen, aan de hand waarvan
verschillende wijzigingen en verbeteringen werden aangebracht.
De proeven betreffende de geventileerde bewaring van tarwe (oogst 1960) in
proefsilo's werden beëindigd. Gebleken is, dat in het vochtige jaar 1960 de
langzame droging (als gevolg van continu ventileren met onverwarmde lucht) zeer
traag verliep. De kiemkracht van het materiaal en ook de bakkwaliteit bleken op een
bevredigend peil te zijn gebleven. Behalve tarwe werden dit jaar ook rogge en haver
in het onderzoek betrokken.
Het droogblazen met buitenlucht van grote stapels in vochtige toestand geperst
maaidorsstro vond met succes plaats. De kwaliteit van het stro voor de strokartonfabrikage wordt beoordeeld na ca. 8 maanden bewaring.
Betreffende de schadelijke factor in rogge werden voederproeven met ratten uitgevoerd. Hierbij werden rantsoenen met een hoog percentage roggezemelen vergeleken met gerstzemelen, gestoomde roggezemelen en rantsoenen, bestaande uit
zemelen met roggedestillaat en roggevet. Er werd een aanwijzing verkregen, dat het
roggevet de groei van ratten remt. De resultaten van een tweede proef met heel roggemeel in plaats van zemelen wezen in dezelfde richting.
Oriënterend onderzoek werd verricht omtrent de vermaling van gerststro tot de
fijnheidsgraad van vlasscheven, in verband met een eventuele vervanging van scheven door stro bij de schevenverwerkende industrie. Voor het Proefstation voor de
Champignoncultuur werd een monster strolignine bereid, waarop het champignonmycelium inderdaad bleek te kunnen groeien.
Bij de werkzaamheden ten behoeve van veevoederprodukten werd in samenwerking met het Brandveiligheidsinstituut T.N.O. te Delft het hooibroeionderzoek
weer opgevat. Bij het vullen van hooitassen bleek een door het instituut ontworpen
roterende verdeelinrichting voor hooiblazers goed te voldoen. Het ventileren van
hooi, dat met de maaikneuzer werd gemaaid en werd ingeschuurd bij vochtgehalten van ± 5 0 % , bleek gepaard te gaan met zeer hoge tegendrukken. De indruk werd
verkregen, dat de droging van het gekneusde materiaal belangrijk sneller verliep
dan bij niet gekneusd materiaal.
De voorlopige indruk van de dit jaar in de praktijk genomen inkuilproeven, waarbij het in te kuilen materiaal werd geënt met melkzuurbacteriën, is dat het slagingspercentage zowel van de wel als niet geënte kuilen uitzonderlijk hoog ligt, zodat
moeilijk conclusies kunnen worden getrokken.
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Op het proefbedrijf Millingen werd een aanvang gemaakt met het toepassen van
verschillende voedersystemen bij melkkoeien.
Ten aanzien van het onderzoek over de verbetering van de kwaliteit en de bewaring van gedroogd luzernemeel werd geconcludeerd, dat zowel koeling van het meel
als toevoegen van een goede antioxydant ( 0 , 0 1 5 % ) , gecombineerd met ± 1 % vet,
de afbraaksnelheid van caroteen kan remmen.
In samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werden
voederproeven genomen, waarbij de voederresultaten van hooipellets werden vergeleken met die, verkregen bij het voederen van los hooi van dezelfde partij.
Op het gebied van de vezelgewassen vond het onderzoek over de dauwroten van
vlas voortgang. Hierbij werd ook de invloed van een ondervrucht op het dauwroten onderzocht. Het bleek, dat een klaverondervrucht zeer veel hinder gaf aan de
werkzaamheden te velde ten aanzien van het keren van vlas. Omgekeerd had ook de
klaver zeer veel te lijden van het vlas. Een grassoort voor zaadwinning als ondervrucht leverde geen moeilijkheden op.
Een groot nadeel van het dauwroten in Nederland is het grote verlies aan zaad,
waardoor, mede doordat het zaad eveneens een slechte kwaliteit bezit, de financiële
winst die verkregen wordt door de grote besparing aan arbeid, grotendeels verloren
gaat en zelfs in een verlies kan worden omgezet. Een moeilijk punt blijft ook het
tijdig stoppen van de roting. Het zgn. schuurdrogen van het gedauwrote vlas bleek
hierbij een zeer goed resultaat op te leveren.
Ten aanzien van hennep werden oriënterende proeven genomen, waarbij hennep
te velde werd geroot. De uitkomsten zijn zodanig, dat volgend jaar op grotere
schaal proeven zullen worden genomen.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

In 1960 was een begin gemaakt met hooiventilatieproeven, waarbij het effect van
het blazen van lucht door het hooi werd vergeleken met lucht door het hooi zuigen.
Dit zuigen werd verkregen door in het ventilatorkanaal de ventilator om te draaien.
Voor een zuivere vergelijking werden niet alleen gelijke ventilatoren gebruikt, maar
ook was het luchtverdeelsysteem bij het zuigen hetzelfde als bij het blazen. Bij de
vier partijen hooi, die in het onderzoek waren betrokken, waren de drogestofverliezen in de tas bij het zuigen iets hoger, doch alleen in de onderste laag was er een
verschil van betekenis. Zoals uit de verteringsproeven bleek, was ook de voederwaarde van het hooi, waar de lucht doorheen was gezogen, iets lager. De verschillen waren echter klein en stellig niet wezenlijk.
In 1961 werd het vergelijkende onderzoek tussen blazen en zuigen voortgezet,
ook nu met vier partijen hooi. Bij het einde van het jaar was de tas, waarin werd geblazen, juist geledigd. Daar het overeenkomstige hooi uit de tas, waarin was gezogen,
nog niet vervoederd was, kunnen nog geen resultaten worden vermeld.
Bij de bestudering van de met behulp van hamels bepaalde voederwaardecijfers
van ventilatiehooi uit de jaren 1957 — '59 bleek, dat er ook bij dit hooi een goed ver165

band bestond tussen het ruwe eiwit- en het vre-gehalte en tussen het ruwe celstofgehalte en de zetmeelwaarde. De berekende regressielijn voor vre kwam vrijwel
overeen met die van hooi, dat op het veld was bemonsterd. De regressielijn voor de
zetmeelwaarde van ventilatiehooi lag bij lage ruwe celstofgehalten duidelijk boven
die van het gewone hooi; bij toenemend ruwe celstofgehalte werd het verschil echter steeds kleiner.
Omdat het wenselijk werd geoordeeld over meer cijfermateriaal te beschikken —
zowel wat de verliezen in de tas als de voederwaarde betreft — werd ook met een
gedeelte van het hooi te Maarheeze in 1961 een ventilatieproef genomen.
Op het gebied van de inkuilproeven werden, zoals in het vorige jaarverslag reeds
werd meegedeeld, in de herfst van 1960 twee vergelijkbare grassilages gemaakt.
Bij de controle werd het gras zonder enige toevoeging geënsileerd, in de andere
werd het gras gestoomd met een verrijdbare aardappelstomer. Hoewel de silage
van gestoomd gras belangrijk beter was dan de controlesilage, was de eerstgenoemde nog verre van geslaagd. Er kwam bijna geen melkzuur in voor en het boterzuurgehalte bedroeg 0,80%. De eiwitafbraak onder ammoniakvorming was door het
stomen belangrijk geremd. Dit bleek ook uit het eiwitgehalte van de silage. Terwijl
de controlekuil slechts 12,16% ruw eiwit (zonder ammoniak) in de droge stof bevatte, was het eiwitgehalte van de silage van gestoomd gras 16,32%. De controlekuil bevatte 6,41% vre en een zetmeelwaarde van 45,4; voor de gestoomde silage waren deze
cijfers 9,25% vre en een zetmeelwaarde van 48,4. Het verlies aan vre was bij de silage van gestoomd gras duidelijk kleiner dan bij de controlekuil. Het was echter erg
hoog, want bijna de helft van het in het gras aanwezige vre bleek verloren te zijn
gegaan.
De in 1960 gemaakte silages van voorjaarsgras, dat bij het inkuilen met behulp
van een Viconmachine sterk was gekneusd, waren slechts ten dele goed geslaagd.
Met gras dat op 16 mei was gemaaid, werden drie silo's op dezelfde wijze gevuld,
de eerste op 17 mei, de tweede op 18 mei en de derde op 19 mei. De kwaliteit van deze
silages was minder naarmate later was ingekuild. Door de ademhaling was het suikergehalte van het gras langzamerhand zo ver teruggelopen, dat er na drie dagen niet
voldoende meer aanwezig was om een geslaagde silage op te leveren.
Een zelfde soort beeld werd verkregen bij de silages van herfstgras. Om de kans
op slagen te vergroten werd naast toepassing van een sterke kneuzing ook nog ongeveer 1% suiker en een suspensie van melkzuurbacteriën toegevoegd. Van het gras,
dat op 12 september was gemaaid, werden twee silo's gevuld, de eerste op 13 september, de tweede op 14 september. Ook nu was de silage, die na twee dagen werd
gemaakt, aanmerkelijk slechter.
Verder waren met behulp van de maaikneuzer op 17 juni 1960 vier kleine silo's
met snijhaver gevuld. De silages waren slechts matig geslaagd; de pH's varieerden
van 4,23 tot 4,40, de boterzuurgehalten van 0,08 tot 0,20%, de melkzuurgehalten van
1,02 tot 1,38% en de ammoniakfracties van 11,5 tot 14,3. Ook nu bleek weer, dat snijhaver een vrij moeilijk te ensileren produkt is.
Het jaar 1961 stond bij het inkuilen in het teken van maaikneuzen. Alle materiaal
werd met behulp van een maaikneuzer geoogst en daarna met behulp van een grijper in de silo's gebracht. Het inkuilen ging op deze wijze bijzonder snel.
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Aan het einde van het jaar werden de eerste silo's pas geopend, zodat over het wel
of niet slagen nog niets kan worden gezegd.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Uit het driejarig interprovinciaal onderzoek over de invloed van verschillende
bewerkingsmethoden op de droogsnelheid van hooigras is gebleken, dat een spoedige
en intensieve bewerking de droging van het hooigras aanzienlijk versnelt. Bij gunstig weer zal men daarbij alleen met schudden toekunnen, terwijl men onder minder
gunstige omstandigheden zal moeten overgaan tot een combinatie van regelmatig
schudden en wiersen.
Bij het onderzoek over de consumptiewaarde van peulvruchten werden 17, in type
sterk uiteenlopende, voornamelijk uit het buitenland afkomstige erwterassen beoordeeld. Bij de serie ronde groene erwterassen was Mansholt's 2008 het enige, dat
naast Rondo uit kwaliteitsoogpunt aanbevelenswaardig werd geacht; Rovar benaderde deze kwalificatie. Van de bijzondere rassen vielen vijf Finse groenzadige rassen op door zeer goede consumptie-eigenschappen; zij waren echter klein van korrel
en bleek van kleur. Bij de droog geoogste doperwterassen maakten Alaska en Finette
de beste indruk. Het Duitse geelzadige ras Strube's Victoria was van goede kwaliteit
voor soep en puree.
Op de proefboerderij De Eest onderging de kookkwaliteit van erwten tijdens het
drogen op ruiters, in de droogcel en in midden- en bovenlaag van de tas, praktisch
geen verandering. Opslag onder in de tas, vooral op een vochtige plek, leidde tot een
geringe teruggang. Wat betreft de uiterlijke kwaliteit gaf ruiteren een iets minder goed produkt dan tas- en celdrogen; celdrogen was een fractie beter dan tasdrogen. Kunstmatig drogen had bij de bonen een geringe teruggang in kwaliteit ten
gevolge; de resultaten waren echter veel beter dan bij ruiteren.
In een onderzoek over de invloed van gassen, koeling en behandeling met insekticiden op de smaak van bruine bonen werden met koeling zeer goede resultaten
verkregen, drie dagen bij -20°C was nog iets beter dan 3 uur bij -40°C. Blauwzuur
werd minder geschikt geacht, methylbromide was ongeschikt.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Onder de uietelers op Goeree-Overflakkee werd een onderzoek ingesteld naar de
bewaarverliezen, die bij de opslag van zaaiuien optreden. Naast de hoedanigheid van
het produkt zijn ook de weersomstandigheden tijdens de bewaarperiode van invloed
op het met de verschillende bewaarmethoden te bereiken resultaat. Eveneens bleek,
dat naarmate de bewaarperiode langer wordt, de uitval regelmatig toeneemt.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de resultaten, die in de praktijk
worden verkregen bij het kunstmatig drogen van sjalotten. Gebleken is, dat bij gebruik van een droogkist het tijdstip, waarop de droging moet worden beëindigd,
minder gemakkelijk valt vast te stellen.
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Proefstation

voor

Aardappelverwerking

Bij proeven over het vastkoeken van grond aan beschadigde aardappelen was na
twee dagen indrogen een ongunstige invloed op de meelkwaliteit vast te stellen.
Natrot bleek een slechte invloed op de kleur van aardappelzetmeel te hebben, ook
wanneer het met het oog als rot te onderscheiden deel was verwijderd.
Er werden sterke aanwijzingen gevonden, dat het ras op zichzelf van invloed is
op de kleur van het zetmeel. Grote korrelgrootte van het zetmeel gaat vaak samen
met een minder goede kleur.
Bij een onderzoek over eventuele verschillen in verwerkbaarheid van gezonde
en zieke knollen voor de zetmeelfabrikage konden voor het ras Record geen verschillen in samenstelling tussen gezonde en met Y-virus besmette knollen worden vastgesteld. Zieke knollen van het ras Broekema hadden een hoger gehalte aan ruw
eiwit.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten werd een bewaarproef met beschadigde aardappelen opgezet.
Verder werd de koude bewaring van enige Argentijnse aardappelmonsters nader
onderzocht. Onderzoek over de invloed van de kationen in het bedrijfswater van fabrieken op de kleur van het zetmeel bracht aan het licht, dat tweewaardige ionen
duidelijk de kleur van het bereide zetmeel beïnvloeden.
Er werden voorbereidingen getroffen voor de preparatieve bereiding van glucosepolymeren van bekende molecuulgrootte langs de weg van enzymatische synthese.
Gewerkt werd aan de bepaling van aluminium in zetmeel, in verband met de
reiniging van het bedrijfswater met aluminiumsulfaat, waarbij een nauwkeurigheid
van 0,5 mg aluminium per 100 g meel werd bereikt. De bepaling is echter nog niet
geschikt voor routineonderzoek.
Uit een aantal pectinebepalingen in aardappelen kwam vast te staan, dat dit gehalte stijgt door toenemende kalibemesting.
Een poging om in de zgn. primor activiteit van bepaalde zetmeelpreparaten bij
een enzymatische zetmeelsynthese een maat te vinden voor de vertakkingsgraad
van deze zetmeelpreparaten, liet wel verschillen zien. De resultaten waren echter
onverwacht en konden nog niet volledig worden geïnterpreteerd.
Met behulp van het enzym amyloglucosidase gelukte het zetmeel in glucose om
te zetten. Deze omzetting vindt ook plaats bij het gebruik van aardappelen als grondstof.
De in het eind van 1961 genomen precipitatieproeven voor een volledige onteiwitting van vruchtwater met behulp van zuur en een ijzerzout werden voortgezet
ten einde de minimaal benodigde hoeveelheid ijzer en zuur vast te stellen. Daarnaast
werd gewerkt aan het wederom ontijzeren — en daarmede ook ontkleuren — van
het op deze wijze verkregen eiwit. Door natriumhexametafosfaat aan het afgescheiden eiwit of aan de eiwitsuspensie zelf toe te voegen gelukte dit. De hoeveelheid
geprecipiteerd eiwit nam hierdoor eerder toe dan af. Voorts gelukte het de bovenstaande vloeistof, waarin zich dus ook nog resten van deze chemicaliën bevonden,
na bezinken van het eiwit te vergisten.
Aan de aanvang van het jaar werd in samenwerking met het Centraal Tech168

nisch Instituut T.N.O. en de Economisch-Technische Afdeling T.N.O. een project
opgesteld voor de vergisting van van eiwit bevrijd afvalwater, waarbij de aandacht
voorlopig was gericht op de afscheiding van het eiwit, de face die nodig is om een
grondstof voor de vergisting te verkrijgen. Met Separatoren werden teleurstellende
ervaringen opgedaan, zodat thans wordt getracht onteiwitte vloeistof te verkrijgen
door bezinken.
Bij het onderzoek over de vergisting van het afvalwater van aardappelmeelfabrieken werd gevonden, dat vergisting in tegenwoordigheid van geprecipiteerde globuline en opgeloste albumine zeer goed mogelijk is. Batchgistingen op 1.000 1 schaal
verliepen gunstig, bij continue gisting traden echter infecties op.
Het onderzoek over de wekstof van het aardappelcystenaaltje werd voortgeze
in samenwerking met de Commissie van Beheer voor het Onderzoek inzake Planteteelt zonder aarde en het Instituut voor de Verwerking van Geneeskrachtige en Aro
matische Gewassen. De extractie met behulp van ethylacetaat bleek de beste me
thode te zijn voor het snel zuiveren van ruwe wekstof tot een tot dusver nog niet bereikt niveau van activiteit. Ook met het continu werkend extractie-apparaat vol
gens Signer werd actief materiaal verkregen.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

Bij de metingen van de ademhaling bij afzonderlijke vruchten werd in tegenstelling met vroegere waarnemingen gevonden, dat de uitwendige symptomen van
microbieel bederf werden voorafgegaan door een significante stijging van de ademhaling, beginnend ongeveer drie weken voor het uiterlijk zichtbaar worden van de
eerste stekplekjes.
Pogingen om het zacht worden van de vruchten op nondestructieve wijze aan te
tonen, hadden een bevredigend resultaat. Maatregelen, die gunstig waren voor de
stabilisatie van de rode kleur in anthocyaanhoudende vruchtesappen, leverden bij
aardbeien, frambozen en kersen niet het gewenste effect op.
In verband met moeilijkheden bij de handel werd nagegaan op welke wijze het
vochtgehalte bij gedroogde vruchten kan worden bepaald. De methode van Makower
c.s. leverde bij aardappelprodukten sneller het gewenste resultaat op dan bij gedroogde groenten. Voor de laatstgenoemde produkten kon de uitkomst benaderd
worden door vier weken drogen onder vacuüm bij 50°C. Bepalingen volgens de
Karl Fisher-methode na extractie met formide stemden hiermede goed overeen.
Bij de ontwikkeling van een micro-calciumbepaling werden hoopgevende resultaten verkregen. Deze bepaling zal o.a. kunnen dienen voor de vaststelling van
de relatief kleine hoeveelheden calcium in vruchten. Veel aandacht werd gegeven
aan de analyses in groente- en vruchtenprodukten in blik, als onderdeel van het onderzoek ten behoeve van een voedingsmiddelentabel voor blikconserven. Begonnen
werd met de gaschromatografische analyse van de aromastoffen, die door verschillende appelrassen worden afgegeven.
In samenwerking met het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werd verder gewerkt aan de toepassingsmogelijkheid van ioniserende stra169

len. De keuze van de geschikte bestralingsintensiteit leidde bij zacht fruit tot een
tweemaal zo grote houdbaarheid. Behalve het effect op de houdbaarheid werd ook
de beïnvloeding van fysiologische eigenschappen bestudeerd.
Begonnen werd met het verzamelen van gegevens over de werking van het antibioticum nisine bij de conservering van doperwten. Het na sterilisatie resterende
nisine blijkt zich voor het grootste deel aan de erwten te hechten; bovendien schijnen de erwten een beschermende werking op het nisine uit te oefenen.
Bij het onderzoek over de oorzaken van het uiteenvallen van aardbeienpulp werden de uitkomsten van het microbiologische onderzoek van voorgaande jaren bevestigd. Een wijziging van de pH gaf geen bestrijding van het uiteenvallen. Alkylarylsulfonaat, dat met succes werd toegepast tegen het uiteenvallen van kersen, leverde
bij aardbeienpulp, althans bij de toegepaste concentraties, geen verbetering op.
Voor de bestrijding van Gloeosporiumrot bij appels werd enig gunstig effect geconstateerd van coating met DDU (sym.-dimethyl-difernylureum) en van een
boomgaardbespuiting met griseofulvin.
Stip bij appels bleek door K- en Mg-bemesting te worden bevorderd. Een Ca-bemesting bracht een vermindering van het verschijnsel teweeg, evenals een bespuiting
met Ca-lactaat.
Met behulp van de theorie van de warmtegeleiding werd een vereenvoudigde
werkwijze ontwikkeld om de afkoelsnelheid van verpakte produkten te berekenen.
Voorts gelukte het om tomaten van verschillende kleur of rijpheidsstadium langs
mechanische weg van elkaar te scheiden door middel van een optiek, waarbij is uitgegaan van de lichttransmissie.
Er werd verder gewerkt aan de warmte-overdracht in verdampers, de tijd-temperatuurtolerantie en de bepaling van de verblijftijd. Een verdamper met recirculatie
bleek in deze opzichten nadeliger te zijn dan een zgn. Dünnschichtverdamper; deze
laatste is weer nadeliger dan een valstroomverdamper.
Er werd een nieuwe methode uitgewerkt voor het testen van gascellen.
In het kader van de werkzaamheden van de Werkgroep Stapelkisten werd de invloed van de voorraadkist (inhoud ± 300 kg appels) op de kwaliteit van het fruit nagegaan. In de voorraadkisten werden de vruchten minder beschadigd dan in standaardfruitkisten. De grootte van de kist had geen invloed op het bewaarresultaat,
het aantal openingen in de kist wel. Dichte kisten voldeden het beste. Plastic interieurs waren in gewone opslagkisten gunstig voor de houdbaarheid van de vruchten.
Bij de kleinverpakking van appelen werden goede resultaten verkregen wanneer
de zgn. krimpfilm werd gebruikt.
Bij proeven met gescrubde gasbewaring gaf de conventionele loogscrubber betere resultaten dan een nieuw beproefde kalkscrubber. De uitkomsten van een vergelijkende bewaring in Hollandse en Engelse gascellen waren dit jaar in het voordeel van de laatstgenoemde.
Kunstmatig rijpen van appels voor of na de bewaring ter verbetering van de kleur
leverde nog niet het gewenste effect op; evenmin het vroegtijdig beëindigen van de
gasbewaring, gevolgd door enkele maanden bewaring in normale atmosfeer.
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De bruine schilverkleuring bij Golden Delicious bleek te worden verergerd, indien
de vruchten laat werden geplukt en in een koelcel werden bewaard. In een gascel
trad dit verschijnsel niet op.
Bij een pluktijdenproef met de peer Conférence werd het hoogste rendement
gevonden bij monsters van de laatste plukdatum, ongeacht of ze in een koelcel, een
gascel of in plastic zakken werden bewaard.
Met de bewaring van Winston in een gascel van polyethyleen werden gunstige
resultaten geboekt. Ook de bewaring van Conférence in plastic zakken Jonathan
en Golden Delicious onder grote hoezen van polyethyleen verliep succesvol.
Een oogsttijdenproef met druiven leverde analoge gegevens op als in het voorgaande jaar. Hoe later werd geoogst, des te minder waren de gewichtsverliezen en de
indrogingsverschijnselen.
Bij gasbewaring van druiven werd een gunstig effect geconstateerd van een regelmatige toediening van SÛ2- Verdere proeven op semi-commerciële schaal zullen
de waarde van deze uitkomsten moeten aantonen.
Een onderzoek over de invloed van cultuurmaatregelen op de houdbaarheid van
druiven liet zien, dat de houdbaarheid het slechtst was bij trossen, geoogst van jonge
bomen. Ook een voorteek oefende een nadelige invloed uit.
Bij bewaring van waspeen in kisten bleek de kist goed te worden beschermd door
een vooraf aangebrachte polyethyleen voering. Helaas was deze voering ongunstig
voor de kwaliteit van de bewaarde peen.
Bij de bestrijding van koprot (Botrytis allii) in uien werd een gunstig effect
waargenomen door de uien te drogen met warme, enigszins vochtige lucht.
Onderzocht werd de conservenwaarde van vijf tuinboonrassen als blik- of glasen als diepvriesprodukt. Alle rassen nl. Driemaal wit en Conservenmeester (wit
kokend), Express en Massagan (bruinkokend) en Staygreen (groen kokend) voldeden in dit opzicht. Een zelfde onderzoek werd verricht met de rondzadige erwterassen Onyx, Alaska 14 en Douce Provence en de gekreuktzadige Vitalis, CB 53-123
en Cennia; de resultaten komen in 1962 beschikbaar. De aardbeirassen Cambridge
Vigour, Gorella, Red Gauntlet, Senga Sengana, Siletz en Vola leverden bij verwerking een goed produkt op, de rassen Juspa en Talisman daarentegen een matig. De
minder bekende rassen Gerardus, Lihama, Puget Beauty en Precosa voldeden wel
goed.
Bij een onderzoek over het diepvriezen van spinazie leverde blancheren met
stoom het beste eindprodukt. Het ras Hilds Loreley voldeed voor diepvriezen zeer
goed.
Er werd begonnen met het steriliseren van groen gekweekte asperges. Een verpakking in C-enamel gelakte blikken met een opgiet van een iets hoger zoutgehalte
dan normaal leverde een redelijk goed produkt op. De consistentie was echter te
zacht, terwijl de smaak belangrijk afweek van die van witte asperges.
Augurken die in vaten van 200 1. met azijn waren gepasteuriseerd, leverden na
overpakken in dubbele jampotten en herpasteurisatie een goed houdbaar zoetzuur
produkt op, indien de opslag van de potten plaatsvond bij 3° of 10°C.
Bij het onderzoek over de oorzaak van verkleuring van zuurkool werd de indruk
171

verkregen, dat de roze verkleuringen vermoedelijk worden teweeggebracht door de
activiteit van gisten, waarbij de luchtzuurstof een rol speelt.
Het vriesdrogen komt steeds meer in de belangstelling te staan. Het was mogelijk
op deze wijze „kant-en-klaar" gerechten te bereiden, nl. erwtensoep, spinaziestamppot, hutspot en appelmoes. Het drogen van doperwten met warme lucht had een
minder goede uitkomst dan in 1960. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de
minder goede kwaliteit van het gekozen proefmateriaal (ras Douce Provence).
Bij de proefnemingen over het concentreren van vruchtesappen werd nagegaan
welke verschillen in aromakwaliteit optreden, wanneer het aroma gestript wordt van
sap, dat bereid is uit ongedepectineerde pulp of gedepectineerde pulp. Organoleptisch werden de sappen van aardbei, rode bes, framboos en meikers hoger gewaardeerd als ze bereid waren uit ongedepectineerde pulp. Bij het sap van zwarte bes
werd het tegengestelde gevonden. Verwijdering van de stelen van rode en zwarte
bessen voor het pulpen had geen invloed op de kwaliteit.
Het bleek mogelijk te zijn de toevoeging van rodebessesap aan zwartebessesap aan
te tonen. Chromatografisch kon ook de toevoeging van appelsap aan andere meerwaardige sappen van zacht fruit worden aangetoond, door het in appelen aanwezige
sorbiet. Ten slotte werd nog een methode uitgewerkt voor het groenen van reines
claude, waarbij het kopergehalte overeenkomstig de binnen afzienbare tijd van
kracht wordende bepaling niet meer dan 10 d.p.m. bedraagt. De rijpheid van de
pruimen speelt hierbij een belangrijke rol.
Instituut voor Verwerking van Geneeskrachtige en Aromatische

Gewassen

Het onderzoek over de samenstelling van het glycosidenmengsel van Digitalis
purpurea L. in enige groeistadia van de plant kwam vrijwel gereed. Verschillende,
nog niet bekende glycosiden konden daarbij in zuivere vorm afgezonderd worden.
Bij de industriële verwerking van bladmateriaal van D. purpurea en D. lanata worden steeds lagere opbrengsten aan zuiver glycosidenmateriaal verkregen dan op
grond van de analysecijfers te verwachten is. Begonnen werd met een onderzoek
naar de oorzaak van dit verschijnsel.
Er werd medewerking verleend aan het reeds langer lopende onderzoek over
de isolering van de wekstof van het aardappelcystenaaltje. Het wekstofgehalte van
de ruwe preparaten was aanzienlijk lager dan op grond van de bestaande ervaringen
verwacht mocht worden. Wellicht heeft hier het verschil in temperatuur bij het
kweken van de aardappelplanten een beslissende rol gespeeld.
De teelt van verschillende Veronicasoorten is dit jaar goed gelukt. Het verkregen
bladmateriaal zal op de inhoudsbestanddelen onderzocht worden. De teelt van de
verschillende Menthasoorten had eveneens een goed verloop; de oliegehalten van
het plantenmateriaal en de samenstelling van de oliën voldeden aan de verwachtingen.
Instituut

voor de Pluimveeteelt

„Het Spelderholt",

afdeling

Naast het beproeven van de doelmatigheid van bestaande
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Verwerking
verpakkingsmethoden

voor eieren door vergelijkende valproeven, werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe verpakkingsmogelijkheden.
Wat het eerste onderwerp betreft, werden reeds eerder verschillen tussen enkele
bestaande verpakkingen aangetoond. Tevens bleek bij deze valproeven, dat het optreden van breuk mede aanzienlijk werd beïnvloed door de plaats van het ei in de verpakkingseenheid. Een op grond van deze aanwijzingen ingesteld onderzoek leidde
er toe dat, met gebruikmaking van eenvoudige en gemakkelijk aan te brengen hulpmiddelen, verbeteringen konden worden verkregen. De verschillen bij valproeven
waren van die aard, dat aangenomen mocht worden, dat zij ook van praktische
betekenis waren. Bij de verpakkingen, die in de eierhandel gebruikt worden, gaat het
in hoofdzaak om twee soorten materiaal. In de zgn. patentkisten worden schouwramen met eiercellen van karton gebruikt, terwijl in de boxkisten keyes egg trays, gemaakt van houtslijp, worden gebruikt. Laatstgenoemd materiaal is ook de grondstof
voor een aantal typen kleinverpakkingsdoosjes. Nagegaan werd in hoeverre het herhaalde gebruik van deze materialen een nadelige invloed had op het beschermend vermogen er van tegen breuk. Met trays in boxkisten bleek bij gebruik van nieuw
materiaal bijna steeds een gering percentage breuk op te treden bij de eerste valproef. Bij het meermalig gebruik van het materiaal neemt, door het in elkaar drukken als gevolg van de opeenvolgende schokken, het percentage breuk toe; dit kon
zeer aanzienlijk worden. Valproeven met patentkisten met schouwramen gaven
overeenkomstige resultaten te zien.
Een andere gebruiksmodificatie voor bestaande verpakkingen is het op de punt
plaatsen van de eieren. Een vergelijkend onderzoek van op de punt en op de kop
geplaatste eieren in boxkisten en patentkisten leidde tot de voorlopige conclusie, dat
het op de punt plaatsen in patentkisten een daling van het percentage breuk geeft,
in boxkisten trad echter toeneming van de breuk op.
Ook is een vergelijkende beproeving verricht van plastic trays en gewone keyes
trays, beide van een model voor kleine eieren. Het eerstgenoemde type was niet
geschikt ; het percentage breuk van daarin verpakte eieren was twee- tot driemaal
groter dan bij verpakking in gewone keyes trays.
In 1960 werd begonnen met een onderzoek over een mogelijk verband tussen de
chemische samenstelling en de eikwaliteit. De chemische analyses van deze proef
werden uitgevoerd door het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. Uit
de uitkomsten bleek, dat de chemische samenstelling van de eierstruif gedurende
het legjaar behoorlijk constant bleef. Er was nergens een aanwijsbaar verband tussen de seizoenschommelingen in de inwendige eikwaliteit (o.a. hoogte dikwit) en
de chemische samenstelling er van. Ook de schommelingen in de kwaliteit van de
eischaal konden niet worden verklaard uit de chemische samenstelling er van.
Deze proef heeft overigens een groot aantal gegevens opgeleverd omtrent de kwaliteit, de chemische samenstelling en de voedingswaarde van een gemiddeld Nederlands ei.
Van de bepalingen, die mogelijk bruikbaar zijn om een inzicht te krijgen in de
kwaliteit van eiprodukten werden met name de opklopbaarheid, de teruggang van
opgeklopte eiprodukten, de coagulatietemperatuur en de viscositeit bestudeerd. Begonnen werd met een onderzoek, waarbij de invloed van een temperatuurbehande173

ling (reap, verwarmen en vriezen) op de viscositeit van eiwit, heel eistruif en eidooier wordt nagegaan. Daarbij zal tevens de invloed van de temperatuurbehandeling op de opklopbaarheid en de teruggang van het eiwit worden bestudeerd.

Laboratorium voor Technologie van de Landbouwhogeschool
Over het onderzoek naar de uitstroming van een granulair materiaal uit een opening in de bodem van een vat verscheen een publikatie. Een publikatie over de
discontinue extractie van een suikerhoudende agar-gel is in voorbereiding.
Het onderzoek over het opwarmen, resp. afkoelen van een vast bed granulair
materiaal, met behulp van doorgeleide warme of koude lucht, bleek te moeten worden uitgebreid.
In het kader van een groter onderzoek over spiraalstroomzifting werd het snelheidspatroon in een vlakke spiraalstroom voor water onderzocht. Steunend op de
verkregen resultaten werd een experimentele „hydrozifter" voor deeltjesclassificatie in water ontworpen.
De modelproeven over het drogen van vaste stoffen met lucht, de proeven met
verschillende typen warmtewisselaars, de verdere onderzoekingen over stromingsverschijnselen bij granulaire materialen en de experimenten op het gebied van het
continu mengen van korrels werden voortgezet.
Verder zijn onderzoekingen gaande of in voorbereiding over pneumatisch transport, propellerroerders, stroming van „reologisch afwijkende" vloeistoffen door buizen, vriesdrogen en aromadestillatie. De laatste twee onderwerpen worden in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten behandeld.
Een kort, nog voort te zetten, onderzoek werd verricht over de fouten, die kunnen optreden bij meting van temperaturen in conservenblikken.
Het onderzoek op chemisch gebied betrof de activiteit van enzymen als functie
van het watergehalte van produkten. Hiernaast werd onderzoek verricht over kleurstoffen, zowel natuurlijke als synthetische, in levensmiddelen.
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Op het gebied van melk en consumptiemelkprodukten
werd o.m. gevonden,
dat van de in melk aanwezige bacteriostatische stoffen, de zgn. lacteninen, aan de
agglutininen en het enzym peroxydase invloed op de groei van melkzuurstreptococcen mag worden toegeschreven. De geringere houdbaarheid van gehomogeniseerde, laag gepasteuriseerde melk ten opzichte van niet gehomogeniseerde melk
wordt veroorzaakt door de vernietiging van agglutininen ten gevolge van het homogeniseren.
Bacillus cereus groeit in hoog gepasteuriseerde melk sneller dan in melk die
laag gepasteuriseerd is, omdat de ontkieming der sporen door verhitting wordt geactiveerd. Bovendien heeft eerstgenoemde soort melk betere groeimogelijkheden
voor B.-cereus. Dat ook de groei van B-cereus in laag gepasteuriseerde melk van
dien aard kan zijn, dat fabrieken klachten krijgen omtrent de houdbaarheid van deze
melk, kwam tot uiting in de herfst van 1961.
Proeven toonden aan, dat heet gebottelde (80°C), stromend gesteriliseerde melk,
bewaard bij 20°C, een houdbaarheid van minstens drie dagen had. Een groot gedeelte (soms wel 8 0 % ) van de flessen melk was steriel. Bottelen bij lagere temperatuur
(65°C) verminderde de houdbaarheid tot ongeveer twee dagen. Steriele flessen melk
kwamen dan niet voor.
Het licht van de in koeltoonbanken geplaatste fluorescentielampen bleek geen
merkbare achteruitgang in de kwaliteit van de in deze toonbanken geplaatste consumptiemelk te bewerkstelligen, mits de verblijftijd van de flessen wordt beperkt
tot hoogstens 5 à 6 uur.
Het apparaat, dat werd gebouwd voor het opkloppen van slagroom, werd in
samenwerking met een instrumentmakerij ontwikkeld tot een voor de praktijk
bruikbaar toestel. Het is thans in de handel verkrijgbaar.
Het gelukte gedurende 10 maanden bij een temperatuur, die niet hoger mag zijn
dan -20°C, melk in bevroren toestand te bewaren; na ontdooiing werden geen merkbare veranderingen waargenomen.
Op het gebied van het zuurselondeizoek werd gevonden, dat de activiteit van
zuursels (zuurvorming en citroenzuurvergisting) gedurende enige maanden behouden blijft wanneer ze direct na het enten worden geplaatst bij een temperatuur van
-20°C.
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In het voorjaar treedt in BD-zuursels (aldus aangeduid omdat ze als aromabacterie
zowel Betacoccus cremoris als Streptococcus diacetilactis bezitten) S.diacetilactis
meer op de voorgrond, in het najaar B.cremoris. BD-zuursels verliezen in het voorjaar vaak hun betacoccen, in het najaar soms hun S.diacetilactis, waardoor ze overgaan in resp. D-zuursels (met uitsluitend S.diacetilactis) en B-zuursels (met uitsluitend B.cremoris). Door het toevoegen van een weinig mangaan kan men de
overgang van BD-zuursels in D-zuursels tegengaan.
D-zuursels bevatten aceetaldehyde, één van de belangrijkste componenten van
het yoghurtaroma. Zulke zuursels hebben een aan yoghurt herinnerend aroma,
dat gemakkelijk kan worden herkend. Met behulp van triangel- en dubbelestandaardtoetsen bleek onderscheid mogelijk te zijn tussen enerzijds boter, gemaakt met een
D-zuursel en anderzijds boter, gemaakt met een B- of BD-zuursel. Het gaschromatografisch onderzoek toonde aan, dat ook het aroma van boter, gemaakt met een Dzuursel, gelijkenis vertoonde met dat van yoghurt. Geregeld onderzoek van zuursels
op de aanwezigheid van aceetaldehyde is van belang, vooral in het voorjaar wanneer de betacoccen slecht groeien in de melk en B- en BD-zuursels gemakkelijk
kunnen overgaan in D-zuursels.
Het onderzoek over boter betrof in de eerste plaats partijtjes controleboter,
die men tijdens de bereiding in de proeffabriek met koper had besmet; deze boter
ging na 6-9 maanden opslag bij -10°C sterke koelhuisgebreken vertonen. Met porties
boter, waaraan bovendien een antioxydant was toegevoegd, was dit in veel geringere
mate het geval.
Gedurende de weideperiode werd in de proeffabriek uit dezelfde gezuurde room
boter bereid met een continu-boterbereider van de Westfalia-fabrieken en — ter
vergelijking — volgens het normale karnproces. De keuringen van de boter op een
ouderdom van ca. 2 weken brachten geen verschil in kwaliteit aan het licht. De karnemelk door beide procédés verkregen, vertoonde evenmin verschil wat reuk, smaak,
uiterlijk, consistentie en vetgehalte betreft. Het gehalte aan vetvrije droge stof van
de karnemelk uit de continu-boterbereider was 0,2-0,3% hoger. Met het Westfaliaapparaat kan boter met een constant vochtgehalte worden bereid wanneer alle factoren (o.a. toevoer, temperatuur, toerental) gelijk blijven. Het gehalte aan vetvrije
droge stof van de boter, verkregen volgens het continu-procédé, bedraagt ca. 1,7%.
Het gemiddelde soortelijk gewicht van de karnboter was 0,928, van de boter uit het
Westfalia-apparaat 0,906.
Op grond van een oriënterend onderzoek over het gebrek gassig in boter bleek
voorlopig, dat boter waaraan H2S was toegevoegd, door officiële keurmeesters als gassig werd beoordeeld.
Met de apparatuur voor een continue bereiding van kaas werden regelmatig
proeven genomen, waardoor veel ervaring werd opgedaan en enkele verbeteringen konden worden aangebracht.
Het zouten van kaas in nog niet verzuurde wrongel veroorzaakt het gebrek
griezig. Indien men 1/5 van de hoeveelheid zout die gewoonlijk in kaas aanwezig is,
aan de niet verzuurde wrongel toevoegt, treedt dit gebrek nog juist niet op. De pekeltijd kan op deze wijze wel worden verkort, maar het was niet mogelijk het pekelen geheel achterwege te laten. Door het opvoeren van het aantal melkzuurstrep-
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tococcen kunnen de eiwitafbraken en de vorming van smaakstoffen in de kaas belangrijk worden versneld. De structuur van de kaas wordt echter griezig, waarschijnlijk doordat het vochtgehalte van deze kaas, waarin zo'n sterke eiwitafbraak plaatsheeft, te hoog is.
Bij een hogere stremselconcentratie in de kaas is er grote kans op het gebrek bitter. Met behulp van een in het instituut ontwikkelde methode om stremsel in kaas
te bepalen, werd aangetoond, dat droog afwerken, lang roeren en een niet te
snelle pH-daling tijdens de bereiding van kaas een geringere stremselinsluiting
tot gevolg hebben. In kaas, bereid uit langdurig bewaarde melk, kan stremsel zich
gemakkelijk ophopen.
In kaas van het Nederlandse type wordt boterzuurgisting eerst tegengegaan door
het toegevoegde nitraat, maar later dient het binnendringende zout deze taak over te
nemen. Door zout aan de inhoud van de kaasbak toe te voegen, bereikt men sneller
een bepaald zoutgehalte in het inwendige van de kaas. Proeven met in de praktijk
gebruikelijke toevoegingen (tot 400 g per 100 1 melk) lieten zien, dat hierdoor wel
een kortere pekelduur mogelijk is, maar een vergelijking met kazen, die uiteindelijk
eenzelfde zoutgehalte hadden, toonde geen voordeel ten aanzien van een bestrijding der boterzuurgisting aan.
Op kaas die bedekt is met plastic bedekkingsmiddelen, veroorzaken Cladosporium
butyri, Aspergillus versicolor en Scopulariopsis fusca soms resp. zwarte, paars-rode
of bruine verkleuringen. Deze schimmels, die bij lage zuurstofspanningen kunnen
groeien en daardoor diep in de plastic laag kunnen dringen, ontwikkelen zich in de
kaasresten die op de kaasplanken achterblijven; infectie via de lucht is ook mogelijk. Het gebrek kan worden voorkomen door de kaas droog en koel te bewaren en
de planken goed te reinigen. Men kan het gebrek bestrijden door de planken te
desinfecteren met schimmelwerende middelen.
Gasontwikkeling in pekeldroge lunchkaasjes die in Cryovac zijn verpakt, moet in
de eerste plaats worden toegeschreven aan een te laag gehalte aan zout in het
kaasvocht. Andere nadelige omstandigheden zijn een te hoge pH en kleffe korsten
vóór het verpakken.
Aan de doorlaatbaarheid voor zuurstof van het verpakkingsmateriaal behoeven
niet zulke hoge eisen te worden gesteld als aanvankelijk werd verondersteld. De
schimmelgroei neemt bij bewaartemperaturen tot 15°C toe en daarboven — door het
uitzweten van vet — langzaam af. Tussen kazen, bereid met pepsine als stremmend
enzym en controlekazen, bereid met normaal stremsel, kon ook na langdurige bewaring, weinig verschil in smaak worden geconstateerd. Van kazen, die met een zeer
gereduceerde hoeveelheid stremsel waren bereid, bleek de ontwikkeling van de
smaak bij voortgezette bewaring achter te blijven bij die van kazen, bereid met een
normale hoeveelheid stremsel.
Oriënterende proeven hebben tot de voorlopige conclusie geleid, dat ook monoen diglyceriden in kaas zouden kunnen bijdragen tot een eventuele bittere smaak
in kaas.
Een praktijkproef had ten doel de invloed te leren kennen van langdurig en koud
bewaren van melk op de kwaliteit van de daaruit bereide kaas. Van een hoeveelheid
melk werd één deel direct verkaasd, een ander deel werd bij 1 à 2°C bewaard en nog
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een ander deel werd eerst gethermiseerd (10 sec op 60°C) en vervolgens bij 6 à
7°C bewaard. De bewaartijd bedroeg 60 h. Daarna werd de melk gepasteuriseerd en
verkaasd.
Uit de verkregen resultaten kan worden geconcludeerd dat als genoeg voorzorgen worden genomen, kaas uit langdurig bij 1 à 2°C bewaarde melk redelijk van
kwaliteit kan zijn. Omdat echter ten opzichte van kaas uit verse melk een kwaliteitsverlies wordt geleden, dient men het langdurig bewaren van melk voor de
kaasbereiding tot een minimum te beperken.
Er werd een onderzoek uitgevoerd naar de eigenschappen van melkpoeder, dat
in de proeffabriek van het instituut werd bereid door middel van twee verstuivingsprocédés (zgn. centrifugaal-verstuiving (A) en verstuiving door de ingedikte melk
onder hoge druk door „nozzles" te persen ( B ) ) . Tijdens de opslag van het poeder
— gedurende 18 maanden bij een temperatuur van 20 en 30°C, zowel gegast als niet
gegast —• hebben de keurmeesters van het Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau verschillende malen een aantal monsters gekeurd. Het poeder werd chemisch en fysisch onderzocht door het Controlestation voor Melkprodukten en het instituut.
Slechts van poeder A was het pakvolume sterk afhankelijk van het gehalte aan droge stof van de ingedikte melk. Het gehalte aan ingesloten lucht van poeder A daalde
in veel sterkere mate naarmate de concentratie van de ingedikte melk steeg dan dat
van poeder B. Het gehalte aan vrij vet van het poeder daalde bij toeneming van de
concentratie van de ingedikte melk. Van het poeder B was dit gehalte belangrijk
lager dan van het poeder A. Wat de grootte van de vetbolletjes betreft werd waargenomen, dat een groot homogenisatie-effect optrad bij het indampen van de melk
in een valstroomverdamper. Bij het verstuiven trad dit effect nogmaals op en het
werd groter naarmate het drogestofgehalte van de ingedikte melk steeg. Bij drukverstuiving was het homogenisatie-effect groter dan bij centrifugaal-verstuiving.
De houdbaarheid van de beide soorten poeder verschilde onder gelijke omstandigheden weinig of niets. De kwaliteit van het bij 20°C bewaarde poeder was na langere
bewaring belangrijk beter dan van het bij 30°C bewaarde poeder. Uiterlijk en houdbaarheid van het gegaste poeder waren resp. gunstiger en aanzienlijk beter. De tendens kon worden waargenomen, dat het zuurstof- en het koolzuurgehalte van het gegaste poeder, dat bij een temperatuur van 20°C werd bewaard, lager waren dan van
het poeder, dat bij 30°C was opgeslagen.
Wanneer melkbussen direct na de reiniging in de bussenspoelmachine worden omgespoeld met steriel water, bevat dit water een aantal kiemen. Als een bus na de
eerste maal omspoelen nog enkele malen op overeenkomstige wijze met steriel water
werd behandeld, bevatten de achtereenvolgens genomen monsters spoelvloeistof
steeds bacteriën. Indien men na het eenmaal omspoelen van een bus met steriel water het kiemgetal van het spoelwater bepaalt, krijgt men dus niet meer dan een globale indruk van de bacteriologische toestand van de desbetreffende bus.
Bij onderzoekingen in een drietal consumptiemelkbedrijven bleek het aantal kiemen, dat per minuut sedimenteerde op voedingsbodems in petridozen ( 0 9 cm), te
variëren van 4,4 tot 15,5. Het aantal kiemen per liter lucht, bepaald met de Slit-Sampler, varieerde van 0,9 tot 4,4. Deze cijfers werden verkregen uit proeven, die
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van februari tot augustus 1961 bij de vulapparaten voor consumptiemelk werden genomen.
Geconstateerd werd, dat een besmetting van melk met bloed (b.v. 1 : 10.000)
in enkele weken sterke smaakafwijkingen in de uit deze melk bereide boter kan veroorzaken. Het behandelen van dergelijke melk in een reinigingscentrifuge kan de
nadelige invloed van bloedbesmetting grotendeels teniet doen.
Ter karakterisering van enkele bekende desinfectiemiddelen werden capaciteitsproeven uitgevoerd met verschillende soorten bacteriën, nl. Escherichia coli,
Pseudomonas fluorescens, P. aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus
lactis en een micrococcenstam. De uitkomsten van de proeven verschilden ternauwernood voor de verschillende bacteriën, indien als desinfectiemiddel hypochloriet of jodofoor werd gebruikt. Capaciteitsproeven met snelwerkende desinfectiemiddelen zoals hypochloriet, kunnen worden omschreven als titraties van het desinfectiemiddel met (afgebroken) eiwit, waarbij bacteriën als indicator worden gebruikt.
Ten opzichte van langzamer werkende desinfectiemiddelen, zoals quaternaire ammoniumverbindingen en chlooramine-T, bleken de onderzochte Pseudomonasstammen
resistenter te zijn dan de andere bacteriën.
Er werd een meetmethode ontwikkeld om het melkpoedergehalte van lucht te
bepalen. Met een luchtpompje wordt de te onderzoeken lucht door een capillair
impinger gezogen. De melkpoederdeeltjes worden hierbij in water opgevangen.
In dit water wordt het melksuikergehalte bepaald en daaruit wordt de hoeveelheid
opgevangen poeder berekend. Nog onderzocht moet worden hoe lang men bij het
onderzoek van droogtorens lucht moet aanzuigen om een representatief monster
te verkrijgen.
Microscopisch kon worden vastgesteld, dat de antibiotica streptomycine, aureomycine, terramycine, bacitracine, polymyxine en neomycine niet zulk een invloed
op yoghurtbacteriën hebben als penicilline; de morfologische veranderingen, indien ze al optreden bij de yoghurtbacteriën, waren veel minder typisch.
In het verslagjaar werd ervaring opgedaan met de zgn. papier schijfjesmethode
voor het aantonen van antibiotica in melk, zowel met de normale uitvoering als met
de zgn. „reverse phase" variatie. Door gebruik te maken van een bepaalde Bacillus
calidolactis-stam kon in 2lA h. nog 0,0025 E penicilline per ml melk worden aangetoond, een concentratie die lager is dan die, waarbij de remming van yoghurtbacteriën begint. Wanneer men zich eenmaal heeft ingesteld op de methode met de
papierschijfjes, dan kunnen hiermede in een bepaalde tijd veel meer monsters melk
worden onderzocht dan met methoden met S.thermophilus of yoghurt. Wel vraagt
eerstgenoemde werkwijze geoefender personeel en een beter uitgerust laboratorium.

R ijkszuivelstation
In toenemende mate werd aandacht geschonken aan de distributie van rondzendmonsters voor vergelijkend onderzoek aan de Boter- en Kaascontrolestations ter uitoefening van het rijkstoezicht op deze instellingen. Door statistische verwerking
van de analysecijfers wordt het inzicht in de oorzaken van de afwijkingen verdiept
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en wordt een doeltreffende normalisatie van methoden van onderzoek bevorderd.
Het aantonen van penicilline in rauwe melk kan geschieden met een reductaseproef, waarbij de vooraf gepasteuriseerde melk wordt geënt met een reincultuur
van Streptococcus thermophilus of met verdunde yoghurt. Voor het onderzoek van
grote aantallen melkmonsters is deze proef echter nog vrij bewerkelijk. Beter bruikbaar zijn proeven, waarbij met de te onderzoeken melk doordrenkte schijfjes filtreerpapier gelegd worden op een voedingsbodem, die geënt is met een voldoend gevoelig micro-organisme. Veelal wordt hiervoor Bacillus subtilis gebruikt, maar deze
bacterie is niet gevoelig genoeg om nog concentraties penicilline van ca. 0,01 E/ml
aan te tonen. Met een stam van B. calidolactis bleek deze concentratie penicilline
nog gemakkelijk te vinden zijn. Ook met een micrococcusstam werden goede resultaten verkregen.
Het onderzoek over de radioactieve besmetting van melk was beperkt tot het
bepalen van het gehalte aan radioactief strontium. Het Sr 90 -gehalte was in 1961 lager
dan in voorgaande jaren, als gevolg van de stopzetting van de kernproeven in 1958.
Na de hervatting van deze proeven in september 1961 werd de controle aanzienlijk
uitgebreid. Er werd nog geen toeneming van dit gevaarlijke radioisotoop in de
melk waargenomen. Wel werden tijdelijk verhoogde concentraties aan Sr 89 aangetoond.
Er werd een apparaat voor de meting van de smeerbaarheid van boter geconstrueerd, berustend op beginselen ontleend aan een destijds door Mohr ontworpen toestel. In samenwerking met het Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau zal op dit gebied onderzoek worden gedaan.
De semi-kwantitatieve kleurreacties voor het aantonen van resten polyvinylacetaat in smeltkaas werden nader uitgewerkt; zij werden aangevuld met een geheel
kwantitatieve reflectometrische bepaling van de kleur, die polyvinylacetaat met
J2-KJ vormt. Hiermee kunnen zelfs percentages van 0,03 — 0,05% polyvinylacetaat
in kaas en smeltkaas worden aangetoond.
De dunnelaagchromatografie vindt op het Rijkszuivelstation toepassing in het
onderzoek van mogelijk in de zgri. kaasplastics (polyvinylacetaat suspensies),
kaasfoliën etc. aanwezige weekmakers. Op chromatoplaten, vervaardigd van silicagel
G of aluminiumoxyde G, kon door gebruik van verschillende vloeistofmengsels een
groep van vijftien van de meest bekende weekmakers volledig worden gescheiden
en geïdentificeerd. De identificatie van een onbekend weekmakermengsel kan nog
worden bevorderd door vele, voor bepaalde groepen specifieke kleurreacties. Op deze
wijze werden de weekmakers, behorend tot enkele homologe reeksen, b.v. van
ftaalzure esters en citroenzure esters (de zgn. Citroflexserie), gescheiden.
Ook voor vele andere, eventueel in kaasplastics aanwezige bestanddelen, zoals
verdikkings- en conserveringsmiddelen, copolymere kunststoffen en emulgatoren,
werden bepalingsmethoden uitgewerkt of werden bestaande methoden verbeterd.
Voor de papierchromatografische scheiding en de identificatie van conserveringsmiddelen werden vele, meer specifieke kleurreacties onderzocht. Met behulp van
specifieke reagentia kan een grote groep van conserveringsmiddelen thans met
zekerheid worden geïdentificeerd.
180

De vorig jaar ontwikkelde methode voor de bepaling van het melkzuurgehalte
van gesuikerde condens door extractie van het melkzuur uit het serum met peroxydvrije ether, gevolgd door een colorimetrische bepaling met p. oxydifenyl, bleek ook
in het routineonderzoek goed bruikbaar te zijn.
De consequenties van de mogelijkheid, dat men in Nederland uit concurrentieoverwegingen gedwongen zou worden over te gaan tot de produktie van condens
met melkvreemde vetten, zgn. kunstcondens, ten gevolge van de recente opkomst
van een dergelijke produktie in enkele tropische gebieden, moeten door de controleorganen reeds nu onder het oog gezien worden. Ten einde bij de bereiding hiervan
in zuivelfabrieken de samenstelling van de echte condens en van de andere zuivelprodukten te kunnen waarborgen, zou men o.a. aan het vet, dat in de kunstcondens
wordt verwerkt, een verklikstof kunnen toevoegen. In de laatste jaren werden verschillende stoffen onderzocht op hun geschiktheid als zodanig. Zeer goede eigenschappen bleek de natuurlijke kleurstof anatto te hebben. Deze stof wordt algemeen
geaccepteerd als kleurstof voor allerlei voedingsmiddelen en het aantonen via extractie met alcohol en chromatografie op een aluminiumoxyde-kolom is betrekkelijk eenvoudig. Tracering met de dodecylester van tyrosine, met houtolie, dodecylgallaat of synthetische sesamol, leken of uit voedingsoogpunt of wegens een minder
gemakkelijke aantoonbaarheid niet zozeer aan te bevelen.
In het verslag over 1960 is melding gemaakt van een methode, waarmee nog
een toevoeging van 5 mg actief chloor per liter melk kon worden aangetoond. Bij
de toepassing door enkele melkcontrolestations voor de controle op chloorbleekloogtoevoegingen aan melk kwam de mogelijkheid van onjuiste positieve resultaten aan
het licht, indien de melkmonsters enige uren in diffuus daglicht hadden gestaan. De
methode is dus alleen onder bepaalde omstandigheden betrouwbaar.
De mogelijkheden, die de dunnelaagchromatografie kan bieden voor de analyse
van oliën en vetten werden onderzocht. De in de onverzeepbare rest van oliën en
vetten aanwezige verbindingen kunnen met dunnelaagchromatografie worden gescheiden en in enkele gevallen tevens worden geïdentificeerd. De onverzeepbare
resten van verschillende oliën en vetten geven met deze methodiek een zgn. vlekkenpatroon, dat in vele gevallen karakteristiek is voor de aard van het betreffende
vet. Er werd nagegaan in hoeverre dit kan worden toegepast op het onderzoek van
vetmengsels, b.v. mengsels van boter met ander dierlijk vet, rundvet met reuzel etc.
Ook aan vetten toegevoegde stoffen en „food additives" kunnen op deze wijze
worden aangetoond, zoals 0,005% van het antioxydant BHA in botervet, of 0,05%
van het giftige tricresylfosfaat in olijfolie.
Vele synthetische, in vet oplosbare kleurstoffen, de Soedankleurstoffen, kunnen
op fraaie wijze met dunnelaagchromatografie worden gescheiden.
Bij het gaschromatografische onderzoek van de lagere vetzuren uit melkvet bleek
het mogelijk te zijn de vetzuren (boterzuur t / m palmitinezuur) als zodanig kwantitatief te bepalen, met adipinezure polyester als stationaire fase. Er wordt nog gewerkt aan een verhoging van de nauwkeurigheid van de methode.
De „reversed phase" papierchromatografische scheiding van sterolen en fytosterolen werd toegepast op plantaardige en dierlijke vetten en vele hieruit samengestelde mengsels. In verschillende plantaardige oliën werden onbekende fytosterolen
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aangetoond, waarschijnlijk met een brassicasterolachtige structuur. In een enkele
uitheemse plantaardige olie werd met deze methodiek een meervoudig onverzadigd
fytosterol, waarschijnlijk verwant aan het ergosterol, aangetoond.
Met het oog op het herkennen van destructievetten werd het cholesterolgehalte
van verschillende dierlijke vetten bepaald. Dit gehalte is in slachthuisvetten ca. 0 , 1 % ,
inedible tallow ca. 0,2% inedible grease ca. 0 , 3 % , beendervetten ca. 0 , 5 % en destructievetten ca. 0,4 — 1,0%.
Een oriënterend onderzoek over de mogelijkheden om cholesterol naast andere
sterolen ook langs microbiologische weg aan te tonen, ter vereenvoudiging van de
opsporing van dierlijk vet in plantaardig vet, leidde nog niet tot een bruikbare
methode.
Methoden voor het aantonen van het antioxydant ascorbylpalmitaat werden
in studie genomen.
Er werd een theoretisch-statistische studie gemaakt van de mogelijkheden om
het onderscheidingsvermogen van vetchemische kengetallen te verhogen door combinatie van enige kengetallen tot zgn. adequate kengetallen (functies van de gebruikelijke kengetallen, die voor een bepaald probleem doelmatig gekozen worden).
De resultaten van deze studie zijn voor publikatie beschikbaar.
De onderzoekingen over de interpretatie van het Bömer-getal van varkensvet
werden voortgezet in samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O. te Utrecht, alwaar het gaschromatografisch onderzoek van de vetzuren
uit de Bömer-glyceriden wordt uitgevoerd.
Er werd een uitgebreid onderzoek verricht over het aantonen en het bepalen
van vreemde bijmenging in eipoeder. Vreemde bijmenging van plantaardige oorsprong werd aangetoond met behulp van het onderzoek der sterolen. Het is thans
ook mogelijk een schatting te maken van de hoeveelheid bijmenging en de globale
samenstelling van een vermengd eipoeder.
Voor het aantonen van uitgestookt karwijzaad in onbehandeld zaad werd een
eenvoudige methode uitgewerkt. Deze berust op het gedrag van de uitgestookte
zaden ten opzichte van kleurstoffen als b.v. malachietgroen. De uitgestookte zaden
nemen, vooral na een voorbehandeling met waterstofperoxyde, de kleurstof op,
waardoor zij goed te herkennen zijn.
Omtrent andere onderzoekingen moet met een korte aanduiding worden volstaan.
Zij betroffen o.a. de invloed van conservering van melk met sublimaat of bichromaat
op de vetgehaltebepaling volgens Gerber, het aantonen van neutralisatiemiddelen
in melkpoeder, het zoeken naar een eenvoudige methode voor de bepaling van de
koolhydraatsamenstelling van kindervoeding en dieetvoeding, en de beproeving
van analysemethoden ten behoeve van internationale normalisatie.
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Nu het gelukt is de bepaling van het gehalte aan eiwit verregaand te automatiseren, werd begonnen met aandacht te besteden aan automatisering van de bepaling
van het vetgehalte van melk. Een eerste oriëntatie betreft minder gebruikelijke methoden ter bepaling van het vetgehalte. De hydroxamaatmethode, een colorimetri182

sehe methode van Nijs en Verheyden, werd nader onderzocht, maar bleek slechts
matig betrouwbaar te zijn. Bovendien is zij vrij ingewikkeld. Refractometrische methoden kunnen vrij nauwkeurige resultaten leveren, maar zij zijn gecompliceerder
naarmate men hogere eisen aan de nauwkeurigheid stelt. De beste mogelijkheden
voor automatisering worden verwacht bij de lichtverstrooiingsmethoden. Hieraan
wordt dan ook veel aandacht besteed. Daar uit de lichtverstrooiing over veel eigenschappen van melk iets kan worden afgeleid, werd begonnen met een fundamenteel onderzoek over de lichtverstrooiing door emulsies. Thans wordt gewerkt aan
een methode om kleine monsters melk op een reproduceerbare wijze te homogeniseren.
Bij het vergelijken van methoden ter bepaling van het gehalte van melk aan eiwitten en vooral bij de toepassing van deze methoden op monsters melk, afkomstig van
één melkmaal van één koe, wordt wel eens verondersteld, dat de melkeiwitten in
aminozuursamenstelling kunnen variëren. Een bewerking volgens de methode van
Stein & Moore bracht geen verschillen in aminozuursamenstelling aan het licht
tussen monsters caseïne, afkomstig van melk van eenzelfde koe. De omrekeningsfactor, die moet worden gebruikt voor berekening van het caseïnegehalte van melk uit
de resultaten van formoltitraties, bleek meer dan werd verwacht af te hangen van de
verhouding caseïne : (albuminen + globulinen + rest stikstof) ; vooral de zgn. nieteiwitstikstofverbindingen hadden veel invloed.
Het onderzoek over de bereiding en de rijping van Noordhollandse meshanger
kaas werd voortgezet. Het bleek, dat vroeger ook in Zuid-Holland een weke kaassoort onder de naam meshanger of hangmes werd gemaakt. Het gelukte deze kaassoort, die waarschijnlijk weinig anders is geweest dan een zeer weke Goudse kaas, te
maken.
Nu de hygiëne bij de melkwinning voortdurend verbetert, wordt het tijd dat men
zich gaat oriënteren over de gevolgen, die het winnen van bacteriearme melk zal hebben voor de zuivelbereiding (kaasbereiding, drinkmelk). Begonnen werd met een
oriëntatie over de ouderwetse en reeds lang verlaten wijze van melkwinning, waarbij
gebruik werd gemaakt van houten emmers enz. Het lijkt waarschijnlijk, dat zich in
zulke emmers een microbiologisch evenwicht instelt tussen allerlei soorten melkzuurbacteriën en andere micro-organismen.
Het onderzoek over het oplossen van bestanddelen van het zgn. paracaseïne-calciumfosfaatcomplex in milieus zoals die in kaas voorkomen, moest worden afgesloten, ofschoon nog veel vragen onbeantwoord bleven.
Ook dit jaar werd onderdak en medewerking verleend aan de Werkgroep Hygiënische Melkwinning T.N.O.

Commissie Onderzoek Boerenkaas

T.N.O.

De proefnemingen met gevriesdroogd zuursel werden evenals in 1960 uitgevoerd
op de voorbeeldkaasboerderijen te Alphen aan de Rijn, Benschop, Berkenwoude,
Mijdrecht en Noordeloos. Diverse soorten gevriesdroogd zuursel (zgn. laboratoriumen praktijkzuursels) werden door het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
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bereid en maandelijks aan de verschillende bedrijven toegezonden. Voor het kweken van het zuursel op de boerderij werd op één van de proefbedrijven een door het
NIZO ontworpen zuurselkweekapparaat in gebruik genomen, dat goed heeft voldaan.
Met de praktijkzuursels kon veelal een kaas van goede kwaliteit worden bereid.
Hetzelfde gold voor de laboratoriumzuursels, doch deze bleken veel gevoeliger voor
aantasting door bacteriofagen te zijn en waren daardoor minder bedrijfszeker.
De proeven, waarbij wordt nagegaan of het mogelijk is de avondmelk te laten
overstaan en deze tezamen met de morgenmelk te verkazen zonder dat daarbij de
kwaliteit van de kaas achteruit gaat, werden verricht op twee praktijkbedrijven en
één voorbeeldbedrijf. Op alle drie bedrijven werd een dubbelwandige kaastobbe en
een koelaggregaat geplaatst, terwijl op een bedrijf — waar een Nortonput aanwezig is — een voorziening werd getroffen om de avondmelk ook uitsluitend met
Nortonwater te kunnen koelen. Als koeltemperaturen werden aangehouden 10°C
en 13°C. De proeven werden uitgevoerd in de periode van eind juni tot half september.
Evenals in 1960 bleek de kwaliteit van de „vermaalde" kaas niet of nauwelijks af
te wijken van de kwaliteit van de kaas van één melkmaal. Onder de proefomstandigheden leverde het vermalen dus geen bezwaar op ten aanzien van de kwaliteit
van de kaas. Hierbij zij echter opgemerkt, dat op deze proefbedrijven melk van
zeer goede kwaliteit werd gewonnen. In hoeverre dit gunstige resultaat ook zal gelden voor bedrijven met minder goede melk, viel uit deze proeven nog niet vast te
stellen.

Werkgroep Hygiënische Melkwinning

T.N.O.

Deze onder de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. ressorterende werkgroep verricht onderzoek over de factoren, die van invloed zijn op
de kwaliteit van melk, gewonnen op de boerderij. Het onderzoek vond plaats op
het Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde en dat voor Veeteelt van de
Landbouwhogeschool.
In het afgelopen jaar werd in de eerste plaats aandacht besteed aan verschillende
reinigings- en desinfectiemiddelen, o.a. desinfectie met stoom, waarover een publikatie verscheen. Tevens verscheen een publikatie over de zgn. vacuümreiniger.
Daar het bijvoegen van mastitismelk de kwaliteit van mengmelk ongunstig beinvloedt, werden voorts proeven genomen over het aantonen van mastitis. Van een
aantal koeien werd tijdens de lactatieperiode regelmatig de melk onderzocht met
behulp van methoden, die als meer of minder specifiek worden beschouwd voor het
aantonen van uierontsteking.
In de zuivelindustrie wordt nogal eens last ondervonden van het voorkomen van
penicilline in melk. Ten einde met penicilline besmette melk bij aankomst op de fabriek snel te kunnen onderkennen zou de aanwezigheid van een verklikstof van veel
nut kunnen zijn. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft zal een uitgebreide proefneming over de toevoeging van bepaalde
kleurstoffen aan penicillinepreparaten worden uitgevoerd.
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Mede in samenwerking met enkele Rijksveeteeltconsulentschappen werd onderzoek verricht over enkele technische aspecten van de melkleiding.
Ten einde enige controle op het vacuüm uit te kunnen oefenen bij normale
melkmachines en bij die, uitgerust met een melkleiding, werd een „vacuümschrijver"
ontworpen, in samenwerking met het Rijksveeteeltconsulentschap voor Gelderland.
Bij een onzindelijke winning van melk komen in de melk bacteriën voor, die nitraat kunnen reduceren. De mogelijkheid werd onderzocht in hoeverre de reductie
van nitraat door deze in onzindelijke melk aanwezige bacteriën gebruikt kan worden
als norm bij de kwaliteitsbeoordeling.
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LANDBOUWECONOMIE EN -SOCIOLOGIE

Landbouw-Economisch Instituut
De afdeling Algemeen Economisch Onderzoek verrichtte een studie over de economische betekenis van de varkenshouderij voor de Nederlandse volkshuishouding.
Aangetoond werd in welke mate een uitbreiding van de varkensproduktie inkomensvorming induceert in toeleveringsbedrijven, slachterijen, vleesverwerkende
bedrijven enz. Oriënterend onderzoek werd gedaan over de vraag- en aanbodontwikkeling van Nederlandse landbouwprodukten, de verschillen in concurrentieverhoudingen tussen agrarische en niet-agrarische bedrijfstakken en over de betekenis van
de transportkosten voor de standplaatsen van de eierproduktie in Europa.
Op de afdeling Streekonderzoek werden de werkzaamheden aan het onderzoek
over de bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening en vererving in de Nederlandse
landbouw voortgezet; hierover zullen in 1962 rapporten verschijnen. Het onderzoek
over de ontwikkeling in de omvang en de structuur van de beroepsgroep bosarbeiders kwam nagenoeg gereed. Dit geldt eveneens voor het onderzoek over de ontwikkeling en de ontwikkelingsmogelijkheden van de tuinbouw in het Deltagebied, wat
het in de provincie Zuid-Holland gelegen gedeelte van dit gebied betreft. Begonnen
werd aan een studie over de ontwikkeling van de tuinbouw in het Zuidhollands
glasdistrict. Ten behoeve van toekomstige streekverbeteringsplannen werd sociologisch onderzoek verricht voor de gemeenten Rucphen en Sprang-Capelle. In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst werden sociaal-economische schetsen voor
een aantal ruilverkavelingsgebieden samengesteld. Voorts werden vele werkzaamheden verricht in het kader van de provinciale welvaartstudies in Gelderland,
Utrecht, Noord-Holland en Limburg.
De afdeling Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw publiceerde de gebruikelijke rapporten over de te verwachten kostprijzen van landbouwprodukten en het
statistische overzicht van de bedrijfsuitkomsten van landbouwbedrijven. Van de vele
andere in bewerking zijnde objecten zij met name genoemd het zoeken naar methoden
om de resultaten van onderzoekingen, die met behulp van factoranalyse zijn ingesteld, beter toegankelijk te maken voor voorlichtingsdoeleinden, alsmede een onderzoek over de economische positie van landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsblok Sleenerstroom. Hiermede werd een begin gemaakt met een bedrijfseconomische doorlichting, naast het reeds sedert langere tijd bestaande sociaaleconomische
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onderzoek in gebieden, die voor ruilverkaveliing in aanmerking komen.
De afdeling Tuinbouw begon met een onderzoek over de invloed van de vestigingsplaats op het opbrengstniveau van fruit en groentegewassen. Voorts kwamen
er diverse kostprijsonderzoekingen voor tuinbouwgewassen gereed.
Het economische onderzoek van de grote zeevisserij was toegespitst op de analyse
van de haringdrijfnetvisserij. Het onderzoek van de kleine zee-, garnalen- IJselmeeren binnenvisserij komt volgend jaar gereed. In samenwerking tussen de afdelingen
Visserij en Streekonderzoek werd een onderzoek ingesteld wat betreft de oester- en
mosselcultures in de provincie Zeeland.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

De economische betekenis van ruilverkaveling werd o.m. onderzocht in NoordHolland, waarbij speciaal aandacht is besteed aan de verkaveling van tuinbouwgebieden, die van vaar- in rijpolders zijn omgezet. Uit een onderzoek, dat tot 1958
met behulp van fiscale boekhoudingen van een representatief aantal bedrijven in
een wél en een niet verkaveld vaargebied is uitgevoerd, is gebleken dat de inkomensverhoging na ruilverkaveling gemiddeld per jaar ca. ƒ 590 per ha of ƒ 2660 per
bedrijf bedroeg. Aan de hand van L.E.I.-gegevens is ook berekend, dat het inkomen
van vaarbedrijven in het Geestmerambacht gedurende de jaren 1957 en 1958 gemiddeld ca. ƒ 470 per ha lager ligt dan dat van de rijbedrijven in naastliggende
gebieden als de Heerhugowaard.
Voorts werd gevonden, dat de in Waarland uitgevoerde ruilverkaveling tot 1958
reeds een bevredigende privaat- en sociaal-economische rentabiliteit heeft. Voegt
men daarbij de omstandigheid, dat van de onderzochte bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 2 6 % nog niet van de gunstiger exploitatiemogelijkheden heeft geprofiteerd, dan lijkt het waarschijnlijk dat de geconstateerde inkomensdivergentie tussen
niet en wel cultuurtechnisch verbeterde gebieden zich in de toekomst verder zal
voortzetten.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
De beschikbare kennis van het agrarische loonbedrijf werd neergelegd in een publikatie, waarin o.m. de organisatie en de financiering van het loonbedrijf, de samenwerking tussen boer en loonwerker en de verwachte ontwikkeling van het
loonwerk werden behandeld.
Bij het onderzoek over de problemen van de akkerbouwbedrijven in Noord-Friesland wijzen de voorlopige resultaten er niet op, dat het drieslagstelsel in alle gevallen de oplossing voor de moeilijkheden in dit gebied geeft.
Voortgegaan werd met het onderzoek over de praktische toepassing van methodieken voor bedrijfsplanning. Met name werd aandacht besteed aan de in het buitenland bekende methodiek van program planning. Daarbij bleek, dat de program
planning, zoals die nu wordt toegepast, in het stadium van de praktische toepassing
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is gekomen. Daarom werd een publikatie voorbereid, waarin aan de hand van een
voorbeeldbegroting voor een gemengd bedrijf een praktisch toepasbare methodiek voor bedrijfsplanning wordt gedemonstreerd.
Ten behoeve van het onderzoek over nieuwe bedrijfssystemen is in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een groot aantal praktijkbedrijven
in studie. Op deze bedrijven worden technische gegevens verzameld, terwijl het Landbouw-Economisch Instituut een bedrijfseconomische boekhouding verzorgt. Per 1
mei 1961 had genoemd instituut 210 bedrijven in administratie.
Bij het bedrijfseconomisch onderzoek in het Lollebeekgebied zijn 60 bedrijven
betrokken, waarvan de rentabiliteit wordt nagegaan bij de huidige situatie, de situatie
na ruilverkaveling en samenhangende verbeteringen en de situatie met kunstmatige watervoorziening. Een concept-eindrapport kwam gereed.
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord"
en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd voortgegaan met het
onderzoek over werktijdverkorting in de veehouderij. Het onderzoek van eerstgenoemd instituut over verkorting van het daginterval tussen de melktijden tot 9 uur
en de mogelijkheden van machinaal namelken werd beëindigd.
Het tweede instituut vervolgde het onderzoek over de arbeidsmethoden en de arbeidsorganisatie, met het doel bij gelijkblijvende bedrijfsresultaten te komen tot een
werkweek van gemiddeld 48 uur. Er worden gegevens verzameld op 18 bedrijven in
Friesland, Oost-Nederland en Noord-Brabant. Zowel in het gunstige (droge) jaar
1959 als in het ongunstige (natte) jaar 1960 slaagde men er geheel of bijna in tot
een 48-urige werkweek te komen. De financiële resultaten in het eerste proefjaar
wijzen er op, dat de bedrijven ook in dit opzicht goed mee kunnen komen.
Van de studie omtrent de inrichting en de bedrijfsvoering van nieuw te stichten
weidebedrijven in de Tielerwaard, kwam in samenwerking met het Instituut voor
Landbouwbedrijfsgebouwen en dat voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een
concept-rapport gereed. Van een weidebedrijf van 19 ha met 30 grootvee-eenheden
werden arbeidsbegrotingen, gebouwenontwerpen en financiële begrotingen gemaakt
voor een dubbele Hollandse stal en een open loopstal. Dit rapport werd besproken
in de Werkgroep Onderzoek Komgronden. Hierbij werd besloten de studie uit te
breiden met een onderzoek over de mogelijkheden van bedrijven met een grotere
oppervlakte grond en bedrijven, die tot ruwvoeraankopen overgaan.
Het rapport van de studiegroep Mestveehouderij werd eind 1961 aangeboden aan
de landelijke commissie voor nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw. Het zal in
1962 worden gepubliceerd.
In de loop van 1961 is het rapport van de studiegroep Pluimveehouderij gepubliceerd onder de titel: „De toekomstige mogelijkheden voor het houden van legkippen
in bedrijfsverband". De studiegroep begon aan de voorbereiding van een rapport
over de produktie van slachtpluimvee.
Het rapport van de studiegroep Varkenshouderij over de technische en bedrijfseconomische aspecten van de varkenshouderij, kwam in concept gereed.
Het rapport van de studiegroep Melkveehouderij kwam gedeeltelijk in concept
gereed.
Het eindrapport van de Werkgroep Coöperatieve Melkveehouderij kwam gereed en
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werd als een gezamenlijke uitgave van het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
en het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw gepubliceerd. Het kan in gevallen,
waar coöperatieve melkveehouderij wordt overwogen, als richtlijn dienen voor de bedrijfseconomische benadering van het probleem.
Bij rentabiliteitsberekeningen van afzonderlijke werktuigen is kennis nodig van
de kosten van die werktuigen. Daarom werd een werktuigenkaart ontworpen, die
door landbouwers en loonwerkers, die daar belang in stellen, kan worden bijgehouden. Op deze wijze is het mogelijk op eenvoudige wijze een inzicht in deze materie te krijgen.
Er werd een concept-publikatie gereed gemaakt wat betreft het opstellen van bedrijfsbegrotingen voor akkerbouwbedrijven, waarin norm- en rekentabellen zijn opgenomen, alsmede een begrotingsformulier, dat de mogelijkheid biedt om twee bedrijfsplannen met elkaar te vergelijken. De begin 1961 ingestelde studiegroep Akkerbouw zal in eerste instantie aandacht schenken aan de technisch-economische
ontwikkeling in de produktie in het algemeen.
Ten behoeve van het bestuur van de Stichting Ebelsheerd werd deelgenomen aan
een werkgroep, die diende te adviseren aangaande het toekomstige bedrijfsplan. Er
werd een rapport uitgebracht omtrent een bedrijfsopzet met enkele alternatieven.
Dit werd op verzoek van het bestuur aan 400 deelnemende landbouwers in het
Oldambt toegezonden.
Er werden oriënterende contacten gemaakt, met als doel te komen tot een overzicht van hetgeen reeds aan onderzoek wordt gedaan op het gebied van de afzet
en de verwerking van landbouwprodukten. In het bijzonder werd aandacht geschonken aan de ontwikkeling van consumptiegewoonten en distributiemethoden in de
levensmiddelensector. Voorts werden oriënterende contacten gelegd ten behoeve
van een analyse van de structuur van de agrarische handel en afzet.
Er werd studie verricht over de economische aspecten van de hennepteelt. Er blijken in Nederland onder bepaalde voorwaarden afzetmogelijkheden te bestaan voor
een beperkt areaal hennep. Mits de nog bestaande problemen bij de verwerking van
het gewas op niet te kostbare wijze kunnen worden opgelost, kan het zowel technisch
als financieel een aantrekkelijk gewas zijn voor bepaalde grondsoorten (Veenkoloniën, rivierklei).
In 1960 kwam 180 ha grasland beschikbaar in de Millingerwaard voor het stichten van een proefboerderij, waar in samenwerking met andere instellingen diverse
onderzoekingen over nieuwe bedrijfssystemen in de veehouderij mogelijk zullen
worden door de bouw van verschillende stallen, verschillende wijzen van voederconservering en voedering enz. In 1961 kwam de inrichting van het bedrijf gereed,
zodat met het onderzoek een begin kon worden gemaakt.

Instituut voor Landbouwtechniek

en

Rationalisatie

Op economisch terrein werd aandacht besteed aan rentabiliteitsberekeningen
van een aantal werktuigen en een algemene mechanisatiebeschouwingen, merendeels gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een speciaal
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onderzoek werd ingesteld naar de reparatiekosten en de levensduur van melkmachines, waarbij bleek dat gemiddeld per jaar over een periode van negen jaar ruim
f 130,— aan reparatiekosten werd betaald, terwijl de economische levensduur ongeveer 15 jaar bleek te zijn.

Instituut

voor Bewaring en Verwerking

van

Tuinbouwprodukten

Bij de berekening van de koelkosten was reeds gebleken, dat de gemiddelde
zetting van de telerskoelhuizen laag ligt. Ook bij vijf veilingkoelhuizen bleek dit
geval te zijn, nl. slechts 3 2 % .
De statistiek van de bewaar- en koelruimte wees uit, dat de gaskoelruimte
meest is toegenomen. De totale opslagcapaciteit in Nederland passeerde de
millioen kg, uitgedrukt in appels.

Afdeling

Landbouw statistiek van het Centraal Bureau voor de

behet
het
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Statistiek

In het kader van de jaarlijkse meitelling werden in 1961, buiten de gebruikelijke
rubrieken (waaronder begrepen de arbeids- en trekkerbezetting), om, gegevens
verzameld over beregenings- en bevloeiingsinstallaties, alsmede omtrent bedrijfsgebouwen en -inrichtingen. Laatstgenoemde gegevens beogen inzicht te geven in de
graad van rationalisatie, zoals die o.m. tot uiting komt in de ouderdom van de bedrijfsgebouwen, de beschikbare ruimte voor veestalling met de daarin aangebrachte
voorzieningen, e.d.
De statistiek van de bedrijfsuitkomsten over het boekjaar 1958/'59, die in 1961
verscheen, bevatte voor het eerst ook gegevens omtrent de rente van het geïnvesteerde kapitaal en het verband tussen de arbeidsbezetting en het arbeidsinkomen
van de landbouwbedrijven.
In vervolg op de reeds verschenen delen van de Bosstatistiek, nl. de Utrechtse
Heuvelrug en het Gooi ( I ) , de Veluwe (II) en het noordoostelijk bosgebied (4)
is van deel 5 (Noord-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en de gemeenten Nijmegen,
Groesbeek, Ubbergen, Heumen, Overasselt en Wijchen) de bewerking nagenoeg voltooid.
Naast de gebruikelijke overzichten ten behoeve van de visserij werd bijzonder onderzoek verricht over de arbeidsproduktiviteit in de zeevisserij.
In de overige statistische onderzoekingen, die betrekking hebben op de dierlijke
produktie, de zuivelindustrie, de prijzen en de investeringen van landbouwbedrijven is geen verandering van betekenis gebracht.

Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

Tot de nieuwe onderwerpen, die in het afgelopen jaar werden onderzocht, behoorden de reactie van de bevolking op de schaalvergroting ten plattelande, een in
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opdracht van de E.E.G. uitgevoerde studie over het landbouwkundig onderzoek in
Nederland en de opvattingen van de boeren omtrent de voor- en nadelen van het
machinaal melken.
Een aantal onderzoekingen werd beëindigd. Hiertoe behoorden onderwerpen als
de groei van de Nederlandse bevolking, de verenigingen in verleden, heden en toekomst, het gezinsleven ten plattelande onder invloed van industrialisatie en verstedelijking en de analyse van de omvang en de ontwikkeling van de arbeidsbezetting
in land- en tuinbouw in Nederland.
Voortgegaan werd met de verzameling en de uitwerking van materiaal van onderzoekingen, die betrekking hebben op de gezinsindividualisering en verstedelijking
ten plattelande, het organisatiewezen ten plattelande (in het bijzonder de landbouwcoöperaties), de gevolgen van de migratie voor de kwalitatieve samenstelling
van de Nederlandse plattelandsbevolking, e.d.

Stichting Landbouwhuishoudkundig

Onderzoek

Er werd een schriftelijke enquête gehouden omtrent de spreiding van het
diepvriezen in de huishouding over de agrarische gezinnen in Nederland; een rapport hierover is in bewerking. In het laboratorium werd begonnen met het verrichten van metingen ten einde een inzicht te krijgen in een aantal factoren, die bij gebruik van een diepvriezer in de huishouding van betekenis zijn.
In de afdeling Voeding werd het eerste deel van een diepvries-weckblikproject
uitgevoerd, waarbij enige groenten werden vergeleken op hun vitamine C-gehalte en
organoleptische eigenschappen.
De resultaten van een onderzoek over de invloed van bruin brood op de calciumhuishouding van kinderen werden gepubliceerd.
In overleg met de Voedingsorganisatie T.N.O. werd begonnen met een onderzoek
naar het vitamine C-gehalte van de in de Nederlandse voedingsmiddelentabel opgenomen groenten, gekookt volgens de moderne methode.
Gegevens werden verzameld omtrent enkele arbeidsgewoonten van de boerin in
huis en bedrijf. De enquête voor de evaluatie van een voorlichtingswoning vorderde
gestadig. Gereed werd gekomen met het onderzoek over de deelname van de vrouw
in het verenigingsleven.
In het kader van een onderzoek over de invloed van de woningindeling op huishouding en gezinsleven, werd de bewoning van een aantal boerderijen tuinderswoningen in de Noordoostpolder bestudeerd door middel van gesprekken, interviews
en observatie.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde

van de

Landbouwhogeschool

Op het gebied van de voeding en voedselbereiding werd in de eerste plaats een
onderzoek ingesteld naar het gehalte aan vitamine C en vet in huishoudelijk en in
het groot bereide patates frites, in verband met het toenemende verbruik hiervan. Het
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doel is vast te stellen in welke mate patates frites een bijdrage kunnen leveren tot
de dekking van de vitamine C-behoefte en hoe zij ons dagelijks vetgebruik nog weer
verhogen.
Voorts werd het vitamine C-gehalte bepaald in een aantal handelsmerken van in
blik geconserveerde sperziebonen. Van beide onderzoekingen werden de belangrijkste resultaten gepubliceerd.
Nog gaande is een onderzoek ter vaststelling van de structurele en fysische veranderingen, die optreden tijdens de bereiding van voedingsmiddelen. Bij een groot
aantal bindmiddelen werd de toename van de viscositeit tijdens de verhitting bestudeerd en werden aan de hand van histologische kleuringen structuurveranderingen in bepaalde plantedelen nagegaan.
Ten einde geïnformeerd te worden over het gehalte aan solanine en verwante
alkaloïden in de bessen van Solanum nigrum werd een aanvang gemaakt met de bepaling er van.
Ter vaststelling van de beste methode van het bereiden van vleesextracten werden
in op verschillende manieren bereide bouillons bepalingen verricht van het creatininegehalte (voor de smaak) en het eiwitgehalte (als maat voor de voedingswaarde). Tevens werden de diverse bouillons organoleptisch vergeleken.
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Volksvoeding werd ten slotte
veel onderzoek verricht aangaande de verschillende fracties van aardappeleiwitten.
De onderzoekingen op het gebied van de woning en haar bewoning betroffen o.a.
de woonmogelijkheden op de Groninger boerderijen, onderverdeeld naar type en
grootte. Voorts werd een onderzoek begonnen over transportmogelijkheden, verhuizingen, zieken- en begrafenisvervoer over de trapvormen, die op de nominatie staan
te worden genormaliseerd volgens richtlijnen van het Nederlands Normalisatie
Instituut. Hierbij sluit aan een onderzoek over transportproblemen in verband met
ziekenvervoer in trappenhuizen van meergezinshuizen en trappen in ééngezinshuizen.
Het onderzoek naar de tijdsbesteding van enkele groepen Nederlandse huisvrouwen werd voltooid.

192

SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
In de afdeling Levensgemeenschappen van de bodem waren de biologische processen, die aanleiding geven tot muil- en morvorming, niet slechts in het bos, maar
ook in land- en tuinbouwgebieden het centrale doel van het onderzoek. Waarnemingen en onderzoek met betrekking hiertoe vonden voortgang in het proefbos bij
Hackfort (Achterhoek). Voorts werd de muil- en morvorming in boomgaarden bestudeerd, speciaal voor zover het de rol van de regenwormen betrof en hun invloed
op populaties van bodembacteriën. Een onderzoek over de invloed van bestrijdingsmiddelen op de wormenbevolking in boomgaarden sloot hierbij aan.
Binnen de afdeling Bovengrondse Levensgemeenschappen duurden de in gang
zijnde onderzoekingen voort. Nieuw was een onderzoek over de invloed van de bemesting op kroon- en bodemfauna van een grovedennenbos. Hierbij had, in tegenstelling tot hetgeen in Duitsland is waargenomen, geen van de toegepaste bemestingen van een grovedennenbos een merkbare invloed op de fauna van de kroon.
Ook de bodemfauna veranderde er niet van samenstelling door. Deze waarnemingen
worden voortgezet.
De waarnemingen bij de dennespanrups betroffen hoofdzakelijk de invloed van
de bevolkingsdichtheid, zowel in het veld als in het laboratorium, op de ontwikkeling van de rupsen, zoals die tot uiting komt in ontwikkelingsduur, aantal vervellingen, popgewicht en eiproduktie, alsmede het analyseren van de gevonden verschillen.
Plakkerrupsen, ringelrupsen en rupsen van de bastaardsatijnvlinder werden in het
insektarium grootgebracht op bladeren van verschillende herkomst. Deze proeven
toonden aan, dat eikebladeren, afkomstig van bomen van verschillende standplaatsen,
als voedsel niet gelijkwaardig waren. Hetzelfde gold voor bladeren, geplukt op verschillende plaatsen van één kroon. Ook in verschillende jaren blijken de bladeren
van eenzelfde boom niet gelijkwaardig te zijn.
De afdeling Wildschade en Beheer van de Wildstand onderhield een nauw contact met de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, in
het bijzonder met betrekking tot de herten en de zeehonden. Veel onderzoek bleek
nodig voor een zo doelmatig mogelijk beheer van deze diersoorten. In mei werd de
hertenbevolking van de gehele Veluwe opnieuw geteld. Op grond hiervan bepaalde
de Directie Faunabeheer het afschot.
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Het onderzoek over reeën gaf een correlatie te zien tussen de dichtheid van
deze soort en de oppervlakte en omtrek van de dekkingsbossen. Een parklandschap bleek voor de reeën het gunstigste biotoop te zijn.
Zeehonden werden geteld en gemerkt, waardoor een beter inzicht werd verkregen in de dichtheid van hun bevolking en de afstanden, waarover zij trekken.
De houtduiven vormen een probleem voor land- en tuinbouw. Zij zijn veel talrijker dan voorheen, een verschijnsel, waarvoor moeilijk een verklaring is te geven. Het
schieten van grote aantallen van deze vogels heeft de schade tot dusverre niet effectief verminderd. Tellingen wezen uit, dat de houtduiven zich als broedvogels concentreren rondom de landbouwgebieden in het westen van het land, waar speciaal
de grote steden met de bijbehorende parken ideale broedgebieden zijn. In het najaar
vormen zich grote groepen die het gehele land door o.a. de stoppelvelden afzoeken.
Door middel van ringen van de vogels wordt getracht na te gaan in hoeverre onze
duivenbevolking samenhangt met die in andere delen van Europa. Veldwaarnemingen wezen uit, dat grote troepen vanuit het noordoosten ons land binnenkomen. Het
is nog niet bekend of en in hoeverre deze troepen in ons land achterblijven, wanneer
de inheemse duivenbevolking b.v. door de jacht ernstig zou zijn uitgedund. Een enquête over oogstderving als gevolg van het optreden van de duiven is in voorbereiding.
Met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw werd
contact opgenomen om te komen tot een onderzoek over de invloed van radioactief
„fall-out" op het wild, waaronder in de eerste plaats ganzen en voorts ook ander
trekwild.
Bij de onderzoekingen over afweermiddelen voor wild werden hoopvolle resultaten verkregen met roofdiermest.
Het onderzoek over de mogelijkheid van een prognose voor het optreden van insektenplagen in houtopstanden leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Het plotseling massale optreden van Phloeomyzus redelei H.R.L. werd in samenwerking met
de heer D. Hille Ris Lambers bestudeerd.
Ten behoeve van het onderzoek in de Noordhollandse duinen maakt het Laboratorium voor Plantesystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool een
vegetatiekaart. Ook het andere onderzoek op dit gebied vorderde in voldoende mate.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Bij het onderzoek over het voorkomen van kleine zoogdieren en in het bijzonder
van de veldmuis werd vooral aandacht besteed aan mogelijkheid veldmuisplagen te
voorspellen aan de hand van veranderingen in de populatie. Het onderzoek over
de relatie tussen torenvalk en veldmuis liet zien, dat de structuur van de vegetatie,
meer nog dan de prooidichtheid, van belang is voor het aantal prooien, die op een
bepaald terrein door torenvalken kunnen worden bemachtigd.
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Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch
Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

De bewerking van de gegevens over de temperatuur, de vochtigheid en de wind,
zoals geregistreerd in en vlak boven een aardappel- en een tarwegewas in 1960, kwam
gereed. Begonnen werd met een analyse van deze meetresultaten. Gelijksoortige metingen als in 1960 werden ook in 1961 in en boven een aardappelgewas uitgevoerd.
Wegens vroegtijdige legering van het gewas moesten de metingen worden stopgezet.
In het kader van een onderzoek naar de invloed van de dauw op een gewas werden
proeven over de meting van de hoeveelheid dauw en de verticale verdeling er van
voortgezet. Met de daartoe vervaardigde keramische plaatjes van diverse samenstellingen werden nog geen bevredigende uitkomsten verkregen. Metingen van de
bladnatperiode ten gevolge van dauw met behulp van thermokoppels waren bevredigend. Een verslag hierover is in voorbereiding.

Laboratorium

voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over warmteoverdracht aan kokende vloeistofmengsels werd voortgezet; er werden snelbeeldopnamen gemaakt om belgroei te meten.
Een nieuw meteoveld is in bewerking. Er worden nieuwe methoden ontwikkeld
voor het onderzoek over mikroklimatologie.

Laboratorium

voor Microbiologie

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek naar de rol, die micro-organismen spelen bij verschillende onderdelen van de stikstofkringloop, werd voortgezet.
In het onderzoek over de wortelknolvorming bij de boon werd het accent gelegd
op de invloed, die wortelexcreties op dit proces uitoefenen. Bij de vrijlevende stikstofbinders werd de oecologie van Beijerinckia bestudeerd, terwijl tevens de invloed
van sporenelementen op de stikstofbinding door deze organismen nagegaan werd.
Met behulp van N 1 5 werd het mechanisme van de stikstofbinding onderzocht.
De vastlegging van minerale stikstof in de organische stof van tuinturf werd
bevestigd. Bij de micro-organismen, die in de veenkomposten onder de voorwaarden van het onderzoek werden aangetroffen, bleek een aanzienlijk percentage in staat te zijn cyclische C-verbindingen aan te tasten. Gezocht werd naar een
mogelijk verband tussen deze micro-organismen en de voortschrijdende humificatie
van het veen.
Door middel van modelproeven werd de invloed van de plant op de denitrificatie
nagegaan. Deze invloed bleek te berusten op een verhoogde zuurstofconsumptie
in de omgeving van de wortel en uitscheiding van organische verbindingen.
Bij het onderzoek over Arthrobacters werd naast de bestudering van morfologie
en fysiologie speciale aandacht geschonken aan bacteriofagen van deze organismen.
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De glutaminezuurproduktie door een Arthrobacterstam bleek door verschillende
milieufactoren beïnvloed te worden. Een begin werd gemaakt met de bestudering
van de aard en de functie van de reservestoffen in Arthrobacters. De onderzoekingen over de uitscheidingsprodukten van gisten werden gecontinueerd. Daarnaast
werd begonnen met de bestudering van de repressie van aminozuursynthetiserende
enzymen in biergist.
Een aantal belangrijke bacteriegroepen, die werden geïsoleerd bij de bestudering,
van de reiniging van zuivelafvalwater volgens de actiefslibmethode werden nader
onderzocht. Bij onderzoek over de vlokvorming door bacteriën werd de activiteit van
de actiefslibvlok vergeleken met die van verschillende rein- en mengcultures. De
reproduceerbaarheid van de resultaten bij de vlokvorming door reincultures leverde
nog moeilijkheden op.
Bij het onderzoek over de schedevormende ijzerbacteriën werd bijzondere aandacht
besteed aan de voedingseisen van deze organismen en van de verwante Sphaerotilus
natans.
Laboratorium

voor Fysische en Kolloïdchemie

van de

Landbouwhogeschool

Uitvoerig onderzoek werd verricht aan glasmembranen. Er werd een glas gevonden, waarvan de samenstelling sterk afwijkt van de in de literatuur vermelde mengde activiteit van de actiefslibvlok vergeleken met die van verschillende rein- en
sels, die min of meer bruikbaar zijn voor metingen van concentraties van andere dan
waterstofionen. Het glas van onze onderzoekingen blijkt zeer aantrekkelijke eigenschappen te hebben. Belangrijk is tevens, dat door deze vondst het theoretisch inzicht in de werking van glasmembranen, dat steeds nog weinig bevredigend is, verdiept kon worden.
Aan het onderzoek over de betekenis van de redoxpotentiaal in biologische processen bleken nog veel moeilijkheden verbonden te zijn.
Het polarografisch onderzoek van organische verbindingen kon weer ter hand
worden genomen. De synthese van organische stoffen, die van belang geacht worden
voor processen in het levend organisme, werd voortgezet en gedeeltelijk voor publikatie gereed gemaakt.
Er werd een studie gemaakt van de potentiometrische titraties van anorganische
kationen met behulp van complexon. Het onderzoek over de zgn. hoogfrequent
titratie vorderde niet ten gevolge van moeilijkheden op het gebied van de apparatuur.
Voorts werd enig onderzoek verricht over enkele kolloïdchemische vraagstukken,
die zich bij de waterzuivering voordoen, over emulsies en emulgatoren, de viscositeit van oplossingen van koolhydraten en ionenwisseling.
Laboratorium

voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

Bij de chemie van heterocyclische verbindingen van biochemisch belang werd
het onderzoek van reacties der zgn. N-oxyden verder afgerond, terwijl ook vergelijkende studies werden verricht ten aanzien van analoge reacties van de overeenkomstige heterocyclische grondlichamen. Merkwaardige en onverwachte resultaten wer196

den verkregen bij het onderzoek van zgn. arynderivaten in de heterocyclische chemie.
Onderzoek van heterocyclische verbindingen met groeistofkarakter werd uitgevoerd
voor de bestudering van sterische effecten op de fysiologische eigenschappen.
De in samenwerking met het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool begonnen onderzoekingen over de samenstelling van vetachtige
substanties, door bepaalde gistsoorten buiten de cel afgescheiden, alsmede die,
welke in samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool werden ondernomen over een antibioticum, voorkomend in de
melkzwam, werden voortgezet.
Begonnen werd, in samenwerking met het Laboratorium voor Entomologie der
Landbouwhogeschool, met een onderzoek betreffende de synthese van analoga van
de zgn. Koninginnestof bij bijen.
Een synthese van een nieuw type aminozuren, afgeleid van nicotine en verwante
alkaloïden, werd voltooid. Door toepassing van radioactief gemaakte koolstof bij
deze synthese zullen deze interessante verbindingen gebruikt kunnen worden voor
studies omtrent stofwisseling en alkaloïdproduktie in de tabaksplant.
Landbouw Fysisch-Technische

Dienst

Op elektronisch gebied werden verschillende nieuwe apparaten ontwikkeld, zoals een zeer gevoelige Watt-sec. meter, een toetsapparaat voor schrikdraadisolatoren,
een tijdsduurindicator en een elektronische windsnelheidsmeter. Bovendien werd
o.a. ontwikkelingswerk verricht aan een draagbare geleidbaarheidsmeter en automatische sproeiregelapparaturen.
Wat betreft het fysisch werk werd het afgelopen jaar een toegepast theoretisch
onderzoek aan stralingsbronnen verricht voor het Instituut voor Toepassing van
Atoomenergie in de Landbouw. Dit betrof de geometrie en de sterkte van een verticaal bronnensysteem, waarbij de verticale stralingsuniformiteit over een relatief grote
afstand slechts binnen vooraf gestelde grenzen mocht variëren.
Op fijnmechanisch gebied kwam de dwarsprofielregistratieapparatuur gereed.
Met dit apparaat is het mogelijk het profiel van de grond over een afstand van twintig
meter op een registratietrommel vast te leggen. Momenteel worden hiermede veldproeven genomen.
Op elektronenmicroscopisch gebied werd vooral aandacht besteed aan het inbedden van biologische weefsels. Voor verschillende preparaten werden nieuwe
methoden ontwikkeld of bestaande aangepast.
Centrale

Werkplaats

Hoewel het merendeel van de opdrachten in het uitvoerende vlak lag, werd aan
enkele projecten ontwikkelingswerk verricht. Hiertoe behoorden o.a. de mantelthermostaatregelaars voor het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool, waarbij in een relatief grote ruimte de temperatuur over een groot traject
binnen 0,1°C constant moet worden gehouden.
Daarnaast verkeren nog enkele projecten in het ontwerp- resp. experimentele
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Stadium. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een indicateur voor een grondsamendrukbaarheidsmeter en een kanariezaaddorsmachine.

Centrum voor

Landbouwwiskunde

Er werd een aantal statistische methoden ontwikkeld voor verschillende planteveredelingsproblemen. Een tabel voor de Wilcoxonstochastiek kwam gereed.
Voorts werden adviezen uitgebracht over proefopzetten en de wiskundige verwerking van proefuitkomsten.

Afdeling Wiskunde van de

Landbouwhogeschool

Door geschikte definitie van de afstand van twee stochastieken verkrijgt men een
metriek op de ruimte der stochastieken. De afstand heeft praktische betekenis bij
het benaderen van moeilijke kansverdelingen met behulp van bekende standaardverdelingen, hetgeen o.a. bij gebruik van elektronische rekenapparatuur toepassing
vindt.
Voor de toets van Wilcoxon kwamen verbeterde en uitgebreide tabellen gereed.
De studies betreffende nieuwe schatters bij duplobepalingen (met aanvullende
bepalingen voor uitbijters) en de voorgestelde schatters voor de aantallen bomen in
een Poissonbos werden voortgezet.
In de planteveredeling bestaat soms behoefte aan veldproeven met grote aantallen
selecties. Onderzocht werd, welke meerdimensionale rasterschema's bij vier herhalingen geschikte eigenschappen hebben voor ten hoogste 750 selecties.
Bij een dialleel kruisingsschema kan men de ouders opsporen met „algemene
kruisingsgeschiktheid". Een dergelijk schema eist teveel kruisingscombinaties. Een „partieel gebalanceerd" schema werd ontworpen, waarbij elke ouder slechts
met een klein aantal kruisingen is vertegenwoordigd. Bij een veldproef met selecties (kruisingen) in enkelvoud, is een „optimale correctie" mogelijk voor blokverschillen via het gebruik van standaardrassen.
Veel aandacht werd besteed aan het programmeren van rekenprocessen voor en
het bedienen van elektronische rekenapparatuur.

Centrum voor Landbouwpublikaties

en

Landbouwdocumentatie

In de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen verschenen 16 titels, waaronder 6 proefschriften. Als afzonderlijk boekwerk verscheen „Mens, plant,
dier en radioactieve besmetting", dat door het centrum in de handel wordt gebracht.
De uitgave van het Pudoc-bulletin werd voortgezet. Dit driemaandelijkse bulletin
is een fondscatalogus in de Engelse taal, bestemd om in het buitenland meer bekendheid te geven aan de publikaties van Nederlandse instellingen van landbouwkundig onderzoek.
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Ten behoeve van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap werd
de redactie van het Landbouwkundig Tijdschrift en het Netherlands Journal of Agricultural Science verzorgd. Voor de European Association for Potato Research verzorgde het centrum het European Potato Journal en tevens het verslag van het eerste
driejaarlijkse congres. Ten behoeve van het Nederlands Genootschap voor Melkkunde belastte het centrum zich met de administratie van het Nederlands Melk- en
Zuiveltijdschrift. Voor de Stichting voor Bodemkartering nam het centrum de exploitatie op zich van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 200.000. Voor deze
stichting werd tevens een nieuw vignet ontworpen. Ten slotte werd nog de
typografische kant van het jaarverslag van de Landbouw Fysisch-Technische Dienst
verzorgd. Voor deze dienst werd eveneens een nieuw vignet ontworpen.
Aan het dagelijks bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut werd in de
vorm van een rapport advies uitgebracht over het beleid ten aanzien van het publiceren door dit instituut. In incidentele gevallen werd voorts geadviseerd over de
wijze van uitgeven van congresverslagen.
In 1961 werd opgericht een gesprekcentrum voor redacteuren, waarin op informele wijze van gedachten wordt gewisseld over vraagstukken, die samenhangen met
het publiceren door instellingen van landbouwkundig onderzoek.
Op verzoek van de directeur van het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
werd een cursus „Publiceren" georganiseerd voor onderzoekers van dit instituut. Hetzelfde geschiedde voor onderzoekers van andere instituten. Op verzoek van de Inspecteur van het Landbouwonderwijs werd een vierde cursus georganiseerd voor leraren bij het middelbaar en hoger land- en tuinbouwonderwijs. Medewerking werd
verleend aan de organisatie en de uitvoering van een zevende cursus „Het geschreven woord in de voorlichting". Van de vervolgcursus „Arbeidsonderzoek" voor
hoofdassistenten en assistenten nam het centrum de onderdelen publiceren en documentatie voor zijn rekening.
Op het gebied van de literatuurdocumentatie werd wederom de uitgave van het
weekblad Landbouwdocumentatie verzorgd. Hierin werden 860 informatieve referaten, 7 literatuuroverzichten, 2 speciale nummers en 5.600 indicatieve referaten
gepubliceerd.
De systematische literatuurcartotheek werd aangevuld met rond 29.000 kaartjes,
verwijderd werden rond 24.000 kaartjes. Dit systeem van ongeveer 130.000 kaartjes
bevat de gegevens over de binnen- en buitenlandse literatuur van de laatste vijf jaren.
Evenals vorige jaren werden verzorgd de bibliografische lijsten „Nieuw verschenen boeken" in het Landbouwkundig Tijdschrift en „Recent publications on agriculture in the Netherlands" in het Netherlands Journal of Agricultural Science. Medewerking werd verleend aan de redactie van de Tuinbouwgids voor de samenstelling
van de lijst van boeken. Ten behoeve van het referatentijdschrift World Agricultural
Economie and Rural Sociology Abstracts werden Nederlandse literatuurgegevens
verzameld voor de betreffende referent.
In de serie „Literatuuroverzichten" verschenen overzichten betreffende het loonbedrijf in Nederland en onderzoek over „fire-blight" van de peer in Engeland (vertaling). Voorts kwamen overzichten gereed over de invloed van het stalklimaat, de
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stalbouw, saneringsmaatregelen, leeftijd en aantallen van de varkens op het optreden van enzoötische of viruspneumonie bij varkens, de invloed van het macro- en
het microklimaat, de bodem van de uitlopen, het water, de hygiëne en enige andere
factoren op het optreden van vlekziekte bij varkens, het verband tussen de kiemkrachtbepaling van zaaizaden in het laboratorium en de opkomst te velde en praktijkproeven met haver en haverprodukten als veevoeder.
Op verzoek van derden werden 214 literatuurlijsten samengesteld en werden
540 literatuurinlichtingen gegeven.
De documentatiedienst voor Oosteuropese landbouwkundige literatuur ging voort
met het toegankelijk maken van landbouwkundige literatuur uit Oosteuropese landen voor Nederlandse instellingen van landbouwkundig onderzoek. Gepubliceerd
werden 5 gestencilde mededelingen, waarin overzichten verschenen van in Nederland aanwezige boeken en tijdschriften, een titeldocumentatie van boeken en tijdschriftartikelen uit Oosteuropese landen (vertaalde titels) en andere berichten, die
voor de documentatie van deze literatuur van belang kunnen zijn. De titeldocumentatie omvat thans een 10.000 titels. De dienst trad tevens op als intermediair bij
vertaalwerk en bij het aanvragen van fotocopieën, microfilms e.d. in het buitenland
(Oost- en West-Europa, Verenigde Staten).
Ten behoeve van de attenderingsdienst moesten tarieven worden ingevoerd, met
als gevolg, dat het aantal verzonden attenderingskaartjes terugliep van 9.500 in 1960
tot 4.400 in 1961. Het aantal abonnee's is thans 32.
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