verslag
landbouwkundig onderzoek
in nederland
1965

NATIONALE RAAD VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK T.N.O.

verslag
landbouwkundig
onderzoek
innederland
1965

UITGEVERIJ CERES - MEPPEL

ALFABETISCHE LIJST DER VOORKOMENDE INSTELLINGEN
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek 197
Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" 120
Centraal Bureau voor de Statistiek, afd. Landbouwstatistieken 187
Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Amsterdam 149
Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam 145
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie 199
Centrum voor Plantefysiologisch Onderzoek 40
Commissie Onderzoek Boerenkaas TNO 180
Commissie Onderzoek Schapeziekten 156
Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte TNO 154
Contactcommissie Biologische Bodemverbetering TNO 19
Cultuurtechnische Dienst, afd. Onderzoek 22 - 185
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten 158
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten 118 -164 -187
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen 1224 -26 -55 -80 - 1 3 3 -162 - 1 9 5
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 1- 1 2 3 - 1 8 5
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 20
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" 139 - 168
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen 111
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie 108
Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst" 129
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek 68
Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen 53
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur 123 -192
Instituut voor Tuinbouwtechniek 115 -186
Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" 125 -152 - 1 6 1
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen 56 - 95
Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek 21
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, afd. Klimatologie en Landbouwmeteorologie 39 -92 -194
Laboratorium voor Insekticidenonderzoek 105
Landbouw-Economisch Instituut 183
Landbouwhogeschool:
Afdeling Bloembollenonderzoek 38 -65 - 95
„
Bodemkunde 17
„
Bosbedrijfsleer, Houtmeetkunde, Houtteelt en Bosbescherming in de
Tropen 122
„
Bosexploitatie en Boshuishoudkunde 122
„
Cultuurtechniek 24
Dierkunde 101 - 156
„
Entomologie 99

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Erfelijkheidsleer 65 - 1 4 4
Fysiologie der Dieren 130 -198
Fysische en Kolloïdchemie 194
Fytopathologie 86
Grondbewerking 11
Houtteelt 121
Landbouwhuishoudkunde 190
Landbouwplanteteelt en Graslandcultuur 30
Landbouwwerktuigen en Landbouwgebouwen 114
Levensmiddelentechnologie 170
Microbiologie 193
Natuur- en Weerkunde 194
Organische Chemie 195
Plantefysiologisch Onderzoek 43
Plantesystematiek en -geografie 66
Pluimveeteelt 143
Sociologie en Sociografie 189
Tuinbouwplanteteelt 3 4 - 6 5
Veeteelt 135
Virologie 98
Voorlichtingskunde 198
Wiskunde 198
„
Zuivelbereiding en Melkkunde 181
Instituut voor Planteveredeling 51
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO 13 -33 -55 - 1 6 4
Nederlands Graancentrum 32 -54 - 82
Nederlands Instituut voor Volksvoeding 56
Nederlands Instituut Voor Zuivelonderzoek 171
Onderzoekingen over bladluizen 90
Onderzoekingen over de bestrijding van spoelwormen bij mestvarkens 154
Onderzoekingen over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant 46
Onderzoekingen over herinplantingsmoeilijkheden in de fruitteelt 97
Onderzoekingen over het gedrag van landbouwhuisdieren 138
Onderzoekingen over mijten 91
Onderzoekingen over planteteelt zonder aarde 35
Onderzoekingen over pneumonie en influenza bij varkens 154
Planteziektenkundige Dienst 75 -124
Proefstation voor Aardappelverwerking 162
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw 12 -25 -80 -132 - 1 8 4
Proefstation voor de Bloemisterij 14 -38 -64 - 94
Proefstation voor de Boomkwekerij 14 -37 -64 -93 -168 -187
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond 13 -37 -93 -119
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond 13 -36 -63 -93 -119
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas 13 -24 -35 -63 -92 - 119

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek 196
Rijksproefstation voor Zaadcontrole 47
Rijksuniversiteit Leiden, Botanisch Laboratorium 46
Rijkszuivelstation 169 -177
Stichting Bloedgroepenonderzoek bij Landbouwhuisdieren 137
Stichting Nederlandsche Uiefederatie 33 -56 -82 - 115 - 1 6 4
Stichting voor Bodemkartering 14 - 1 2 3
Stichting voor Planteveredeling 48
Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw 198
Voederbalansproeven bij runderen 132
Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen TNO 102
Werkgroep Hygiënische Melkwinning TNO 180
Werkgroep Inwendige Therapie bij planten TNO 88
Werkgroep Leucose bij kippen 157
Werkgroep Leverbotonderzoek 155
Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje TNO 89
Werkgroep Onderzoek Kopziekte 153
Werkgroep Onkruidbestrijding TNO 84
Werkgroep voor Steriliteitsonderzoek bij rundvee 152
Werkgroep voor onderzoek over mycobacteriële infecties bij runderen 153

B O D E M K U N D E EN B E M E S T I N G
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Bij het onderzoek over de vruchtbaarheid van de grond wordt gestreefd naar een
beschrijving van deze vruchtbaarheid op basis van fysische, chemische en biologische
factoren. De relaties tussen deze factoren en de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen worden kwantitatief vastgelegd, zodat middelen voor het behoud en de verbetering van de vruchtbaarheid kunnen worden aangegeven.
Getracht wordt de verschillen in de groei der gewassen die van plaats tot plaats
worden waargenomen, te interpreteren. Er komt perspectief in de analyse van de grote
verschillen in opbrengst tussen achtereenvolgende jaren, nu de invloed van het weer
op de vruchtbaarheidsfactoren van de grond wordt onderkend. Deze werkwijze wordt
gesteund door bestudering van de processen, die zich bij de voeding van de plant in
grond en gewas afspelen.
Bij de fysische factoren gaat het vooral om de lucht- en vochthuishouding van de
grond en de stabiliteit van de structuur.
De structuur van de noordelijke klei- en zavelgronden was in 1965 betrekkelijk
slecht, hoewel zeer wisselend, maar beter dan de slechte structuur in 1961. De ongunstige invloed op het gewas was echter groter dan in 1961 door het natte weer tijdens
de groeiperiode, speciaal bij in het voorjaar gezaaide gewassen (te lage luchtgehalten
in de grond).
Uit het in 1964 in het Oldambt verrichte onderzoek naar eventuele bodemkundige
oorzaken voor de verschillen in aantasting van tarwe door de stengelgalmug kon geen
invloed van bodemstructuur of gehalte aan organische stof worden gevonden. De
aantasting kwam vooral voor op percelen met veel kweek; de bezetting met kweek
was sterker naarmate de kalktoestand van de grond meer te wensen overliet.
Het onderzoek over de invloed van de kalktoestand op de structuur en via de
structuur op het gewas is voor zware kleigronden zover gevorderd, dat begonnen kon
worden met de verwerking van de resultaten in het bekalkingsadvies. Handhaving
van een ruime kalktoestand (pH-KCl >• 7,2 en een zekere reserve aan oplosbaar
calciumcarbonaat) bleek bij deze gronden economisch ruimschoots verantwoord te
zijn. De wijze waarop de vaststelling van de kalkreserve bij het grondonderzoek voor
de praktijk moet worden betrokken, vormt nog een punt van bespreking. Bij lichte

zavelgronden kan, als gevolg van de veel kleinere invloed van de bekalking op de
actuele structuur en de moeilijkheid om effecten van verslemping, opdroging in het
voorjaar en bewerkbaarheid in geld uit te drukken, nog geen duidelijke richtlijn worden gegeven.
In Friesland en de Schermer werd over het algemeen een gunstig effect van bezanding op de structuur waargenomen.
Op proefvelden in de Bommelerwaard leidde de toediening van stadsvuil-veencompost in het eerste jaar tot een verhoging van het poriënvolume, het vocht- en het luchtgehalte.
Voor het onderzoek over verslemping werd bij ringmonsters van verschillende
dichtheid het doorlatende vermogen voor lucht bij vochttoestand pF 2 volgens Kirkham bepaald. Bij kleigronden werd dit vrijwel nul als het luchtgehalte bij pF 2 (hier
gebruikt als maat voor de dichtheid van de grond) beneden 10 à 12 vol. % daalde.
Bij zandgronden was dit het geval bij minder dan 18 à 20 vol. % lucht. Opmerkelijk
is, dat deze luchtgehalten vrijwel gelijk zijn aan die, welke ten minste nodig zijn voor
een goede groei van het gewas. Blijkbaar hangen deze laatste samen met de mogelijkheden van het transport van gassen in de bodem.
De structuur van een lichte zavel oefende een duidelijke invloed uit op de opbrengst
van aardappelen; bij luchtgehalten van 12 en 18 vol. % waren de opbrengsten resp.
15 en 50 ton per ha. Voor een goede groei van aardappelen op es- en dalgrond bleek
het luchtgehalte 20 vol. % of meer te moeten bedragen. Tulpen op kleihoudende
gronden vragen, ter voorkoming van uitval in de winter, een gehalte aan bodemlucht
boven 7 à 8 vol. %. Voor goede opbrengsten moet het luchtgehalte in voorjaar en
voorzomer vermoedelijk meer dan 18 à 20 vol. % zijn.
Bij het onderzoek over grondbetverking wordt o.a. getracht de resultaten van de
bewerking, bijv. gekarakteriseerd door de ruwheid, in verband te brengen met eigenschappen van de bodem, zoals de afschuifspanning. Een duidelijk verband tussen
ruwheid en afschuifspanning wordt echter niet steeds gevonden. Bij een onderzoek
over de invloed van ristertype en rijsnelheid op het resultaat van ploegen, dat in
samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd uitgevoerd, bleek boven een bepaalde rijsnelheid de ruwheid soms toe te nemen door
een sterke sortering en aan het oppervlak komen van grover materiaal (schijnruwheid). In andere gevallen nam de ruwheid sterker af door het spuiten van fijn materiaal over het geploegde oppervlak (schijnvlakheid). Een dergelijke schijnvlakheid
ontstond ook bij het zgn. rijpingsonderzoek, toen in de Waard- en Groetpolder onder
natte omstandigheden werd geploegd. De ruwheid was daar gelijk aan die na ploegen
onder droge omstandigheden, waarbij de grond sterk verkruimelde. De afschuifspanning was in beide gevallen echter zeer verschillend. Door de ruwheid in de richting
van de voor en loodrecht daarop te meten kan worden nagegaan of men met schijnruwheid of met schijnvlakheid te maken heeft. In beide gevallen geeft de met een
reliëfmeter gemeten ruwheid een verkeerd beeld van de eigenlijke grondlegging,
doordat de toestand aan het oppervlak niet representatief is voor die van de rest van
de bouwvoor.
Bij dieper ploegen werden hogere opbrengsten van haver en winterrogge verkre-

gen op esgrond en van suikerbieten op kleigrond; aardappelen reageerden in beide
gevallen niet. De hogere opbrengsten op de esgrond hingen samen met een verkitte
laag, die onder de bouwvoor in een vroeger bewerkte ondergrond was ontstaan.
Op het zaaibed van het grondbewerkingsproefveld te Marknesse vertoonde monogerm bietezaad zowel bij grove als bij fijne structuur (aggregaten 40—20 en 20—10
mm, resp. <C 1 mm) een vertraagde opkomst. Bij fracties 10—5 en 2l/£—1 mm was
dit niet het geval, hoewel deze zaaibedden evenals die van aggregaten <C1 mm, sterk
verslempten.
Het onderzoek over de bestrijding van verstuiving was hoofdzakelijk gericht op de
toepassing van mulches van organisch materiaal. In de praktijk bleek dit najaar duidelijk, dat men niet zonder kans op mislukkingen de bij het advies gegeven voorschriften voor de toepassing van een mulch van huisvuilcompost VAM kan verwaarlozen. Een laagje drijfmest naar 50 ton per ha, in een verdunning met water 1 : 1
over de grond gesproeid en daarna opgedroogd, kon in de windtunnel een storm
doorstaan. Krijgt men echter direct na de toediening veel regen of gaat de droge laag
op de duur bladderen, dan is de bescherming onvoldoende. Soms trad een zodanige
vogelschade op, dat de mulch van drijfmest als bescherming tegen verstuiving waardeloos werd.
Het onderzoek betreffende de chemische factoren van bodemvruchtbaarheid houdt
nauw verband met de verstrekking van bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek en met de bemesting van de gewassen.
Op het gebied van de akker- en weidebouw werd onder meer vastgesteld, dat het
bekalkingsadvies voor Heigronden moet worden herzien. Uit een bewerking van de
vele, op proefvelden verkregen gegevens bleek dat zwarte kleigronden tot een hogere
en lichte tot een lagere pH moeten worden bekalkt dan thans wordt geadviseerd. Er
wordt tevens aansluiting gezocht bij de resultaten van het bodemfysisch onderzoek.
De aanpassing van de nieuwe /os/o<tóbepaling van de grond (extractie met water in
een verhouding 1 :40) aan de voor massaonderzoek gestelde eisen, baarde nog vele
moeilijkheden die echter alle konden worden overwonnen. Het grondonderzoek op
fosfaat volgens de gebruikelijke methode geeft op ijzerhoudend grasland bij lage
niveaus te weinig differentiatie. Voor deze graslanden wordt een ruime fosfaatgift
aangeraden.
Het kalibemestingsadvies voor grasland is vermoedelijk voor een langere periode
geldig dan wordt aangenomen; uitgaande van een lage toestand komt men met de
daarbij jaarlijks geadviseerde giften niet spoedig tot een te hoog niveau. Op kleibouwland kon geen verband tussen het verloop van de kalitoestand in afhankelijkheid van de kalibemesting en bodemfactoren, zoals het gehalte aan afslibbare delen,
worden aangetoond.
De het vorige jaar gegeven richtlijnen over de tijd van toediening van stikstof aan
granen werden getoetst. Deling van de stikstofgift over „vroeg" en stadium 6 (begin
van het schieten) bleek inderdaad gunstig te zijn. Gebruik van chloorcholinechloride
(CCC) leverde bij tarwe positieve effecten op en het was spectaculair in gevallen
waar voetziekte optrad. De verhoging van de opbrengst is slechts ten dele een gevolg

van het voorkómen van legering. De gunstigste tijd voor de toediening van het middel ligt bij stadium 5—7 (eindfase uitstoeling tot het begin van het schieten). Late
overbemesting van tarwe met ureum was duidelijk effectiever dan overbemesting met
kalksalpeter. Bespuiting met een oplossing van ureum vanuit vliegtuigen lijkt economisch verantwoord.
Toepassing van vloeibare ammoniak in de herfst bleef dit jaar duidelijk achter bij
bemesting met vaste stikstofmeststoffen in het voorjaar. Een zware injectie van grasland met ammoniak in het voorjaar, bedoeld als bron van stikstof voor het gehele seizoen, kon de gebruikelijke bemestingswijze van telkens terugkerende giften van vaste
stikstofmeststoffen niet evenaren. Een en ander maakt de perspectieven voor ammoniak niet gunstiger. De resultaten met oplossingen van stikstofmeststoffen vielen op
grasland tegen; op bouwland waren zij niet ongunstig.
Haver reageerde op enkele proefvelden, waar de ondergrond werd bekalkt, met
een gemiddelde opbrengststijging van 5 % . Toediening van borium aan de ondergrond voorkwam het optreden van hartrot bij bieten.
Meer stikstof vermindert het bezwaar van een te lage pH niet, zeker niet bij gewassen die daarvoor gevoelig zijn. Bladkool stelt lagere eisen aan de pH van de grond
dan stoppelknollen; spinazie en knolselderij zijn gevoelig voor een lage pH.
Natrium kan bij spinazie kalium vervangen, maar het is minder effectief. Een
specifieke positieve werking van natrium kon bij dit gewas niet worden aangetoond.
Een gecombineerde K-Na-bemesting lijkt geen zin te hebben.
Het fosfaatgehalte van gras hangt in sterke mate positief samen met het stikstofgehalte. In weidegras zal voor het vee meestal voldoende fosfaat aanwezig zijn; in het
wintervoer is meer kans op een tekort.
De mogelijkheden voor bespuiting van landbouwerwten met fosfaat ter verbetering
van de kookkwaliteit lijken beperkt, omdat een hoge concentratie nodig is, die gevaar
voor verbranding oplevert.
In 1965 kwam ook op Heigronden veel magnesiumgebrek voor. Bespuiting van
aardappelen met bitterzout had een opmerkelijk succes.
In de Noordoostpolder trad dit jaar in wintertarwe en zomergerst veel voetziekte
(Cercosporelia) op. De bekende invloed van voorvrucht en vóórvoorvrucht trad op
proefvelden op de Lovink-hoeve sprekend aan de dag. De hevigste aantasting veroorzaakte bij tarwe en gerst een verlies van ongeveer 1300 kg korrel per ha.
Jarenlang toegepaste organische bemesting had op Heigronden een gunstig effect
op het opbrengstniveau. Een uitzondering werd geconstateerd op de Lovink-hoeve,
waar een dergelijke opbrengstverhoging regel is, maar waar nu in dit natte jaar in de
herfst onderploegd Italiaans raaigras geen effect vertoonde.
Er zijn gegevens verkregen over de bemestende waarde van gedroogde stalmest,
gedroogde kippemest, dunne mest, zaagsel en vruchtwater van aardappelmeelfabrieken. Het staat thans wel vast dat de landbouwkundige toepassing van dit vruchtwater
door middel van beregening tot de reële mogelijkheden behoort.
De mening dat stalmest een deel van de schade kan opheffen die door een te lage
pH van de grond wordt teweeggebracht, is juist voor gronden die arm zijn aan mag-

nesium. Voor de overige moet men er niet te veel van verwachten; ook groenbemesting doet in dit opzicht weinig.
Ten aanzien van de tuinbouw kunnen op het gebied van de bemesting de volgende
resultaten worden medegedeeld.
Wat de bloemisterij betreft, werd voortgegaan met het onderzoek over de wisselwerking tussen de samenstelling van het grondmengsel (substraat) en de bemesting.
Onder meer werd gevonden, dat concentraties aan chloor in het gietwater hoger dan
90 mg per 1een achteruitgang in de kwaliteit van azalea veroorzaakten ; deze grens is
lager dan in vorige proeven werd vastgesteld. Azalea's op zuiver veen geteeld, gaven
een sterkere achteruitgang in kwaliteit en meer verbranding te zien dan op een zandveenmengsel gekweekte. De kwaliteit van de plant was echter op het zandveenmengsel
over het algemeen slechter. Verhoging van de in de praktijk gebruikelijke gift moutkiemen verbeterde de kwaliteit van de azalea, maar bemesting met uitsluitend kunstmest was even goed of beter.
Gloxinia vraagt een ruime fosfaatvoorziening. Voor fosfaat, kalium en stikstof in
potgronden werden grenswaarden vastgesteld. De correlatie met de reactie van het
gewas was beter indien de grondanalysecijfers werden uitgedrukt op basis van volume
dan wanneer gewichtspercentages werden gebruikt.
Bij de groenteteelt kwam tot uiting, dat sla in nieuwe kassen zwaar met fosfaat
moet worden bemest. Giften tot 20 kg dubbelsuperfosfaat per are kunnen noodzakelijk zijn. Zowel ijzer als kalk verlagen de beschikbaarheid van fosfaat voor sla, gemeten aan de opbrengst. De veranderingen in het P-getal lopen parallel hieraan.
Stikstof verhoogt niet alleen de opbrengst van tomaat, maar geeft ook een hoger
percentage goed gekleurde vruchten, terwijl de aantasting door Botrytis afneemt. Op
rivierklei reageerde de tomaat niet gunstig op toediening van grote hoeveelheden
stadsvuilveencompost. Grondverwarming gaf bij komkommers een beter resultaat
dan broei door stalmest en bolkafval met stro. Oppervlakkige inwerking van stalmest
verhoogde de opbrengst, ook waar organisch broeimateriaal aanwezig was. De daarna
geteelde augurk had daarentegen geen organische bemesting nodig, wanneer het gebruikte organische broeimateriaal was ingewerkt. Augurken groeiden op zandgrond
het best bij pH-water 6,3.
Het onderzoek ten behoeve van de fruitteelt had vooral betrekking op de stikstofvoorziening.
De vruchtzetting van de appel Golden Delicious werd in een potproef in het tweede
jaar bevorderd door bemesting met stikstof in mei en in mindere mate door een toediening in augustus en september van het voorgaande jaar. De bloei in het derde
proefjaar was het best door een bemesting in juni van het eraan voorafgaande jaar.
De beste vruchtzetting werd in het derde jaar verkregen door een bemesting in augustus en september van het tweede jaar.
Bespuiting met een 2 % oplossing van ureum in het najaar veroorzaakte bladval,
met als gevolg een groener blijven van de vruchten. Het verschijnsel van beurtjaren
werd door deze wijze van stikstoftoediening niet opgeheven.
De optimale stikstofbemesting van boomgaarden, die enige jaren in gras hebben

gelegen, ligt tussen 200 en 300 kg stikstof per ha.
In een tijdstippenproef voor bemesting met stikstof op zandgrond was wederom de
maand maart het best; op zavelgrond was er geen verschil in effect tussen de tijdstippen van toediening; op rivierklei was de werking van de in november gegeven bemesting onvoldoende door de overvloedige winterregen.
Het laten liggen van het met een messekooi gemaaide gras op de grasstrook leidt tot
een hoger stikstofgehalte in en hogere grasprodukties van de latere sneden in vergelijking met het gebruik van een cirkelmaaier. Kunstmeststikstof in het voorjaar toegediend, verdwijnt sneller uit een grasmat van veldbeemd of timothee dan uit een van
Engels raaigras of roodzwenkgras, terwijl stikstof bij de klaver bevattende mengsels
en vooral onder struisgras veel langer aantoonbaar was.
Voor de interpretatie van het stikstofgehalte van het blad is het noodzakelijk onderscheid te maken naar ras en onderstam.
Op de meeste bedrijven met „Cox's ziekte" in de Noordoostpolder was de grond
op 40—50 cm diepte zeer vochtig en niet uitgerijpt.
Een bespuiting met 0,2—1% oplossing van ijzerchelaat 138 bracht alleen een
groenkleuring van het blad teweeg op plaatsen waar de druppeltjes aan de onderzijde
waren opgedroogd. Het chelaat 330 had enig effect in een concentratie van 0 , 1 % ;
hogere concentraties gaven verbranding van het blad.
In potproeven met vruchtbomen wordt alleen een goede ontwikkeling verkregen,
als de inhoud van de pot groter is dan 80 à 100 liter.
Het onderzoek betreffende plantevoeding werkt verklarend op het gebied van de
minerale voeding van de planten in de grond.
Het fysiologische onderzoek over het transport van calcium in de plant ter verkrijging van inzicht in het optreden van stip bij Cox's Orange Pippin en van neusrot bij
tomaten werd voortgezet. In een proef met tomaten werd gevonden, dat een droogteperiode zowel het kalium- als het calciumgehalte van de vrucht verlaagt, het laatste
echter meer dan het eerste, zodat de kalium/calciumverhouding stijgt. Deze reactie
stemt overeen met praktijkgegevens, volgens welke de aantasting door stip stijgt door
een onregelmatige watervoorziening. Zoals bekend, werkt een lage toevoer van calcium stip in de hand, hetgeen in proeven werd bevestigd.
Een bepaling van de permeabiliteit van de cellen in calciumdeficiënte weefsels
leverde aanwijzingen op, dat de cellen bij dalend calciumgehalte permeabeler worden.
Met behulp van aspectenanalyses van in de praktijk verzameld materiaal zijn duidelijke aanwijzingen verkregen over de samenhang tussen het calciumgehalte van
aardappelknollen en de gevoeligheid voor Fusariumrot. Het is niet onmogelijk dat
bodemfactoren voor de houdbaarheid van aardappelpootgoed van belang zijn.
Aardappelen en ook haver nemen in mengcultuur met lupine beter fosfaat op dan
bij verbouw in monocultuur. De aanwezigheid van sterk fosfaat ontsluitende planten
kan dus de opneming door planten met een zwak ontsluitend vermogen bevorderen.
Een onderzoek is gaande, waarin de opneming van ionen door planten uit een
voedingsoplossing wordt vergeleken met die van planten op een inert substraat dat
gedrenkt is in dezelfde oplossing. Gebrek aan menging in de oplossing vertraagt de

opneming van sommige elementen door de planten op het substraat; bij een element,
waarvan de aanvoer groter is dan de opneming, is dit niet het geval.
Het onderzoek over groei, functie en afsterving van wortels werd gebruikt bij de
oplossing van verschillende vraagstukken. In het veld bleek een beperkte wortelontwikkeling gecorreleerd te zijn met een geringe aanvoersnelheid van zuurstof. Dit was
in het bijzonder bij de tulp het geval. Er werd een apparaat ontwikkeld, dat in staat
stelt de aëratie te variëren en de wortelgroei visueel te vervolgen.
De wortelmassa's van groenbemestingsgewassen lopen sterk uiteen. Als uitersten
gelden minder dan 400 kg droge stof per ha bij stoppelknollen en spurrie en meer dan
3000 kg bij mosterd. Bladkool en zomerkoolzaad liggen met 1300—2000 kg daartussen.
De resultaten van een nieuwe proef over de invloed van de dichtheid van de grond
in verschillende lagen zijn bewerkt. De gegevens, verkregen bij kunstmatige profielen,
vertonen overeenstemming met de reacties van de gewassen op de nagebootste profielen van de praktijk. Behalve aan de verdeling van de wortels werd veel aandacht
besteed aan de fijnere details van het wortelstelsel, terwijl ook de opneming van water
onder verschillende omstandigheden werd nagegaan. Beperkte wortelgroei remt het
waterverbruik en de bovengrondse groei. Een rijkere voeding met stikstof versterkte
meer de wortelgroei van Engels raaigras dan de bovengrondse groei.
Het onderzoek van sporenelementen betreft vraagstukken in land-, tuin- en bosbouw.
Het boriumgehalte van bieteloof nam bij bemesting met borax minder toe, naarmate meer ijzerconcreties aan de grond waren toegevoegd. IJzerhoudende gronden
stellen dus waarschijnlijk hogere eisen aan de voorziening met borium. In een potproef werd een goed verband gevonden tussen het B-watergetal van de grond en het
B-gehalte van het jonge bieteloof. Tekort aan borium bleek in watercultuur de groei
en vruchtzetting van snijmaïs zeer nadelig te beïnvloeden. Ook kopergebrek had een
schadelijk effect op de vruchtzetting, de groei werd er echter niet door beïnvloed.
Bij toediening van gelijke hoeveelheden koper hadden kopersulfaat en koperslakkenbloem een vrijwel gelijk effect op het kopergehalte van gras; aanvankelijk werd
het kopergehalte van de grond meer door kopersulfaat dan door koperslakkenbloem
verhoogd. Laatstgenoemde meststof bracht een duidelijke stijging van het zinkgehalte
teweeg; op zandgrond was deze groter dan op kleigrond.
Gunstige resultaten werden verkregen door bemesting met mangaan (II)oxyde op
zeekleigronden. Bemesting van estuariumgronden met deze verbinding voldeed minder door de vorming van niet voor de plant beschikbare hydratatiecomplexen met de
van nature aanwezige hogere mangaanoxyden.
Bij kasproeven met sla werd geconstateerd, dat een hoog mangaangehalte in de
grond de planten zeer gevoelig maakt voor hoge temperaturen, waardoor de buitenste
bladeren afsterven en de planten abnormaal uitgroeien tot zgn. tulpen, in plaats van
goede kroppen te vormen. Dat is tevens een der oorzaken van de nadelige werking
van het stomen van grond.
Ijzergebrek in de fruitteelt trad in vergelijking met 1964 op grotere schaal en in
ernstiger mate op als gevolg van een hoog bicarbonaatgehalte in de grond. Daaren-

tegen werd in de fruitteelt minder mangaangebrek waargenomen dan in het voorafgaande jaar. Dit jaar was ook gekenmerkt door een sterke toeneming van het ijzergebrek bij bieten.
De in 1964 verkregen gunstige resultaten bij gebruik van het chelaat Mn-DTPA
tegen ijzerchlorose in de fruitteelt werden bevestigd. In vergelijking met de in 1964
gevonden opbrengstverhogingen van 8—10% door toepassing van Fe-EDDHA, werden in het afgelopen „chlorosejaar" verhogingen van 15—18% geconstateerd.
Interessante resultaten werden verkregen bij de toepassing van Fe-EDDHA tegen
kanker bij vruchtbomen. Reeds in 1964 kon in een boomgaard, waar ijzergebrek en
kanker in sterke mate samengingen, door het chelaat een vermindering van de kankeraantasting worden waargenomen. Naast de genezing van het ijzergebrek werd in 1965
een verdere terugdringing van kanker vastgesteld.
Processen waarbij sporenelementen zijn betrokken, worden ook in bodemchemische
en in fysiologisch-chemische richting onderzocht.
Het onderzoek naar de initiële bodemvorming ten aanzien van enkele sporenelementen in deltagebieden werd voortgezet. Het mechanisme volgens hetwelk de elementen in de volgorde F E > C u > C o > M n uit het zeewaarts bewegende slib verdwijnen, kon verder tot klaarheid worden gebracht. Voor ijzer kon met zekerheid
worden aangetoond, dat de verliezen aan dit element via organische verbindingen
verlopen. Bij dit onderzoek werd een goede aansluiting verkregen bij door mariene
geologen verricht onderzoek over de geogenese van Noordzeezanden.
De mobiliteit van de sporenelementen is in de verschillende delta's niet van dezelfde orde van grootte. Zo verlopen in het Eemsestuarium de processen in dezelfde
volgorde als in dat van de Rijn, echter in een belangrijk sneller tempo, hetgeen zal
zijn toe te schrijven aan een verschillend regime van de organische stof in beide rivieren.
In het estuarium van de tropische Chao Phya rivier (Thailand) is daarentegen
de mobiliteit van de sporenelementen afwezig; wellicht heeft de ontleding van de organische stoffen hier reeds verder stroomopwaarts plaatsgevonden.
Bovengenoemde processen geven aanleiding tot belangrijke verschillen in de gehalten aan sporenelementen in de jonge, bedijkte cultuurgronden in afhankelijkheid van
de afstand tot de rivier die het slib aanvoert. Zo zijn in de Biesbosch de gehalten aan
koper en cobalt resp. vier- en tweemaal zo hoog als in overigens vergelijkbare afzettingen in Noord-Friesland en Noord-Groningen.
Het fysiologisch-chemische onderzoek betreft voornamelijk de ijzervoorziening van de
plant met chelaten.
In 1964 was gebleken dat tomateplanten met ijzergebrek in watercultuur na toediening van ijzerchelaten veel meer ijzer opnemen dan gezonde planten en dat bovendien bij lagere worteltemperatuur een nog grotere accumulatie van ijzer optreedt. Uit
dit laatste blijkt dat de stofwisselingsprocessen niet de beperkende factor vormen, wat
zou kunnen wijzen op een overwegend passieve opneming. Daar in proeven bij sterk
verminderde transpiratie door de chlorotische planten niet minder ijzer werd opgenomen dan bij normale transpiratie, is klaarblijkelijk ook de transpiratiestroom niet be8

perkend. Gedurende de eerste 24 uur na toediening van Fe-EDDHA aan een chlorotische plant wordt ijzer met een constante snelheid opgenomen, daarna blijft het ijzergehalte van de spruit vrijwel constant gedurende ten minste zeven dagen.
De opneming van ijzer wordt klaarblijkelijk door verschillende processen gereguleerd, die tevens afhankelijk zijn van de ijzervoedingstoestand van de plant.
Wordt de verdeling van ijzer over de celfracties van blad en wortel onderzocht, dan
blijkt gedurende de eerste acht uur na de toediening van ijzerchelaat de verdeling in
de wortels van planten met ijzergebrek sterk af te wijken. Bij chlorotische planten
wordt een groter deel van het ijzer in de kleinste deeltjes en in de oplosbare fracties
gevonden dan bij overeenkomstig behandelde, gezonde planten. Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat het opnemingsmechanisme voor ijzer van chlorotische planten
afwijkt van dat van gezonde.
Het analytisch-chemische onderzoek betrof verder vooral fosfaat en calcium in
gewas en zwavel in grond. Een bijzonderheid hierbij was dat de gevoeligheid van de
vlamfotometrische bepaling van calcium belangrijk kon worden verhoogd door de toevoeging van ijzer.
Veel onderzoek werd verricht over de verbetering van de analyse van koper, ijzer
en mangaan in gewasmonsters. Hierbij werd in het bijzonder gelet op voorbewerking
en destructie van het materiaal, bepalingssnelheid, storingen en mogelijkheid van gelijktijdige bepaling van verschillende elementen in hetzelfde destruaat.
Het bodemchemische onderzoek over macro-elementen had voornamelijk betrekking op fosfaat.
Door extractie van grond met water bij gevarieerde schudverhouding werden extracten met verschillende fosfaatconcentraties verkregen. Uit het verband tussen fosfaatconcentratie en schudverhouding werd het gehalte van de grond aan (actueel)
beweeglijk bodemfosfaat (E a ) afgeleid. Daarnaast werd met behulp van radioactief
fosfor het gehalte aan isotopisch uitwisselbaar bodemfosfaat (E r )bepaald. E r omvat
behalve het beweeglijke bodemfosfaat ( E s ) , ook eventueel secundair geprecipiteerd
fosfaat.
Bij ruime schudverhouding (ruimer dan 1 : 1 0 tot 1 : 2 0 , afhankelijk van de
grondsoort) blijkt E r gelijk te zijn aan E s . Bij nauwere schudverhouding of bij kunstmatig verhoogde elektrolytconcentratie (KCl of CaClj) kan E r aanzienlijk hoger
zijn dan E 8 , hetgeen op daarbij optredende secundaire precipitatie van fosfaat wijst.
In deze waarnemingen komt een essentieel verschil tot uitdrukking tussen het
vroegere P-getal (1 : 1 0 )en de nieuwe P-water extractie (1 : 4 0 ) , en wel het nietoptreden van secundaire precipitatie van fosfaat bij de laatste.
Daarnaast werden cultuurproeven met aardappelplanten genomen, waarbij de
grond werd gemengd met radioactief fosfaat. De hierbij bepaalde hoeveelheid isotopisch uitwisselbaar fosfaat, aangeduid als L-waarde, was duidelijk hoger dan de bovengenoemde E8- en E r -waarden, hetgeen kan worden verklaard uit de korte extractieduur (enkele uren) bij de bepaling van deze laatste.
Bij het (micro) biologische onderzoek ging de aandacht naar de rizosfeer en de omzettingen van stikstof en organische stof in de grond.

Bij het kwantitatieve onderzoek van de processen in de rizosfeer worden twee
wegen bewandeld: men kweekt planten in de koolstofloze, kunstmatige grond of op
glaskraaltjes in een zgn. percolatiecultuur (druppelvoeding). De eerste methode kan
wel of niet aseptisch worden toegepast. De percolatiecultuur wordt steeds aseptisch
uitgevoerd. Het gelukte beide wegen met succes te bewandelen. Hierdoor kunnen
gegevens worden verkregen over de hoeveelheden organische verbindingen die de
plantewortels afscheiden, over het C/N-quotiënt van deze stoffen en over de vraag
welk deel van deze afscheidingen door de micro-organismen van de grond wordt
gemineraliseerd. De uitkomsten bevestigen de vroegere, voorlopige proeven.
Met behulp van het opkweken van planten in een gesloten vat, geaëreerd met
koolzuurvrije lucht, kan de bevordering van de ontleding van bestendige humus
door toevoeging van vers organisch materiaal (in dit geval de door wortels afgescheiden stoffen) worden aangetoond. Dit zgn. priming effect kan hierdoor zelfs kwantitatief worden gemeten.
De verlaging van de activiteit der microben in de grond door deze herhaaldelijk te
bevriezen en weer te ontdooien kon voor een esgrond opnieuw worden aangetoond.
Ondanks het feit dat de vele regen in 1965 het optreden van aardappelschurft
sterk onderdrukte, werden vroegere resultaten en de praktijkervaring, dat beregening
in de tijd van de knolzetting de schurft sterk tegengaat, bevestigd. Bemesting met
mangaansulfaat verhoogde het mangaangehalte in de aardappelknollen, vooral in de
schil; een duidelijke invloed op de schurftaantasting kon hierdoor echter niet in alle
gevallen worden bereikt. Ook de invloed van bekalking op de schurftaantasting is gecompliceerd.
Bij de laboratorium-lysimeters blijkt de uitspoeling van stikstof alleen volgens de
formule van Van der Molen te verlopen, als de grondwaterstand laag is. Bij hoge
grondwaterstand dringt een groot deel van de oplosbare stikstof tot in het grondwater
door.
Door de abnormaal regenrijke zomer moest in vele gevallen worden nagegaan, tot
welke diepte de stikstof was ingespoeld. Op grond van deze bepalingen konden adviezen voor overbemesting worden gegeven.
Hoewel uit grasland zeer weinig stikstof door uitspoeling verloren gaat, bleek in de
jarenlang voortgezette lysimeterproeven toch, dat in vochtige voorjaren een aanmerkelijk deel van de gegeven stikstof zo diep inspoelt, dat hij voor de graswortels onbereikbaar wordt.
Bij de vergelijking van de stikstofminercdisatie in het laboratorium en onder veldomstandigheden is voor zandgronden gebleken, dat de mineralisatie in het veld tijdens
de groeiperiode per tijdseenheid iets minder dan een derde van die in het laboratorium
bedraagt.
Gehalte en mineraliseerbaarheid van stikstof in de bouwvoor van veenkoloniale
gronden bleken per eenheid van organische stof ongeveer gelijk te zijn aan die in
heide-ontginningen. De grotere levering van stikstof door veenkoloniale grond berust
dus alleen op de grotere hoeveelheid organische stof.
Eventueel onder de bouwvoor aanwezig „vast" veen is sterk vergaan, kan irre10

versibel indrogen en daarbij krimpen. Teruggebracht jong mosveen (bolster) doet dat
niet in die mate.
De jaarlijkse afbraak van organische stof in de grond die volgens vroeger onderzoek 2% bedraagt, is van ongeveer dezelfde orde van grootte, wanneer deze organische stof door toediening van compost is opgebouwd.
Een deels in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering verricht onderzoek over de stikstofmineralisatie in verschillende zandgronden toonde duidelijk aan,
dat meer stikstof wordt gemineraliseerd naarmate het C/N-quotiënt van de humus
lager is.
Opnieuw kon worden bewezen dat doorgevroren zwartveen (tuinturf) in grondmengsels geen blijvende vastlegging van stikstof veroorzaakt.
Het fysisch-chemische onderzoek van huminezuren kwam tot een afsluiting.
Bij nader onderzoek is gebleken dat het kwaliteitsverschil tussen Nederlands en
Duits turfstrooisel een gevolg is van het feit, dat Nederlandse verveners vaak iets van
het onder de bolster aanwezige veen meenemen.
Het onderzoek naar de invloed van het weer via de grond op de opbrengst van de
gewassen bestrijkt het gehele gebied van bodemvruchtbaarheidsonderzoek.
Op grond van de theorie dat de tegenwoordige toestand van de grond van groter
belang is voor de grootte van de opbrengst dan het toekomstige weer, werd in de aanvang van het jaar een oogstverwachting gepubliceerd. Voor zover door de overvloedige regenval de toestand van de grond niet ernstig is geschaad of kunstmeststikstof
is uitgespoeld, is inderdaad in vele gevallen de verwachte gunstige opbrengst verkregen.
Het advies meer stikstof toe te dienen in verband met de sterke neerslag in de winter bleek juist te zijn. Eveneens is het in overleg met het instituut gegeven advies zo
nodig nog een extra bemesting met stikstof te geven wegens de zware regenval in het
voorjaar, in verscheidene gevallen succesvol geweest.
De levering van stikstof door de grond in de loop der jaren blijkt op verschillende
grondsoorten en zowel op bouw- als grasland een duidelijke overeenstemming te vertonen. Daar de levering van stikstof als een maat voor de omzettingen van de organische stof kan worden beschouwd, bestaat er aanleiding aan dit proces bij de verklaring van de jaarschommelingen aandacht te schenken. In een proef werd de regenval
in de voorzomer 1965 gevarieerd. De in de nazomer verbouwde stoppelknollen namen uit de minder beregende grond meer stikstof op, dan het bij de aanvang van de
groei aanwezige verschil in gehalte aan opgeloste stikstof bedroeg. Er moet dus ook
een krachtiger mineralisatie van stikstof zijn opgetreden dan in tevoren zwaarder
beregende grond.
Afdeling Grondbewerking van de Landbouwhogeschool
Op de kleigronden was het verlies van losse grond in het voorjaar, veroorzaakt door
trekkerwielen, hoofdzakelijk afhankelijk van de wielbreedte. Kooiwielen gaven een
groter verlies dan gewone banden; het minder diepe spoor van kooiwielen levert ech11

ter een gelijkmatiger dikte van de resterende losse laag op.
Herfstruggen voor aardappelen bleken op zware rivierklei in het voorjaar een fijne
structuur te hebben, maar zij zijn betrekkelijk laag. Ook voor de verdeling van de
kunstmest was eenmaal aanaarden nodig. Er worden pogingen ondernomen het verlies van losse grond bij het poten te voorkomen door de losse grond vóór de wielen
weg te schuiven.
Het sorterend effect van diverse typen eggetanden ten aanzien van de aggregaatgrootte werd op kwantitatieve basis vergeleken bij modelproeven. Grote kromme tanden hadden een veel groter effect dan kleinere, even diep werkende, rechte tanden.
De vochtopname van bietezaad verliep ook in droge aangedrukte kleigrond snel,
tot een waarde even onder het minimum nodig voor kieming. Een verdere stijging
van het vochtgehalte, gevolgd door kieming en opkomst, trad alleen op als de vochtige grond minder dan 1 cm onder het zaad lag. Was de afstand groter, dan moest de
verdamping afgeremd worden om kieming te bewerkstelligen.
Uit grondverplaatsingsmetingen bij het ploegen werd aangetoond, dat in de grond
boven op de ploegsneden een gemiddelde uitrekking van 100% niet ongewoon is.
Het rijden door de open voor maakte de laag onder de bouwvoor niet zo ondoorlatend, dat piasvorming optreedt. De oorzaak van de piasvorming moest in bepaalde
gevallen gezocht worden in versmering van de bouwvoor.
De invloed van het vochtgehalte bij samendrukking op de cohesie en de samendrukbaarheid van monsters die bij een daarna ingesteld zelfde vochtgehalte worden
onderzocht, bleek tegengesteld te zijn. Monsters, die bij een hoog vochtgehalte waren
samengeperst, gaven een hoge cohesie, maar zij waren relatief gemakkelijk te verdichten.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Door de grote regenval tijdens de groeiperiode in 1965 had de beregening van aardappelen weinig effect. Op één der schurftbestrijdingsproefvelden was er toch, zij het
een gering verschil in schurftaantasting.
Ten aanzien van de bemesting van vlas leverde de vergelijking van enkelvoudige
meststoffen met mengmeststoffen — in dezelfde hoeveelheden — ook dit jaar geen
duidelijke verschillen op.
Het onderzoek over de meest geschikte stikstofbemesting in een tweedejaars gewas
gewoon roodzwenkgras direct na het maaien van de hergroei, liet ook nu weer zien,
dat een combinatie van herfstgift (60 kg N per ha in september) en voorjaarsgift
(75 kg per ha in februari) de beste resultaten gaf.
Bij de proefvelden betreffende de invloed van zware stikstofbemestingen op de
bruto- en op de netto-opbrengst van grasland werd in grote lijnen een bevestiging
verkregen van de resultaten van vorige jaren.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Het effect van de kalibemesting op de zetmeelwaarde-opbrengst van praktijkpercelen
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werd onderzocht op zeven meerjarige proefvelden met uiteenlopende kaligetallen.
Onder invloed van de verschillen in kalibemesting veranderden de kaligetallen in de
loop der jaren. Interessante gegevens werden verkregen o.m. over de tijd, die nodig
was om percelen met een te hoog kaligetal naar een normaal niveau terug te brengen.
Gedurende negen jaren werden de netto-zetmeelwaarde-opbrengsten bij verschillende kaliniveaus bestudeerd. Op de percelen met kaligetallen 16 bleek bij een gebruik
van eenmaal maaien met naweiden de opbrengst maximaal te zijn bij een gift van
120 K 2 0 per ha. Bij minder kali werd een opbrengstdepressie waargenomen.
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO
Ondanks zeer uiteenlopende kali-giften op een proefveld kon geen verschil in opbrengst en in gerstanalyse tussen de verschillende objecten worden aangetoond.
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Er werd aandacht besteed aan de stikstofbemesting van de tomaat, waarbij de invloed
op opbrengst, kwaliteit en Botrytisaantasting werd nagegaan.
De fosforbemesting bleek voor de groei van sla op nieuwe tuinen van grote betekenis te zijn.
Met behulp van planteteelt zonder aarde werd de betekenis van verschillende
NaCl-trappen in verband met de totale ionenverhouding onderzocht.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werden de neveneffecten van grondstomen onderzocht, speciaal mangaanvergiftiging, stikstofvoeding
en bevochtiging van de grond.
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Een stikstoftrappenproef met kroten toonde aan, dat de droogtegevoeligheid bij de
hoogste stikstofgiften en diepe ontwatering toeneemt met de ouderdom van het gewas.
In een bemestingsproef met witlof nam het gemiddelde kropgewicht en het percentage eerste kwaliteit iets af, naar mate de stikstofgift hoger was. Een hogere fosfaatgift veroorzaakt een hoger wortelgewicht, maar ook een geringe daling van de hoeveelheid eerste kwaliteit. Een toenemende hoeveelheid kali werkte ongunstig; het
werkte een daling van zowel het wortelgewicht als het kropgewicht en het percentage
eerste kwaliteit in de hand.
Proefstation voor'deFruitteelt in de vollegrond
De potproef over de stikstofopneming bij Golden Delicious leidde tot het inzicht, dat
de opslag van in de nazomer opgenomen stikstof in bast en hout van grote betekenis
kan zijn voor een goede vruchtzetting in het volgende jaar.
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Proefstation voor de Boomkwekerij
De potgrondproeven met Clematis, Cytisus en Pyracantha brachten aan het licht, dat
een toevoeging van een langzaam werkende stikstofmeststof aan de tuinturf een duidelijk gunstige invloed heeft.

Proefstation voor de Bloemisterij
Bij een gietwaterproef met Azalea indica bleek, dat bij een Cl-gehalte van 150 mg
per 1al een waarneembare kwaliteitsachteruitgang optreedt. Dit negatieve effect is bij
puur doorgevroren zwartveen groter dan bij een mengsel van zand en veen. De kwaliteitsachteruitgang is voornamelijk het gevolg van bladverbranding, die in het najaar
bij Cl-gehalten van 150 mg per 1en hoger acuut kan optreden. De voorlopige indruk
is, dat de kwaliteitsdaling nauwer is gerelateerd aan het NaCl-gehalte van het substraat dan aan het Cl-gehalte van het gietwater.
In een vergelijkende bemestingsproef bij Azalea met moutkiemen en kunstmest
werd gevonden, dat met moutkiemen pas goede resultaten kunnen worden bereikt als
zeer hoge giften worden gegeven, nl. circa 2000 g per m2. De moutkiemenbemesting
is dan echter niet beter, wat de bladkleur betreft zelfs iets slechter dan de bemesting
met kunstmest volgens het praktijkadvies.
In proeven met langzaamwerkende stikstofmeststoffen werden bij potchrysanten
veelbelovende resultaten verkregen.

Stichting voor Bodemkartering
Het onderzoek naar de pedogenese, de geogenese en het afzettingspatroon van gleygronden betrof twee gebieden in Salland, waar vooral studie wordt gemaakt van de
verdeling van ijzer en kalk in het bodemprofiel in samenhang met de hydrologie.
De tot dusver bereikte resultaten van mineralogisch onderzoek van een aantal op
een raai gelegen profielen, alle in dekzand gevormd, wijzen erop dat de verschillen
tussen A- en C-horizont bij de gleygronden minder groot zijn dan bij de humuspodzolen.
Bij het onderzoek over het verband tussen de mineralogische samenstelling enerzijds en de aard van de profielen anderzijds bestonden de bemonsterde profielen voor
het grootste gedeelte uit humus- en moderpodzolen, benevens uit enkele profielen behorende tot de eerd- en vaaggronden. Het verband van de mineralogische samenstelling met de bodemeenheden is in feite grotendeels een verband met de factoren „geologische formatie" en hoogteligging (uitgedrukt in grondwatertrappen). Te verwachten is, dat de factor geologische formatie in hoofdzaak bepalend zal zijn voor niveauverschillen van het C-materiaal, terwijl de factor hoogteligging van invloed zal zijn op
de verandering van de mineralogische samenstelling binnen het profiel. Inderdaad
zijn dergelijke effecten in de mineralogische resultaten te herkennen. Naar geologische
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formatie zijn te onderscheiden zuiver dekzand en dekzand, vermengd met Preglaciaal
(dat mineralogisch veel rijker is dan dekzand). De mineralogische verschillen in profielen binnen de groep zuiver dekzand correleren goed met de hoogteligging; het
grootste verschil tussen A- en C-materiaal vindt men bij de hoge profielen, het kleinste verschil bij de laagste profielen. Voor de juiste datering van de oude rivierkleiafzettingen werd pollenanalytisch onderzoek verricht.
Ten behoeve van de karteringen worden geomorfologische schetskaarten gemaakt,
waardoor op een gemakkelijker wijze dan voorheen inzicht wordt verkregen in de
opbouw en de vormen van het landschap.
Het onderzoek over het verband tussen het voorkomen van vorstwiggen en het klimaat liet zien, dat brede vorstwiggen alleen onder zeer koude en tevens continentale
omstandigheden ontstaan, terwijl kryoturbate vervormingen onder iets mildere klimaatsomstandigheden kunnen voorkomen.
De gegevens van het dekzandonderzoek in Noord- en Zuid-Nederland met behulp
van de plakbandmethode werden uitgewerkt. Enerzijds blijkt er een verwantschap te
bestaan tussen de samenstelling van het dekzand en het materiaal uit de ondergrond,
anderzijds is vrij veel dekzand afkomstig uit tijdelijk drooggevallen rivierbeddingen.
Door toepassing van de plakbandmethode blijkt het mogelijk op een eenvoudige wijze
globale informatie te verkrijgen over de verbreiding van verschillende zanden.
Het veldwerk voor de geomorfologische kaart van de Achterhoek en Overijssel
kwam gereed. De verschillende typen dekzandruggen worden nader bestudeerd, o.a.
die welke aan voormalige beekdalen zijn gebonden.
Een aparte studie werd gemaakt van het gedrag van het kenmerk wit-opaak, in
verband met de morfologie van het terrein. In de hoger gelegen gedeelten van de
Gelderse Vallei, die aan de Utrechtse heuvelrug grenzen, werden voor wit-opaak, dat
voornamelijk uit verweerde veldspaat bestaat, systematisch grotere gehalten gevonden
dan in de lagere gedeelten van de Vallei. De veronderstelling dat het verschijnsel het
gevolg zou zijn van de intensievere verwering in de hogere en drogere gedeelten van
het dekzandlandschap, is op losse schroeven komen te staan door een speciaal aan dit
onderwerp gewijd detailonderzoek in het karteringsgebied van de Esvelder beek,
waarvan nauwkeurige gegevens bekend zijn wat betreft de topografie en grondwaterstanden.
Er werd geen significante correlatie gevonden tussen het gehalte aan wit-opaak en
de hoogteligging uitgedrukt in grondwatertrap. Er is eerder aanleiding aan te nemen,
dat de hogere gehalten aan wit-opaak aan de randen van de Utrechtse heuvelrug geen
bodemkundig verschijnsel zijn, maar dat zij veroorzaakt worden door de invloed van
de nabije aan veldspaat rijkere afzettingen van het Preglaciaal en dus geologisch verklaard moeten worden.
Het onderzoek naar perceelsnamen in het rivierkleigebied, die hun naam ontlenen
aan de vorm van het perceel, werd afgesloten.
Aan een serie monsters van de jonge kalkrijke duinen van Goeree werd een onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen bepaalde bodemkundige eigenschappen en
vegetatie-aspecten enerzijds en de mineralogische samenstelling anderzijds. Het bleek
dat de enige mineralogische variatie, die gevonden werd, bestaat in een sorteringspro15

ces naar soortelijk gewicht ten gevolge van aantasting van de kust door golfslag en
wind, met als resultaat een differentiatie in mineralogische samenstelling in één richting loodrecht op de kust. De verschillen in kleur van het zand en de aard van de begroeiing zijn daarentegen evenwijdig aan de kust gericht, zodat er geen indicaties zijn
voor een verband met de mineralogische samenstelling.
In een bijna 200 ha groot proefgebied in het zuiden van Overflakkee werd nagegaan of binnen de classificatie-eenheid kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel met
aflopend profiel, nog belangrijke landbouwkundige verschillen voorkomen, die mogelijk tot een onderverdeling van de eenheid naar voornamelijk fysische eigenschappen
kunnen leiden. Enkele voorlopige resultaten geven aan dat, hoewel het gebied homogeen van opbouw lijkt, toch op korte afstand verschillen voorkomen die veroorzaakt
worden door van oorsprong kleine geulen, waarvan het patroon bij de ontginning van
het gebied is verstoord. De vaststelling der regionale verbreiding daarvan is tot dusverre uitermate moeilijk gebleken. Het onderzoek naar de waterhuishouding van het
gebied toonde eveneens verschillen aan. In hoeverre deze verschillen samenhangen
met profielopbouw en structuur en correleren met de gleyverschijnselen in het profiel
zal nog nader bestudeerd worden. Wel konden systematische verschillen in structuur,
in samenhang met de zwaarte van de grond worden geconstateerd. De landbouwkundige interpretatie zal nader worden getoetst op het eiland Goeree.
Bij de zeer gedetailleerde structuuropname is in het bijzonder aandacht besteed aan
het voorkomen van slemp, de ploegzoolontwikkeling, het voorkomen van sponsstructuurtypen in de ondergrond, alsmede aan de invloed van de grondbewerking en de
gewassen op de structuurtoestand en aan de structuurvorming in de dichtgeschoven
greppels en in zgn. verlaten „bouwvoren".
De stelselmatige inventarisatie van structuurprofielen in de Alblasserwaard werd
nagenoeg afgerond. In totaal zijn vier structuurseries onderscheiden (onder structuurserie wordt verstaan de reeks van verticale structuurverlopen die in één bodemeenheid
voorkomen). Deze series werden resp. genoemd: Brandwijkserie („koopveen"-gronden of „weideveentype A"-gronden), Graafstroomserie (weideveengronden), Goudriaanserie (waardveengronden) en Hoog Bloklandserie (drechtvaaggronden). Ook
de structuurverlopen in de polder Deil zijn gegroepeerd tot een zgn. Deilserie.
In het knipkleigebied werden twee knip-, twee knippige en een normale poldervaaggrond bemonsterd voor het onderzoek naar de heroriëntering van bodembestanddelen
in deze bodemtypen. Het is de vraag in hoeverre de micromorfologische kenmerken
waarmee wordt getracht de knip te definiëren, werkelijk specifiek zijn. Om dit te toetsen wordt onderzocht of binnen de rivierklei-, keileem-, oude rivierkleigronden en
ook binnen de zeekleigrond in het zuidwestelijk zeekleigebied soortgelijke micromorfologische verschijnselen voorkomen.
Het consistentie-onderzoek op bouwland werd voortgezet met het bepalen van consistentie-waarden en de relatie tussen vochtspanning en vochtgehalte (pF-onderzoek).
Bij de lichte zavelgronden komt bij een losse structuurtoestand van de bouwvoor de
vloeigrens overeen met de veldcapaciteit. Deze gronden zijn bij een losse structuurtoestand (bijv. vlak na het stoppelploegen of na het mechanisch rooien van aardappelen) bijzonder gevoelig voor vervloeien en structuurverval, indien de vochttoe16

stand overeenkomt met de veldcapaciteit. Naarmate de gronden zwaarder worden,
neemt de gevoeligheid voor slemp en structuurverval af, omdat bij een losse structuurtoestand (bijv. volumegewicht 1,1) het quotiënt vloeigrens : veldcapaciteit groter
dan één wordt.
Het onderzoek over de relatie tussen de bodemgesteldheid en de opbrengst en andere belangrijke landbouwkundige eigenschappen van het grasland in de Alblasserwaard werd afgesloten. Ondanks het vrij natte jaar was de bruto-opbrengst gemiddeld
11,5 ton droge stof, overeenkomend met bijna 7000 kg zetmeelwaarde. Opvallend
was de veel lagere opbrengst in de eerste snede van de drechtvaaggronden, vooral van
natte percelen. Ook de jaaropbrengst reageerde in deze richting, terwijl voor de weideen waardveengronden de opbrengst ongeveer gelijk was, zowel voor natte als droge
percelen, zij het met een andere groeiverdeling. De natte drechtvaaggronden blijven in
brutoproduktie 2 % achter bij de drogere gronden van dezelfde bodemeenheid.
Bij het onderzoek op een aantal LEI-bedrijven naar de invloed van de profielopbouw en de grondwaterstand op brandstofverbruik, vroegheid en produktiviteit bij
stooktomaten gelukte het niet om betrouwbare verschillen in brandstofverbruik vast
te stellen voor een bepaald vroegheidsniveau bij gronden met hoge waterstanden en/of
zwaardere bovengrond ten opzichte van gronden met lagere waterstanden en zandiger
bovengrond.
Het onderzoek naar het verband tussen de bodemgesteldheid en de opbrengst van
asperges werd voortgezet. De kg-opbrengsten, omgerekend per ha, liepen uiteen van
6800—3300 kg, wat vrijwel overeenkomt met 1964 (6850—3300 k g ) . De gemiddelde kg-opbrengst per ha van alle proefplekken was in 1965 echter lager dan in
1964, nl. 4860 kg in 1965 tegen 5190 kg in 1964. Verder valt op, dat in 1965 de
kg-opbrengsten op vrijwel alle bouwlandgronden hoger waren dan in 1964, dit in
tegenstelling tot die van de meeste proefplekken op andere gronden. Het zijn vooral
de lichte, weinig humeuze gronden, die in 1965 in opbrengst achteruit zijn gegaan.
Men krijgt de indruk dat het aspergegewas op de lichte gronden eerder „versleten" is.
Bij het onderzoek naar het verband tussen de bodemgesteldheid en de bloembolleteelt werd waargenomen, dat bij ondiepere grondwaterstanden dan 50 cm gemiddeld
over de periode december en januari, de kg-opbrengst en huidkwaliteit meestal nadelig werden beïnvloed. Echter op één tulpeperceel werden record-opbrengsten behaald bij een gemiddelde grondwaterstand van 30 à 35 cm. Op enkele proefvelden
werd een duidelijke invloed van de structuur op de kg-opbrengst geconstateerd.

Afdeling Bodemkunde

van 'de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek naar het voorkomen en de aard van bioporiën in de bodem werd
voortgezet voor zwaardere gronden. Daarbij heeft het morfologisch veldonderzoek in
profielkuilen, alsmede het onderzoek verricht aan lakprofielen een belangrijke rol gespeeld. Grote verschillen worden gevonden tussen fysicogene minder goed Lewortelbare structuren op bouwlandpercelen en goed bewortelbare biogene structuren, die
worden aangetroffen onder grasland en in zwaar bemeste kasgronden.
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Een uitgebreid onderzoek werd ingezet betreffende het voorkomen van kalk in bepaalde bodemprofielen uit de Soedan. De met behulp van micromorfologische methodieken zeer gedetailleerd te beschrijven en te classificeren kalkfragmenten worden
hierbij ook vergeleken en gecorreleerd met de beschrijvingen zoals deze tijdens het
veldonderzoek worden gemaakt. Het gedetailleerde laboratoriumonderzoek kan op
deze wijze bijdragen tot een verfijning van de beschrijvingstechnieken, toegepast bij
de studie van het bodemprofiel in het veld.
Het onderzoek naar de complexvormende eigenschappen van organische zuren met
de sesquioxyden werd voortgezet. Asparaginezuur vormt zowel met ijzer als aluminium een slecht oplosbaar complex. De oplosbaarheidsprodukten werden berekend en
aan de hand hiervan kan verklaard worden, dat in sommige gronden het aluminium
mobieler is dan het ijzer. Vanilinezuur geeft met ijzer een sterk onoplosbaar complex;
de ijzerconcentratie van een verzadigde oplossing is een factor 10 s kleiner dan die
van een verzadigde ijzerhydroxyde-oplossing. Dit resultaat geeft eveneens een verklaring voor het feit, dat ijzer kan accumuleren in de oppervlaktehorizonten.
Een onderzoek werd verricht van de vorming van de roodbruine gronden in de
Konya-vlakte, Turkije. Aangetoond kon worden dat het materiaal een sterke overeenkomst vertoont met terra rossa materiaal, gevormd uit dezelfde kalksteenformatie. De
conclusie ligt voor de hand, dat het materiaal van de roodbruine gronden van de
Konya-vlakte gevormd moet zijn onder een klimaat, dat aanzienlijk vochtiger was dan
het huidige.
Ten slotte werd het onderzoek van de vorming van kust-solonetz gronden afgesloten. Daarbij is gebleken, dat de afgifte van magnesium uit de mineraalroosters tijdens
de verwering het belangrijkste mechanisme is van de vorming van natrische horizonten.
Bij het palynologisch onderzoek betreffende de zandverstuivingen bij Hulshorst en
het dal van de Leuvenumse Beek werd vastgesteld, dat de veenafzetting onder het
stuifzand (Hulshorst) na een heidebrand is ontstaan in het laat-subboreaal en dat een
brand in de Middeleeuwen, toen reeds winterrogge werd verbouwd maar nog geen
boekweit, een einde maakte aan de veengroei. Hierna begon de overstuiving. In het
dal van de Leuvenumse Beek begint de veenafzetting in het Preboreaal in een gesloten
berken-dennenbos. Enkele armen (stroomverleggingen) dateren van later: het Atlanticum. De jongere lagen, in het bijzonder het Subatlanticum, zijn niet aanwezig, waarschijnlijk ten gevolge van afgraving.
In het Utrechtse rivierenlandschap werd in een atlantische afzetting macro- en
microsporangiën van het watervarentje Salvinia natans aangetroffen. Deze soort is
thans in Nederland uitgestorven, doch komt in Europa in meer zuidelijke of in continentale streken voor. Het milieu is eutroof water met waterplanten, zoals o.a. de waterlelie. Na het Atlanticum verdwijnt Salvinia, kennelijk ten gevolge van klimaatsverslechtering. Het is waarschijnlijk dat het watervarentje ook in andere rivierkleigronden in afzettingen uit het warmteoptimum en in hetzelfde milieu kunnen voorkomen. Het Utrechtse rivierenlandschap is de enige plaats in West-Europa, waar deze
soort in het Holoceen is aangetroffen.
Van een twintigtal in de natuur verzamelde stuifmeelsoorten werd experimenteel
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nagegaan in hoeverre zij in verschillende grondsoorten onderhevig zijn aan corrosie.
De aantasting bleek per pollensoort en per grondsoort sterk te variëren.
De fysiografische kartering van de Betuwe leverde belangrijke gegevens op over de
geologische opbouw van het rivierkleilandschap. Nabij Wageningen werden talrijke
Bronstijd-bewoningsresten ontdekt en gekarteerd, die op ruim 1 m diepte onder het
huidige maaiveld voorkomen.
Bij het bodemkundig onderzoek van het Great Konya Basin in Centraal Anatolië
(Turkije) is bijzondere aandacht besteed aan de genese en de morfologie van lacustrine
en colluviale gronden.
Een uitgebreid onderzoek over de identificatie van alkaliveldspaten werd afgesloten.
De ontwikkelde methoden worden thans getoetst met behulp van een serie zanden uit
Zuid-Limburg.
Het experimentele onderzoek over de verwering van gesteenten en de daarbij optredende veranderingen van mineralen werd uitgebreid. Een standaardisatie van het
kwalitatieve en semi-kwantitatieve mineralogische onderzoek van kleifracties verkeert
in een gevorderd stadium.
Op verzoek van de Fisheries Research Board of Canada werd het geomorfologischsedimentologisch onderzoek in het gebied van de Golf van St. Lawrence verder uitgebreid. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de tegenwoordige sedimentologische condities op de zeebodem, zomede de invloed na te gaan van de pleistocene
vergletsjering op de morfologie en de sedimentsamenstelling in dit shelfgebied.

Contactcommissie Biologische Bodemverbetering

TNO

Deze commissie, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO 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.
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CULTUURTECHNIEK

Instituut voor Cultuurtechniek

en

Waterhuishouding

Begonnen werd met de opzet van een cultuurtechnische inventarisatie, waarbij gebruik
gemaakt wordt van elektronische rekenmachines. De methode werd getoetst in vier
proefgebieden met in totaal een oppervlakte van ca. 10.000 ha, te weten Schildwolde
(akkerbouwgebied) in Groningen, Bakel (zandgebied) in Noord-Brabant, polder
Kromme Geer en Zijde (veenweidegebied) in Zuid-Holland en de Westerkogge (tuinbouwgebied) in Noord-Holland. De eerste toepassing vond plaats in het kader van
een projectstudie voor de landinrichting in het 150.000 ha grote kleigebied met mozaiekverkaveling in Groningen en Friesland. Hiervan kwam 82.000 ha op ponskaarten
gereed voor mechanische verwerking.
Een ander voorbeeld van ontwikkelde onderzoeksmethoden vormt de techniek voor
het bepalen van het effect van boerderijverplaatsing in ruilverkavelingen met behulp
van een rekenprogramma. Hiermede is de mogelijkheid geopend om een bijdrage te
leveren aan de optimalisering van de verplaatsingen. In dezelfde lijn ligt het onderzoek naar de kosten van utiliteitsvoorzieningen bij boerderijverplaatsing. Ook hiervoor is thans een rekentechniek beschikbaar, die snel een inzicht kan geven in de
invloed van bepaalde situeringen op de kosten.
In het raam van een verdergaande evaluatie van cultuurtechnische werken werden
enkele verkavelingsmodellen in het Utrechts—Zuidhollandse veenweidegebied geanalyseerd met behulp van lineaire programmering. Deze analyse vormt een voorbeeld
van een vruchtbare integratie van technisch en economisch onderzoek in de cultuurtechniek. Eveneens ten behoeve van de batenberekening van cultuurtechnische verbeteringen werd in de Dongeradelen een arbeids- en transportonderzoek verricht,
werd het onderzoek over de invloed van de kwaliteit van landbouw- en bedrijfswegen
op de transportkosten voortgezet en werden de rand- en wendakkerkosten onderzocht
Het landinrichtingsonderzoek was gericht op de problemen in gebieden met een
streekdorpverkaveling, waartoe een opname van de voorkomende nederzettingen van
dit type werd geëntameerd en bepaalde verkeers- en woonfuncties werden geregistreerd. In dit verband werden de functies van een weg op 2 / 3 van de kaveldiepte in
de Veenkoloniën bestudeerd met behulp van verkeerstellingen en transportboekhoudingen van bedrijven.
Het onderzoek ten aanzien van de grondverbetering betrof onder meer de verbete20

ring van veenkoloniale grond, de vergroting van de draagkracht van veengrasland, de
verbetering van de bewerkbaarheid van zware kleigrond door bezanding of diepploegen en de voorwaarden, waaraan moet worden voldaan om goede resultaten te verkrijgen bij het dempen van sloten.
Wat het waterhuishoudkundig onderzoek betreft werd een begin gemaakt met een
uitgebreide studie van de waterhuishouding in de Gelderse Achterhoek. Het reeds
eerder begonnen onderzoek naar de geologische gesteldheid van dit gebied, in verband
met mogelijke wateronttrekking voor de drinkwatervoorziening en de stroming van het
grondwater, werd voortgezet. Op enkele daarvoor in aanmerking komende punten in
het gebied werden pompproeven uitgevoerd voor de bepaling van de hydrologische
constanten. Verder worden o.a. op een 35-tal punten regelmatig beekafvoeren en
radiale weerstanden gemeten, welk meetprogramma in dat van de Provinciale Waterstaat en de Rijkswaterstaat in de grotere leidingen langs de randen van het gebied
werd ingepast.
ïn nauwe samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst werd een onderzoek ingesteld naar de hydrologische en hydraulische eigenschappen van bestaande en nieuwe
drainagematerialen. Hierbij kwam vast te staan, dat alle thans op praktijkschaal
toegepaste buizen vrijwel dezelfde hydraulische eigenschappen bezitten. De heersende
opvatting, dat bij toepassing van kunststofbuizen met een kleinere diameter kan worden volstaan, is dan ook niet altijd houdbaar gebleken. Het beproeven van buizen in
modellen maakt het thans mogelijk op zeer korte termijn een uitspraak te doen over
de mogelijkheden van nieuwe materialen. Door een dergelijke voorselectie kan het
aantal veldproeven, dat nodig is om een nieuw materiaal te toetsen, aanmerkelijk worden verminderd.
De waarnemingen op het lysimeterstation in de Gelderse Vallei konden worden
afgesloten. Verwerking van de in de loop der jaren verzamelde gegevens leverde een
aantal nieuwe inzichten in de klimatologische en bodemkundige factoren, die de
grootte van de verdamping bepalen. Hierdoor is het mogelijk geworden de verdamping
met redelijke zekerheid uit klimatologische waarnemingen te berekenen. Thans wordt
nagegaan of uit de beschikbare gegevens de relatie tussen verdamping en opbrengst
van het gewas kan worden vastgesteld.
De verbeterde techniek van het steken van ongeroerde grondkolommen heeft het
mogelijk gemaakt betrouwbare gegevens over de doorlaatfactor van de grond boven
de grondwaterstand te verkrijgen. Hierdoor kunnen op vrij eenvoudige wijze storende
lagen in het profiel worden opgespoord, waardoor het onderzoek naar gewenste grondverbetering en het vaststellen van de oorzaak van mislukken van drainagesystemen
aanmerkelijk wordt vereenvoudigd. Deze gegevens over de doorlatendheid van het
profiel in onverzadigde toestand zijn verder van direct belang bij de bepaling van de
capillaire waterbeweging, van de verdamping en het waterverbruik van gewassen en
van de verzilting van de grond in irrigatiegebieden.
Internationaal Instituut voor Landaanwinning

en

Cultuurtechniek

De onderzoeksactiviteiten van het instituut werden voornamelijk verricht binnen het
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kader van de hulp, die aan ontwikkelingslanden wordt verleend met betrekking tot
de voorbereiding en uitvoering van agrarische en cultuurtechnische projecten. Veelal
geschiedde dit door detachering van leden van de wetenschappelijke staf, die in teamverband medewerkten aan de programma's van verschillende internationale organisaties, zoals FAO, UNESCO, Wereldbank, ILO, UN-Special Fund en EEG.
Aan de FAO werd een eindverslag uitgebracht over de mogelijkheden tot verbetering van de irrigatie en drainage in de Konya-vlakte in Turkije. Ook werd gerapporteerd over de wenselijke drainagevoorzieningen in het alluviale kustgebied bij Antalya
in Zuid-Turkije.
Wereldbank en FAO verzochten advies omtrent de vraag op welke wijze het irrigatiewater, dat beschikbaar komt na de voltooiing van de in aanbouw zijnde dammen
in de Purnarivier in India, op de meest doelmatige wijze kan worden aangewend. De
in dit gebied opgedane bevindingen werden neergelegd in een rapport aan beide genoemde internationale organisaties.
Medewerking werd verleend aan een onderzoek in Burundi ( 0 . Afrika), waar
onder supervisie van de EEG een agrohydrologisch project wordt uitgevoerd in het
dal van de Beneden-Ruzizi. De medewerking bestond voornamelijk uit het opstellen
van criteria voor een doelmatige irrigatie en drainage in dit gebied. Het resultaat van
het onderzoek en de daaraan verbonden conclusies werden in een rapport aan de EEG
medegedeeld.
Het onderzoek met betrekking tot het Tarbela-project in West-Pakistan, waarover
in het vorige jaarverslag reeds melding werd gemaakt, werd uitgebreid tot een bestudering van de ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende irrigatiegebieden van de
gehele Indus-vlakte, waarvan de totale oppervlakte 14 miljoen ha bedraagt. Het landbouwkundig gedeelte van deze studie werd ook nu weer in opdracht van de Wereldbank door ILACO uitgevoerd. Bij dit onderzoek was de specialist voor tropische landbouw van het instituut betrokken. Door hem werd aandacht besteed aan het huidige
en toekomstige bouwplan, de waterbehoefte, de factoren tot verhoging van de produktie, alsmede de opbrengstmogelijkheden van de gewassen voor de verschillende bevloeiingsgebieden.
Op verzoek van de ILO werd meegewerkt aan een onderzoek naar mogelijkheden
om zonder omvangrijke investeringen wegen te vinden tot verbetering van de werkgelegenheid op het platteland van West-Nigeria.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

Het onderzoek binnen de dienst was wederom voor een groot deel gericht op de telkens nieuwe vraagstukken, die zich bij de voorbereiding van ruilverkavelingsprojecten
voordoen. Het leent zich moeilijk voor een uitputtende verslaggeving, zodat volstaan
wordt met enkele onderwerpen te vermelden.
In het vorige jaarverslag werd melding gemaakt van een geslaagde toepassing van
stereoscopische luchtfoto-interpretatie voor terreininventarisaties en wel in het bijzon-
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der voor de klassificatie van greppel- en slootinhouden in het kader van de voorbereiding van ruilverkavelingen in Midden-Friesland. Dat deze interpretatietechniek niet
alleen in het „open" Friese landschap, maar ook in meer begroeide terreinen mogelijkheden biedt, kon met een onderzoek in twee ruilverkavelingen in Noord-Brabant
worden vastgesteld. De voor deze gebieden eveneens van belang zijnde begroeiingsklassificatie heeft ertoe geleid aparte vliegopdrachten te verstrekken in het voor deze
klassificatie meest gunstige groeiseizoen.
Een andere toepassing van de luchtfoto's — het gebruik van de luchtfotoschetskaart als terreinkaart en als ondergrond voor diverse technische kaarten — kwam aan
de orde. De proefnemingen om van luchtfoto-diapositieven calques te vervaardigen,
waarvan via een normaal lichtdrukprocédé duidelijke afdrukken kunnen worden verkregen, hebben goede resultaten opgeleverd.
Dankzij de afvoerrijke winter 1964—1965 konden bij het drainageonderzoek op
diverse proefobjecten gegevens worden verzameld inzake de werking van buis- en afdekmaterialen. Hoewel nog geen definitieve adviesbasis terzake is verkregen, kon uit
het onderzoek wel worden geconcludeerd, dat bij een aantal structuurgevoelige bodemtypen het graven en dichten van de drainsleuf bij doorweekte grond zeer nadelig is
voor het drainage-effect. De factor structuurbederf bleek bij enkele grote praktijkobjecten veel meer invloed te hebben dan die van de materiaalkeuze. De gedachte, dat
de nadelige gevolgen van doorwerken bij slecht weer gecompenseerd zouden kunnen
worden door gebruik te maken van een grotere maat drains of een ruimere hoeveelheid afdekmateriaal is dan ook in zijn algemeenheid niet juist.
De reeds vroeger vermelde ervaring, dat er tussen plastic en gebakken buizen geen
verschil in hydrologische werking bestaat, kon worden bevestigd. Het verschil in omtrek bij het gangbare formaat van beide buistypen kan echter een natuurlijk voordeel
vormen ten gunste van de gebakken buizen. Dit voordeel doet zich alleen gelden bij
gevallen waar de structuurtoestand van de grond in de drainsleuf te wensen overlaat.
Het verschil is te compenseren door een grotere plastic buis te nemen, doch dit biedt
in verband met de kosten geen perspectief. Een betere mogelijkheid is de toepassing
van een grotere hoeveelheid afdekmateriaal. Van de onderzochte afdekmaterialen is
de traditionele turfmolm, mits van goede kwaliteit, het meest betrouwbaar gebleken.
Het arbeidsintensieve karakter van de verwerking wordt bij dit materiaal echter steeds
sterker gevoeld. Dit en de wens de buizen ook aan de onderkant tegen inspoeling van
gronddeeltjes te beschermen, heeft geleid tot introductie van een Duits fabrikaat
turfmolmband, dat in rollen op de machine is te verwerken. De perspectieven van dit
materiaal lijken gunstig. Het gebruik van glasvlies is in 1965 als gevolg van de reeds
eerder gemelde moeilijkheden verder afgenomen.
Het onderzoek heeft voorts uitgewezen, dat de afvoercapaciteit van plastic buizen
in tegenstelling met wat wel is aangenomen niet groter is dan die van gebakken buizen.
Bepalend is niet het type buis, maar de inwendige diameter. De meest gangbare 4 cm
plastic buis heeft een relatief beduidend hogere hydraulische weerstand dan de grotere
diameters, hetgeen één van de redenen is van een geleidelijk toenemend gebruik van
buizen van 5 cm.
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Afdeling Cultuurtechniek

van de

Landbouwhogeschool

Het algemene onderzoek over de samenhang tussen neerslag en afvoer van polders en
stroomgebieden is afgerond. De aan een analyse van waargenomen afvoerverlopen
ontleende parameters, die het afvoermechanisme van gebieden karakteriseren, konden
voor een deel met goed gevolg kwantitatief worden getoetst aan langs andere wegen
voor dezelfde gebieden gevonden waarden. Overigens bleken zij in redelijke mate
interpreteerbaar te zijn in verband met hydrologische eigenschappen van onderdelen
van de bestudeerde gebieden.
In het onderzoek van opstrekkende verkavelingen werd als zelfstandig onderdeel
een kenschetsing van het streekdorp, in het bijzonder van de verspreiding van de bewoning, de bedrijfsgebouwen en de voorzieningen langs de dorpsweg, betrokken.
In het elektrisch modelonderzoek werden in het bijzonder een situatie met wegzijgingsverliezen en de verdeling van de afstroming van regenwater naar de drains en
naar de sloot, waarop de drains uitmonden, betrokken.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

In het rekenmodel van de waterhuishouding van een polder zijn nu ook plantefysiologische grootheden, zoals worteldruk en -weerstand en de wijdte der huidmondjes
ingevoerd, waarbij uiteraard ook lichtsterkte en daglengte moeten worden opgenomen.
De resultaten tonen aan, dat het gedrag van het gewas in de tijd (per dag en per droge
periode) goed wordt weergegeven door de verkregen cijfers wat betreft de transpiratie,
de waterabsorptie, het watergehalte van het gewas en dat van de grond.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Er vond een onderzoek plaats naar de waterbergingsbehoefte in glastuinbouwgebieden, in verband met de snelle afvoer van het water.
Begonnen werd met een periodieke bemonstering van boezem- en polderwater,
waarbij gelet wordt op natrium, chloor en andere schadelijke bestanddelen.
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P L A N T E T E E L T EN P L A N T E F Y S I O L O G l E

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Door toepassing van het groeiremmingsmiddel CCC bij granen bleek de schade door
voetziekten die legering veroorzaken, voor een belangrijk deel te kunnen worden
voorkomen. Bij vlas heeft het middel geen duidelijk resultaat opgeleverd. Wel bleef
het gewas na bespuiting wat donkerder groen, doch een groeiremming was niet waarneembaar.
Een nauwere rijenafstand bij het zaaien van vlas — waarbij 4 cm rijenafstand werd
vergeleken met 12y2 cm —• gaf nog meer oogstzekerheid dan in vorige jaren; het produkt maakte tevens kwalitatief een betere indruk dan dat, wat bij de grotere rijenafstand was geteeld.
Bij vergelijking van aardappelen, gewonnen uit voorjaarspootgoed, met even grote
aardappelen, gewonnen uit najaarspootgoed, bleek dat zich uit knollen van najaarspootgoed minder hoofdstengels ontwikkelen dan uit knollen van voorjaarspootgoed,
ook indien zeer laat werd gepoot. Het aantal ogen op de knol is bij najaarspootgoed
echter niet geringer dan bij voorjaarspootgoed.
Het onderzoek over de oorzaken van opbrengstverschillen bij erwten in NoordGroningen en Noord-Friesland bracht aan het licht dat er in deze gebieden een vrij
aanzienlijke spreiding in zaaitijd en in visuele structuur optreedt. In Noord-Groningen
werd een opvallend groot aantal erwtepercelen aangetast door wortelrot; in NoordFriesland daarentegen werd wortelrot niet of in veel mindere mate aangetroffen. De
erwteteelt vond in Friesland hoofdzakelijk plaats op de betere gronden. De opbrengst
aldaar lag duidelijk hoger dan in Noord-Groningen.
Het oriënterende standruimteonderzoek met het stamslaboneras Cordon gaf niet de
indruk, dat een zeer nauwe rijenafstand van 20 cm een opvallende verbetering van
de opbrengst belooft, zoals in Engeland werd gevonden.
Bij het oogsttijdenonderzoek van stamslabonen werd gevonden, dat de drogestoftoename per dag ongeveer 0,30% bedraagt; de indruk bestaat dat deze toename, al
naar gelang de temperatuur tijdens de rijping, zal schommelen tussen 0,2 en 0,40%
per dag.
Ten aanzien van het standruimteonderzoek bij voederbieten werd de invloed van
verschillende rijenafstanden, variërend van 33 tot 80 cm bij een voldoende aantal
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planten per ha, op de opbrengst nagegaan. Bij rijenafstanden van 57 en 67 cm werden
even hoge opbrengsten verkregen als bij 44 cm.
Stoppelknollen, gelijktijdig gezaaid na resp. doperwten, rogge, gerst en haver als
voorvruchten, werden in de maximaal bereikbare opbrengst niet door de voorvrucht
beïnvloed. De doperwten gaven vergeleken bij granen als voorvrucht, een grotere
stikstofnaïevering van gemiddeld 30 kg N per ha.
Bij het onderzoek naar het effect van gerstopslag op de opbrengst van stoppelknollen kwam naar voren, dat naarmate de hoeveelheid gerstopslag groter is, de opbrengst
aan stoppelknollen daalt. Een hoeveelheid gerstopslag, verkregen door uitzaai van
200 kg gerst per ha, deed de opbrengst aan stoppelknollen met 2 0 % verminderen.
Machinaal schoffelen had geen gunstig effect.
In het kader van het wisselbouwonderzoek wordt zowel de invloed van kunstweide
op akkerbouwgewassen als de invloed van akkerbouwgewassen op kunstweide bestudeerd. Daartoe werd onder meer de opbrengst van aardappelen, verbouwd na een
driejarige kunstweide, vergeleken met de aardappelopbrengst na een driejarige akkerbouwperiode. Bij lage stikstofgiften was de aardappelopbrengst op het akkerbouwgedeelte duidelijk lager dan de opbrengst van aardappelen, verbouwd na driejarige
kunstweide; bij de hoogste stikstofgiften was er echter geen verschil in opbrengst. Ten
aanzien van de sortering bij aardappelen had kunstweide een gunstige invloed; het
percentage kriel was in dat geval duidelijk lager dan op het gedeelte met blijvend
bouwland.
Bij proeven met het op verschillende rijenafstanden en manieren van zaaien van
uitlopervormend roodzwenkgras, gewoon roodzwenkgras en veldbeemd onder de dekvruchten zomergerst en zomertarwe werd gevonden, dat zaaien tussen de rijen of
loodrecht op de rijen van de dekvrucht beter is dan zaaien in de dekvruchtrij.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Het gedeelte van de oorspronkelijke droge stof, dat na de winter nog als „mulch" op
de grond wordt aangetroffen, loopt voor verschillende afgestorven groenbemestingsgewassen sterk uiteen. Wanneer het groot is kan dit moeilijkheden opleveren bij de
akkerbouw zonder grondbewerking.
Goed geslaagde groenbemestingsgewassen onder granen kunnen geheel verloren
gaan doordat het stro na het maaidorsen te lang op het veld blijft liggen.
Goed geslaagde gewassen hopperups en witte klaver gaven bij de er na gezaaide
suikerbieten een stikstofbesparing van ruim 100 kg per ha en een opbrengstverhoging,
die waarschijnlijk niet door een hogere stikstofbemesting alleen te bereiken zou zijn
geweest.
Ook in 1965 heeft groenbemesting weer weinig invloed gehad op de opbrengst van
bloembollen. In een enkel geval werd de invloed van de stikstofgift op de afrijping er
door beïnvloed. Bij losmaken van een zandgrond met dichte lagen bleek vermenging
van de gehele losgemaakte laag met de humeuze bovengrond belangrijk voor de doorworteling. Vooral grassen gaven dan een sterke doorworteling tot op grote diepte.
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Wederom is gebleken dat ook bij aanwezigheid van een dikke laag mulch voor een
goede opkomst in het voorjaar het zaad in de grond moet worden gebracht en dat niet
volstaan kan worden met een vermenging met de mulch. In het voorjaar van 1965
was het bijzonder duidelijk, dat niet-geploegde en met een mulch bedekte grond onder
vrijwel alle omstandigheden kan worden bereden. Zowel wortelen als vooral bieten
vertoonden op de niet-geploegde grond een sterke vertakking. Op een reeds twee jaren lopende proef op zandgrond was de stikstofbehoefte op de geploegde grond reeds
groter dan op de over die periode niet-geploegde gedeelten. Maïs deed het ook in
1965 weer prima op de niet-geploegde grond en bracht op enkele proefvelden zelfs
meer op dan op de geploegde objecten, mede omdat op het ongeploegde land vroeger
kon worden gezaaid. Afdoende doding van gras en onkruiden is bij de grondbewerkingsloze akkerbouw nog steeds een groot probleem. Het gelukte echter met chemische
braak een zware kweekbezetting volledig kwijt te raken.
Om een goede indruk te verkrijgen van de wortelactiviteit dient niet alleen de invloed van de milieufactoren op het gewicht van het wortelstelsel maar vooral ook op
de morfologie daarvan te worden bestudeerd. Het bleek dat diverse plantesoorten bij
ongunstige omstandigheden in het wortelmilieu een veel sterker vertakt stelsel van
individueel dunnere wortels gaan maken. Door deze waarnemingen en het daarbij
blijkende verschillende gedrag der soorten zijn bij vroegere proeven gevonden min of
meer onbegrijpelijke effecten van spruitwortelverhoudingen veel doorzichtiger geworden.
Bij vlas werd gevonden dat uitwendige omstandigheden een vrij grote invloed kunnen hebben op de internodiumlengte. Een tijdelijk tekort aan water geeft plaatselijk
kortere internodiën. De daglengte lijkt een grotere invloed op de internodiumlengte te
hebben dan de lichtsterkte. Zelfs dagverlenging met zeer weinig licht vergrootte de
genoemde lengte, zoals ook een lange dag bij dezelfde totale hoeveelheid licht langere
internodiën geeft dan een korte dag.
Diverse klonen van Engels raaigras reageerden zeer uiteenlopend op de duur van
de vernalisatieperiode en de periode met lange dag daarna. De indruk werd verkregen,
dat bij een soort als Engels raaigras de fysiologische verschillen nog groter en talrijker
zijn dan de morfologische.
Overvloedig met stikstof gevoede planten van Engels raaigras waren veel minder
gemakkelijk vernaliseerbaar dan planten, die vóór de vernalisatie schraal met stikstof
waren gevoed. Er werden aanwijzingen verkregen dat de vernalisatieduur, vereist om
normale bloei te verkrijgen, korter kan zijn naarmate het gehalte van de plant aan
oplosbare koolhydraten hoger is voordat de vernalisatie begon.
Bij het vegetatiekundig onderzoek van grasland kwam tot uiting, dat voor de grote
massa meer of minder intensief gebruikte wei- en hooilanden alleen een indeling naar
de abundantie van een of meer hoofdsoorten mogelijk is; het systeem van de associatiekensoorten kan niet worden toegepast.
De resultaten van een geregelde spruitentelling in een vegetatie van kweek zouden
op een duidelijke koudebehoefte en het ontbreken van vernalisatieoverdracht kunnen
wijzen.
De modellen, die voldoen bij de beschrijving van de concurrentie tussen meerjarige
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grassoorten onder min of meer geconditioneerde omstandigheden in potten, werden in
het veld getoetst. Een vroeg hooitype van Lolium en een laat schietende Dactylis
blijken elkaar in het jaar van inzaai geheel „uit te sluiten".
Bij proeven in de kas werd geen invloed van de zuurgraad van een humeuze zandgrond op de concurrentie tussen Lolium en Agrostis tenuis waargenomen. Op een zeer
arme zandgrond reageerden monocultures van Lolium, Dactylis en Agrostis echter
sterk op de pH.
Bij het onderzoek naar de verschillen in concurrentiekracht tussen klonen van
Lolium perenne en Anthoxanthum odoratum afkomstig van verschillende standplaatsen, bleek dat bij grote verschillen in produktie van de monocultures de Lolium-herkomsten niet en de Anthoxanthum-herkomsten wel in concurrentiekracht verschilden.
Een onderzoek, waarbij appelbomen op nevelcultuur werden gehouden liet zien
dat deze bomen hun winterrust volledig verliezen door opslag gedurende 8 weken bij
2°C, ook in bebladerde toestand midden in de zomer. Zo konden bomen, die in
februari in bloei waren gebracht en midden juni rijpe vruchten leverden, in oktober
opnieuw bloeien zodat de vruchten in februari rijp zullen zijn.
De veldproeven over optimale grasgroei lieten zien, dat de groei van een zwaar gewas vrij spoedig stagneert. Op een veldproef die in 1965 was aangelegd op een veenperceel in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, werd dit stadium bereikt lang voordat de weersomstandigheden geschikt waren voor hooiwinning. Zo kon worden verklaard dat een voorgeweid object
een hogere totale opbrengst gaf dan een object met ongestoorde groei. Bij zware stikstofbemesting bedroeg het verschil 800 kg per ha droog gras of ruim 600 kg per ha
zetmeelwaarde. Zonder stikstof ontstond er echter door voorweiden een verlies van
500 kg per ha droog gras, waarbij overigens de zetmeelwaarde niet verschilde. Dit
laatste is uiteraard een gevolg van het feit, dat het na voorweiden geoogste gras minder verouderd was.
In het laboratorium is de oude kwestie van de invloed van de koolhydraatreserve
op de hergroei van gras (na maaien) nog eens ter hand genomen, omdat deze invloed
door verschillende onderzoekers nog steeds in twijfel wordt getrokken. Daarbij is
gewerkt met planten die in alle opzichten vergelijkbaar zijn en alleen in koolhydraatreserve verschillen. Het blijkt duidelijk, dat deze reserve de hergroei versnelt. Bij de
objecten met een laag peil aan reserves sterven spruiten af en het vermoeden bestaat,
dat de overlevende spruiten van de afbraakprodukten kunnen profiteren.
Literatuurgegevens over een versnellende invloed van de moederknol op de knolzetting van de jonge aardappelplant hebben aanleiding gegeven tot een serie proeven,
waaruit bleek dat afgeprepareerde kiemen de moederknol niet nodig hebben voor dit
doel. Onder invloed van korte dag kwam de inductie van de knolvorming zelfs gemakkelijker tot stand dan bij controles. Voorts waren planten uit lang bewaarde poters
gemakkelijker tot knolvorming te brengen dan planten uit jonge poters.
De proeven over optimale opbrengsten gaven te zien, dat stikstof bij zeer zware en
laatrijpende aardappelgewassen nog bij hogere giften rendeert naarmate de stengeldichtheid per ha groter is. Bij deze grote dichtheid werden ook de absoluut hoogste
28

opbrengsten bereikt. Waarschijnlijk treedt bij een dicht en stikstofrijk gewas een voortgaande verjonging van het bladapparaat op, die de produktie ten goede komt. Dit is
ongeveer te vergelijken met de doorwas in een zeer zwaar met stikstof bemest en
legerend gewas zomergerst. Ook hier wordt het hoogste rendement van de stikstof
verkregen bij hoog plantgetal. Men moet in dit geval natuurlijk veel onrijpe korrels op
de koop toe nemen.
Bij bespuiting met de remstof B9 bleek in een veldproef dat de lengtegroei in de
stengels wordt afgeremd, maar niet tot staan komt. In vergelijking met controles was
het bladgewicht gelijk, het stengelgewicht lager en de knolopbrengst hoger. Dit bevestigt het vermoeden, dat excessieve stengelgroei schadelijk is voor de knolopbrengst en
het opent perspectieven voor het beïnvloeden van de distributies van stof in het gewas
in een gewenste richting.
Dit jaar zijn meer dan 100 Europese wintertarwerassen op hun reactie op daglengte
onderzocht volgens dezelfde methode als vorig jaar de zomertarwes. Wederom vertoonden de noordelijke rassen een veel sterkere reactie op de daglengte dan de zuidelijke. Volgens verwachting reageerden rassen met een groot verspreidingsgebied over
de breedtegraden heen, zoals Etoile en Choisy en de Russische Bezostaja weinig op
de daglengte.
Bij herhaling van een proef uit 1964 werd bevestigd, dat een geïsoleerde hoofdhalm van tarwe en rogge een optimale opbrengst kan geven bij een vrij laag stikstofgehalte. Wanneer dergelijke halmen na het verschijnen van het laatste blad geen stikstof meer ontvangen, bevatten ze bij melkrijpheid maar 1/3 van de hoeveelheid stikstof die een volledig gevoede controle opneemt. De korrelopbrengst is echter nauwelijks lager en de stro-opbrengst verschilt ook weinig. Dit klopt met de ervaring, dat in
een veldgewas met dichte stand de potentiële opbrengst gehaald kan worden bij een
betrekkelijk laag stikstofgehalte.
De verklaring is, dat verhoging van het stikstofgehalte boven 1/3 van het maximale peil weinig invloed meer heeft op de veroudering van het assimilerende weefsel.
Wanneer de opbrengst wordt bepaald door de uitstoeling (als in een hol gewas) is
een veel hoger stikstofgehalte vereist voor een potentiële opbrengst.
Wanneer de processen die de plantaardige produktie beheersen (fotosynthese,
snelheid van groei en ontwikkeling bij diverse temperaturen, de onderlinge beïnvloeding van planten in een gewas enz.) bekend zijn, verschaft dit de mogelijkheid om de
produktie van een gewas bij een gegeven straling, temperatuur en voedingstoestand te
berekenen uit alle deelfuncties door het groeiproces na te bootsen (simuleren). De
moderne berekenmachines maken dit voor het eerst technisch mogelijk.
Het onderzoek over de opname en de verwerking van voedingselementen in verband met de groei en de samenstelling van gewassen leverde verschillende resultaten
op. Gebleken is, dat na de gedeeltelijke verwerking van nitraat, van sulfaat en eventueel van ammonium tot organische stikstof en zwavel, de opgenomen kationen
C = K + Na + Mg + Ca accumuleren als de zouten van de niet in de stofwisseling
veranderde anorganische anionen A = Cl + H 2 P 0 4 + S 0 4 -f NO s en van organische anionen (C-A) die tijdens de groei, de opname en de verwerking in de plant
zijn gevormd.
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Bij een voeding die een goede groei toelaat, resulteert een normaal organisch zoutgehalte (C-A), dat karakteristiek is voor de plantesoort. Bij afwijkingen in de voeding, die geen goede groei toelaten, kan het (C-A)-gehalte normaal, te hoog of te laag
zijn. Voor een plantesoort is dus het (C-A)-gehalte mede karakteristiek voor de voedingstoestand.
Bij de opname van voedingszouten met stikstof als nitraat moet aangenomen worden, dat de opname der zoutkationen equivalent is met de opgenomen zoutanionen,
dus dat er door het xyleem anorganische zouten naar het gewas gaan. Bij de verwerking van het nitraat (en van een weinig sulfaat )door de stofwisseling vormt het gewas organische stikstof (en organische zwavel) onder produktie van een daarmee
equivalente hoeveelheid carboxylgroepen, die als de anionen van organische plantezuren accumuleren als (C-A).
Wanneer gras met een voldoende stikstofgehalte en met een normaal (C-A)-gehalte
tot hergroei wordt gebracht onder onthouding van kalium en nitraat, dan heeft er geen
verdere synthese van organische stikstof en van (C-A) plaats nadat het resterende
nitraat in de weefsels door de stofwisseling is verwerkt. Daarna dalen het stikstofgehalte en het (C-A)-gehalte door verdunning met de bijgevormde droge stof. De
absolute hoeveelheden blijven dus gelijk en de gehalten dalen evenredig met de reciproke opbrengst aan droge stof. Wanneer op een dergelijke wijze voorbehandeld gras
verder groeit onder aanbieden van kalium en nitraat, dan volgt er een directe synthese
van organische stikstof en van (C-A), waarbij het (C-A)-gehalte in enige dagen
oploopt tot de normale waarde en dan constant blijft, terwijl het organische stikstofgehalte geleidelijk toeneemt tot meer dan tweemaal het equivalent van het normale
(C-A)-gehalte. De groeiende plant breekt dus geen organische zouten af, maar is bij
aanwezigheid van kalium en nitraat in staat om deze op te bouwen en wat in overmaat
daarvan ten opzichte van het normale gehalte wordt geproduceerd, weer af te voeren
naar de wortels en af te breken.

Afdeling Landbouwplanteteelt

en Graslandcultuur

van de

Landbouwhogeschool

Veld- en potproeven toonden aan, dat de lichtintensiteit een grote invloed heeft op de
zaadopbrengst van rijp geoogste groene erwten. Beschaduwing van de planten met
kaasdoek of jute gaf een sterke opbrengstverlaging ten opzichte van normaal licht,
terwijl extra licht van HPL-lampen de opbrengst verhoogde. Ook op de kookkwaliteit
van de erwten had de lichtintensiteit een duidelijke invloed. Hoe minder licht de
planten tijdens en na de bloei hadden gehad, hoe beter in het algemeen de kookkwaliteit was.
In een proef met erwten op verschillende voedingsoplossingen werden hardschalige
zaden gevonden bij het object, dat kunstmatig fosfaatgebrek had gehad tijdens de
bloei van de planten. Deze hardschaligheid ging samen met verkurkte wortels.
Op een meerjarige grondbewerkingsproef werd een interessant verschil gevonden
in de reactie van suikerbieten op wel en niet ploegen. De totale drogestofopbrengst
van blad en wortel samen was bij beide objecten gelijk, maar de verdeling van de
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droge stof over de bladeren en de wortels was zeer verschillend. De planten op de
ongeploegde grond gaven een significant hogere bladopbrengst te zien, terwijl de
planten op de geploegde grond duidelijk meer wortels hadden geproduceerd. Het suikergehalte van de bieten was het hoogst op de geploegde grond, doch op de ongeploegde grond konden de bieten met aanmerkelijk minder tarra worden gerooid.
Het onderzoek naar de betekenis van witte klaver in een gras/klaverbestand leerde,
dat een hoog percentage klaver in de meeste gevallen niet gepaard ging met een lagere
drogestofopbrengst van de grassen. Van jaar tot jaar variëren de opbrengsten aan
klaver dan ook sterker dan die aan grassen. In oud grasland is de variatie in de klavergehalten voor een belangrijk deel te verklaren uit weersinvloeden. Het onderzoek
leverde voorts gegevens op omtrent het aantal monsters per eenheid van oppervlakte,
dat bij een bestandsopname dient te worden genomen; dit aantal is afhankelijk van
het percentage van de betreffende soort in het bestand.
De proeven omtrent de invloed van milieufactoren op de produktie en de chemische samenstelling van Engels raaigras toonden aan, dat de drogestofproduktie van
het gras in het veld in de herfst even groot is als in het voorjaar, mits de lichtsterkte op
voorjaarsniveau wordt gebracht. De chemische samenstelling van dit onder voorjaarsomstandigheden gegroeide herfstgras is vrijwel gelijk aan die van gewoon voorjaarsgras; alleen het ruwecelstofgehalte is door het ontbreken van bloeistengels iets lager.
Bij het onderzoek over het groeiverloop van bladkool kwam tot uiting, dat binnen
de vegetatieve fase na verloop van tijd een verschuiving van de drogestofdistributie
optreedt ten gunste van de stengel- en de wortelmassa. In de zeer jonge planten is de
zgn. NAR (net assimilation rate) hoog, in de oudere planten is deze lager. Doordat
ca. 10 weken na opkomst het bladoppervlak gaat dalen, blijken de tot nu toe bij de
groei-analyse gebruikte formules minder goed bruikbaar te zijn. Er blijft evenwel een
rechtlijnig verband bestaan tussen de drogestofopbrengst en het over de tijd geïntegreerde bladoppervlak (LAD = leaf area duration). Door stikstofbemesting verschuift de verdeling van de droge stof in de richting van het blad en de stengel, terwijl
de NAR niet wordt beïnvloed. Hierdoor heeft stikstof geen invloed op het verband
tussen de LAD en de drogestofopbrengst.
Bij het onderzoek naar de betekenis van het zgn. verouderingseffect op het ruwecelstofgehalte van gras werd aandacht besteed aan de morfologische samenstelling van
de grasplanten. Hierbij bleek, dat het ruwecelstofgehalte in de droge stof van alle
morfologische componenten toenam bij stijgende temperatuur. Tevens was bij de oude
spruiten het celstofgehalte in de bladschijf hoger dan in de bladschede, terwijl bij
vergelijking van jonge en oude spruiten geen noemenswaardige verschillen in gehalte
werden gevonden.
Bij maïs werd vastgesteld dat het gehalte aan ruwe celstof het hoogst is zodra een
blad zijn maximale lengte heeft behaald. Het hoogste gewicht van een blad werd op
een iets later tijdstip bereikt.
Het onderzoek naar de variabiliteit van kweekgras, afkomstig van verschillende
vindplaatsen, werd voortgezet; doel van dit onderzoek is na te gaan, of er binnen deze
soort verschillen in morfologische en fysiologische eigenschappen zijn en zo ja, of dit
een gevolg is van verschillen in milieu of in erfelijke aanleg. Aanvankelijk werden
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vooral morfologische kenmerken bestudeerd. Tussen de planten van de diverse vindplaatsen werden o.a. duidelijke verschillen (geleidelijke overgangen) aangetroffen
wat stengeldikte, bladgrootte en bladvorm betreft, terwijl de indruk werd gewekt, dat
deze variatie veroorzaakt wordt door verschillen in erfelijke aanleg. Andere morfologische kenmerken daarentegen, zoals aantal spruiten per plant, gemiddelde spruitlengte, kleur en stijfheid van het blad, bleken vrij sterk van het milieu afhankelijk te
zijn. Bij een onderzoek naar het chromosomenaantal van enkele typische planten
werden geen afwijkingen van het normale aantal gevonden.
Begonnen werd aan een onderzoek over de invloed van de betreding, zoals deze
door weidend vee geschiedt, op de grasmat. Als eerste aanloop tot deze studie werd
een Engels raaigrasbestand kunstmatig betreden door een persoon op stelten, waarvan
de bodemdruk gelijk was aan die van een rund. Betreding in september resulteerde
eind oktober in een duidelijke opbrengstdaling; de oorzaak hiervan wordt momenteel
gezocht in een directe beschadiging van de spruiten terwijl wellicht ook luchtgebrek
een rol heeft gespeeld.
Een één keer gehouden onderzoek op een groot aantal graslandpercelen bracht aan
het licht, dat er in de zodelaag van oud weiland een voor het instandhouden van de
soort belangrijke hoeveelheid (gem. 3 kg per ha) kiemkrachtig zaad van Engels raaigras aanwezig is. Deze hoeveelheid hangt meer met de gebruikswijze van het grasland
samen dan met het karakter van de Engels raaigraspopulatie.
In het afgelopen jaar werd met wintertarwe, ras Flevina, een proef uitgevoerd, die
tot doel had opheldering te verschaffen over de vraag, waarom het groeiremmingsmiddel CCC via het bekende effect van halmverkorting kan leiden tot hogere korrelopbrengsten per hectare. De voorlopige opbrengstresultaten stemmen in grote trekken
bijzonder goed overeen met wat andere onderzoekers hierover reeds hebben gevonden.
Deskundigen op het gebied van de cultuur van suikerbieten zijn van mening, dat
de invloed van het aantal planten per hectare op de uiteindelijke opbrengst — binnen
zekere grenzen — niet belangrijk is; dit zou een gevolg zijn van het zgn. compensatievermogen van het gewas. Voorts is men van mening, dat het tijdstip, waarop de eindstanddichtheid bereikt moet zijn, nogal kritisch is. Ten einde deze meningen te toetsen,
werd in een gewas, dat met de precisiezaaimachine was gezaaid, door middel van
tussentijdse oogsten en bepalingen van de bladoppervlakten, studie gemaakt van de
interactie standdichtheid en tijdstip van het bereiken van de eindstand.
Nederlands

Graancentrum

Het Nederlands Graancentrum had wederom bemoeiing met alle aspecten van de veredeling, de teelt en de verwerking van graan en in het bijzonder met de door het
centrum gesubsidieerde projecten van onderzoek. Wat de resultaten betreft, kan naar
de verslagen van de desbetreffende instituten worden verwezen.
In het afgelopen jaar verscheen het eerste deel van de landbouw-ecologische graanatlas van Europa onder de titel „Agro-climatic atlas of Europe". Inmiddels werd
verder gewerkt aan de voorbereiding van het tweede deel, „Atlas of cereal growing
areas in Europe", waarvan de concept-inhoud werd vastgesteld.
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Stichting Nederlandse Uiefederatie
Een onderzoek waarbij werd nagegaan in hoeverre het prepareren van Stuttgarter
Riesen plantuitjes op verschillend tijdstip en met gevarieerde tijdsduur van invloed
was op de vroegrijpheid en de opbrengst van een tweedejaars gewas, leverde de volgende resultaten op.
Plantgoed met de maat 8—22 mm doorsnede gaf de hoogste opbrengst na geheel
koude bewaring. Het verschil in opbrengst tussen de diverse warm bewaarde objecten
(25,5—28°C, bewaarduur 2,5—5 maanden) was van geen betekenis. Het bij deze
plantgoedmaat voorkomende percentage bloemstengels en dubbele uien was te verwaarlozen. Evenmin werden verschillen in vroegrijpheid waargenomen.
Warme bewaring van plantgoed van de maat 22—25 mm doorsnede werkte het
vormen van dubbele uien in de hand. Bij deze uien werd in vroegrijpheid een klein
verschil ten gunste van de geheel koude bewaring geconstateerd. De koude bewaring
gaf echter de laagste opbrengst, wat mede te wijten was aan het hoge percentage planten met bloemstengels. Verder bleek, dat aan warme bewaring gedurende tenminste
3 maanden vanaf 15 oktober de voorkeur moet worden gegeven boven het warm
bewaren gedurende een gelijke periode vanaf een later tijdstip.
Nadat reeds eerder was gebleken, dat de zaadopbrengst van uien in gunstige zin
kan worden beïnvloed door de hals van de voor plantgoed bestemde uiebollen af te
snijden, werd nagegaan of deze methode kon worden geperfectioneerd door het plantgoed gedurende een bepaalde periode een warmtebehandeling te geven. Zowel de
snelheid van uitlopen als de vorming van bloemstengels was in het begin van de
groeiperiode het gunstigst bij de objecten, die gedurende drie weken, voorafgaande
aan het planten, waren bewaard bij 15 en 20°C. Naarmate het groeiseizoen vorderde
werd echter het grootste aantal bloemstengels per plant waargenomen bij het plantgoed, dat een temperatuurbehandeling had gekregen van 25°C. Dit gold zowel voor
de partij waar halsafsnijding was toegepast als die, waar deze handeling niet had
plaatsgevonden.
Bij het onderzoek naar de invloed van grondbewerking, uitgevoerd kort voor het
zaaien van de uien en het planten van de sjalotten, werd waargenomen dat de ontwikkeling en de opbrengst van het gewas beter was naarmate de grond tot op een grotere
diepte was losgemaakt.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO
Het middel CCC, dat bij bespuiting van tarwe een verkorting van de halm geeft, heeft
— toegepast bij zomergerst (Zephyr) — geen invloed op de halmlengte gehad.
Uit oogsttijdenproeven bleek, dat naarmate later wordt geoogst (zolang geen verlaging van de kiemkracht optreedt) een hoger extractrendement, een hoger Kolbachgetal en een hogere eindvergistingsgraad in het mout worden verkregen. Daarvoor is
de grotere enzymactiviteit van de later geoogste monsters verantwoordelijk.
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Afdeling Tuinbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het afvallen van bladstelen bij Coleus wordt beheerst door de groeiprocessen aan
weerskanten van de abcissiezone en de veroudering van de weefsels. Een hoge groeistofconcentratie aan het distale einde vertraagt het afvallen, een lage versnelt het. Het
transport van radioactief naftylazijnzuur bleek voor 98,6% van boven naar beneden
te verlopen. Een groot gedeelte wordt in het weefsel gebonden en geïmmobiliseerd. De
snelheid van het transport bleek 7 mm per uur te zijn.
Het gelukte nog niet aan volledig ongedifferentieerde weefsels van judaspenning op
een voedingsbodem knoppen te laten vormen. Zijn de weefsels gedifferentieerd, bijv.
stukjes bladsteel, dan lukt dit gemakkelijk. Wil lage temperatuur bloemaanleg ten
gevolge hebben, dan moeten spruiten aanwezig zijn of worden gevormd tijdens de
koude. De juveniliteit, dit is het onvermogen van de zeer jonge plant om op koude
met bloei te reageren, zetelt in het groeipunt. Men kan bloemen doen ontstaan uit
knoppen geregenereerd uit de zaadlobben, terwijl het groeipunt van deze planten niet
kan bloeien. In tegenstelling tot knoppen, die door bladstek worden geregenereerd,
zijn die welke op blad van de pinksterbloem ontstaan, aanvankelijk juveniel.
Bij de langedagplant Silene armeria bleek, dat na één week lange dag de bloeiinductie in korte dag aanvankelijk voortgaat. De derde en de vierde week korte dag
„desinduceren" echter volledig. Behalve door lange dag wordt bloei ook teweeggebracht door hoge of lage temperatuur (resp. 32° en 5°C) en door gibberellazuur. De
bloeistimulus wordt door enting overgebracht, onverschillig of de inductie door daglengte, temperatuur of gibberellazuur tot stand is gebracht. Een biochemisch onderzoek van de in de plant aanwezige gibberellinen is in gang. Er werden reeds aanwijzingen verkregen, dat bij het begin van de stengelstrekking GA 3 aanwezig is.
Lage temperatuur (5°C) bevordert de bloei van spinazie. De temperatuur tijdens
de zaadzetting had geen invloed op de bloei van planten uit dit zaad, wel op de kieming. De reactie op de daglengte liep bij de verschillende rassen sterk uiteen. Korte
dag kan het bloeiproces in ieder stadium remmen. Iedere behandeling die de groei
remt (ongunstige temperatuur, lage lichtintensiteit, te dichte stand), bevordert het
uitgroeien van de bloeiwijze.
Met groeiregulatoren kon het schieten van sla één tot anderhalve week worden vertraagd. Bij spruitkool werd enig resultaat bereikt met chemische ontbladering.
Bij het onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
TNO uitgevoerde onderzoek over voorkoming van schade door nachtvorst werd gevonden, dat gibberellazuur bij peren niet alleen de vruchtzetting vertraagt maar ook
de schade van één of zelfs twee nachtvorsten opheft. De beste methode van toediening
in de praktijk werd nader uitgewerkt.
Bij appel kon parthenocarpie alleen met GA 4 en GA 7 worden bereikt. Ook het
purine SD 8339 had enig effect.
De remstof Alar remde de scheutgroei en verhoogde de vruchtbaarheid bij het
appelras Stark Earliest. Ook met trijoodbenzoëzuur werd een verschuiving van de
vegetatieve naar de generatieve processen verkregen.
Waarnemingen bij de tulp leidden tot de hypothese, dat koudebehoefte voor kiem34

en bolrustverbreking, lichtbehoefte, produktiviteit, vroegheid, minimum bolmaat
voor bloei, verklistering en zinkervorming nauw gecorreleerd zijn.
Bij boliris was het tot bloei komen in de eerste plaats afhankelijk van de lichthoeveelheid. Verschillende rassen liepen naar lichtbehoefte uiteen, terwijl het verder verschil maakte of kunst- of daglicht werd gegeven.
De omstandigheden waaronder de bollen van tulp en iris waren gevormd, bleken
grote invloed te hebben op de bloei in het volgende seizoen. Dit gold niet voor freesia
en gladiool.
Bij late gladioolrassen mislukt de bloei in korte dag. Mogelijk is dit een gevolg van
een stimulering van de knolvorming door korte dag, waarbij dus de knol in concurrentie treedt met de bloeiwijze. Bij freesia doet zich waarschijnlijk iets dergelijks voor,
met het verschil dat het hier juist lange dag is welke de knolvorming bevordert en de
bloei remt.
Bij anjer bleek lage temperatuur (5°C gedurende minstens 3 weken) de bloemaanleg te bevorderen, mits de planten tijdens de koude minstens 6 bladparen hebben.
De optimale temperatuur voor bloemaanleg was 15°C.
Lange dag vertraagt bij freesia de bloei (bij 24° wordt deze zelfs geheel onderdrukt), maar bevordert het uitgroeien van de bloeiwijze en de ontwikkeling van de
knollen.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Begonnen werd met een onderzoek naar het ritme van de wortelgroei in afhankelijkheid van de bovengrondse ontwikkeling en de vruchtvorming.
Er zijn enkele typische verschillen tussen de remstoffen B9 en CCC naar voren gekomen. B9 werkt remmend op het opengaan van de bloemen, CCC niet. CCC wordt
via de wortels opgenomen, B9 niet.
Bij de paprika werd begonnen met een onderzoek naar de stuifmeelkieming. Een
vroege teelt van dit gewas (plantdatum half januari) was een groot succes. Er is nu
een winterteelt (plantdatum half november) gestart.
C0 2 -toediening tijdens de opkweek geeft bij komkommer regelmatig een duidelijk
gunstig effect. Het resultaat bij tomaat is echter nog niet bevredigend.

Onderzoekingen

over planteteelt zonder aarde

De hierop betrekking hebbende werkzaamheden die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO worden uitgevoerd, vinden plaats
op het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas.
De aandacht ging in de eerste plaats uit naar de invloed van keukenzout op de produktie en de kwaliteit van tomaten. De produktie bleek evenredig af te nemen naarmate het keukenzoutgehalte toenam. Ook het aantal tomaten met neusrot nam toe;
het aantal gescheurde vruchten nam echter af bij hogere zoutconcentraties.
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Een proef met verschillende omstandigheden in het wortelmilieu bij paprika's in
grindcultuur bracht onder meer aan het licht, dat de produktie toeneemt als de bevloeiingsfrequentie wordt opgevoerd. Hogere zoutconcentraties verlagen de produktie;
hierbij is K N 0 3 schadelijker dan NaCl. Een hoger zuurstofgehalte doet de produktie
toenemen, doch het percentage vruchten met neusrot neemt in dat geval af. Een relatief hoge bodemtemperatuur vervroegt de oogst; de totale produktie wordt er echter
nadelig door beïnvloed.
De bevloeiingsfrequentie bij tomaten in grindcultuur bleek reeds in vorige jaren
's zomers grote invloed te hebben op de produktie. In het winterseizoen bleek eenmaal per dag de hoogste produktie op te leveren. De vroegheid was gelijk, ongeacht of
er zesmaal per dag of twaalfmaal per etmaal werd bevloeid. Op de peildatum voor
vroege oogst lag driemaal per dag bevloeien 1 0 % in produktie achter en eenmaal per
dag zelfs 2 5 % .
De komkommer staat bekend als zuurstofbehoeftig in het wortelmilieu. Bij teelt in
voedingsoplossingen, die resp. voor 7 5 % en 4 5 % met zuurstof waren verzadigd,
bleek de produktie aan komkommer evenwel volkomen gelijk te zijn. Er werden aanwijzingen verkregen, dat een verhoging tot 9 0 % de produktie bevordert.
Jaren geleden werd bij anjers een vorm van grindmoeheid geconstateerd. Dit verschijnsel trad nu ook op bij chrysanten. Hoewel de oorzaak nog niet bekend is, bleek
de moeheid bij chrysanten volledig te kunnen worden opgeheven door vóór de teelt
gedurende een week te bevloeien met water, dagelijks aangezuurd tot pH 4. De teelt
geschiedt daarna weer normaal bij pH 6—5. Een gewas, dat eenmaal grindmoeheid
vertoont, herstelt binnen twee weken volledig door de pH tijdens de teelt te verlagen
tot 4. Het gewas ondervond hier geen nadelige gevolgen van.
Ten slotte werd er nog een methode ontwikkeld voor uniforme groei van planten in
watercultuur.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
De oogst van bleekselderij kon door het toepassen van bepaalde opkweekmethoden
aanzienlijk worden vervroegd. Dit kan gunstig zijn voor een toeneming van de belangstelling voor het verse produkt. Verpakt in doorzichtig plastic vormt bleekselderij
een aantrekkelijk produkt, dat vooral bij enkele grootwinkelbedrijven zeer gunstig
werd ontvangen.
Bij een proef met vroege bloemkool (weeuwenteelt) kwam tot uiting dat de zorg
voor een goede opkweek van meer invloed is op het resultaat dan de gebruikte potsoort.
Om de mogelijkheden voor de zeer vroege teelt van prei af te tasten werden verschillende opkweekmethoden toegepast. Zeer goed voldeed het zaaien rond 1 januari
in een warme kas ( ± 20°C) en het verder opkweken bij 10 à 12°C vanaf het moment dat de plantjes 4 à 5 cm zijn.
Het onderzoek in de vroege vollegrondsteelt met het voor Nederland vrijwel onbe36

kende gewas bindsla heeft aangetoond dat de gevoeligheid voor rand daarvan aanmerkelijk groter is dan bij kropsla.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Op de proeftuin voor kleinfruit werd naast het rassenonderzoek ook speciale aandacht besteed aan de teelttechniek van de verschillende gewassen. In het bijzonder
werden — in het kader van een mogelijk mechanische oogst —• de verschillende
plantsystemen en snoeimethoden bij zwarte bessen bestudeerd.
Getracht werd om door een ander plantverband de opbrengst van de doornloze
braam, speciaal in de eerste jaren, te vergroten. Meer aandacht werd besteed aan de
commerciële mogelijkheden van een nateelt van aardbeien met gebruikmaking van
remonterende rassen.
Verschillende groeiregulatoren (B9, gibberellazuur, TIBA, MH) werden op hun
werking onderzocht.
De ervaringen met de chemische bloem- en vruchtdunning bij appel en pruim werden verder aangevuld. Voor chemische dunning op appel en pruim werd een praktijkadvies opgesteld.
Bij de bestuiving van appel en peer moet blijkens de resultaten van proeven ook
betekenis aan de wind worden toegekend.
In een potproef met Golden Delicious werd geen verschil in bloemknopvorming tussen steeds rechtopstaande en tijdelijk horizontaal opgestelde boompjes waargenomen.
Wel bleek er een relatie te bestaan tussen het tijdstip van beëindiging van de scheutgroei en het tijdstip van bloei in het volgend jaar.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

De vele reeds bereikte resultaten bij de vermeerdering leidden er toe, dat steeds meer
zeer moeilijk te kweken gewassen bij het onderzoek worden betrokken.
Bij het enten van berken was opmerkelijk, dat in het bijzonder laat enten in mei
een zeer goed resultaat gaf. Het enten van Cornus controversa ,Variegata' en Cornus
alternifolia ,Variegata' gelukte wederom het beste op Cornus alba ,Elegantissima'.
Een verheugend succes was het hoge slagingspercentage bij het enten van Picea breweriana op Picea abies in augustus bij toepassing van dezelfde entmethode als bij
blauwe sparren gebruikelijk is. Bij Picea omorika ,Nana' verliep zowel in het voorjaar als in de zomer het enten op Picea abies gunstig. Liriodendron tulipiferum
,Aureomarginatum' werd met goed resultaat in maart geënt in de kas op in pot staande onderstammen. Acer negundo ,Variegatum' bleek in de kas zowel in de nawinter
als in de zomer met goed succes geënt te kunnen worden. Magnolia watsonii slaagde
goed op gepotte stammen van Magnolia sieboldii.
Met zomerstek werden hoge slagingspercentages verkregen bij de Acer palmatumvariëteiten ,Atropurpureum', ,Elegans', ,Elegans Purpureum' en ,Osakazuki'. Bij coni37

ferenstek gaf captan weer een aanzienlijk betere beworteling. Hetzelfde geldt voor
Rhododendronstek. Stek van Abies balsamea ,Nana' bewortelde in de herfst met bodemwarmte zeer goed. De nieuwe Azalea viscosa-kruisingen ,Rosata' en ,Arpège'
blijken van buitenhout goed gestekt te kunnen worden. Interessant was de ervaring,
dat bij het stekken van Betuia verrucosa ,Youngii' en ,Laciniata' onder waternevel
het resultaat aanzienlijk verbeterd kon worden door het blad regelmatig met TMTD
te bespuiten.
Bespuitingen met het groeiremmingsmiddel B9 had een duidelijk remmende invloed op azalea's. Tevens kwam hierbij tot uiting dat met name bij Japanse azalea's
het gewas in de herfst beter afrijpt, waardoor de winterhardheid wordt bevorderd.
Bij Hortensia éénkoppers kon door een bespuiting met B9 het aantal geknopte planten worden vergroot.

Proefstation voor de Bloemisterij
Koolzuurbemesting verbeterde soms de opbrengst en steeds de kwaliteit van de roos
,Geheimrat Duisberg' en de anjer ,White Sim'.
Groeiremmende stoffen zijn beproefd bij Chrysant (potplant), Azalea, Poinsettia
en enkele trekheesters. Poinsettia reageert alleen goed op CCC bij een grondbegieting.
Voor de andere gewassen komt vooral B9 in aanmerking. Het effect bij trekheesters
is nog onvoldoende bekend. Vriesea splendens legt meer bloemknoppen aan na behandeling met BOH (2-hydroxyaethylhydrazine) dan na een behandeling met acetyleen. De bloei-inductie is één tot enkele dagen na behandeling voltooid. Uit oriënterende proeven bleek, dat ook bij andere Bromeliaceae resultaten met BOH te verwachten zijn.
In verband met de bloembewaring werd de invloed van een aantal stoffen op houdbaarheid en verdamping van enkele snijbloemen onderzocht.
Bij Nerine begint meer klaarheid te komen in de voor een goede bloei vereiste temperatuurbehandeling van de bollen.
Afdeling BloemboUenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Een begin is gemaakt met de studie over de differentiatie van het vegetatiepunt in de
irisbol; speciaal de bloemvorming heeft de aandacht. Eén van de belangrijkste vraagstukken is nog steeds het optreden van bloemverdroging tijdens het forceren van
Hollandse irissen. Aangetoond kon worden, dat er een strikte relatie bestaat tussen
het percentage van de bloemen, dat zich normaal ontwikkelt en de hoeveelheid licht,
die de plant door middel van een kortere of langere belichtingsperiode kreeg toegediend. Desondanks kon in andere proeven geen verbeterend effect van bijbelichtingen
worden waargenomen. Het is tot nu toe niet gelukt met behulp van gibberellazuur en
indolazijnzuur de groeistagnatie, die het verdrogen van de bloem tot gevolg heeft, op
te heffen. Ook hebben proeven met röntgenbestraling tijdens de koeling van de bol
geen positieve uitzichten gegeven.
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Het onderzoek naar de beste temperatuurbehandeling voor de vroege bloei van
Iris ,Wedgwood' heeft aangetoond, dat een bolbehandeling van 3 dagen 40° + 2
weken 30° + 6 weken 9° + 2 weken 17° betere resultaten geeft dan de vroeger toegepaste en geadviseerde behandeling van 2w35+ 3d40+ 6w9+ 2wl7. De vraag is
echter of bij toepassing in de praktijk het probleem van de „driebladers" niet weer
wordt opgeroepen.
Wat de geremde bloei van Iris ,Wedgwood' betreft is aandacht gegeven aan het late
planten, wat in de praktijk de meeste moeilijkheden geeft. Uit diverse proefnemingen
is gebleken, dat een behandeling van 6 weken 17° na de remming en voor het planten
nog steeds het beste resultaat afwerpt.
Bij de proeven met tulpen die na een speciale koelbehandeling (9 weken bij 5°C)
direct in een warenhuis geplant en in bloei getrokken kunnen worden, werden goede
resultaten bereikt met een bolbehandeling vóór de koeling bij 20°C tot het ontwikkelingsstadium van de bloem is bereikt, gevolgd door een bewaring van 2 weken bij
17°C. Op deze manier kon een groot aantal cultivars van tulpen vóór Kerstmis in
bloei worden getrokken in de volle grond. Ook bleek dat dezelfde zgn. 5°-behandeling van tulpen reële mogelijkheden biedt voor de teelt in rolkassen. Hyacinten, gekoeld bij temperaturen van 5—9°C geven mogelijkheden tot eenvoudige huisbroei
zonder dat hiervoor een donkere en koele kelder nodig is. Een moeilijkheid vormt nog
het optreden van bewaarziekten in februari en later.
Het onderzoek naar de invloed van de plaats van vorming van jonge tulpebollen
in de moederbol op de groei van deze nieuwe bollen bleek perspectieven te bieden
voor betere selectie- en teeltmethoden, die kunnen leiden tot verhoging van de opbrengst.
Proeven over vegetatieve vermeerderingsmethoden van lelies wettigen de verwachting, dat in 1966 een goed advies aan de praktijk kan worden gegeven.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de invloed van het weer op de
groei van appelvruchten. De vruchtdiameter bleek in de nacht en vroege morgen toe
te nemen, overdag echter af te nemen. Deze dagelijkse variaties hangen vermoedelijk
nauw samen met de dagelijkse veranderingen van de luchtvochtigheid.
In samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond werd een
onderzoek begonnen naar het verband tussen de vegetatieve ontwikkeling en de
vruchtzetting bij appel en peer.
Voorts werd een aanvang gemaakt met een studie over de verschillen in oogstklimaat in Nederland, speciaal met betrekking tot de granen.
Er werd verdere medewerking verleend aan een onderzoek van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie naar de mogelijkheid van maaidorsen van granen in afhankelijkheid van het vochtgehalte van stro en korrels.
De resultaten van de micrometeorologische metingen in gewassen van verschillende
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structuur, i.e. tarwe en aardappelen, toonden aan dat het dagelijkse temperatuurverloop in een gesloten tarwegewas niet wezenlijk verschilt van dat in een gesloten aardappelgewas. Het temperatuurniveau is in tarwe in het algemeen een weinig lager dan
dat in aardappelen.

Centrum voor Plantefysiologisch

Onderzoek

Er werd een nadere analyse gemaakt van de stoffen uit suikerbietresten, die kiem- en
groeiremming bij vlas kunnen teweegbrengen. Ten aanzien van betaïne was het resultaat negatief. Daarna werd een onderzoek ingesteld naar bestanddelen in de suikerbietresten, die remming kunnen geven. Van de verschillende fracties, die na extracties
waren verkregen, bleek het residu en de fracties met aminozuur, organisch zuur en
suiker enige kiemremming te geven. Een duidelijke groeiremming werd alleen bij de
organische zuurfractie gevonden; het oxalaat-ion in deze fractie was hiervoor verantwoordelijk. Wat er gedurende de afbraak van de suikerbietresten plaatsvindt, vereist
nog nader onderzoek.
De veldproeven ten behoeve van het onderzoek naar de achtergrond van het opbrengstverhogend effect van een DNOC-bespuiting in winterrogge mislukten door het
zeer slechte weer. De op het laboratorium uitgevoerde stikstofanalyses in gewasmonsters leidden tot interessante resultaten. Later toegediende stikstof werd in kortere
tijd geheel opgenomen; de met DNOC bespoten planten bleken hiertoe nog later in
het seizoen in staat dan planten op de controleveldjes. De waarnemingen komen geheel overeen met de resultaten van de analyses van de wortelgroei, waarbij bleek, dat
de wortelstelsels van met DNOC behandelde winterroggeplanten die van controleplanten in gewicht hebben overtroffen, wanneer de bovengrondse delen nog een achterstand hebben. Omdat de versterkte bovengrondse groei, die de opbrengstvermeerdering teweegbrengt, dus het gevolg lijkt van een verhoogde activiteit der wortelmeristemen, is de opname van DNOC door wortels en het transport en de stofwisseling in de wortels nader geanalyseerd. Hierbij werd gevonden, dat DNOC in subletale
concentraties vlot wordt opgenomen en dat het met de transpiratiestroom wordt vervoerd. Gedurende de verdere groei in DNOC-vrij milieu vindt praktisch geen redistributie meer plaats.
Het onderzoek over de kiemrustbreking met behulp van chemische regulatoren
leidde tot de ontwikkeling van een snelle en betrouwbare methode om de kiemrust van
tarwezaden te breken met gibberelline. Van deze methode werden nog enkele varianten nader onderzocht, o.a. met gerst, dat minder goed de anaërobiosis gedurende de
onderdompeling verdraagt.
Inmiddels heeft het succes van de kiemrustbreking van tarwezaad met gibberelline
bij keuringsdiensten van de NAK geleid tot een poging ook de kiemrust van aardappelogen met gibberelline te breken, ten einde de omslachtige en riskante rinditemethode te vervangen. Samen met de NAK werd een groot onderzoek op praktijkschaal uitgevoerd, waarbij de werkingen van verschillende gibberelline- en B9-oplossingen apart, tezamen en na elkaar, aan honderden monsters van tal van rassen is na-
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gegaan. De resultaten waren bijzonder gunstig. Het is mogelijk gebleken een snelle
en veilige methode te ontwikkelen, die zo nodig voor bepaalde rassen eenvoudig te
variëren is. Uit proeven met ziek materiaal blijken symptomen van virusziekten minstens even goed en meestal beter op te treden dan na rindite-behandeling. Dit geldt
zowel de visuele als ook de serologische toets. Hoewel niet zoals bij de rindite-methode zieke ogen weggeselecteerd worden, treedt toch veel minder rotting op. Rot kan
eventueel goed bestreden worden door terramycine aan de dompelvloeistof toe te voegen, doch dit antibioticum geeft tezamen met B9 vertraging in de opkomst. Zonder
B9 heeft het geen nadelige invloed.
Het onderzoek met de enige stof, die belooft doeltreffend te zijn tegen het legeren
van granen, CCC, is thans zo ver gevorderd, dat het Centrum hier geen actief aandeel
meer in behoeft te hebben. Wel is onderzoek in voorbereiding met nieuwe antilegeringsstoffen, de fluoreenderivaten.
Bij de proef over de verkorting van de jeugdfase ter versnelling van de veredeling
van vooral appel en peer, die in samenwerking met het Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen wordt verricht, vertoonden de Lord Lambourne-appelzaailingen
van 1959 na een tweetal bespuitingen met 2 g B9 per 1 veelbelovende knoppen, die
eerder begonnen te schuiven dan bij de onbespoten boompjes. De meeste bleken echter bladknoppen te zijn.
Bij het toetsen van de aanwezigheid van Y-virus in aardappelmateriaal door uitwrijven van perssap op bladcoupes van A 6 (Solanum tuberosum var. X S. demissum), ondervinden Keuringsdiensten van de NAK hinder van het vergelen van de
coupes gedurende de incubatieperiode. Alleen kininen waren in staat het verouderen
gedurende de incubatietijd af te remmen, mits de incubatie plaatsvindt in donker of
bij zwak licht.
Uit het onderzoek over de mechanismen van het aminozuurtransport in de tomateplant werd geconcludeerd, dat tijdens het passief transport van aminozuren door de
houtvaten opname plaatsheeft, speciaal van L-a-alanine en glycine, gepaard gaande
met een zeer snelle afbraak (decarboxylatie). Deze opname geschiedt blijkbaar stereo-specifiek, want D-a-alanine wordt niet geabsorbeerd (en uiteraard ook niet afgebroken). Niet alle natuurlijke L-aminozuren worden echter geabsorbeerd, zoals blijkt
uit proeven met glutaminezuur. Hoewel het erop lijkt, dat speciaal de dicarbonzuren
onder de aminozuren niet opgenomen zouden worden, is de voor de hand liggende
verklaring, dat zij door de negatieve lading van de houtvatenwand niet geadsorbeerd
zouden worden, niet houdbaar. Zeer recent onderzoek toonde dit aan.
De proeven over de invloed van een oplopende reeks kaliumconcentraties op de
groei van maïs, gekweekt in een hoaglandoplossing waaraan per liter 3 g keukenzout
was toegevoegd, waren gericht op een nevenverschijnsel, dat zich bij het kweken van
maïs in watercultuur voordoet, nl. het onvoldoende ontplooien van het jonge blad.
Het ene maïsras bleek gevoeliger te zijn dan het andere. Bij een hoge ionenconcentratie (de volledige oplossing in een sterkere concentratie) werd het verschijnsel vaker
waargenomen dan in een minder geconcentreerde oplossing. Een hoge keukenzoutconcentratie bevordert het verschijnsel. Ook bij een hoge lichtintensiteit, vooral in het
voorjaar, treedt het verschijnsel veelvuldiger op.
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Het onderzoek over de incompatibiliteit van meloen/Cucurbita was in hoofdzaak
gericht op drie aspecten. In de eerste plaats werd nagegaan welke invloed stikstofvoeding heeft op de groei en de chemische samenstelling van geënte meloenplanten. Het
bleek dat dit zeer complex in elkaar zit, zodat nog geen conclusies konden worden
getrokken. Voorts werd de invloed van de temperatuur op het assimilatentransport
uit het onderstamblad naar de wortels en daarmee op het functioneren van de gehele
entcombinatie onderzocht. De maximum temperatuur, waarbij nog assimilatentransport uit het onderstamblad naar de wortels plaatsvindt, bleek te liggen in de omgeving
van 47,5°C; bij deze temperatuur trad een irreversibele beschadiging van het behandelde stengelsegment op, resulterend in het afsterven van de gehele entcombinatie.
Ten slotte werd de entplaats aan een anatomisch onderzoek onderworpen. Daar de al
of niet aanwezigheid van zetmeel in ent en/of onderstam en de relatieve hoeveelheden
callose van groot belang zijn in dit onderzoek, werd eerst een kleuring uitgewerkt, die
een goede kleurdifferentiatie tussen zetmeel en callose mogelijk maakt, ook bij aanwezigheid van slechts kleine hoeveelheden, en die een goede duurzaamheid heeft. Tot
dusver verkregen resultaten tonen aan, dat de floeemweefsels van ent en onderstam
als totaal soepel op elkaar aansluiten. De structuur van de afzonderlijke elementen,
met name de zeefvaten, schijnt echter geenszins normaal te zijn, wat zou wijzen in de
richting van een abnormaal functioneren van de entovergang als oorzaak van het in
deze combinatie geconstateerde ontbreken van een assimilatentransport van ent naar
onderstam.
In een aantal experimenten werd nagegaan in hoeverre er nog bij zeer lage concentraties groeistof metabolische omzettingen plaatsvinden. Met behulp van met C14 gemerkt naphthylazijnzuur werd gevonden, dat met 10~*M donor concentratie geen
omzetting in het weefsel optrad binnen een proefduur van 7 uur. Berekening van de
hoeveelheid groeistof, welke in het transportsysteem aanwezig is (zodanig dat er nog
geen metabolische omzettingen plaatsvinden), bracht aan het licht, dat bij een concentratie van 2 tot ca. 22 X ÏO-"* ^agr NAA per mg drooggewicht nog geen aantoonbaar groeistofmetabolisme optreedt. Met getritieerde groeistof bleek ook bij 1 0 - 7 M
op de chromatogrammen activiteit aanwezig te zijn, welke niet identiek was met NAA.
De chemische identiteit kon niet worden vastgesteld.
Mochten de gegevens, verkregen met C14 gemerkte NAA voldoende reproduceerbaar blijken, dan zou hieruit geconcludeerd moeten worden dat inderdaad de glucoseverestering, de conjugatie met asparaginezuur en de hydroxylering opgevat dienen te
worden als detoxyficaties. De vraag in hoeverre het conjugaat auxine-asparaginezuur
later weer wel van fysiologisch belang voor de groei is, kon nog niet beantwoord
worden.
Een hypothese werd opgesteld over het groeistoftransport in parenchymatisch weefsel. In deze opvatting wordt aangenomen, dat het transport van groeistof voornamelijk
plaatsvindt in de symplast. In het transport kunnen drie mogelijk beperkende stappen
worden onderscheiden, en wel de opname, het transportsysteem in het cytoplasma en
de afgifte.
De gegevens over de invloed van TIBA op het calciumtransport werden nader geverifieerd.
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Het onderzoek is voornamelijk bepaald tot enige aspecten van de fotobiologie. Het
specifiek energetische effect van het licht werd onderzocht bij de fotosynthese; de
niet-specifieke energetische invloed van het licht verkreeg aandacht bij onderzoekingen over de transpiratie en de wateropname.
Bij het onderzoek naar het verband tussen de concentratie van diverse fosforverbindingen en de snelheid van de fotosynthese bij kroosplanten (Lemna minor) werd
een begin gemaakt met metingen van de snelheid van de lichtfosforylering in vivo;
daarbij werd getracht bij overgang van donker naar licht bij afwezigheid van C 0 2
de verandering in de verdeling van fosfor over verschillende, bij de fotosynthese betrokken fosforverbindingen te meten.
Voortzetting van het onderzoek naar de remmende invloed van enige herbiciden
op het fotosyntheseproces bracht aan het licht, dat 4.10—6M simeton de 0 2 -ontwikkeling bij het groenwier Scenedesmus voor 5 0 % remt; 2.10~~7M DCMU doet hetzelfde.
De grootste remming treedt op als de fotosynthese licht-gelimiteerd is. Uitwassen heft
bij beide herbiciden de remming volledig op.
De onderzoekingen naar het rendement van het licht bij massacultuur van Scenedesmus bevestigden de bruikbaarheid van N H 4 N 0 3 en NH4C1 als N-bron, en de
geringere geschiktheid van ureum. Snelle groei leidt bij nitraattoevoer in het algemeen tot een ongewenst hoge p H ; men kan in dunne lagen van dichte suspensies met
grote groeisnelheid de voedingsoplossing zonder schade met K H 2 P 0 4 bufferen. Verder bleek, dat de variabiliteit van het uitgangsmateriaal grote invloed heeft op de
grootte van het rendement. Voorts werd de invloed van de belichtingsduur op het
lichtrendement onderzocht, zowel bij het kweken in dunne als in dikke lagen. Wat
betreft het temperatuuroptimum: dit bleek bij continue belichting bij 35° te liggen.
Het onderzoek naar de drogestofopbrengst van spontane vegetaties werd voortgezet. In twee horizontale veldjes werd met behulp van gaasschermen een lichtintensiteitsreeks ingezet; met behulp van periodiek oogsten werd de drogestofproduktie vervolgd. Onder de bolgewassen werden de ui en de boliris ,Wedgwood' onderzocht, niet
alleen op drooggewichtstoename van de verschillende delen van de plant (wortels,
bladeren, stengel, bloemen, bollen), maar ook op morfologische en anatomische
eigenschappen. Zowel de lichtintensiteit als de dagelijkse belichtingsduur werden gevarieerd. Meting van het effect van gevarieerde belichting op de temperatuur van
lucht en bodem liet zien, dat de luchttemperatuur op zonnige dagen tussen 100%
(vol daglicht) en 1 2 % licht op 10 cm van de grond 4°C kan bedragen, maar dat de
grondtemperatuur op 6 cm diepte in dat geval wel 8 à 10°C kan verschillen. Met
reflecterende en isolerende grondbedekking kon dit verschil in grondtemperatuur tot
2° worden gereduceerd.
Bij Taraxacum officinale, die wegens de homogeniteit van het materiaal een geschikte proefplant vormt, vertoonde het drooggewicht van de totale plant en ook dat
van bladeren en wortels een vrijwel lineair verband met de lichtintensiteit. De relatie
drooggewicht wortel en drooggewicht blad nam sterk toe gedurende het seizoen, vooral
door de teruggang van het bladgewicht. Er was weinig invloed van de lichtintensiteit
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op deze verhouding, wellicht mede doordat de wortel tevens als belangrijk reserveorgaan fungeert.
Bij het onderzoek naar de fotosynthese van cultuurgewassen, dat onder auspiciën
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO wordt uitgevoerd,
werd bij verschillende gewassen de invloed van de temperatuur op de fotosynthese
onderzocht. In gewone lucht (0,03% C0 2 ) is ook bij hoge lichtintensiteiten de fotosynthese over een groot traject onafhankelijk van de temperatuur: bij maïs ligt dit
traject tussen 26 en 38°C, bij zonnebloem en biet evenwel tussen 15 en 27°C. De
fotosynthese van maïs ondervindt dus eerder de invloed van dalende temperatuur dan
de beide andere gewassen. Niettemin blijft bij maïs de absolute fotosynthesesnelheid
beneden 26°C groter, totdat de temperatuur is afgenomen tot 17°C. De verklaring
van de temperatuurafhankelijkheid bij maïs tussen 17 en 26°C wordt gezocht in een
grotere potentiële capaciteit van het transportproces voor C 0 2 ; tussen 17 en 26°C
kunnen dan bij maïs temperatuur-afhankelijke deelprocessen de fotosynthesesnelheid
bepalen, terwijl bij biet en zonnebloem bij 15°C deze deelprocessen al een grotere
capaciteit hebben dan de relatief kleine transportsnelheid voor C 0 2 .
Een lichtmeting ten behoeve van fotosyntheseonderzoek moet rekening houden met
de fotosynthetische werking van het gemeten licht. De spectrale gevoeligheid van geen
enkele lichtmeter komt overeen met het actiespectrum van de fotosynthese. Dit is van
ondergeschikt belang, zo lang de relatieve spectrale energieverdeling van de gemeten
straling constant is. Bij het daglicht is er verschil in lichtkwaliteit tussen zonne- en
hemelstraling, bovendien verandert de lichtkwaliteit zeer sterk door reflectie of doorlating door bladeren. Bij enkele veel gebruikte meters werd de invloed hiervan op de
verhouding tussen gemeten en fotosynthetisch actieve straling berekend. Vooral bij
infrarood-gevoelige meters treden grote onzekerheden op (50—100%) ; bij meters,
waarvan de gevoeligheid praktisch beperkt is tot het fotosynthetisch actieve deel van
het spectrum, kan de onzekerheid ook nog wel enkele tientallen procenten bedragen,
met name bij meting van door een gewas doorgelaten of gereflecteerde straling. Bij de
interpretatie van metingen moet hiermee rekening worden gehouden.
Het onderzoek naar fotosynthese en koolhydraatstofwisseling in verband met bladrolvirus-aantasting, dat eveneens onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO werd verricht, werd afgesloten met een publikatie.
Bij het onderzoek over wateropname en transpiratie werd de invloed van verschillende chemische verbindingen met lange C-keten op de waterpermeabiliteit onderzocht. Was decenylbarnsteenzuur reeds bekend om de waterpermeabiliteit vergrotende werking, cetyltrimethylammoniumbromide en tridecylimidazoline bleken in dit
opzicht tienmaal werkzamer te zijn. Dit werk houdt verband met onderzoek naar een
verbinding, die parallel aan verhoging van de waterpermeabiliteit, de resistentie tegen
droogte en vorst verhoogt. Een mogelijk verband van deze resistentie met het vorstgevoelige, in de celmembraan voorkomende enzym ATP-ase wordt onderzocht. Bij
het onderzoek naar de betrekking tussen waterhuishouding en groei werd de relatie
tussen deze zuigspanning, de wateropname van de wortels en de turgescentie van de
bladeren bestudeerd.
Ten aanzien van de talrijke stimulaterische effecten van het licht werd het onder-
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zoek op het gebied van de morfogenese en de fotoperiodiciteit voortgezet.
Hiertoe behoort het onderzoek naar het ontstaan van zon- en schaduwbladeren.
Bij hoge lichtintensiteit vormt de onderzochte plant (Populus robusta) meer, grotere
en dikkere bladeren met hoger chlorofylgehalte dan bij lage lichtintensiteit, althans
indien het wortelmilieu de plant toestaat voldoende water op te nemen. Vermoed
wordt, dat de in de tijd vrij sterke variatie van de fotosynthesesnelheid, waargenomen
aan eenzelfde blad in situ, verband houdt met variërende watervoorziening.
Bij het onderzoek van het fytochroom — het pigment, dat bij verschillende morfogenetische reacties die rood-infrarood antagonisme vertonen, een rol speelt — werd
geen directe correlatie tussen het gehalte aan fytochroom en de fysiologische gevoeligheid van de plant voor licht gevonden. Men zou kunnen veronderstellen, dat er onderscheid bestaat tussen het actieve fytochroom en het totaal fytochroom, zoals dit spectrofotometrisch wordt gemeten. Op grond van metingen bij lage temperatuur
(—196°) werd geconcludeerd tot het bestaan van vier fytochroomcomponenten, die
niet langs zuiver fotochemische weg in elkaar worden omgezet. Bij Lemna minor in
heterotrofe cultuur, werd gevonden dat een rood-bestraling, die het fytochroom in de
infraroodgevoelige vorm brengt, de vermenigvuldiging en het uitgroeien der plantjes
bevordert. Op grond van waarnemingen, verricht na toediening op verschillende tijdstippen van een antagonistisch werkende infrarode bestraling, werd waarschijnlijk
gemaakt, dat bij in het donker opgekweekte planten het fytochroom voornamelijk
voorkomt in een (na belichting) labiele vorm, maar dat de fysiologische werkzaamheid bij een kleine fractie fytochroom berust, die in een stabielere vorm voorkomt.
Onderzoekingen naar de betrekking tussen lengtegroei en fytochroomconcentratie
wezen uit, dat lange erwten en dwergerwten wel sterk verschillend lichtgevoelig zijn,
maar dat de fytochroomhuishoudingen identiek zijn. Er bestaat waarschijnlijk een
verschil in de koppeling van het fytochroom aan de niet-lichtgevoelige volgreacties
van het fotoformatieve systeem. Ook bij komkommerkiemplantjes werd getracht lengtegroei en fytochroomconcentratie na rood-infrarood bestralingen op elkaar te betrekken; een relatie leek slechts mogelijk door aan te nemen dat er meer dan twee fytochroomvormen voorkomen.
Het bestuderen van de fotoperiodiciteit van de langedagplant Hyoscyamus niger
werd hervat. Hierbij werden enerzijds intensiteit en spectraalgebied gevarieerd, anderzijds werd naar kweekmethoden gezocht, waarbij met minimale fotosynthese kan worden volstaan, ten einde de fotoperiodische reactie als zodanig te kunnen bestuderen.
Bovendien werd onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de uieplant onder
invloed van lichtintensiteit, lichtkleur, daglengte en temperatuur. Er bleek, dat lange
dagen wel de bolontwikkeling stimuleren door grotere fotosynthese-overschotten,
maar dat hierbij toch ook een echte fotoperiodische stimulering optreedt, waarbij het
langgolvige deel van het spectrum belangrijk is.
Bij het onderzoek over de bladgroei van sla werd aandacht geschonken aan verschillen in de groei en ontwikkeling van een aantal praktijkrassen, zoals deze naar
voren komen in de verschillende teelten. Verder werd begonnen met de werking van
enkele remstoffen, nl. B9 en CCC, op de groei van sla na te gaan.
De bladvorm van Taraxacum officinale bleek afhankelijk te zijn van de lichtinten45

siteit: hoe meer licht, hoe dieper insnijdingen er optreden. Een basisbelichting van 6
uur wit licht (50.000 erg/cm 2 s e c ) , gevolgd door een bijbelichting van 8 uur rood of
blauwlicht (hetzij 9.000 hetzij 1.000 erg/cm 2 sec.) leidde tot ingesneden bladeren,
in tegenstelling tot een bijbelichting van ver-rood licht, die afgeronde bladeren deed
ontstaan. Bij een basisbelichting van 20.000 erg/cm 2 sec. wit licht treden steeds afgeronde bladeren op. Bij een bijbelichting met infrarood was de lengte/breedte-verhouding van het blad belangrijk toegenomen, onafhankelijk van de intensiteit van het
witte licht van de basisbelichting.

Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit

te Leiden

Het voor de landbouw van belang zijnde onderzoek op dit laboratorium had in de
eerste plaats betrekking op het mechanisme van K-, Rb-, Cs- en Na-opname door
gerst- en maïswortels en de verdeling van deze ionen over wortel en spruit.
Voorts ging de aandacht naar de invloed van Ca op de selectiviteit van de ionenopname door gerst- en maïswortels en het verdere transport naar de spruit.
In wortels van Engels raaigras werd de N0 3 -opname en de NO s -reductie onderzocht.
De invloed van de spruit op de stikstofbinding van wortelknolletjes en de NH 4 - en
NOj-opname, alsmede de ademhaling en de ketozuurstofwisseling van wortels werden
bij Soya onderzocht.
Ten slotte werd nog onderzoek gedaan over de initiatie en de ontwikkeling van
wortelknolletjes bij de erwt en over de indolazijnzuurstofwisseling van wortels en
wortelknolletjes bij lupine.
Onderzoekingen

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

In het vorige verslag werd vermeld, dat onder anaërobe omstandigheden en in normale lucht gekweekte wortels van jonge gerstplantjes het vermogen tot celwandvorming gelijk is, wanneer ze onder gelijke zuurstofspanning worden gebracht. Daar de
anaëroob gekweekte plantjes minder celwand bezitten, werd gezocht of er een verschil
in cellulosevorming was.
De anaëroob gekweekte wortels bleken (radioactieve) suikers veel sneller in hun
celwanden als wandstof vast te leggen. Daar de totale hoeveelheid gevormde celwand
bij deze wortels niet groter is dan bij normale, moeten dus de celwand vormende enzymen en de celwand afbrekende enzymen grotere activiteit bezitten. Dit gaat gepaard
met de reeds eerder gevonden grotere ionenopname en grotere ademhaling. In het
algemeen schijnen dus de enzymactiviteiten door de anaërobe omstandigheden toe te
nemen. Dit berust niet, of slechts gedeeltelijk op een vergroting van de hoeveelheid
enzymen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen, met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO.
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Rijksproefstation voor Zaadcontrole
De introductie van precisiebietezaad en het steeds groeiende gebruik hiervan maakte
het nodig allerlei detailgegevens te verzamelen, o.a. over het vinden van een doelmatige werkwijze voor het vaststellen van het aantal korrels per kilogram, de mogelijkheid om het aantal korrels in een partij uit te drukken, niet per gewichtseenheid doch
per volume-eenheid, en de werking van de precisiebietezeef. Voorts werd een studie
gemaakt van de kiemmethoden van dit nieuwe zaadtype.
Verder werd onderzoek verricht inzake „uniform blowing" van Poa pratensiszaden, een onderzoekmethode die door de ISTA bindend is verklaard.
Veel aandacht werd besteed aan het ontwerpen van een monster deelmachine voor
zaaizaden, die de bemonstering met de hand geheel zal moeten uitsluiten.
Voor een aantal zaadsoorten werd de methodiek van het tellen der chromosomen
nader uitgewerkt als hulpmiddel voor identificatie van soorten en/of selecties (timothee; schapegras contra hardzwenkgras; Brassica napus contra B. rapa).
Er werd medegewerkt, in nationaal en internationaal verband, aan systematisch
onderzoek over kiemmethoden, in het bijzonder bij bloemzaden.
Ook de toepassing van GA3 (giberelline) ter versnelling van de kiemkrachtsbepaling werd nader onderzocht.
De proeven om Poa annua te scheiden uit andere Poa-soorten leverden geen positief resultaat op.
De antagonistische beïnvloeding van bacteriën op schimmelontwikkeling vormde
een belangrijk onderwerp van studie. Deze invloeden bemoeilijken de standaardisering van het onderzoek op de kwantitatieve aantasting door parasitaire schimmels.
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Bij de aardappel begint het onderzoek dat beoogt goede géniteurs met resistentie tegen
de belangrijkste virusziekten te verkrijgen, duidelijke vorderingen te maken. Combinatie van verschillende resistenties werd verkregen in materiaal, dat in algemeen landbouwkundige kwaliteiten reeds op een behoorlijk niveau staat.
Het onderzoek naar schurftresistentie werd uitgebreid, zodat thans aan de ontwikkeling van de toetsmethoden, het opbouwen van géniteurs en het bestuderen van de
genetische achtergrond in behoorlijke omvang wordt gewerkt.
Het aardappelmoeheidsonderzoek is zover gevorderd dat de particuliere kwekers
in ruime mate konden worden voorzien van selectiemateriaal, waarin de resistentievorm van de soort Solanum verneï voorkomt. Rassen in het bezit van deze resistentie,
zouden de aardappelteelt op meer dan 9 5 % van het met aardappelmoeheid besmette
areaal mogelijk maken. Resistentie tegen het fysio ABCD, dat op de overige besmette
5 % voorkomt, is gevonden in S. oplosense en S. leptophyes.
Het kwaliteitsonderzoek is voornamelijk gericht op consumptiekwaliteit. Een omvangrijk populatieonderzoek, waarin veel Bintjehybriden zijn opgenomen, moet ertoe
leiden dat op dit moeilijke probleem meer vat wordt verkregen. In samenwerking met
het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werd een aantal
zaailingen op chipskwaliteit onderzocht. Aan de bepaling van het suikergehalte, belangrijk voor de chipskwaliteit, wordt veel aandacht besteed.
Het onderzoek over resistentie tegen Phytophthora infestans betrof vooral de veldresistentie.
Bij het haploïdie-onderzoek werden ruim 70 nieuwe haploïde zaailingen gevonden
De manlijke steriliteit van deze primaire haploïden beperkt de combinatiemogelijkheden. Zo nu en dan treden echter uitzonderingen op, zodat kruisingen mogelijk zijn
in de tweede generatie vormen de steriliteitsverschijnselen dan geen probleem meer,
Hierdoor konden reeds ca. 1.000 kruisingszaailingen voor observatie worden opge
kweekt. Er werd een begin gemaakt met de opbouw van een genenreservoir op di
haploid niveau.
De Wageningse Aardappel Collectie (WAC) werd uitgebreid met ca. 200 herkomsten van verschillende Solanumsoorten. Het onderzoek aan de collectie omvat vooral
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de soorten S. bulbocastanum, S. verrucosum, S. andigenum, S. chacoense, S. polytrichon, S. acaule, S. phureja en S. stenotanum.
Het mutatie-onderzoek bij aardappel is er vooral op gericht chimaere-vorming te
voorkomen door de ontwikkeling van adventief spruiten te bevorderen. Dit onderzoek
vereist een sterk fysiologische aanpak.
In zomertarwe werd voor het eerst een aantal selecties met een aanmerkelijk betere
bakwaarde dan die van de gangbare Westeuropese rassen aan de kwekers afgegeven.
Hoewel in dit materiaal het opbrengstvermogen van onze huidige rassen nog niet bereikt is, is het waardevol als géniteur. Eigenschappen als resistentie tegen gele en
bruine roest en goede schotresistentie kwamen er veelvuldig in voor.
Een intensief onderzoek naar de schotresistentie van vele rassen, géniteurs en selecties van zomer- en wintertarwe heeft ertoe geleid, dat het selectiemateriaal over de
gehele linie een belangrijke verbetering te zien geeft. Voor het eerst werd in het afgelopen jaar een tussenvermeerdering van wintertarwepopulaties in Chili uitgevoerd.
In het gerstonderzoek werden nieuwe géniteurs voor resistentie tegen gele roest en
meeldauw gebruikt. Het programma met het doel resistentie tegen de vier in Nederland bekende biotypen van het havercystenaaltje in gerst te verkrijgen, werd uitgebreid door kruisingen met enkele 2-rijige resistente géniteurs uit te voeren.
De overerving van kleine lodiculae bij gerst — een eigenschap, die van belang is
voor resistentie tegen stuifbrand — bleek recessief te zijn en op één gen te berusten.
De European Barley Disease Nursery, die op initiatief van de stichting in negen
landen werd aangelegd, geeft belangrijke informaties over de fysiologische specialisatie van meeldauw en gele roest in West-Europa.
Het cytogenetisch onderzoek in gerst ontwikkelt zich gunstig. De collectie wilde
soorten werd gedetermineerd en globaal beoordeeld op waardevolle eigenschappen.
Uit de kruisingen werden via embryocultuur ongeveer 70 soorthybriden van verschillende samenstelling verkregen. De techniek van embryocultuur werd belangrijk verbeterd.
De in 1964 verkregen soorthybriden zijn onderzocht, waarbij de tetraploïde hybriden van de kruisingen Hordeum vulgare ( 4 x ) X Hordeum bulbosum ( 4 X ) fertiel
bleken te zijn.
In haver werden kruisingen gemaakt tussen een aantal praktijkrassen en enkele
nieuwe géniteurs met resistentie tegen het havercystenaaltje. De nieuwe géniteurs zijn
uit landbouwkundig oogpunt aantrekkelijker dan de tot nu toe gebruikte soort Avena
sterilis, terwijl bovendien de overerving van de resistentie eenvoudig is.
Tegen vergelingsziekte tolerante families van suiker- en voederbieten leverden bij
kruising met niet-tolerant materiaal in hoofdzaak tolerante nakomelingschappen op.
Een duidelijke invloed van de tolerantie tegen vergelingsziekte op het kalium- en natriumgehalte kon niet worden aangetoond. In enkele monogerme suikerbietefamilies
werd een goede tolerantie verkregen. In deze zelfde groep is ook manlijke steriliteit
gevonden.
Het soortkruisingsonderzoek werd uitgebreid, waarbij een aantal F x -planten van
kruisingen tussen Beta vulgaris en soorten uit de B. patellaris-groep door middel van
enting in leven gehouden werden. Tot nu toe zijn deze planten echter volledig steriel.
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Bij het onderzoek van de manlijke steriliteit wordt gezocht naar nauwkeuriger bepaling van de genetische achtergronden, terwijl tevens wordt nagegaan welke fysiologische oorzaken ten grondslag liggen aan veelvuldig voorkomende afwijkingen. De
uit Westeuropese rassen verkregen manlijke steriele typen blijken een goede basis te
vormen voor hoge produktie.
Ook op tetraploïd niveau wordt thans met succes met manlijk steriel materiaal gewerkt. In het inteeltprogramma worden vele proefkruisingen gemaakt, ten einde na de
informaties over het algemene combinatievermogen meer te weten te komen over de
bruikbaarheid in specifieke kruisingen.
In het soortkruisingsprogramma van grassen werd de collectie bastaarden tussen
raaigrassen en beemdlangbloem aangevuld met nieuwe hexaploïden, waarin twee genomen van Lolium verenigd zijn met vier Festuca-genomen. Omgekeerd zijn nieuwe
typen ontwikkeld, waarin vier genomen van Lolium met twee van Festuca zijn gecombineerd. Hiermee zijn thans alle in de natuur aangetroffen genoomcombinaties in
verdubbelde vorm verkregen. De amfidiploïde bastaarden tussen Italiaans raaigras en
rietzwenkgras bleken bij nateelt hun volledige chromosomengamituur te behouden.
In maaiveldjes in monocultuur gaf een ongeselecteerde C2-populatie dezelfde drogestofopbrengst als rietzwenkgras; ze vormde een hollere zode maar bleef in de herfst
en in de winter veel langer groen.
De verschillen in concurrentievermogen tussen timothee-families kwamen duidelijk
te voorschijn bij het toetsen als afzonderlijke planten in een zode van Engels raaigras.
De beste familie bracht in het tweede jaar 250% op ten opzichte van de minst aggressieve (in monocultuur was de relatieve opbrengst 1 0 9 % ) . Ook binnen de families bestaan duidelijke verschillen in concurrentievermogen, zodat de selectie wordt
voortgezet.
In zachtbladige kropaarklonen werden grote verschillen gevonden in gehalte aan in
water oplosbare koolhydraten. Daar dit zou correleren met een betere verteerbaarheid
van de plant, lijkt het belangrijk een poging te doen het ontbreken van kiezelzuurtandjes te combineren met een hoog percentage koolhydraten. Een verzameling van
veldbeemdgras uit de omgeving van Wageningen liet zien, dat het niet moeilijk is van
dit gras een grote verscheidenheid van typen te verkrijgen. De zaadvorming komt ook
bij dit materiaal overwegend op apomictische wijze tot stand.
Een tetraploïde selectie van rode klaver bleek in hoge mate resistent te zijn tegen
aantasting door het stengelaaltje, terwijl twee in de rassenlijst opgenomen tetraploïde
rassen zeer vatbaar zijn. Het verschil in groei van witte klaverfamilies in gras en
monocultuur werd bestudeerd. Er blijkt een zeer geringe correlatie te bestaan tussen
de groei in beide milieus. Dit betekent, dat het riskant is de selecties uitsluitend op het
gedrag in monocultuur te waarderen. Enkele witte klaverselecties met resistentie tegen
cystenaaltjes van een bepaalde herkomst vertoonden eveneens resistentie tegen zes
andere herkomsten. Op grond hiervan wordt de verdere selectie slechts met één of
twee herkomsten uitgevoerd.
Bij stoppelknollen zijn enkele tientallen inteeltlijnen verkregen met volledige resistentie tegen drie knolvoetfysio's. Hieruit zijn synthetische rassen opgebouwd, die
homozygoot resistent blijken te zijn. Daarnaast zijn inteeltlijnen gemaakt, die homo-
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zygoot resistent zijn voor telkens twee fysio's, maar homozygoot vatbaar voor het
derde. Hieruit worden thans toetsrassen ontwikkeld, die het determineren van fysio's
en het onderscheiden van de zuivere fysio's in mengsels zullen vergemakkelijken.
Bij erwten werd het micromutatie-onderzoek uitgebreid, evenals het cytologische
onderzoek. In het bijzonder worden verschillende steriliteitsverschijnselen nader bestudeerd.
Instituut voor Planteveredeling van de

Landbouwhogeschool

Voor het kruisingswerk bij aardappelen werd veel gebruik gemaakt van de Wageningse Aardappelcollectie, die vele primitieve Solanumsoorten omvat.
Het Fj-materiaal van de kruising Solanum acaule X S. bulbocastanum werd cytologisch onderzocht. Er kwamen triploïde en tetraploïde F^s in voor, terwijl verder
werd vastgesteld, dat verdubbeling van het aantal chromosomen alleen bij de triploïden tot fertiliteit leidde. De kruisbaarheid van S. acaule met S. bulbocastanum
bleek sterk te variëren naar gelang de herkomst van beide ouders. Zeer veel kruisingen werden gemaakt tussen de acaule X bulbocastanum-Fj's enerzijds en S. tuberosum, haploiden en S. demissum anderzijds. Er werden geen bessen verkregen.
Ten aanzien van de haploïdenproduktie wordt gezocht naar meer efficiënte "stuifmeel-leveranciers", vooral onder nakomelingen van de kruising S. stenotonum X
S. phureja. Er zijn hiertoe kruisingen op een aantal S. tuberosum-rassen en S. andigenum-herkomsten verricht. Ook wordt getracht haploïdie te induceren in S. polytrichon en S. acaule.
Het basisonderzoek van haploiden omvat een studie van inteelt en heterosis (haploïdenextractie is een snelle vorm van inteelt). Voorts is begonnen met de opbouw
van een fertiel genenreservoir van haploiden voor waardevolle eigenschappen. Het
doel is het creëren van uitgangsmateriaal voor veredeling op diploid niveau via de
opbouw van een populatie, waarin maximale recombinatie en minimaal verlies van
genen plaatsvindt.
Ter bepaling van het verband tussen rijptijd, knolopbrengst en onderwatergewicht
bij aardappelen werd een proef opgezet, die ten doel heeft meer inzicht te geven in de
vraag waar het aan te wijten is, dat er geen vroegrijpe aardappelrassen met een hoog
onderwatergewioht bestaan. Bij een eerder uitgevoerd onderzoek kon worden aangetoond, dat de genoemde combinatie zeer goed mogelijk is, doch het slagen ervan gaat
misschien ten koste van andere eigenschappen, die bij de selectie doorslaggevend zijn.
Er is bij de analyse van de gegevens van een aantal aardappelpopulaties gebleken,
dat binnen de kruisingspopulaties kleine poters van laatrijpe klonen gemiddeld minstens evenveel knollen per plant leveren als grote poters van vroegrijpe klonen. Behalve van de grootte van de poter is het aantal knollen per plant dus o.a. ook afhankelijk van de rijptijd. Dit betekent dat selectie op aantal knollen pas goed kan
worden toegepast als de rijptijd bij benadering bekend is. Bovendien moet er bij alle
rijptijden steeds rekening worden gehouden met de gebruikte poteromvang. Binnen
de klonen leveren kleine poters gemiddeld minder knollen per plant dan grote.
Hoewel er nog geen sluitende hypothese voor de overerving van de resistentie tegen
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fysio 1 en fysio 6 van de aardappelwratziekte kon worden opgesteld, is het wel duidelijk dat hier geen sprake kan zijn van een eenvoudige monogene overerving. Naar
alle waarschijnlijkheid berust de resistentie op één of enkele gemeenschappelijke genen
en verder voor elk fysio nog op één of meer specifieke genen.
In het onderzoek over mutatie-opwekking bij de aardappel is het stadium van het
opsporen van morfologische afwijkingen afgesloten. De aandacht is thans gericht op
eigenschappen als resistentie, welke eerst aan het licht treden indien men het materiaal in een passend milieu toetst.
De over de veredelingsmethodiek van kruisbevruchtende granen verzamelde gegevens bevestigden de opvattingen over het erfelijk karakter van combinatiegeschiktheid en toonden tevens aan, dat deze eigenschap na verloop van jaren niet verandert.
Er werden enkele mengsels van tetraploïde rogge, waarin verschillende rassen zijn
samengevoegd, in stand gehouden, waarbij de aandacht gericht bleef op verbetering
van fertiliteit en uitstoeling, vroegheid en strokwaliteit. De inteeltlijnen van tetraploide rogge, waarbij sinds enkele jaren dubbel recessieve typen uitsplitsen, werden in
stand gehouden, terwijl er een kruisingsprogramma werd opgesteld.
Het programma van het veredelingsonderzoek van tarwe onderging wijziging. Het
omvat thans extractie van genoomcomponenten, synthese van amfiploïden, cytoplasmatische manlijke steriliteit, hybride tarwe, bastaardnecrose, collectie Triticinae (uitgezonderd gebruiksrassen), verzending van stuifmeel, aneuploïden, genetische manlijke steriliteit, herbarium en kortstro-tarwe.
Een van de doelstellingen van de extractie van genomen is het creëren van tetraploïde tarwe met de genoomsamenstelling AABB uit hexaploïde (AABBDD) tarwe
door verlies van de D-genomen. Indien de resulterende planten levensvatbaar en fertiel zijn, kunnen deze in een hersynthese met Aegilops squarrosa (DD) krachtiger en
meer fertiele planten geven dan wanneer er werd uitgegaan van natuurlijke AABBplanten. Deze laatste worden voorlopig nog gebruikt. Eén van de achtergronden van
het voorgaande is het overbrengen van goede eigenschappen, gevonden in Ae. squarrosa en/of natuurlijke AABB-planten (d.m.v. artefacten), in hexaploïde gebruiksrassen.
Sinds de Japanse ontdekking van cytoplasmatische manlijke steriele hexaploïde
tarweplanten is de mogelijkheid geschapen de teelt van hybride tarwe te onderzoeken.
De eerste kruisingen om Westeuropese rassen manlijk steriel te maken zijn verricht.
Verder werd er in de rassencollectie naar eigenschappen van open bloei en fertiliteitsherstel gezocht.
Het onderzoek naar bastaardnecrose bestaat uit het toetsen van een honderdtal
rassen en selecties op de aanwezigheid van necrosegenen. De eigen gegevens en die
van anderen worden jaarlijks gepubliceerd om tarwe-onderzoekers en -kwekers in het
binnen- en buitenland in staat te stellen hun kruisingsprogramma's op combinaties,
die tot necrotische Fj-planten leiden, te controleren.
De collectie van Triticinae omvat nu ongeveer 800 nummers, waarbij geen gebruiksrassen zijn. Het doel is de collectie op waardevolle eigenschappen (bijv. brede
resistentie tegen gele roest) te toetsen en eventuele bruikbare eigenschappen in de
gebruiksrassen in te kruisen.
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Een selectie, waarvan de manlijke steriliteit een genetische oorsprong zou hebben,
werd met enkele Westeuropese rassen gekruist om eventuele steriliserend werkende
genen in deze rassen in te voeren. Ook werden kruisingen verricht met andere Triticinae, in de hoop een cytoplasma te vinden, dat de steriliteit van deze selectie opheft.
Er is een begin gemaakt met de uitvoering van een programma om kortstro-rassen
te verkrijgen. Daarvoor werden o.a. uitheemse kortstrorassen met enkele Westeuropese
rassen gekruist.
Het mutatie-onderzoek met kanariezaad werd voortgezet. Er is een nieuwe proef
uitgevoerd, waarin de invloed van een aantal verschillende bestralingen o.a. met thermische en snelle neutronen wordt vergeleken met de invloed van EMS. Verschillende
mutanten worden er in stand gehouden, waarbij enkele tpen, o.a. reeds constant gebleken grootzadige en kortstro-selecties, de aandacht hebben wat de eventuele waarde
voor de praktijk betreft.
Bij maïs werd het onderzoek naar fertiliteitherstellende genen met succes voortgezet. Naast „spontaan" opgetreden cytoplasmatische manlijke steriliteit, wordt ook de
door mutagentia te voorschijn geroepen manlijke steriliteit in het onderzoek betrokken.
Het onderzoek over manlijke steriliteit bij Petunia werd uitgebreid. Naast genetisch
bepaalde pollensteriliteit komt cytoplasmatische steriliteit bij de Petunia voor. Nagegaan wordt, of overdracht van deze vorm van steriliteit via enting van manlijk steriele
met pollenferitiele planten mogelijk is. Drie verschillende steriliteitsbronnen werden
daartoe gecombineerd met een aantal fertiele rassen en lijnen van Petunia. Tevens
werden entingen tussen pollensteriele Petunia en verwante genera (tabak, tomaat,
doornappel, nachtschade) tot stand gebracht. Steriliteitsverschijnselen worden daarbij
pas verwacht in de Fj-generatie van zelfbestoven fertiele entcomponenten. Nagegaan
wordt of deze vorm van steriliteit te verklaren is door virusaantasting dan wel door
cytoplasmatische factoren. Tevens wordt de erfelijke achtergrond van een fertiliteitsherstellende stam (restorer) bestudeerd via kruisings- en entingsexperimenten.
Instituut voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Het onderzoek naar de cultuurwaarde van rassen resulteerde in de opname van 16
nieuwe rassen in de 41e Beschrijvende Rassenlijst 1966, terwijl 14 rassen werden
afgevoerd. De opname van rassen had betrekking op twee grassen, één luzerne, drie
klavers, één bladkool, twee wintertarwes, één zomergerst, drie erwten en drie aardappelen.
Naast het gebruikelijke onderzoek van rassen werden enkele speciale onderzoekingen verricht, die betrekking hadden op de koudebehoefte van rassen van wintergranen, de analyse van roggerassen en het zoeken naar een karakteristieke temperatuursom ter beschrijving van het fenologisch gedrag van verschillende rassen van
Engels raaigras.
Voor blijvend grasland en meerjarige kunstweiden werd wijziging van de mengsels
voorgesteld, aangezien er de laatste jaren diverse goede gras- en klaverrassen in de
Rassenlijst werden opgenomen. Hierdoor konden de zaaizaadhoeveelheden in ver53

schillende gevallen worden verlaagd. Verder werd voldaan aan een in de praktijk gevoelde behoefte een klaverloos mengsel samen te stellen.
Aandacht is besteed aan de tijd van doorschieten van grassen in verband met de
beweidingsruimte. Hieronder wordt verstaan de tijdsduur, die ligt tussen het tijdstip
waarop het gras een hoogte van 10 à 15 cm heeft bereikt en het tijdstip van doorschieten. Uit oriënterende proeven is gebleken, dat er in dit opzicht grote verschillen bestaan tussen de soorten en tussen de rassen binnen een soort of type.
Voor de tetraploïde grassen van Engels, Italiaans en Westerwolds raaigras bestaat
zeer grote belangstelling, zowel in binnen- als buitenland. Uit chemische bepalingen
in Engeland en Nederland is gebleken, dat de tetraploïde rassen van Engels en Italiaans raaigras een hoger suikergehalte hebben dan diploïde rassen. Bovendien zijn ze
smakelijker. Om na te gaan of deze tetraploïde grassen een gunstige invloed uitoefenen op de melkgift en de groei van het vee werd een drietal beweidingsproefvelden
aangelegd, waarin de tetraploïde rassen van Engels raaigras worden vergeleken met
diploïde rassen.
Steeds meer blijkt, dat aan ziekten in grassen, evenals dit bij akkerbouwgewassen
reeds lang het geval is, veel aandacht dient te worden besteed. Door ziekten worden
bij de weidegrassen o.a. de smakelijkheid en de produktie nadelig beïnvloed en vooral
bij de gazons en sportvelden wordt de persistentie minder. In 1965 werden naast
roest in Engels raaigras nog waargenomen bladvlekkenziekte in timothee, bladvlekkenziekte in veldbeemdgras, rooddraad vooral in roodzwenkgras en schimmelziekte
voornamelijk in heidestruisgras.
Op de gazonproefvelden van de proefboerderij De Hoge Born is de schimmelziekte
Gäumannomyces graminis teruggelopen, mogelijk door het gebruik van iets zuurder
werkende mengmeststoffen op de gazons. Er blijken grote verschillen te bestaan in
gevoeligheid voor genoemde ziekten tussen de soorten en rassen. Hoewel monocultuurgazons o.a. als voordeel hebben, dat ze meestal meer uniform van kleur en grasmat zijn dan een mengsel, is op de proefvelden duidelijk gebleken, dat bij monocultures aan de rassenkeuze zeer veel aandacht moet worden besteed. Door eenzijdigheid worden de kansen op mislukkingen door weersomstandigheden, ziekten e.d. groter. De rasverschillen zijn zeer groot.
Op luzerneproefvelden te Oostwold en Zevenbergen kwam geen duidelijke interactie tussen ras en berijden tot uiting. Er zijn aanwijzingen, dat het ras dat in meest
vitale toestand verkeert, ook het berijden het beste kan verdragen. Verwelkingsziekte
bij luzerne neemt een Steeds grotere omvang aan. Er is grote behoefte aan rassen, die
hiertegen resistent zijn.
In verband met de toenemende belangstelling voor groenbemestingsgewassen werd
weer aandacht besteed aan nieuwe gewassen en rassen van groenbemesters. Bij teelt
onder dekvrucht bleek er een groot verschil te bestaan tussen het in de dekvrucht
groeien, waarbij zowel het ras als de zaaitijd een belangrijke rol spelen.
Nederlands

Graancentrum

De beproeving van jong kwekersmateriaal van winter- en zomertarwe, wintergerst en
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haver op speciale geschiktheid voor de teelt in de Veenkoloniën werd voortgezet. Uit
deze beproeving is een aantal rassen naar voren gekomen, die in de IVRO-serie voor
zand- en dalgrond voor de praktjk worden beproefd.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Bij massaselectie in het roggeras Zelder zijn vier groepen verkregen met een duidelijk
verschillend ritme van bladvorming aan de hoofdas. Naast twee groepen met resp. een
snel en langzaam ritme kan een derde groep worden verkregen met een snel ritme
vóór het begin van de aaraanleg en een langzaam ritme daarna en een vierde groep,
die het omgekeerde laat zien.
Een laag ritme correspondeert met een laag bladgetal; het was mogelijk om in dit
opzicht grote versohillen te verkrijgen (9 à 10 bladeren bij laag ritme en 17 à 18 bladeren bij hoog ritme). Voorts is een laag ritme gecorreleerd met groot oppervlak per
blad en (in het generatieve stadium) een gering aantal stengeneden. Vooral het korte
stro en de vroegheid maakt de typen met laag ritme interessant voor de praktijk.
Uit dit onderzoek blijkt, dat men zich bij massaselectie in een kruisbestuivend gewas met voordeel kan richten op snelheden van ontwikkeling en op het afwegen van
ontwikkelingsfasen tegen elkaar.
Het gedrag van het blad is gecorreleerd met andere plantedelen en door te selecteren op ontwikkelingstype, kan men gemakkelijk de bij elkaar passende genotypen
bijeenbrengen en vervolgens hun gebruikswaarde onderzoeken. Hetzelfde wordt nu
geprobeerd in kruisingspopulaties van zelfbestuivers.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO
Bij een onderzoek, dat tevens onderdeel van het werkprogramma van het Barley
Committee van de European Brewer Convention was, leverden enkele Nederlandse
rassen de hoogste korrelopbrengsten op. Dit waren Cambrinus, Delisa, Zephyr en
Sultan. Bij onderzoekingen in mouterijen en brouwerijen bleek Cambrinus een bier
van uitstekende smaak en houdbaarheid te leveren. Resultaten van praktijkvermoutingen met Zephyr waren zodanig, dat de industrie kon worden geadviseerd dit ras
als brouwgerst aan te kopen. De resultaten, zowel in landbouwkundig opzicht als bij
de verwerking van het ras Delisa zijn nog variërend. Van het ras Sultan wordt kwalitatief op grond van proefmouterijresultaten weinig verwacht.
De oogst 1964 van het kwekersstammenveld werd in de proefmouterij verwerkt.
Het ziet er niet naar uit, dat in het onderzochte kwekersmateriaal lijnen voorkomen,
die kwalitatief op het niveau van Cambrinus en Zephyr komen.
Wederom kon worden aangetoond, dat er een goed verband bestaat tussen de bepaling van het extractrendement van proefmouterijmout met de conventionele methode
en met de ontwikkelde micro-methode. Dit heeft tot gevolg, dat kon worden voorgesteld de methode in de praktijk van het kwekerswerk ter verkrijging van gerstrassen
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met betere kwaliteit toe te passen. Bij toepassing ervan op de monsters van de F 6 van
een kruisingsprogramma werd een duidelijk verband gevonden tussen het met de
micromethode bepaalde extractrendement en het extractrendement van het proefmouterijmout van de nateelt.
Nedelands Instituut voor

Volksvoeding

De rasspecificiteit van elektroferogrammen van aardappelen, verkregen met behulp
van de papierelektroforese-techniek, is wel duidelijk bewezen. In het afgelopen jaar
werden hiertoe opnieuw vele rassen onderzocht. Bovendien werden van 25 verschillende rassen monsters geanalyseerd, die enerzijds van zandgrond en anderzijds van
kleigrond afkomstig waren. De resultaten van al deze onderzoekingen bevestigen de
in het verslag van 1964 genoemde conclusies, waarnaar moge worden verwezen. De
statistische uitwerking hiervan is echter nog niet gereed. In de praktijk werd reeds
enkele malen, wanneer een snelle uitspraak gewenst was, een beroep gedaan op deze
methode.
Hoewel reeds eerder significante afwijkingen waren waargenomen in elektroferogrammen van zowel met Y- als met bladrolvirus besmette knollen van het ras Mentor,
kon dit niet worden gereproduceerd. Met een gewijzigde methodiek, de agargel elektroforese, waarmee vijftien banden kunnen worden waargenomen, wordt dit onderzoek
voortgezet.
Stichting Nederlandse

Uiefederatie

Het mutatieveredelingsmateriaal werd verder geselecteerd. In enkele gevallen kwamen
binnen één groepsnummer in de I 2 nog zeer sprekende verschillen in vroegrijpheid
voor.
In de praktijkproeven met zaai-uien traden bij de Rijnsburger hoofdselecties de
selecties Bola, Dupro, Enormus, Grobol, Luctor, Produrijn en Wijbo het meest op de
voorgrond. De hoofdselectie Favoriet werd afgevoerd, evenals enkele facultatieve
selecties.
Bij met het ras Zittauer Gelbe uitgevoerd onderzoek werd vastgesteld, dat als gevolg van de toegepaste selectiemethode, de uien van de meeste herkomsten niet meer
van die van het Rijnburger type zijn te onderscheiden.
Een onderzoek werd ingesteld naar de eigenschappen van 16 Amerikaanse rassen.
Van deze als hybride-uien geïntroduceerde kweekprodukten hadden de rassen Golden
Globe, Nugget en Hickor een zeer gunstige vroegrijpheid. Van de overige rassen
bleek het merendeel zeer gevoelig voor het optreden van bloemstengels te zijn. Voorts
was het van de Amerikaanse rassen geoogste produkt kwalitatief duidelijk minder
dan dat van het inlandse materiaal.
Instituut voor Veredeling van Tuinbouw gewassen
In verband met de toenemende belangstelling voor augurken onder glas werd een be56

gin gemaakt met na te gaan of parthenocarpie bij augurken mogelijkheden biedt.
Van de soortkruising Phaseolus vulgaris X Ph.ritensis die het verkrijgen van
koudetolerantie ten doel heeft, werd een aantal triploïde plantjes verkregen na het
terugkruisen van amfidiploïde Fj-planten met enkele vulgaris-rassen. Deze triploiden groeiden zeer slecht, de kwaliteit van het stuifmeel was niettemin redelijk en bestuiving op vulgaris-rassen leverde een vrij groot aantal zaden op.
Om te komen tot een gelijktijdige resistentie tegen rolmozaïek en zwarte vaatziekte
werden géniteurs getoetst en werd gestart met soortkruisingen van stamslabonen en
pronker. De overerving van resistentie tegen scherpmozaïek wordt in een afzonderlijk kruisingsprogramma nagegaan.
In een voorselectieproef met nieuwe stamslabonerassen, waarin onder meer kwaliteit van het geconserveerde produkt en opbrengst werden bepaald, werd een aantal
rassen voor verder onderzoek aanbevolen.
Bij het onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de draadvorming bleek
draadvorming bij sommige buitenlandse rassen minder groot te zijn dan bij enige
Nederlandse rassen. De draadvorming was vooral aan de steelzijde van de peul gelocaliseerd, en was aan de rugnaad minder dan aan de buiknaad.
In het aanwezige kruisingsmateriaal van doperwten voor gecomprimeerde rijping
werden enige gewenste eigenschappen van gebruiksrassen ingekruist. In een voorselectieproef werden 13 nieuwe rassen onderzocht, onder meer op fijnheid en kwaliteit van het geconserveerde produkt, waarvan er een aantal voor verder onderzoek
werd aanbevolen.
Bij de komkommer werd een begin gemaakt met het zoeken naar resistentie tegen
komkommervirus 2. Voorts werden nog enkele proeven uitgevoerd over de invloed
van het milieu op het verschijnen van manlijke bloemen bij overwegend vrouwelijk
bloeiend materiaal. Het ontstaan van manlijke bloemen wordt bevorderd door lage
lichtintensiteit, hoge N-giften en lage pH.
Van enkele tientallen meloenhybriden, die de laatste jaren zijn gemaakt, lijkt een
drietal perspectief te bieden. Behalve een goede kwaliteit bleken deze hybriden in
vergelijkende proeven ook goede teelteigenschappen te bezitten.
Ten aanzien van de tomaat was reeds eerder gevonden, dat een groot vegetatief
apparaat onder de eerste tros, deze tros beter tot ontwikkeling doet komen onder lichtarme condities. Uit een onderzoek over de vraag in hoeverre de zaadgrootte hierbij
van invloed is, wezen voorlopige resultaten erop, dat groter zaad grotere planten geeft.
Met het doel de mogelijkheden van een vroege opbrengst in de vroege stookteelt
na te gaan wordt reeds enkele jaren op een tweetal eigenschappen afzonderlijk geselecteerd. De eerste eigenschap is het vermogen van een goede bloemvorming en
vruchtzetting onder lichtarme condities. Hiervoor zijn o.m. kruisingen gemaakt met
Lycopersicum pimpinellifolium. De tweede eigenschap is een snelle vruchtontwikkeling. In hiervoor bestemde kruisingspopulaties is reeds doorgeselecteerd tot de F 6 . In
een koude teelt werd het opbrengstverloop van enkele van de beste lijnen vergeleken
met dat van de ouders als standaardrassen. De resultaten ten aanzien van vroege opbrengt èn totale opbrengst lagen bij de geselecteerde lijnen gunstig.
Ten slotte werden enkele kruisingen gemaakt met het oog op eventuele geschiktheid
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voor een zgn. beddenteelt. De mogelijkheden van een dergelijke teelt, waarbij volstaan wordt met het oogsten van één of twee trossen, worden onder meer teelttechnisch nader onderzocht door het Instituut voor Tuinbouwtechniek.
Begonnen werd met onderzoek over de smaakkwaliteit bij tomaten.
Ten aanzien van de ziekteresistentie bij de tomaat werd materiaal met een zeer goede resistentie tegen kurkwortel ter beschikking gesteld van de kwekers. Er werd begonnen met een onderzoek naar de erfelijkheid van de resistentie tegen de kurkwortelschimmel. Voorts werd eigen èn uit Amerika verkregen materiaal getoetst op resistentie tegen de verschillende stammen van tabaksmozaïekvirus. In het Amerikaanse
materiaal bleken lijnen voor te komen met resistentie tegen alle gebruikte stammen.
Er werden kruisingen gemaakt tussen dit materiaal en dat van het instituut.
Uit verschillende rassenproeven is gebleken, dat vooral de nieuwe hybride tomaterassen in meer dan een opzicht aantrekkelijker zijn dan Ailsa Craig en Moneymaker. Deze hybriderassen zijn merendeels onvatbaar voor bladvlekkenziekte. Voor
de vroege stookteelt is de aandacht vooral gevestigd op Acram, Ailresist, Craigres en
Red Crown. In de wat latere stookteelt hebben Extase en Ouden Dam MR goed voldaan. Het aantal bleke rassen is nog zeer groot. Op vele plaatsen, vooral op de wat
lichtere gronden, zijn met Surprise zeer goede resultaten bereikt. Op groeikrachtige
grond is ook het zeer vroege, bleke ras Maascross goed bevallen in de koude teelt.
Virocross (halfgroen) en Supercross (bleek) verdienen de aandacht -wegens een behoorlijke weerstand tegen mozaïekvirus.
Ondanks bijzonder hevig optreden van het wit in kropsla bleven de resistente
veredelingen gezond. Nagegaan zal worden, in hoeverre resistentie aanwezig is tegen
een nieuwe fysio, in onderzoek bij het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek.
Hoewel het toetsen op resistentie tegen de verschillende vormen van rand in sla
moeilijk blijft, kan onder voorbehoud worden geconstateerd, dat ijssla een goede
kruisingsouder is. Het is gelukt om uit een eerste terugkruising van wit-resistente
ijssla met botersla lijnen te winnen, die resistent zijn tegen wit en waarschijnlijk ook
tegen rand en die bij export in de zo moeilijke herfst beter houdbaar zijn.
Wat het kweken van slarassen betreft, die bij zeer korte dagen een zwaardere krop
vormen, is het gelukt om buitengewoon fors groeiend materiaal te verkrijgen door
een extreem snel schietend ras te kruisen met winterglassla. Waarschijnlijk is terugkruisen nodig, om tot het hier te lande gewenste type te komen.
Kruisen van een voor mozaïek tolerante buitenlandse vorm met zomersla resulteerde in fraaie uitsplitsingen voor tolerantie en type. Er zijn goede perspectieven voor
het winnen van rassen, die geen last meer ondervinden van de mozaïekziekte en die
tevens de bestaande rassen in kropvorm en laatheid van doorschieten overtreffen.
Mede dank zij een verbeterde toetsmethode is het gelukt, om in spinazie wolf- en
mozaïekresistentie te combineren.
Met enkel F 2 -hybriden van witlof werden opvallend goede resultaten verkregen.
In de praktijk wordt met succes geëxperimenteerd met pitlengte-selectie en met het
trekken zonder dekgrond.
Bij de bloemkool is gebleken, dat de meeste vroege rassen zelfoompatibel en de
late rassen overwegend zelfincompatibel zijn. Het kweken van bloemkool-hybriden
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met behulp van zelf incompatibele lijnen is in principe bij de late rassen dus mogelijk.
Er werd een begin gemaakt met landelijke proeven met zomer- en herfstrassen, terwijl
medewerking werd verleend aan een onderzoek over kwaliteitsbepalende factoren bij
bloemkool.
Wat meer aandacht zal worden besteed aan de sluitkool, o.a. aan het voorkomen
van het zgn. grijs en aan de mogelijkheden, die hybriden kunnen bieden. Bij wittekool zullen hybriden mogelijk een bijdrage kunnen leveren tot de oplossing van het
randprobleem.
Bij spruitkool hebben de ervaringen, opgedaan met de vermeerdering van inteeltlijnen in het groot, uitgewezen dat hierbij heel gemakkelijk verbastering optreedt. De
gevolgen hiervan kunnen fataal zijn. Aan de isolatie van dit materiaal worden dus
zeer hoge eisen gesteld.
Een door bestraling verkregen wasloze mutant van de gemeenschappelijke ouderlijn
van de hybriderassen Thor en Olaf is door zelfbestuiving vermeerderd en kan waarschijnlijk in 1967 beschikbaar gesteld worden aan de betreffende selectiebedrijven.
De eigenschap wasloosheid kan als signaalkenmerk dienen voor het onderscheiden
van inteeltplanten en hybrideplanten in een jong stadium op het zaaibed.
Onderzoek over inwendige afwijkingen bij spruitkool heeft uitgewezen, dat dit euvel
in Nederland alleen na een vorstperiode voorkomt. Tussen de selecties komen duidelijk verschillen in gevoeligheid voor. Ook is gevonden dat grote spruiten gevoeliger
zijn dan kleine. Factoren die het ontstaan van grote spruiten bevorderen, zoals een
zware stikstofbemesting en een grote plantafstand, zijn hierdoor ongunstig.
Zaai-uien. die begin april werden uitgeplant, produceerden meer dan dubbel zoveel
zaad als zaai-uien, die eind april waren uitgeplant. Het percentage zelfbestuiving bleek
bij de ui vrij hoog te kunnen zijn, gemiddeld ongeveer tien procent. Om uit te maken
of de voorkomende fertiliteitsafwijkingen van incidentele aard zijn, werden in het
hybridenprogramma verschillende nieuwe rassen en selecties opgenomen. Onder meer
is voor dit doel gebruik gemaakt van Wolskaselecties, die in de afgelopen jaren
kwalitatief zeer goed waren.
Bij het kruidenonderzodn werd ten aanzien van Angelica gevonden, dat het oliegehalte van de selecties in 1963 abnormaal laag was. De oorzaak hiervan kon nog niet
worden vastgesteld.
Een herkomst uit Rusland van Artemisia dracunculus vertoonde veel overeenkomst
met de Duitse dragon, wat betreft oliegehalte en aroma. Bovendien had het eveneens
36 chromosomen. In tegenstelling tot de Duitse dragon was deze herkomst fertiel.
Commerciële zaadwinning van Digitalis lanata bleek in ons land riskant te zijn
in verband met de uitval van vele zaadplanten kort na de winter.
Bij het onderzoek van twintig Mentha-klonen, behorend tot verschillende soorten,
werd duidelijk, dat enkele klonen, die bij de groep M. viridis ingedeeld waren, onder
M. crispa thuishoren, terwijl de Oost-duitse Polymentha geen tetra- maar een triploïd

Het veredelingsonderzoek bij de appel betrof in de eerste plaats vijf kruisingen tussen
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een vroeg en een middelvroeg ras, met het doel een vroege appel met een goede
vruchtkwaliteit te verkrijgen. Voorts werd ten aanzien van het voorselectie-onderzoek
nagegaan in hoeverre het tijdstip van bladval en bladverkleuring verband houdt met
het tijdstip van vruchtrijping. Er bleek een zeer sterk verband te bestaan; dit gegeven is mogelijk bruikbaar om zaailingen in een vroeg stadium te selecteren. Bij het
onderzoek over de mogelijkheid voor voorselectie op kleur en zuurgehalte werd ook
ditmaal geen correlatie gevonden tussen de hoeveelheid anthocyaan in de bladsteel
en die in de vrucht. Wat de pH betreft zijn er aanwijzingen, dat de zuurgraad van
de vruchten min of meer te voorspellen is aan de hand van de blad-pH.
In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werd met mutatie-onderzoek begonnen, met het doel om via radioactieve
bestraling spur- en kleurmutanten op te wekken.
Bij de kers werden vorderingen gemaakt wat de selectie op resistentie tegen bacteriekanker betreft. Entproeven lieten zien, dat sommige rassen van Prunus avium
niet verenigbaar zijn met de geselecteerde onderstamklonen van Prunus incisa.
Fenologisch onderzoek bij 100 rassen van zoete kers over een periode van meerdere
jaren heeft aangetoond, dat er een betrouwbaar verband bestaat tussen het begin van
het uitlopen van de bladknoppen, het tijdstip van bloei en het tijdstip van vruchtrijping. Deze relaties zijn waarschijlijk bruikbaar bij de voorselectie van zaailingen.
Uit stekproeven bij pererassen bleek dat „voorjaarsstekken" beter wortels vormen
dan „zomerstekken". Röntgen- en neutronenbestraling hadden geen enkele invloed
op de bewortelbaafheid ; wel oefende groeistof een gunstige invloed uit.
Het gebruikswaardeonderzoek bij de aardbei, dat in samenwerking met anderen
wordt uitgevoerd, gaf voor Elista gunstige resultaten, zodat dit ras als een goede aanvulling op het sortiment kan worden beschouwd.
In een oriënterende landelijke behandelingenproef met twee remonterende rassen,
Revada en IVT 61118, eveneens in samenwerking met anderen uitgevoerd, bleek
dat de hoogste opbrengst werd verkregen door de planten eenmaal, in mei, te ontbloemen. Revada gaf op enkele plaatsen een opbrengst van ongeveer 800 gram per
plant (286 kg per are).
Er wordt naar gestreefd meer aandacht te besteden aan onvatbaarheid of geringe
vatbaarheid voor Verticillium. Vatbare rassen kunnen op besmette percelen ernstige
schade ondervinden.
In de praktijk wordt omstreeks 15 januari met het forceren van aardbeien begonnen. Gebleken is, dat er mogelijkheden zijn om zonder gebruik van sterk kunstlicht
de forceerdatum te vervroegen door de ontwikkeling van de bloeiwijzen in de periode,
voorafgaande aan het forceren, te versnellen. Dit kan geschieden door de planten in
de herfst enige tijd aan een wat hogere temperatuur bloot te stellen dan in de natuur
het geval is.
Een ter beoordeling ontvangen stekelloze mutant van het brameras Himalaya
bleek geen teeltwaarde te bezitten; de vruchten zijn klein en waardeloos.
In een rassenproef met zes rassen van rode bes, waarbij de rassen Erstling aus Vierlanden, Heinemanns Rote Spätlese, Maarses Prominent, Rondom, Jonkheer van
Tets en Vroege Hollandse waren betrokken, was alleen Rondom, zowel als struik
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als in enkele haag, veel produktiever dan de overige rassen. Deze laatste verschilden
niet in opbrengst. Vroege Hollandse bleek identiek te zijn met Jonkheer van Tets.
Het ras Rondom is veel minder geschikt voor industriële sapfabricage dan verschillende andere rassen, vanwege de te bleke en valse sapkleur en de slechte smaak.
Ook voor de verse consumptie leek Rondom vanwege de slechte smaak een weinig
aantrekkelijke bes. In een consumentenonderzoek van het Centraal Bureau van de
Tuinbouwveilingen in Nederland, waaraan medewerking werd verleend, bleek evenwel dat de consument de verse bessen van Rondom heel goed kan waarderen, hoofdzakelijk om het goede uiterlijk. De smaak blijkt praktisch geen rol te spelen. Als bes
voor de verse consumptie zal de uitermate produktieve Rondom zich voorlopig dus
wel handhaven.
Proeven met het mechanisch oogsten van verschillende rode besserassen, genomen
met medewerking van het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond, leken ook
voor rode bessen niet geheel zonder perspectief te zijn, althans voor fabrieksbessen,
mits de bessen zeer stevig zijn en met tros en al afvallen, zoals bij Rondom. De teelt
aan rechte hagen leent zich daarvoor echter niet.
Uit proeven met mechanisch oogsten van zwarte besserassen, genomen in samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond, werden gegevens
verkregen over de reactie op aftrillingen van een aantal rassen. Met de Wacker-ES 8
werden van Goliath en Roodknop per minuut trillen de meeste bessen afgetrild,
daarna volgden Wellington XXX, Baldwin en Daniels' September (Tinkertype).
Bij de anemoon werden verschillende wijzen van selectie en vermeerdering experimenteel toegepast met het doel om tot een versnelde kwaliteits- en opbrengstverhoging te komen. De mogelijkheid om, door het delen van knollen, geselecteerde planten vegetatief in stand te houden en op kleine schaal te vermeerderen, werd ook in
de proeven van dit jaar bevestigd.
De kwaliteitstoetsing van de tweede generatie van hybriden van kasanjers en tegen
Phialophora resistente toiraare/erselecties (van de typen Grenadine Chabaud) werd
voortgezet. Een begin is gemaakt met de bestraling van deze hybride-anjers met
röntgenstralen, ter vergroting van de kleurvariatie in resistente selecties.
Het onderzoek betreffende zaadproduktie van tetraploïde freesia's maakte goede
vorderingen. Om beoordeling van kruisingszaaisels binnen een jaar na kruisen mogelijk te maken, is snelle kieming noodzakelijk. Hiertoe zijn met succes enige kiemproeven uitgevoerd, waaruit bleek dat één dag voorweken, afdekken met turfmolm
en een constante temperatuur van ± 20° de beste resultaten gaf.
Moeilijkheden met de inoculatietechniek met de verwelkingsziekte bij de gerbera
hebben aanleiding gegeven tot nader onderzoek betreffende de invloed van grondmengsels, temperatuur en kopergehalte op het verloop van kunstmatige inoculaties.
Met een aantal rassen van hyacint en iris werden kruisingen uitgevoerd; daarbij
is het veredelingsprogramma gericht op het verkrijgen van meer rassen, die vroeg te
forceren zijn en die een goede bloemkleur en bloemvorm bezitten.
Een begin werd gemaakt met een kruisingsprogramma ter verkrijging van betere
rozenonderstammen, uitgaande van de Rosa multiflora. De keuze van soorten en
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rassen die deelnemen aan dit programma, is gebaseerd op morfologische kenmerken
die een aanwijzing kunnen zijn voor hun waarde als onderstam.
Bij de tulp waren de eerste resultaten van het onderzoek naar de overeenkomst
tussen het gedrag van kleine, niet-bloeibare klisters en grote bollen van hetzelfde ras,
bemoedigend. Dit zou de mogelijkheid kunnen openen om aan het gedrag van
zeer jonge planten, na kruising uit zaad verkregen, reeds de waarde als volwassen
bol te voorspellen. Bij het onderzoek naar mogelijkheden van jeugdfaseverkorting, in
samenwerking met de afdeling Tuiribouwplanteteelt van de Landbouwhogeschool, is
reeds gebleken dat temperatuurbehandelingen de groeiperiode van jonge zaailingen
sterk kunnen verlengen. Een langere groeiperiode geeft in het algemeen een sterkere
gewichtstoename van de bollen per jaar. Een veertigtal kruisingen is uitgevoerd met
het doel de overerving van belangrijke kenmerken zoals opbrengst, forceerbaarheid
en houdbaarheid na te gaan. Een begin is gemaakt met de röntgenbestraling van
enkele belangrijke rassen, waarbij vergroting van kleurvariatie vooropstaat.
De lachgasbehandeling van bloeiende tulpen met als doel de inductie van tetraploïde embryo's, is op dezelfde voet voortgezet. In het algemeen kan worden gezegd,
dat de vruchtzetting in vergelijking met voorgaande jaren is verminderd. Van de
nieuw gekozen variëteiten voor lachgasbehandeling voldeed White Sail goed, maar
Gander vertoonde veel waterstelen, waardoor zetting reeds vóór de behandeling mislukte. Voor de eerste maal zijn thans tweejarige bolletjes, afkomstig van met lachgas
behandelde tulpen, eytologisch onderzocht: 2 bolletjes bleken tetraploïd te zijn. Na
behandeling in drie achtereenvolgende jaren werden aldus de eerste positieve resultaten verkregen.
Het onderzoek naar polyploïde tulpen in het sortiment bracht aan het licht, dat
23 variëteiten diploid en 4 variëteiten triploïd waren, t.w. Kleurenpracht, Annie
Idzerda, Texas Gold en Red Matador. Tulipa turkestanica was tetraploïd.
Bij de bestudering van de embryozakontwikkeling bij enkele Tulipa-species zijn de
drie bekende ontwikkelingstypen reeds waargenomen, nl. het Fritillaria-type bij Tulipa
praestans, hybride T. greigii, T. fosteriana en hybride T. gesneriana; het Adoxa-type
bij Tulipa biflora, T. turkestanica en T. tarda; het Drusa-type bij Tulipa linifolia.
In samenwerking met het Proefstation voor de Boomkwekerij werden kruisingen
uitgevoerd in de geslachten Chaenomeles, Clematis, Cytisus, Forsythia, Spiraea en
Rhododendron en werd geselecteerd in Azalea, Deutzia, Rhododendron en Weigelia.
In samenwerking met het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werden bestraald Phlox paniculata (wortelstukjes), Clematis jackmanii
en Cytisus praecox, de laatste met het oog op het verkrijgen van manlijke steriliteit.
De resultaten hiervan laten zich niet ongunstig aanzien. In de bestraalde Potentilla
'Tangerine' werd één bloemetje gevonden met een rode sector in een der petalen.
In het fytotron werd de invloed van een aantal milieufactoren op de manlijke steriliteit bij peen bestudeerd. Gevonden werd, dat door verschillende temperatuur, daglengte en lichtsterkte geen verandering te brengen is in de mate van manlijke steriliteit.
Bij verschillende gewassen is waargenomen, dat bepaalde milieufactoren de em62

bryo-ontwikkeling ongunstig kunnen beïnvloeden en daardoor een vermindering van
de kiemkracht van het zaad veroorzaken. Aangezien deze kiemkrachtvermindering
een veredelingsprobleem vertegenwoordigt, is aan dit verschijnsel een algemeen onderzoek gewijd. Het verkregen inzicht opent voor de kers reeds de mogelijkheid om de
kwaliteit van het zaad te verbeteren door aan opgepotte moederbomen een geschikte
klimaatbehandeling te geven.
Het algemeen methodiekonderzoek naar de eisen, die het embryo stelt aan de
milieucondities bij kunstmatige cultuur, waren gericht op de fysische factoren osmotische waarde en temperatuur. Het bleek dat de suikerconcentratie, die de osmotische
waarde van het voedingsmedium bepaalt, in het algemeen hoger diende te zijn bij
embryo's welke geen reservevoedsel opslaan in de kiemlobben (asperge, Alstroemeria), dan bij zulke die dit wel doen (kers, boon). Bij embryo's uit zaden, die bij
rijpheid een winterrust vertonen, bleek een blootstellen van de cultuurbuizen gedurende 3-6 weken aan lage temperatuur een gunstige invloed te hebben op de daarop
volgende ontwikkeling bij hogere temperaturen. Dat bij de onderzochte gewassen
(zoete kers en Alstroemeria) het embryo eerst tijdens de afrijping van het zaad geleidelijk in de rusttoestand geraakt, kan worden afgeleid uit de waarneming, dat de
groeisnelheid bij het kweken bij hoge temperatuur afneemt naarmate de embryo's
in een ver stadium van ontwikkeling in cultuur worden genomen.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd
veel aandacht besteed aan vergelijking van slarassen op resistentie tegen rand.
Meloenen vertoonden een zeer grote groeikracht op een uit Japan afkomstige
Fj-onderstam (kruising van moshata en maxima).
De vrouwelijke komkommerrassen bleken nog niet goed bruikbaar te zijn. De
vruchtkwaliteit laat te wensen over en speciaal in de herfst worden vaak toch nog
te veel manlijke bloemen gevormd.
Enkele nagenoeg pluisloze lijnen van leeuwebekken zullen in de praktijk op wat
grotere schaal worden beproefd.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In verband met de veredeling van de vroege aardappel werden 12 nummers opgezonden voor beproeving in het buitenland.
Bij de veredeling van asperge zijn tot nu toe 10 kruisingen verkregen, die meer
dan 6.000 kg per ha kunnen opbrengen.
In proeven met bloemkool voor herfstteelt is gebleken, dat de Engelse rassen niet
beter zijn dan de bekende Flora Blanca-typen. Ook geen der Australische rassen
heeft Flora Bianca overtroffen. Weliswaar zijn de meeste zelfdekkend, doch de
kwaliteit is minder en de groeitijd langer.
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In een rassenproef met stamslabonen voor machinale pluk gaven op zware klei en
in de ongunstige zomer van 1965 de vroege en middenvroege rassen in het algemeen
betere resultaten dan de late rassen.
In een vroege voorjaarsteelt met spinazie was het nieuwe wolfresistente ras Subito
even vroeg en zeker zo produktief als het oude scherpzadige en wolfgevoelige ras
Breedblad scherpzaad. Gezaaid op 11 september en geteeld als winterspinazie hebben
de rassen Thialf, Utrechtse Winter, Hiemalis, Winterreus en Viroflay goed voldaan.
Bij de eenmalige pluk van spruitkool is door een doelbewuste rassenkeuze een
grote oogstspreiding mogelijk.
Het onderzoek met het voor Nederland nieuwe gewas suikermaïs toonde aan, dat
voor ons land de vroegste rassen het meeste perspectief bieden. Het ras Kelvedon
Glory voldeed het best.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Voor de tweede maal werd een sortiment Astilbe in bloei getrokken. Het resultaat
stemde vrijwel overeen met de trekproef in 1964. Van nog niet beproefde variëteiten
vielen op door goede kwaliteit de witte vormen 'Brautschleuer' en 'Gloria', de rose
'Queen Alexandra' en de donkerpurperrose 'Fanal'.
Het kruisingswerk leverde weer enkele mooie aanwinsten voor het sortiment. Van
de kruisingen Rhododendron 'Britannia' X williamsianum werden drie vormen vermeerderd en benaamd als 'Linda', 'Ardy' en 'Karin'. De Azalea viscosa-kruisingen
'Arpège' en 'Rosato' ontvingen het Getuigschrift van Verdienste, terwijl een aantal
andere vormen voor vermeerdering in aanmerking kwam. Ook van Deutzia en
Weigelia werden enkele veelbelovende zaailingen geselecteerd. Van de tropische Rhododendrons in de kas bloeiden dit jaar zes soorten, waarmee kon worden gekruist.
In bestraalde planten van Potentilla 'Tangerina' werd één bloem gevonden met een
rode sector in een bloemblad, terwijl een tak rose-achtige bloemen vertoonde. Dit
materiaal werd gestekt.
Belangrijk was de aanleg van een herbarium, waarin het materiaal van op het
Proefstation aanwezige collecties van cultuurvariëteiten wordt verzameld.

Proefstation voor de Bloemisterij
Het resistentieonderzoek tegen voetrot bij gerbera toonde aan, dat bij een bodemtemperatuur van 25°C de uitval door Phytophthora te verwaarlozen is.
Bij infectieproeven, in verband met de veredeling van anjers op resistentie tegen
vaatziekten, kwam tot uiting dat er bij de kruisingszaailingen geen sprake is van
absolute resistentie. Dit onderzoek geschiedt in samenwerking met het Instituut voor
Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Bij Kalanchoë werden enkele kruisingen uitgevoerd, die veelbelovende nakomelingen opleverden.
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In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werd gewerkt aan mutatieveredeling bij roos, chrysant en Euphorbia.
Rassenvergelijking en keuring van nieuwigheden had plaats bij anjers, rozen,
chrysanten, cyclamen, dahlia's, Petunia's, Impatiens, hortensia en begonia's.
Afdeling BloemboUenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Opbrengst- en broeiproeven met 64 cultivars van tulpen maakten het mogelijk een
eerste inzicht te krijgen in de rasverschillen bij tulpen.
Afdeling Tuinbouwplanteteelt van de Landbouwhogeschool
Bij tomaat werd gevonden, dat de eicellen in de bovenste helft van het vruchtbeginsel het eerst worden bevrucht. De gevolgen hiervan voor gevallen, waarin met
gedeeltelijk gemuteerd en daardoor vaak langzamer kiemend stuifmeel wordt gewerkt, worden bestudeerd. Er loopt een zeer uitgebreid experiment over de chimaerestructuur van planten uit zaad, dat met ethylmethaansulfonaat (EMS) is behandeld.
Bij een vroege en een zeer vroege mutant van het late erwteras 'Dominant' werden
ten aanzien van de reactie op lichthoeveelheid en belichtingsduur verschillen met
het ouderras gevonden. Het nieuwgevonden kenmerk 'draadloos' werd met 'vliesloos' gecombineerd. De genetische achtergrond en de oorzaken van de blijkbaar
grote modificeerbaarheid van het kenmerk draadloos zijn echter nog duister.
Het diploïde Cyclamensortiment werd verder uitgebreid, o.a. met veelbelovende
planten uit de kruising 'Winklers Barock' X 'Firefly'. Het nieuwe Delphiniumtype 'University Hybrids' werd verder verbeterd. De bloemkleurstoffen van de
nieuwe vormen werden met dunnelaagchromatografie onderzocht.
Het aantal Begoniakruisingen passeerde de 500. Zeer veelbelovend is de hybride
B. malabarica X B. socotrana. B. 'Gloire de Lorraine' werd met colchicine tetraploïd gemaakt. Deze planten waren steriel; de terugkruising met B. socotrana verliep echter vlot. De vraag naar de herkomst van de triploïde cultivars, die in de praktijk domineren, is hiermede waarschijnlijk opgelost. De spruitvorming aan bladstek
kon met kinetine aanzienlijk verbeterd worden.
De Clematisverzameling breidt zich snel uit. Van een aantal soorten is reeds het
aantal chromosomen bepaald. Kruisen wordt bemoeilijkt door de sterke neiging tot
apomixis. C. tangutica werd tetraploïd gemaakt.

Afdeling Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool
Bij rogge werd de analyse van het chromosoomparings- en overkruisingspatroon
voortgezet en uitgebreid met behulp van nieuwe theoretische modellen, waarbij ook
translocaties, trisomen etc. werden betrokken. De mogelijkheid van inductie van
kunstmatige preferentiële paring met verschillende reciproke translocaties werd be65

halve aan polyploïden, ook aan trisomen en in soortkruisingen bestudeerd. Op beperkte schaal werd verder de koppelingsanalyse voortgezet.
Het cytogenetisch onderzoek omtrent de dioecie bij de nootmuskaat werd afgesloten. Dit gewas heeft 2 n = 4 4 , terwijl het het eerste geslacht onder de Dicotylen is,
waarvoor diffuus centromeer is vastgesteld. Omtrent het geslachtsbepalingsmechanisme kon een hypothese worden opgesteld.
Aan de toetsplant Arabidopsis thaliana werd de aard der door EMS geïnduceerde
steriliteit en embryonale letaliteit onderzocht. De frequentie der chlorofylmutanten
is onfhankelijk van deze twee componenten gebleken, zodat preselectie in de Mt
tegen steriliteit en embryonale letaliteit effectief is. Nagegaan wordt voorts in hoeverre
de kwantitatieve verhouding tussen genoemde drie componenten van geïnduceerde
schade gewijzigd kan worden door milieufactoren vóór, tijdens en na de EMS-behandeling. De genetische analyse van bloeitijdsverschillen (in de natuur voorkomende en
mutagen geïnduceerde), mede in verband met heterosisverschijnselen en vernalisatiereactie, werd voortgezet.
Het biochemisch-genetisch onderzoek van Arabidopsis thaliana betrof de bestudering van het verloop der biosynthese van thiamine in de plant, van de recombinatie
tussen 'pyrimidine less' mutanten (geblokkeerd in de synthese van het pyrimidinegedeelte van het thiamine-molecuul) en van de complementatie tussen thiamine less
mutanten. Tot nu toe konden geen andere dan thiaminebehoeftige mutanten worden
geïsoleerd. De oorzaak hiervan moet niet gezocht worden in de toegepaste hongerperiode of in het gebruikte substraat.
Wat het mutatieonderzoek bij de tomaat betreft, werd vooral de samenhang geanalyseerd, na behandeling met EMS, tussen kiemvertraging, mate van steriliteit in
Mj en mutatiefrequentie (aantal mutante individuen) in Mg. Een hypothetische
verklaring der verschijnselen kan gegeven worden door aan te nemen, dat het generatieve weefsel afkomstig is van apicale cellen, welke zich bij het tijdstip van de
EMS-behandeling op verschillend sensitiviteitsniveau (kunnen) bevinden. Binnen
een bepaald sensitiviteitsniveau bleek de mutatiefrequentie constant voor de fertiIiteitsklassen te zijn. Preselectie in Mj op fertiliteit verhoogt de efficiëntie van de
mutatieveredeling. Het onderzoek naar de chimaere-structuur na EMS-behandeling
werd verdiept door gebruik te maken van series stekken van bladokselscheuten. Een
tweede mutatieselectiecyclus op kwantitatieve kenmerken (aantal bladeren onder de
eerste tros) werd ingezet.
In het in 1964 aangevangen resistentie-genetisch onderzoek van de bladvlekkenziekte van de boon, veroorzaakt door Colletotrichum lindemuthianum, bleken door
inoculatie-experimenten vooral 32 van de 180 getoetste lijnen van de boon voor
verder onderzoek van betekenis te zijn. Van 49 getoetste isolaties van C. lindemuthianum vertoonden 29 meer of minder grote verschillen in pathogeniteit.
Afdeling Plantesystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek van de sortimenten Echinops en Liatris werd afgesloten, het Erigeronsortiment werd voor de tweede maal gekeurd, en het Aubrieta-sortiment, afkomstig
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uit Nederland, Engeland en Zwitserland, werd gegroepeerd. In overleg met de Vereniging van Vasteplantenkwekers werd een begin gemaakt met het onderzoek van het
Lavandula-sortiment.
Naar aanleiding van nieuwere literatuur werd het materiaal behorende tot Sedum
telephium agg. gereviseerd. De in de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum
aanwezige collecties Hypericum en Salix werden gedetermineerd. Begonnen werd
met een systematische studie van het geslacht Cornus. Het onderzoek van de sortimenten Lonicera en Sorbus en van verschillende Umbelliferae werd voortgezet.
Voorts werd aandacht geschonken aan de taxonomie van Buxus, Cotoneaster, Geum,
Ligularia, Paeonia en Robinia. In verband met de keuring van de op het Belmonte
Arboretum aanwezige sortimenten van Crataegus en Fraxinus door de Vaste Keuringscommissie Sierbomen van de NAK-B, werd aan de determinatie hiervan speciale
aandacht gegeven. Chromosomentellingen werden gedaan aan diverse vormen van
Daucus carota.
In het kader van het onderzoek van flora en vegetatie van tropisch Afrika werden
verschillende taxa bestudeerd. Afgesloten werd het in het vorig jaar begonnen onderzoek over de geslachten Liparia en Pentadesma. Voortgezet werden revisie van de
geslachten Cryptocoryne en Trichilia, alsmede die van de families Loganiaceae en
Resedaceae.
Bij het vegetatiekundig onderzoek naar het voorkomen en de samenstelling van
het Quercion robori-petraeae in Nederland werd het veldonderzoek, dat de basis
vormt voor deze studie, afgesloten. In samenwerking met het Rijksinstituut voor
Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud werd begonnen met
de inventarisatie van hakhout in Nederland. De aandacht werd speciaal gericht op
de Alno-Ulmion-gezelschappen, die veelal een hakhoutkarakter bezitten.
Het gecombineerde botanische en milieu-onderzoek, dat vanuit het Biologisch Station te Wijster wordt verricht, had voornamelijk betrekking op jeneverbesstruwelen
in het Drentse district en in aangrenzend Duitsland. Voorts werd onderzoek gedaan
naar de ondergroei van Empetrumheide en werden kweekproeven gedaan met fungi
in terraria.
Het zoölogisch onderzoek betrof een vergelijkend onderzoek naar de voornaamste
factoren, die de habitatbinding bij loopkevers bepalen.
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P L A N T E Z I E K T E N - 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 bleek ten aanzien van de schimmel
Botrytis cinerea in het weefsel van de tomateplant, dat er een negatieve correlatie
bestaat tussen het drogestofgehalte van de plant en de snelheid van uitbreiding. Het
drogestofgehalte wordt beïnvloed door de stikstofvoeding en de leeftijd van de plant.
Ten aanzien van de afwijkingen bij peen, die in de praktijk bekend zijn onder
namen als harige peen, staartpeen en vorkpeen kan worden vermeld, dat hoewel
nog geen pathogeen organisme kon worden aangewezen, grondontsmetting met formaline een opvallend succes heeft.
Voetziekte en bodemmoeheid van asperge werden in studie genomen. Tot uiting
kwam dat onder voetziekte zeer uiteenlopende verschijnselen worden samengevat. Het
onderzoek was in de eerste plaats gericht op de pathogeniteit van de uit afwijkende
planten geïsoleerde stammen van Fusarium oxysporum. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan bodemfactoren, in het bijzonder aan de voorziening van het gewas
met borium.
Het voetrot van gerbera was in hoofdzaak het gevolg van aantasting door Phytophthora cryptogea Pethybr; Verticillium sp. schijnen een veel geringere betekenis te
hebben.
Bij het onderzoek naar de invloed van uitwendige omstandigheden op de aantasting van freesia door Fusarium oxysporum Schl. kon de praktijkervaring, dat een
hoge temperatuur de aantasting bevordert, worden bevestigd. Een hoge vochtigheidsgraad van de grond had weinig invloed. De cultivars verschillen sterk in hun vatbaarheid voor F. oxysporum en de ziekte bleek met het plantmateriaal over te gaan.
Van drie pathogenen, waarmede bij het onderzoek over de verwelkingsziekte van
clematis infectieproeven zijn genomen, was Coniothyrium clematidis-rectae Petr. het
meest pathogeen. De ziekte gaat met stek over, maar ook van de grond uit kunnen
nieuwe infecties tot stand komen.
Het onderzoek over de vatbaarheid van loof en knollen van de aardappelplant
voor de schimmel Phytophthora infestans is thans zover gevorderd, dat de mate van
vatbaafheid van een ras of kloon met een redelijke nauwkeurigheid kan worden
vergeleken met die van andere rassen. Wat het loof betreft is bovendien inzicht
verkregen in de wijze, waarop de vatbaarheid wordt beïnvloed door de leeftijd van
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het blad, plaatsing aan de plant en uitwendige omstandigheden.
De berichten uit de praktijk, volgens welke aardappelplanten bemest met gemengde
meststoffen gevoeliger zouden zijn voor aantasting door Rhizoctonia solani Kühn dan
planten bemest met enkelvoudige meststoffen, konden niet proefondervindelijk worden bevestigd. Wel werd geconstateerd, dat onder steriele omstandigheden en in
potproeven het niveau van de stikstofvoorziening en de vorm waarin dit element
werd toegediend, van belang waren voor de sterkte van de aantasting. In de volle
grond kwam dit niet tot uiting.
Aardappelschurft was in 1965, onder invoed van de overvloedige regenval gedurende de zomermaanden, minder ernstig dan gewoonlijk het geval is. Desondanks
had beregening tijdens de periode van de knolzetting een gunstig effect.
Een bij de telers onbekende bladaantasting van de ui bleek te worden veroorzaakt door de schimmel Botrytis squamosa Walker, die tot nu toe slechts tweemaal
in Nederland was gesignaleerd.
Ten aanzien van het witrot van de ui kan worden vermeld, dat de bestrijding
thans wordt gezocht in vruchtwisseling met gladiool, gecombineerd met toepassing
van het middel allisan in een betrekkelijk geringe dosering. De hieraan ten grondslag
liggende gedachte is, dat de kosten van het middel, dat tevens effectief is tegen
Stromatinia gladioli niet ten volle op het uiegewas drukt, terwijl de Sclerotium cevorum, die zich onder invloed van de gladiool uit de zich in de bodem bevindende
Sclerotien ontwikkelt, door het fungicide wordt gedood.
Inzake het voet- en wortelrot van de erwt werd in de kas wederom vastgesteld,
dat er een correlatie bestaat tussen het bodemtype en het optreden van de ziekte.
Deze aantasting bleek echter niet uitsluitend op voor akkerbouw minder geschikte
grond voor te komen, maar sporadisch ook op goede akkerbouwgrond. In tegenstelling tot deze bevindingen was de opbrengst van de erwten in dezelfde grond op het
Groninger land in de meeste gevallen dit jaar zeer slecht, ongeacht het bodemtype.
Hoewel het ziektebeeld op alle percelen ogenschijnlijk gelijk was, is het de vraag of
de oorzaak steeds dezelfde is geweest. Door partiële sterilisatie door middel van verhitting of bestraling met gammastralen verdwenen de ziekteverschijseien vrijwel geheel en werd in potproeven een goede opbrengst verkregen.
Kunstmatige infectie van stekbieten met pathogène isolaties van Verticillium sp.
had tot gevolg, dat een aantal planten verloren ging terwijl vele andere zichtbaar
ziek werden. De opbrengst aan zaad werd tot 50 à 6 0 % teruggebracht en de kiemkracht van het geoogste zaad lag 1 0 % lager dan die van het controle-object.
In 1965 werd in Nederland aantasting van volwassen blad van biet door Peronospora schachtii Fuckel waargenomen. Normaliter komt dit hier te lande niet voor.
Men kan de valse meeldauw in zaadbieten voorkomen door enige voor de hand
liggende cultuurmaatregelen te nemen. Chemische bestrijding lijkt niet effectief te
zullen zijn.
Het onderzoek over de rhizosfeer-microflora bracht aan het licht, dat in potten
waar gedurende geruime tijd bepaalde gewassen waren geteeld, grote verschillen in
de frequentie van bepaalde schimmels voorkwamen. Het zoeken naar weinig selectieve methoden van isolatie wordt voortgezet.
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Door toevoeging van preparaten van Bacillus thuringiensis en van P 32 aan voedsel kan het eetgedrag worden bestudeerd van rupsen van Pieris brassicae. Uit dit
gedrag kunnen conclusies worden getrokken ten aanzien van de toxische samenstelling
en de zuiverheid van bacteriepreparaten.
Agrobacterium gypsophilae werd als pathogeen geconstateerd in kassen met rozen,
anjers en cactus.
Op entomologisch gebied werd in de eerste plaats begonnen met een studie van de
bloedluizen, die op peer voorkomen. Voorts werd, in verband met het onderzoek
over de invloed van de fysiologische toestand van de voedselplant op het populatieverloop van bladluizen, Tuberolachnus salignus opgekweekt op wilgen, groeiend in
grindcultures op voedingsoplossingen, waarin drie verschillende kat- en anionen in
hoge en lage concentratie aanwezig waren. Er werd een duidelijk stikstofeffect waargenomen, terwijl tevens werd gevonden, dat een hoog magnesiumgehalte van de
voedingsoplossing de populatiegroei remt. Het kweken van uievlieg, bladluizen, tripsen en mijten op kunstmatige voedingsmedia werd in studie genomen.
De bestudering van de relaties tussen de bladluizen van appel en hun roofvijanden
(Syrphidenlarven) en parasieten leverde interessante gegevens op. Veel aandacht
werd besteed aan het onderzoek over de invloed van éénmalige of frequente toepassing van insekticiden, acariciden en fungiciden op de fauna van appelbomen.
Bij de vergelijking in proefboomgaarden van een „geïntegreerd" en een „normaal"
bestrijdingsschema werd in de percelen, die sinds enige jaren volgens het geïntegreerde
schema bespoten werden, in de laatste jaren een sterke ontwikkeling van enkele
„secundaire" plagen waargenomen. De oorzaak hiervan moet naar alle waarschijnlijkheid gezocht worden in het weglaten van de polyvalente middelen. Voeren van de
rupsen van de vruchtbladroller met bladeren, besmet met een kernpolyedervirus van
de koolrups Barathra brassicae, veroorzaakte een aanzienlijke sterfte onder deze
bladrollerrupsen. De eiparasiet Trichogramma embryophagum cacoeciae, die reeds
enige jaren massaal in het laboratorium vermeerderd wordt op de eieren van de
graanmot, bleek dit jaar de eieren van haar oorspronkelijke gastheer, de bladroller
Cacoecia rosana, niet meer te willen accepteren. De eieren van vruchtbladroller,
fruitmot en voorjaarsuilen worden nog wel geaccepteerd.
In een perceel, waar de fruitspintmijt resistentie vertoont tegen tetrasul, vertoonde
het acaricide dicofol nog een afdoende werking. Ook de meeldauwfungiciden binapacryl en oxythiochinox lieten nog een goede werking zien.
Ter bestrijding van de groene appelwants op peer werd met een éénmalige toepassing van DDT 5 0 % , 2 0 % , diazinon 2 0 % , 0,075% of malathion 5 0 % , 0,075%
een uitstekend resultaat bereikt. In de proeven, waarin onderzocht wordt of het
proliferatievirus van appel door cicaden wordt overgebracht, werden nog geen positieve resultaten verkregen.
Het carbamaat dimetilan werd op een lichte zavelgrond getoetst op zijn werking
tegen de wortelvlieg. Het werd toegepast als granulaat in de rij en als spuitmiddel
over het gewas, telkens in doseringen van 6, 8 en 10 kg actieve stof per ha. Bij alle
doseringen bleef het gewas tot ruim vier maanden na het zaaien vrij van aantasting.
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Verschillen in de levenswijze van de mineervlieg van peen en witlof, beide bekend
onder de naam Napomyza lateralis Fallen, maken het steeds waarschijnlijker, dat
men hier met twee verschillende Napomyza-soorten te maken heeft. De mineervlieg
van kamille is vermoedelijk een derde soort.
Wat de graantripsen betreft, werden proeven genomen ter bepaling van de economische schade, die door deze insekten wordt aangericht. Slecht in één der haverpercelen werd in de behandelde veldjes een hogere korrelopbrengst, een hoger gemiddeld 1000-korrelgewicht en een hoger berekend aantal korrels per 1000 pluimen
vastgesteld. Dit bevestigde de gegevens, die in 1964 in haverpercelen verkregen
werden.
In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden, ter bepaling
van het juiste tijdstip voor de bestrijding, waarnemingen gedaan over de vlucht van
de tarwestengelgalmug Haplodiplosis equestris Wagner met behulp van gele vangbakken. Meer dan 800 Noord- en Zuidamerikaanse tarwerassen werden in een veldproef op eventuele resistentie tegen de tarwestengelgalmug getoetst. Opvallende verschillen in aantasting tussen de rassen werden niet waargenomen. Als natuurlijke
vijand van de tarwestengelgalmug werd een sluipwespje gevonden, dat zijn eieren
legt in de eieren van de galmug; de larve ontwikkelt zich echter pas in de larven
van de galmug. Uit depotproeven bleek, dat de volwassen galmuglarven 6 jaar kunnen
blijven overliggen. Chemische bestrijding remde de uitbreiding van de larvenpopulatie
sterk af; het verschil tussen de besmetting van de bodem met galmuglarven in de
behandelde en de onbehandelde veldjes was aanzienlijk. De larven van de galmug
konden een verblijf van 14 dagen in zeer droge en fijne kleigrond goed doorstaan,
terwijl ook na een verblijf van 42 of 60 dagen in een dergelijke grond nog een
aantal larven in leven was. Het haverras Marino werd in Groningen plaatselijk vrij
ernstig door de galmug aangetast.
De biologie en de fenologie van de meidoornrozetgalmug en de wilgetopgalmug,
die in Oost-Brabant schadelijk optraden op vele boomkwekerijen, werden verder
bestudeerd.
Het virologisch onderzoek had in de eerste plaats betrekking op het optreden van
kleinvruchtigheid in vele aanplantingen van 'Ingrid Marie' en 'Tydeman's Early
Worcester'. De uitbreiding van de ziekte wordt vervolgd, terwijl tevens een proef is
opgezet, waarin wordt nagegaan of 'Ingrid Marie' op type IX een goede indicator
is voor kleinvruchtigheid. Voorts kon uit infectieproeven op Phaseolus vulgaris en
Nicotiana glutinosa met vrij grote zekerheid worden geconcludeerd, dat het uit appel
geïsoleerde Chenopodium-mozaïekvirus identiek is met het in Engeland onder de
codenaam E 36 vermelde virus. Uit bloemblaadjes van verscheidene appel- en perebomen werd een virus geïsoleerd, dat op Celosia-soorten een mozaïek teweegbrengt.
Een intensieve bestrijding van rondknopmijten bleek geen bescherming te geven
tegen infectie met brandnetelbladvirus vanuit een dichtbij gelegen infectiebron. Uit
een kruisbes „Whiriham's Industry" met onregelmatig gevormde en slecht afrijpende
vruchten werd lepelbladvirus geïsoleerd.
Een oriënterende proef werd ingezet over het afweren in plaats van het doden
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van bladluizen in buitenchrysanten; daartoe werden tussen de rijen planten aluminiumfolie aangebracht. Er werd een duidelijke afwerende werking van deze materialen geconstateerd.
Om na te gaan of scherpmozaïekvirus van boon en erwtemozaïekvirus over kunnen
gaan met zaad, is zaad gewonnen van geïnfecteerde planten van enkele tuinboonrassen. Van de uit 2080 zaden gekweekte planten bleek er slechts één met virus besmet
te zijn.
Uit erwten met verwelkingsverschijnselen en necrotische stengelverkleuringen werd
een virus geïsoleerd, dat grote overeenkomst vertoont met het in de V.S. veel voorkomende pea streak virus.
Van tabaksmozaïekvirus (TMV) werd een zesde stam geïsoleerd, die zich onderscheidt van de overige groene stammen door vorming van lokale necrotische vlekken
op Nicotiana glauca. Solanum giganteum is een nieuwe toetsplant, waarop het tabaksen tomaattype TMV kunnen worden onderscheiden. Solanum penellii, als resistentiegeniteur in veredelingswerk betrokken, bleek volledig vatbaar voor een isolatie van
de groene stam van het tomaattype TMV.
Uit gedetailleerde infectieproeven werd geconcludeerd, dat een blad van een aardappelplant in het begin van zijn ontwikkeling een fase doorloopt, waarin bij inoculatie ervan nog geen optimaal transport van virus plaatsvindt. Het optimale stadium
wordt eerst bereikt als het blad volledig is ontwikkeld. Hierna manifesteert zich pas
de normale ouderdomsresistentie. De mate van ouderdomsresistentie van een aardappelplant kan door bepaalde factoren worden beïnvloed. Zo ging door het wegnemen
van een top van ongeveer 50 cm de reeds aanwezige ouderdomsresistentie grotendeels
verloren en vond een sterke knolbesmetting plaats. Aangaande knolbesmetting met
Y^-virus bleek Eigenheimer in vergelijking met Bintje een duidelijke ouderdomsresistentie te bezitten op een tijdstip, dat Bintje deze nog vrijwel niet vertoonde.
In beide rassen gaf inoculatie met Y^-virus sneller aanleiding tot besmetting der
knollen dan inoculatie met Y°-virus.
Op enkele door de NAK aangewezen selecties van Eersteling werd meristeemcultuur toegepast. Er werden enige planten verkregen, waarin nog X- noch S-virus
konden worden aangetoond. Intussen is men in de praktijk begonnen met de vervanging van de gebruikelijke Eersteling door de X-virusvrije Eersteling, die eerder
door het instituut uit meristemen werd gekweekt.
Een behandeling van knollen van Bintje met rindite heeft geen waarneembare
toeneming van de hoeveelheid callose in de zeefvaten ten gevolge. Daar voor het
verbreken van de kiemrust van aardappelknollen door de keuringsdiensten voortaan
gibberellazuur zal worden gebruikt, zijn de proeven met rindite beëindigd.
Tijdens een studie in Noord-Italië werd met behulp van vangplanten ratelvirus
uit de grond geïsoleerd. Evenals in Nederland was Trichodorus viruliferus de vector.
Serologisch werden verschillen vastgesteld tussen de Italiaanse en Nederlandse virusisolaties.
Bij het nematologisch onderzoek werd een laboratoriummethode ontwikkeld voor het
onderzoek van de vatbaarheid van uiekiemplanten voor aantasting door stengelaal-
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tjes na inzaai van een grasmengsel een dichtheid van 800 aaltjes per 500 g grond,
bij teelt van witlof en bieten daalde de bevolkingsdichtheid in twee jaar met ongeveer 95%.
Toediening aan de grond van 2,4 dichloorfenyl methaansulfonaat en van 3,5dimethyl-4-dimethyl aminomethyl fenyl N-methyl-carbamaat verminderde in een
veldproef de aantasting van uien door stengelaaltjes niet. Beide stoffen remden
wel de vermeerdering van Heterodera rostochiensis op aardappelen, de laatste stof
zelfs sterker dan enig ander tot nu toe beproefd systemisch middel.
De vermenigvuldiging van H. rostochiensis was bij een dichtheid van 2 eieren per
100 g grond nog niet aantoonbaar verminderd door geringere kans op ontmoeting
tussen mannetjes en wijfjes dan bij hogere dichtheden. Het AB-ras van H. rostochiensis vermeerderde zich wat sterker op Karna 59-387 dan op Bintje.
Op het gebied van het resistentie-onderzoek bleek, dat de verhoogde vatbaarheid
van de boon voor Fusarium oxysporum (Schl.) forma pisi (Linf.) als gevolg van
een lage pH van de grond, verband houdt met Ca-gebrek. Het ras Koroza bleef
echter ook onder dergelijke omstandigheden resistent zowel tegen ras 1 als ras 2
van de parasiet. Er zijn aanwijzingen, dat ras 2 van de schimmel in Nederland meer
voorkomt dan werd verondersteld.
Er werd een nieuwe methode ontwikkeld voor het toetsen van slarassen op resistentie tegen valse meeldauw. Door een kweekbedrijf is een nieuw fysio van de parasiet gevonden, dat voor de verdere resistentieveredeling belangrijk lijkt te zullen
worden.
Kunstmatige infectie van een gezond perceel grond met Plasmodiophora brassicae
Wor., uitgevoerd in 1963 ten behoeve van selectie op knolvoetresistentie bij stoppelknollen, bleek ook in 1965 nog een zware en regelmatige aantasting te veroorzaken.
Door verbouw van alleen resistente rassen geraakten de aanvankelijk zwaar besmette percelen in de loop van 8 jaar praktisch vrij van de parasiet.
De resultaten van het vangsortimenten-project voor gele roest van tarwe toonden
aan, dat het kasfysio B 3/5 = W 8 in 1964 over het hele vaste land in Europa
voorkwam. Hiertoe behoren de belangrijkste veldfysio's Etoile de Choisy, Falco, Opal
en Cleo. De bestudering van de genetische relatie tussen plant en parasiet heeft geleid tot het onderscheiden van een viertal typen van resistentie.
Bij het biochemisch onderzoek werd gevonden, dat aardappel-X-virus bij de chromatografische zuivering met cellulose als draagstof en mengsels van polyethyleenglycol, NaCl, glucose, ammoniumacetaat en MgC^ als solvent in een aantal fracties
vrijkomt.
Tarwe voldoet als voorafgaand gewas voor bijv. aardappel beter dan haver. De
afscheidingsprodukten van de wortels van deze granen blijken in samenstelling te
verschillen. Het stikstof- en fosforgehalte waren daarentegen in beide exudaten gelijk.
Het is mogelijk om op bladextracten van aardappel, aangevuld met een synthetische voedingsoplossing, Phytophthora infestans te laten groeien. Gebaseerd op het
myceliumgewicht geven extracten van oudere aardappelbladeren een grotere groei73

bevordering dan die van jongere. De oudere bladeren zijn tevens het meest vatbaar.
De kieming van Sclerotien van Sclerotium cepivorum wordt bevorderd door sterk
verdunde exudaten van uiewortels. Geconcentreerde extracten hebben daarentegen
een remmend effect op de kieming.
In een proef over de verspreidingsmogelijkheden van de tarwestengelgalmug kwam
vast te staan, dat de dieren 120 m kunnen afleggen.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek van de mogelijkheden om de
uievlieg te bestrijden met behulp van de „sterile male technique". In een verspreidingsproef bleken uievliegen 50 m te kunnen afleggen. In een andere proef voldeed
bier het beste als lokstof.
Het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging op cultuurgewassen toonde
aan, dat iris en nerine evenals de meeste andere monocotyle sierteeltgewassen, zeer
gevoelig voor H F zijn.
Een rassenonderzoek op gevoeligheid voor S 0 2 werd verricht bij de voor het
Westland belangrijke groenten, sla, komkommer en tomaat.
Het onderzoek in de omgeving van industrieën wordt ten dele in opdracht uitgevoerd, waarbij de omstandigheden vóór de in bedrijfstelling van de fabrieken mede
in het onderzoek betrokken kunnen worden. De voor planten schadelijke bestanddelen, die in 1965 in de omgeving van over het gehele land verspreid liggende
fabrieken werden aangetroffen, waren fluorwaterstof, zwaveldioxyde, „smog", ozon,
roet en zinkoxyde-nevel.
Begin oktober trad over een groot gebied in het Westland luchtverontreiniging op,
die aan verschillende groente- en sierteeltgewassen, zoals sla, andijvie, spinazie, chrysanten en freesia's, in ernstige mate beschadiging veroorzaakte. De beschadigingssymptomen, die zich voordeden aan de gewassen en aan de in dit gebied voorkomende onkruiden wijzen sterk op beschadiging door „smog"-luchtverontreiniging,
veroorzaakt door reactieprodukten van in de lucht optredende oxydaties van bepaalde onverzadigde koolwaterstoffen. Het is de eerste maal, dat dit soort schade
in Nederland is waargenomen.
Op het gebied van de landbouwluchtvaart gaf een bespuiting met een combinatie
van DDT en parathion tegen de tarwestengelgalmug in zomertarwe een wat beter
resultaat dan een behandeling met parathion alleen. Op wintertarwe had twee keer
spuiten met een vliegtuig eenzelfde resultaat tegen dit insekt als twee keer spuiten
met de landmachine.
Toevoeging van parathion aan DDT ter bestrijding van de knopmade in erwten
gaf geen verbetering van het effect van de bespuiting.
In een veldproef met verschillende herbiciden ter bestrijding van Polygonum lapthifolium sp. en Stellaria media in zomergerst werd het beste resultaat met DNOC en
MCPP gekregen.
Ureumbespuitingen met 25 kg ureum per ha op wintertarwe, vanuit de lucht toegediend in groeistadium 9 en 10.1 volgens de Feekesschaal gaven na voorjaarsbemestingen met 4, 76 en 97 kg N per ha opbrengstverhogingen, die overeenkwamen
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met een overbemesting met kalksalpeter (31 kg N per ha) in stadium 9, gestrooid
met een centrifugaalstrooier.

Planteziektenkundige

Dienst

Op het gebied van ziektebestrijding bij landbouwgewassen vroeg de bestrijding van
Phytophthora in aardappelen veel aandacht. De ziekte trad reeds vroeg en soms in
ernstige mate op. Bij de toetsing van de werkzaamheid van verschillende middelen
werden opmerkelijk goede resultaten bereikt met het middel daconil 2787 op basis
van tetrachloor-iso-ftalonitril. Omdat de ziekte in het loof over een lange periode goed
werd bestreden, kon het doodspuiten op een laat tijdstip plaatshebben; hierdoor
werden hoge opbrengsten verkregen en was het percentage zieke knollen laag. Met
twee combinaties van maneb met fentin-acetaat werd in vergelijking met koperoxychloride een hogere opbrengst verkregen, waarbij de bestrijding van knolziek op
het niveau lag van dat van de genoemde koperverbinding. Bij de fentin-preparaten
waren de resultaten, wat de bescherming van de knollen tegen de ziekte betreft,
dit jaar niet beter dan die van koperoxychloride, hetgeen in tegenstelling was met
de ervaring van voorgaande jaren.
In de praktijk komt het nog veel voor, dat het pootgoed om verschillende redenen
eerst in het voorjaar wordt ontsmet. Nagegaan werd hoe groot het risico hiervan
was, mede in verband met het wegnemen van de kiemen na de ontsmetting. Vooral
bij een late ontsmetting, wanneer de knollen reeds een flinke kiem hadden, waren
de resultaten van de knolbehandeling met een vloeibaar fenolprodukt beter dan van
die met een poedervormige kwikverbinding.
De behandeling van zomergerst met het mehanol bevattend middel ustilgan ter
bestrijding van stuifbrand heeft in vergelijking met een warmwaterbehandeling van
het zaaizaad tot aanvaardbare resultaten geleid. In het bijzonder voor kweekbedrijven,
die het zaaizaad vermeerderen, kan de toepassing van ustilgan veel arbeidsbesparing
betekenen.
De schade door de tarwestengelgalmug bleef dit jaar zeer beperkt. Enerzijds was
dit het gevolg van een geringe ei-afzetting, anderzijds van een tijdig uitvoeren van
de bestrijding met een mengsel van DDT en parathion.
Voor het volgen van de ontwikkeling van ziekten en plagen in de tuinbouw en voor
algemene informatie werden vele fenologische gegevens verzameld over tal van insekten en mijten, vooral die in de fruitteelt.
Ten aanzien van de schurftzwam van appel en peer werd wederom, doch voor
de laatste maal, in samenwerking met het KNMI en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst een schurftwaarschuwingsdienst georganiseerd.
Het onderzoek over virusziekten bij fruitgewassen leverde wederom vele gegevens
op. O.a. werden voor het eerst duidelijke rubberhoutsymptomen bij het appelras
James Grieve aangetroffen. Nog steeds trad in reeds acht jaar gekarteerde boomgaarden een toename van het aantal zichtbaar mozaïekzieke bomen op. Het aantal
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appelbomen met ruwschillige vruchten vertoonde nog een lichte stijging, dat van
perebomen met kringvlekken in de bladeren daarentegen niet. James Grieve en
Golden Delicious vertoonden acht jaar na enting op ruwschillige Schone van Boskoop
nog geen symptomen van ruwschilligheid. Wellicht zijn deze twee rassen dus te gebruiken voor het omenten van bomen met virologisch ruwschillige vruchten.
Geen overgang via het zaad kan worden aangetoond voor rubberhout van appels
en kringvlekkenmozaïek van peer.
Warmtebehandeling leverde bij verscheidene appel- en pererassen enkele planten
op, die wellicht virusvrij zijn.
Begassingen ter bestrijding van een op pruime-onderstammen voorkomende galmijt resulteerden in een volledige doding van de galmijten. Het aanslaan van de
onbewortelde stekken en de hergroei van de eenjarige bewortelde stekken werden
niet ongunstig beïnvloed.
Bij het onderzoek over virusziekten bij vaste planten en houtige gewassen werden
met perssap van bladeren en wortels van verscheidene vaste planten en van vele
houtige gewassen positieve reacties op kruidachtige toetsplanten verkregen.
De conclusie uit de waarnemingen in 1964 van viruszieke en gezonde Eremurusplanten, nl. dat het ratelvirus een nadelige invloed uitoefent op de groei en de bloei
van de planten, werd bevestigd. Bepaalde virusverschijnselen in de bladeren van
zaailingen van Buddleia sp. bleken een gevolg te zijn van een overdracht van het
ratelvirus door Trichodorus sp.
Bij de bestrijding van de sparappelgalluis Sacchiphantes abietis kon door een
najaarsbehandeling tegen de overwinterende fundatrices met endosulfan vloeibaar
een uitbreiding van de aantasting volledig worden voorkomen. Uit waarnemingen
inzake de verspreiding van Puccinia horiana bij chrysanten is gebleken, dat de wind
een belangrijke rol speelt. Bij de bestrijding van wolluizen bij Hippeastrumbollen werden zeer goede resultaten bereikt met een dompeling gedurende twee uur in een
eenprocentige parathionoplossing.
In samenwerking met andere instellingen werd vastgesteld, dat bepaalde virusverschijnselen bij tulpen het gevolg zijn van een aantasting door een paar virusziekten
van de groep van door aaltjes overgebrachte „bolvormige" virussen.
Bij de onkruidbestrijding in granen bleef een grote belangstelling aan de zijde van de
industrie merkbaar voor groeistofcombinaties. Als belangrijkste typen middelen kunnen hierbij worden genoemd MCPA, MCPP, 2,4-DP en dicamba. Ook waren bij
het keuringsonderzoek combinaties van MCPA en MCPP met ioxynil betrokken.
Terwijl al eerder was gebleken, dat ioxynil in wintergranen een te zwak werkend
herbicide is, voldeed de combinatie met MCPP goed. Behalve de gunstige eigenschappen van een geringere giftigheid en geen verkleuring van de huid en werkkleding
in vergelijking met DNOC, kunnen granen ook in een later ontwikkelingsstadium
worden gespoten zonder nadelige invloed op de opbrengst.
Bij de bestrijding van wilde haver in zomergerst en zomertarwe werden met
tri-allaat, 5 à 6 dagen na het zaaien toegepast, gunstige resultaten bereikt. Het middel
leek veiliger dan di-allaat. In wintertarwe en wintergerst werd een aantal middelen
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op basis van ureumderivaten en triazines onderzocht bij de bestrijding van duist en
breedbladige zaadonkruiden. Het standpunt werd ingenomen, dat deze zgn. bodemherbiciden over twee seizoenen dienen te worden beproefd om een goed inzicht te
krijgen in de reactie van het gewas en de bestrijdingsmogelijkheid van onkruiden.
Voor de onkruidbestrijding in bieten werd een uracilverbinding, lenacil, verder
onderzocht. De werkingsduur bleek zeer lang te zijn, zodat het gewas praktisch tot
aan de oogst schoon bleef. Er kwamen belangrijke verschillen in reactie van het
gewas op de diverse grondsoorten aan het licht. Voorlopig kon dit middel alleen
voor een toelating op zeer humeuze gronden, o.a. in de Veenkoloniën, in aanmerking
komen. Deze toepassing kan hier uitkomst bieden, omdat de andere reeds toegelaten
herbiciden op deze sterk adsorptieve gronden vaak in werking te kort schieten.
In de uieteelt verkreeg een middel op basis van aceetanilide een toelating voor
een beperkt areaal. Het middel wordt vóór de opkomst van het gewas toegepast.
Hoewel na de opkomst als regel toch nog een bespuiting met chloor-IPC moet
volgen, bestaat goede hoop, dat de uien een herbehandeling met aceetanilide over het
gewas zullen verdragen, zodat in de toekomst het gebruik van chloor-IPC — met de
bezwaren die hieraan zijn verbonden — mogelijk kan afnemen.
In tulpen, narcissen, hyacinten en gladiolen werd een aantal middelen met lange
werkingsduur in de grond onderzocht, o.a. tegen het voor chloor-IPC resistente
kruiskruid. Eén van de gekeurde middelen op basis van pyrazon + BiPC kwam
voor een voorlopige toelating in de zo kostbare tulpeteelt in aanmerking, maar
slechts daar waar de tulpen op zware grond worden geteeld. De toelating gold mede
voor gebruik in narcissen.
In appelboomgaarden werd o.a. een middel op basis van uracil, ni. bromacil,
onderzocht. Vroeg in het voorjaar toegepast, hield dit middel in een lage dosering
de grond ca. vijf maanden vrij van onkruiden.
De belangstelling voor groeistofcombinaties in gazons en sportvelden bleef bestaan. Het middel ioxynil bleek geschikt voor de bestrijding van jonge zaadonkruiden
in pas ingezaaide grasvelden.
Omdat de toepassing van groeiregulatoren ook onder de nieuwe Bestrijdingsmiddelenwet valt, werd nog een officiële toets met maleïnehydrazidezuur gedaan om de
remmende werking hiervan op grassen in wegbermen na te gaan. Het resultaat was
weinig bevredigend.
Op permanent braakliggend terrein werd de werking van picloram nagegaan, ter
bestrijding van klein hoefblad en paardestaart. Met lage dosering werd klein hoefblad redelijk bestreden, maar het effect op paardestaart stond ver in de schaduw
bij dat van dichloorthiobenzamide.
Het onderzoek over de bestrijding van submerse slootvegetaties werd voortgezet
met de middelen diuron, dichlobenil en dichloorthiobenzamide. In de kas werd enige
informatie opgedaan over de verdwijningssnelheid van deze stoffen in het water,
alsmede over de invloed ervan op jonge vissen. Voor geen van deze middelen kon
het nog tot een toelating komen.
Bij het diagnostisch onderzoek werd een aantal schimmel- en bacterieaantastingen
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waargenomen, die niet eerder in Nederland waren aangetroffen, o.m. Puccinia
horiana, een niet waardplantwisselende roest bij chrysanten; Pucciniastrum epilobii f.
sp. palustris, roest op bladeren van Fuchsia-hybriden, waardplantwisselend met
Abies-soorten ; een Sclerotium sp. als veroorzaker van wortelrot en verwelkingssymptomen bij komkommers en augurken onder glas; Erwinia chrysanthemi als veroorzaker van een verwelkingsziekte bij dahliaplanten en Xanthomonas gummisudans
als veroorzaker van bacteriebrand bij gladiolen.
Onbekende ziektebeelden en nieuwe waardplanten van in Nederland bekende
schimmels betroffen o.a. vuur bij Muscari botryoides ,Album' door Botrytis hyacint h i ; een op roest gelijkende knolaantasting bij crocus door een vorm van Fusarium
oxysporum; knoopaantasting bij gerst door Leptosphaeria nodorum; massale wegval
bij spinazie ten gevolge van een voetrot door Pleospora bjoerlingii; wortelrot bij trektulpen veroorzaakt door Pythium ultimum; neusrot bij appel veroorzaakt door Sclerotinia sclerotiorum.
Bij een onderzoek over de variabiliteit en de synoniemen van Phoma solanicola
werd vastgesteld, dat Phoma exigua de oudste geldige naam is voor deze zeer algemeen voorkomende wond- resp. zwakteparasiet. Ascochyta linicola, veroorzaker van
de dode harrei bij vlas, kan worden beschouwd als een variëteit van Phoma exigua.
Bij een studie van het sporevormingsproces bij verschillende phoma-achtige schimmels
werden nieuwe criteria gevonden voor een snelle en exacte identificatie van Phoma
sp. en Ascochyta sp.
Het onderzoek van schildluizen op houtige gewassen leverde enige gegevens op
over de verspreiding van de esseschorsluis, Pseudochermes fraxini Kltb. Te Swalmen
werd de in ons land vermoedelijk zeldzame sparredopluis, Physokermes piceae Schrnk.,
gevonden in een boomkwekerijperceel. Te Groningen werd op appel de esdoornwolluis, Phenacoccus aceris Sign, aangetroffen. Deze laatstgenoemde soort was vroeger zeer algemeen onder glas, maar zij is daar door intensief gebruik van insekticiden
zeer verminderd.
Nagegaan werd de invloed van de cultuurplantesoort op de in de grond levende
springstaarten en mijten. Hoewel het aantal waarnemingen nog te klein is om hieruit
veel te concluderen, zijn aanwijzingen verkregen dat de directe invloed van de plantesoort op de genoemde fauna gering is en dat het vooral de beschikbare hoeveelheid
onverteerde organische afval is, die invloed uitoefent op de aanwezigheid van mijten
en springstaarten.
Er werden verschillende waarnemingen gedaan over de activiteit van roofmijten
en springstaarten als roofvijand van in de grond levende nematoden. De roofmijten
Lasioseius thermophilus Willman en Rhodacarus roseus Oudemans, bleken onder
laboratoriumomstandigheden in staat te zijn aanzienlijke hoeveelheden aaltjes te
verdelgen. De springstaart Onychiurus bicampatus Gisin was in staat grote hoeveelheden cysten en larven van Heterodera trifoUi op te eten. Onderzocht wordt of
deze predatie-activiteit ook in het vrije veld van belang is.
Een aaltjesprobleem, dat in het afgelopen jaar sterk de aandacht heeft gevraagd,
is aantasting van aardbeien door bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae en Aph. ritzemabosi), vooral in kassen, in mindere mate in de volle grond. In samenwerking
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met anderen wordt onderzocht in hoeverre door bepaalde bespuitingen deze parasiet
te bestrijden is.
Het onderzoek over het Trichodorus-probleem in de IJsselmeerpolders liet zien,
dat toediening van sporenelementen (borium, zink, koper en mangaan) geen noemenswaardige groeiverbetering geeft in de gewassen biet, ui en aardappel. Toepassing
van stalmest geeft een betere groei, hoewel 60 ton per ha het niveau van een ontsmetting met 100 of 200 1DD per ha niet bereikt.
Op een proefveld op mariene zandgrond in Oostelijk Flevoland, dat aangelegd is
in 1961, zijn voor het eerst geringe aantallen van Trichodorus teres aangetroffen.
Enkele andere proeven in deze polder toonden aan, dat grondontsmetting met DD,
vapam, me thylbromide en andere middelen op deze nieuwe grond zonder parasitaire
aaltjes geen groeiverbetering teweegbrengt bij enkele belangrijke akkerbouwgewassen. Ook werden op een vruchtwisselingsproefveld in deze polder, waarbij alle
belangrijke akkerbouwgewassen betrokken waren, slechts zeer geringe groeiverschillen waargenomen; deze zijn te verklaren uit verschillen in bemestingstoestand (stikstof).
Behalve als vector voor ratelvirus bleek Trichodorus pachydermus op enkele proefvelden direkt schade te kunnen veroorzaken aan aardappelen en afrikaantjes. In
één geval, waarbij besmetting met stengelbont voorkwam, mislukte het aardappelgewas volledig door de gecombineerde virus-aaltjesaantasting.
Het voorkomen van plaatselijk ernstige besmettingen met het stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) in Oost-Brabant kan van betekenis zijn voor de teelt van bloembollen, die hier de laatste jaren begint op te komen. In een vruchtwisselingsproefveld,
besmet met dit aaltje, werden ook tulpen opgenomen. Het bleek dat dit „reup"stengelaaltje, dat morfologisch niet te onderscheiden is van het tulpestengelaaltje,
in een enkel geval een lichte aantasting in het loof veroorzaakte. In de bollen werden
evenwel geen stengelaaltjes aangetroffen. Daar symptomen in het loof voldoende zijn
om de strenge maatregelen ter bestrijding van het tulpestengelaaltje in werking te
stellen, verdient het aanbeveling „reup"-percelen te mijden. In groentegewassen in
de volle grond bleek Pratylenchus penetrans een belangrijke parasiet te zijn voor sla,
andijvie, bonen en peen.
Vruchtwisselingsproefvelden op oud grasland demonstreerden, dat herinzaai van
gras op gras een zeer slechte aanslag van het gras te zien geeft. In kiemplantstadium
verdwijnt reeds 2% van de grasplantjes in vergelijking met andere voorvruchten
(aardappelen, bieten). De opbrengst van de eerste sneden is dikwijls 30-50% minder. Ook de samenstelling van het grasbestand wordt sterk in ongunstige zin beïnvloed. Waarschijnlijk spelen enkele wortelaaltjes hierbij een belangrijke rol. Het
verdwijnen van witte klaver uit het gras-klaver-mengsel (MK8) na de voorgewassen
witte klaver en gras-klaver correleerde volledig met het besmettingsniveau van
Heterodera trifolii.
Bij het onderzoek over de vermeerdering van biotypen van het aardappelcystenaaltje was reeds eerder waargenomen, dat de mate van vermeerdering van biotypen
afhankelijk is van de gebruikte aardappelsoort (species). Thans werd vastgesteld,
dat een verdere differentiatie in deze optreedt, naarmate men binnen de soort van
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verschillende variëteiten gebruik maakt. Bij resistente aardappelrassen bestaan daarentegen geen significante verschillen in de mate, waarin de vermeerdering van biotypen plaatsvindt.
Voorts werden vermeerderingsproeven uitgevoerd, waarbij het inoculum uit één
enkele cyst per plant bestond. De cysten uit het nakomelingschap van deze enkelingen werden opnieuw in een 1-cystecultuur vermeerderd. De resultaten van deze proeven wijzen in de richting van een genetisch heterogene samenstelling van de eieren
binnen het moederlichaam.
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Ten aanzien van onkruidbestrijding in vlas bleken bodemherbiciden, bij toepassing
vóór opkomst, zeer ongunstig op het gewas te werken. Ook het stro afkomstig van
met bodemherbibiciden behandeld vlas, was van minder goede kwaliteit. Middelen
gespoten na opkomst bij een vlashoogte van 5 à 7 cm, hebben een goed resultaat
opgeleverd. Klaver, als ondervrucht gelijktijdig met het vlas ingezaaid, was niet
bestand tegen bodemherbiciden. Werd de klaver pas ingezaaid bij een vlashoogte van
5 à 7 cm, dan was de schadelijke invloed op de klaver niet merkbaar, evenmin als
bij gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen gespoten na opkomst van vlas en klaver.
De onkruidbestrijdingsproeven met chemische middelen bij maïs gaven opnieuw
uitstekende resultaten bij een vroege atrazintoepassing, zowel in een hoeveelheid van
2 als van 3 kg per ha. Het middel C 3126 veroorzaakte, evenals in 1964, op rivierklei
een groeiremming in de maïs.
In een proef met erwten en paardebonen als dekvrucht voor in het voorjaar gezaaide bieten, bestemd voor zaadteelt, heeft chemische onkruidbestrijding (pyramin
en trixabon) ten aanzien van de erwten, bonen en bieten zeer gunstige resultaten
opgeleverd.
Chemische onkruidbestrijding bij in augustus gezaaide bieten bestemd voor zaadwinning, had bij spuiten vlak vóór opkomst van de bieten bij sommige bestrijdingsmiddelen een aanzienlijke oogstderving tot gevolg. Het effect met het middel pyramin
was vrij gunstig (kleine oogstderving). Bespuiting in het voorjaar met dezelfde middelen gaf zeer gunstige resultaten.
Grondbehandeling met diazinon ter bestrijding van de bonevlieg in stamslabonen,
had een frappant gunstig effect, mits de behandeling vlak voor het zaaien van de
stamslabonen plaats had.
Een overvloedige en krachtige bespuiting van de kale griendstruiken met HCH,
waaraan minerale olie was toegevoegd, bleek de jonge larven van de wilgesnuittor,
oppervlakkig in het hout aanwezig, te doden. Bij een bespuiting van het jonge lot met
meta-systox tot 1% sterkte werd noch tegen imago noch tegen larve succes bereikt.
Dichlobenil lijkt een belangrijke aanwinst in de strijd tegen onkruiden in oudere
grienden te zijn.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Bespuiting van veldgewassen met een tweetal niet-fytotoxische nematiciden leverde
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in het jaar waarin werd behandeld geen verbetering op van de klavergroei, hoewel
deze middelen in potproeven zeer effectief waren. Een van deze middelen veroorzaakte op het veld zelfs schade bij jonge klaverplantjes. Daar de weersomstandigheden in 1965, vooral wat de regenval betreft, wel zeer abnormaal waren, bestaat
de mogelijkheid dat de resultaten daardoor sterk werden beïnvloed.
Bij inoculatieproeven kwam tot uiting, dat springstaarten en klavercystenaaltjes
vooral in de bovenste vijf centimeter van het wortelmilieu voorkomen, ook al gaat
het wortelstelsel zelf aanmerkelijk dieper, en dat de invloed van springstaarten tweeledig is. Enerzijds kunnen ze door vreterij aan de wortels de planten schaden, anderzijds verrichten ze een „nuttige" functie door het opruimen van de aaltjes.
Wat de onkruidbestrijding in akker- en weidebouwgewassen betreft, werden met
picloram de beste resultaten bereikt voor de bestrijding van klein hoefblad. De lange
werkingsduur van dit middel in de grond, alsmede de mogelijkheid van residu in
graszaad- en graanstro maken het gebruik ervan in de praktijk echter nog niet mogelijk.
Voor de bestrijding van straatgras in veldbeemd blijkt de gesubstitueerde ureumverbinding buturon enig perspectief te bieden, vooral bij toepassing op een wat ontwikkeld gewas omstreeks oktober.
Een studie over de interactie tussen het middel pyrazon en de bemesting van
suikerbieten gaf zwakke aanwijzingen, dat een dubbele dosering aan middel (8 kg)
speciaal bij een hoge bemestingshoeveelheid kort voor het zaaien tot een verhoogde
gevoeligheid van de bieten kan leiden. De natte weersomstandigheden van 1965
maken echter een herhaling van het onderzoek noodzakelijk.
Bij de chemische bladdoding vóór de oogst van erwten en stamslabonen werden
geen vorderingen gemaakt. Monochlooracetaat lijkt nog het eerst in aanmerking komende middel te zijn voor dit doel.
Het onkruidbestrijdingsonderzoek in de tuinbouw betrof in de eerste plaats de
aardbeiteelt. Er kwamen geen nieuwe gezichtspunten naar voren wat betreft de
combinatie van chemisch maaien en toepassing van herbiciden in overjarige teelten
van dit gewas. Naast chloroxuron bleek lenacil een interessant herbicide voor de teelt
te zijn. Bij eenjarige aardbeiteelten werd de resistentie van jonge aardbeiplanten
tegen simazin sterk verhoogd door de planten vóór het uitplanten met de wortels
door houtskool te halen.
Voorts werden voor koolgewassen verschillende veelbelovende herbiciden gevonden, o.a. desmetryn en CP 31393. Bij schorseneren bood lenacil mogelijkheden.
In de fruitteelt hebben over de periode 1963 tot en met 1965 de met herbiciden
behandelde vakken appels gemiddeld 14% meer produktie geleverd dan de met
gras begroeide en geregeld gemaaide vakken. Met verschillende herbiciden, waaronder
groeistoffen, is dit resultaat te bereiken.
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek, dat het schoonhouden in en langs watergangen en op onbeteelde terreinen ten doel heeft, stond de toepassing van diuron
tegen ondergedoken waterplanten voorop, omdat dit herbicide tegen Vaucheria en
andere draad- en andere wieren bijzonder werkzaam is. In samenwerking met verschillende instellingen werd gevonden, dat de dosering van 0,4 ppm durion verdere
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Studie verdient. Uit de beschikbare gegevens kan niet geconcludeerd worden, dat
diurontoepassingen in sloten per se tot een sterilisering van het water als biologisch
milieu leiden.
De middelen dichlobenil en chloorthiamid werkten goed tegen de meeste hogere
ondergedoken en drijvende waterplanten; zij bestreden tevens bovenwaterplanten.
Hun geringere invloed op Vaucheria maakt dat deze produkten, zij het met een
langere werkingsduur in het water, in hun effect te vergelijken zijn met toepassingen
van paraquat.
In het laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de
groei gaven enige proeven met radioactief amitrol nog niet de indruk, dat de synergistische werking van benzyladenine op amitroltransport op een soortgelijke wijze
als bij ammoniumthiocyanaat verklaard kan worden.
De uracilverbinding lenacil, welke in het veld door aardbeien zeer goed wordt
verdragen, remt bij dit gewas de koolzuuropname langzamer en in geringere mate
dan bij andere plantesoorten het geval is. Er werden echter geen aanwijzingen gevonden, dat dit middel in aardbeiplanten onwerkzaam wordt gemaakt.
De selectieve werking van morfamquat komt ook bij fotosynthesemetingen tot
uiting. De toediening van dit middel aan de voedingsoplossing van maïsplanten had
geen invloed op de koolzuurassimilatie, terwijl bij suikerbieten een vrij sterke remming optrad. Daarentegen werd de fotosynthese van maïsplanten zeer sterk geremd
door diquat en paraquat, terwijl dit bij suikerbieten, vooral met paraquat, in veel
mindere mate het geval was.
Nederlands Graancentrum
Als nieuw project werd begonnen met het verrichten van een literatuurrecherche
op het gebied der graanziekten ten dienste van de kwekers. Deze heeft ten doel het
opsporen van resistentiebronnen, waarvan de kweker bij de veredeling op ziekteresistentie gebruik zou kunnen maken. Over de meeldauw van tarwe kwam reeds
een studie gereed.
Stichting Nederlandse Uiefederatie
De resistentie van de made van de uievlieg tegen gechloreerde koolwaterstoffen
heeft zich in 1965 opnieuw uitgebreid. In de met zaaiuien uitgevoerde proeven werd
de werking van eventueel in aanmerking komende vervangende bestrijdingsmiddelen
beoordeeld. Er werden spuitmiddelen, granulaten en zaadbehandelingsmiddelen onderzocht.
Bij de spuitmiddelen gaven basudine en du-muril bij een made-aantasting van
enige omvang niet voldoende resultaat. Met 6 kg actief per ha van AAvlitox, birlane,
VC 13 en No. 5081 werd een goede madedoding verkregen. Ook 5 kg actief van
No 5081 was voor dit doel voldoende. AArogor is voor madebestrijding ongeschikt
gebleken.
82

Bij de granulaten, toegepast in rijenbehandeling, voldeden AAvlitox tegen 1,5 en
2 kg actief per ha, VC 13 tegen 1,5 kg actief en No. 5082a tegen 1,88 en 2 kg
actief het beste. Bij geen van de toegepaste granulaten werden afwijkingen in opkomst en groei van het gewas waargenomen.
Van de beproefde zaadbehandelingsmiddelen liet No. 5274, in doseringen van
15 en 20 g actieve stof per kg zaad, een goede werking tegen uie-maden zien. Bij
20 g werd echter een duidelijk nadelige invloed op de standdichtheid van het gewas
waargenomen.
Bij de beproeving van middelen tegen valse meeldauw werden met dithane Z78,
M22 en M45 goede en volkomen vergelijkbare resultaten verkregen. Het hiermee
behandelde gewas was twee weken later oogstbaar dan de onbehandelde uien, doch
de opbrengst was 1 8 % hoger. Bij controle van de van deze proeven opgeslagen bewaarmonsters was van alle objecten het bewaarrendement gelijk.
In samenwerking met het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werd een
onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden witrot op chemisch-biologische wijze te
bestrijden. Op de veldjes waar gladiolen en tagetes werden geteeld, alsmede een
grondbehandeling met allisan werd uitgevoerd, was het aantal Sclerotien nauwelijks
veranderd. Op de met uien beteelde veldjes kon zelfs van een toename van het
aantal witrotsclerotiën worden gesproken, die het grootst was waar geen grondbehandeling met allisan werd uitgevoerd.
Om een langer onkruidvrij blijven van de grond te verkrijgen dan bij gebruik
van contactmiddelen mogelijk is, werd het onderzoek naar geschikte bodemherbiciden voortgezet. Er werden proeven genomen met de middelen alicep, trixabon, AAbitoxan, Alipur, CP-Uien, glenbar en dacthal. Alicep gaf, kort na zaaien of een
week voor opkomst verspoten op onkruidvrije grond, een zeer goede onkruiddoding.
De werkingsduur bedroeg zeker 10 à 11 weken. Bij veel regen kort na het spuiten
kan het middel echter ernstige gewasbeschadiging veroorzaken. Vanwege de kans
hierop komen gronden met minder dan 2 0 % afslibbaar niet voor dit middel in aanmerking.
Op overeenkomstige wijze en op hetzelfde tijdstip toegepast als alicep, werd ook
met CP-Uien een zeer goede onkruiddoding verkregen. Vanwege de kortere werkingsduur is het uiteindelijke onkruidbestrijdingseffect evenwel minder. De kans op
gewasbeschadiging is, ook bij veel neerslag kort na het spuiten, echter veel geringer
dan bij alicep. Voorts is de toepassing van CP-Uien niet aan de zwaarte van de
grond gebonden.
Dacthal bleek te gevaarlijk voor het gewas te zijn.
De onderzoekingen naar mogelijke vervangers van chloor-IPC werden voortgezet.
Het bestrijdingseffeet van chloor-IPC, alicep en CP-Uien was bij toepassing op
onkruidvrije grond vrijwel gelijkwaardig en goed. Gewasbeschadiging kwam niet of
nauwelijks voor. Met genalon 5/20, gesagard 10 en gesagard 50, verspoten bij aanwezigheid van onkruid in het 2-4 bladstadium, werd eveneens een goede onkruiddoding verkregen. Vanwege de contactwerking zijn deze middelen voor het gewas
gevaarlijker dan de eerder genoemde, zodat het gebruik ervan alleen op een afgehard gewas, dus wanneer het uieloof een flinke waslaag heeft, verantwoord is. RD
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15233 gaf een onvoldoende vernietiging van het onkruid, UC 22463 bleek vanwege
de veroorzaakte gewasbeschadiging voor uien niet bruikbaar te zijn.
Ook bij sjalotten werd gezocht naar middelen, die chloor-IPC zouden kunnen
vervangen. Aangewend op onkruidvrije grond gaf chloor-IPC een redelijk goede onkruiddoding. Het effect van alicep, AAkarmex en linuron was, verspoten onder
dezelfde omstandigheden, evenwel beter, vooral vanwege een langere werkingsduur.
Ook CP-Uien en alipur, oriënterend toegepast op humusarme grond, hadden een
beter onkruidbestrijdingseffect en langere werkingsduur dan chloor-ICP. Geen van
de middelen veroorzaakte schade aan het gewas.

Werkgroep Onkruidbestrijding TNO
In deze werkgroep die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO de vele vraagstukken rondom de onkruidbestrijding in land-, tuinen bosbouw bestudeert, zijn vele instellingen voor landbouwkundig onderzoek vertegenwoordigd. De werkzaamheden, waarover bij de afzonderlijke instituten uitvoeriger wordt gerapporteerd, zijn ondergebracht in een aantal groepen, te weten voor
akker- en weidebouw, tuinbouw, bosbouw en wegbeplanting, en watergangen.
De Subgroep Akker- en Weidebouw besteedde, wat de onkruidbestrijding in bieten
betreft, aandacht aan de wat onvoldoende werking van pyrazon op humeuze gronden.
Het voor deze gronden vermoedelijk bruikbare lenacil blijkt elders voor de biet een
minder selectief middel te zijn.
In de granen dwingt het thans beschikbare en vermoedelijk in de nabije toekomst
nog toenemende aantal onkruidbestrijdingsmiddelen tot een studie van de relatieve
betekenis van deze produkten. Voor de bestrijding van duist wordt de kans op het
vinden van een goed middel onder de gesubstitueerde triazineverbindingen en ureums
groter.
In de graszaadteelt werden bij de bestrijding van tuintjesgras in veldbeemd met
een gesubstitueerde ureum, buturon, gunstige resultaten bereikt.
De Subgroep Tuinbouw had de aandacht gericht op de toepassing van enige
recent ontwikkelde middelen.
In de bloembolleteelt werd bevestigd, dat alicep en pyrazon in aanmerking komen
voor tulp en dat linuron veel perspectieven biedt voor narcis en hyacint. Ook
lenacil en CP 31393 blijken voor bolgewassen in aanmerking te komen.
In de groenteteelt werden met alicep en CP 31393 opnieuw goede resultaten
bereikt bij de teelt van uien. In knolgewassen waren CP 31393, desmetryn en prometryn veelbelovend. Bij stambonen, andijvie, spinazie en schorseneren werden gunstige ervaringen met nieuwe middelen opgedaan of uitgebreid.
In de fruitteeltsector stonden de goedgekeurde toepassingen van amitrolbevattende
middelen bij appel in de volle belangstelling. De werking ervan tegen kweekgras en
overblijvende dicotyle onkruiden was beter dan die van paraquat. De invloed van
chloorthiamide, uracil en groeistoffen op overblijvende dicotyle onkruiden voldeden
aan de verwachtingen.
84

Bij aardbeien gaf een behandeling met houtskool van de wortels vóór het uitplanten een grotere resistentie te zien ten opzichte van simazin en bromacil. Bevestigd werd, dat lenacil selectief kan worden gebruikt; in mindere mate gold dit eveneens voor diphenamid.
In de kruidenteelt werd bij pepermunt aandacht besteed aan de bestrijding van
kweekgras. Naast dalapon en paraquat gaf een ester van TCA een bevredigend
resultaat.
Voor de onkruidbestrijding in de bloemenzaadteelt was een toenemende belangstelling te constateren.
Bij de Subgroep Bosbouw werden, naar aanleiding van de goede resultaten van
het heidebestrijdingsonderzoek, proeven genomen om de gevoeligheid van diverse
naaldhoutsoorten voor bespuiting met 2,4-D-ester in augustus en september na te
gaan. De resultaten daarvan kunnen in de loop van 1966 worden beoordeeld.
De ervaringen die tot nu toe met chloorthiamide zijn opgedaan, doen vermoeden
dat die middel slechts in speciale gevallen voor toepassing in naaldhoutbeplantingen
in aanmerking komt.
De bestrijding van grassen op gronden met bouwlandinvloed vormt een probleem,
dat in verband met het op steeds grotere schaal bebossen van marginale landbouwgronden, op enkele plaatsen wordt onderzocht. Op een voormalige aspergegrond
gaf een bespuiting met 7,5 kg dalapon per ha in het voorjaar de beste grasbestrijding. Een najaarsbehandeling met amitrol en/of dalapon veroorzaakte een sterke uitbreiding van kweekgras. Ploegen zonder chemische bestrijding geeft in het eerste
groeiseizoen weinig hergroei van grassen te zien, in het tweede groeiseizoen echter
een sterke grasgroei. De aanslag van Corsicaanse den is in de geploegde veldjes over
het algemeen beter dan in de niet geploegde veldjes. Op voormalig grasland vertoonden de behandelingen met per ha resp. 80 kg granulaat van chloorthiamide,
7,5 kg dalapon + 3 kg simazin, 15 kg dalapon, 7^4 kg dalapon een afnemend
effect ten aanzien van de onkruidbestrijding. In de onbehandelde veldjes zijn de
fijnsparplanten beter van kleur dan in de behandelde veldjes. Op een voormalige
landbouwgrond kon de bestaande grassenvegetatie van hoofdzakelijk Agropyron repens en Holcus mollis met een behandeling van 9 kg dalapon + 3 kg simazin per
ha niet worden bestreden. Evenmin had deze behandeling resultaat in combinatie
met de bosploeg. Chloorthiamide, in een dosering van 80 kg granulaat per ha, had
weliswaar een goede onkruiddodende werking, doch de tweejarige Pinus silvestrisplanten overleefden de behandeling slechts voor een gering deel. De behandelingen
„5 kg atrazin (zonder grondbewerking)" en „5 kg atrazin + diepe grondbewerking"
leverden de beste onkruiddoding en de beste groei van de planten op. Waarschijnlijk
zal de oplossing van deze bebossingsproblemen niet door onkruidbestrijding kunnen
worden verkregen, maar door het gebruik van meerjarig plantsoen van zeer goede
kwaliteit. Dit plantsoen kan dan zonder meer in de zode worden geplant.
De Subgroep Watergangen kwam tot de conclusie dat er tegen een ontheffing van
paraquat zonder uitvloeier in de vorm van gramoxone-ZU als middel ter bestrijding
van waterplanten in vis bevattende sloten geen bezwaar bestaat, mits hieraan de
nodige restricties worden verbonden. De aanbevolen dosering werd 0,4-0,8 g werk85

zame stof per m3. Hierdoor kunnen de belangrijkste ondergedoken en drijvende en
verder een aantal boven de oppervlakte uitgroeiende soorten goed worden bestreden.
Aldus behandeld water is niet giftig voor vee, vis en visvoedselorganismen. Wel
daalt aanvankelijk na de toepassing het zuurstofgehalte, doordat hogere en lagere
groene planten geen zuurstof meer produceren, maar dit is aanvaardbaar; en tegen
de herfst, als in onbehandelde sloten de vertering van de van nature afgestorven waterplanten veel zuurstof aan het water onttrekt, onderscheiden met paraquat behandelde sloten zich juist door een hoger zuurstofgehalte. Gunstige eigenschappen van
paraquat zijn verder, dat het snel uit behandeld slootwater verdwijnt en dat het
gebruik van water uit zelfs kort tevoren met paraquat behandelde sloten voor gieten,
beregenen en aanmaak van spuitvloeistoffen weinig gevaar oplevert voor de betrokken
gewassen. Tegenover deze voordelen staat echter, dat het draadwier Vaucheria, dat
een groot probleem kan vormen, praktisch immuun is voor paraquat en er daardoor
sterk door kan worden gestimuleerd.
Een en ander leidde niet alleen tot het aanbevelen van de bedoelde ontheffing van
paraquat, maar ook tot het besluit om het gemeenschappelijk onderzoek met paraquat
en diquat voorlopig als geëindigd te beschouwen en de gezamenlijke krachten te
richten op diuron. Hiermee kunnen blijkens onderzoekingen van het Instituut voor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen zowel hogere waterplanten als Vaucheria en andere wieren uitstekend worden bestreden. Het is, anders
dan paraquat, een langzaam werkend en persistent middel, waarvan de vistoxiciteit
door het RIV niet geheel boven verdenking was bevonden. In een enkel afgeschot
slootperceel, dat in 1964 behandeld was met 1 ppm diuron, bleef echter de vis
gezond en vertoonde ook het overige leven in de sloot geen afwijkingen, zoals de
Visserij-inspectie constateerde.
Hernieuwd onderzoek, maar nu op veel grotere schaal uitgevoerd, heeft zoals het
er voorlopig naar uitziet, ondanks de zware regenval aan de verwachtingen beantwoord, al zal het in 1966 nog moeten worden voortgezet en aangevuld.

Afdeling

Fytopathologie

van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek naar de epidemiologie en de fysiologische specialisatie van de bruine
roest van tarwe werden computer-programma's ter bewerking van de meetresultaten
voorbereid. Het onderzoek naar de epidemiologie van de aardappelziekte in NoordFriesland bracht vooralsnog in geen enkel opzicht een duidelijk verschil in aantasting
tussen kust en binnenland aan het licht.
Wederom werd een groot aantal nieuwe aardappelrassen onderzocht op vatbaarheid en gevoeligheid voor de belangrijkste aardappelvirussen. Een aantal oudere in
de geniteurscollectie aanwezige rassen werd getoetst op hun eventuele virusinhoud.
In samenwerking met de Afdeling Bloembollenonderzoek kwam daarbij aan het
licht, dat het zgn. gladblaadje-virus ook voorkomt in Luiker Torge en Vroege Purse.
Het gaat hier waarschijnlijk om een stippelstreepvirus (Y c -virus) met een afwijkende eiwitmantel, zodat geen serologische verwantschap met het Y-virus kan worden
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geconstateerd. Ook met behulp van premunitieproeven kon geen verwantschap worden aangetoond.
Uit de nateelt van premunitieproeven met stammen van het nieuwe Y-virus
(YN-virus) bleek, dat deze onderling aanleiding geven tot bescherming. De zwakste
stammen geven bij de visuele beoordeling dusdanige moeilijkheden (in het bijzonder bij de nacontrole in kassen), dat alleen de A6-bladtoets hier uitkomst kan brengen.
Een onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de vatbaarheid van een
aantal rassen voor het N-virus werd aangevangen. Het bewijs werd geleverd, dat het
S-virus bij hogere temperaturen gemakkelijker wordt overgebracht dan bij lagere.
In een aantal rassen werd een virus gevonden, dat via premunitieproeven verwant
blijkt te zijn met het S-virus. Deze stam veroorzaakt echter veel heviger symptomen
en gaat veel minder gemakkelijk met sap over.
De gevaarlijke X-virusstammen, die optreden in de nateelten van rassen als Ambassadeur en Commandeur (welke overgevoelig zijn voor het „gewone" X-virus)
na enting met Eersteling (smetstofdrager van het XB-virus), blijken thuis te horen in
de door Cockerham min of meer hypothetisch opgestelde groep 4 van de X-virussen. Deze stammen zijn in staat alle tot nu toe overgevoelige aardappelrassen te
infecteren. Alleen de onvatbare rassen kunnen er niet door worden besmet. Kringerige knollen van het ras Red Pontiac gaven in de nateelt een hoog percentage stengelbontzieke planten.
Voorlopige resultaten van het onderzoek naar een grondvirus, dat in de kasgrond blijkt voor te komen en in verschillende aardappelrassen een typische gedruktheid van de plant en wringing van het blad veroorzaakt, wijzen er op, dat we hier
niet met de „gewone" stengelbontziekte te doen hebben.
Proeven over de invloed van chloriden op de infectiecyclus van Phytophthora infestans toonden aan, dat de onderzochte chloriden verdeeld konden worden in twee
duidelijk te scheiden groepen, op grond van de remmende werking op de indirecte
kieming van de sporangiën. De eerste groep bestaat uit de chloriden van de zware
metalen. Deze hebben een sterk remmende invloed op de kieming. Tot de andere
groep behoren de chloriden van de lichte metalen met uitzondering van MgC^. Deze
hebben relatief weinig effect op de kieming.
Er werd een begin gemaakt met proeven over aspecten van de partiële sterilisatie
van grond. Laboratoriumproeven werden uitgevoerd met kleine hoeveelheden behandelde grond, waarbij vooral de herkolonisatie van pathogène bodemschimmels na
partiële en volledige stoomsterilisatie van grond werd gevolgd. Als kolonisators werden de snelgroeiende Rhizoctonia solani en de traag koloniserende Didymella lycopersici gekozen. De snelheid, waarmee Rhizoctonia de grond koloniseerde, bleek
sterk toe te nemen na verhitting van de grond tot 70°C en hoger gedurende 30 min.
In de extracten en in het percolatievooht van de grond, waarin de kolonisatiesnelheid laag was, bleken geen antibiotisch werkende stoffen tegen Rhizoctonia aantoonbaar te zijn. Wel kon worden gedemonstreerd, dat het hyperparasitisme door
Trichoderma lignorum en Trichoderma koningi op Rhizoctonia, dat voor cultures
in vitro beschreven is, ook in de grond in hoge mate werkzaam is. De afstervings87

temperatuur van Trichoderma in de grond lag bij 50°C bij verwarming gedurende
30 min., zodat voor de trage kolonisatie beneden 70°C Trichoderma niet alleen
verantwoordelijk gesteld kon worden.
Didymella bleek een veel zwakkere kolonisator te zijn. Bij niet volledig gesteriliseerde grond was er alleen groei waar te nemen, als deze vermengd was met veel
organisch materiaal (resten van tomateplanten). De kolonisatiesnelheid nam sterk
af naarmate de tijdsduur tussen de behandeling van de grond en de kolonisatie langer
was. Dit zal toegeschreven moeten worden aan een snelle ontwikkeling van een
competitieve microflora na de behandeling.
Verder werd onderzocht in hoeverre door de behandeling van de grond bij verschillende temperaturen een verschuiving optrad in de verhouding van de aantallen
van de verschillende micro-organismen. Slechts enkele schimmels konden temperaturen boven de 60°C gedurende 30 min. overleven. De meest voorkomende uitzondering was Humicola grisea. Bacteriën en actinomyceten waren na behandeling bij
70°C gedurende 30 min. nog in hoge aantallen aanwezig.
Voor Rhizoctonia en Didymella werd het verband tussen afstervingstemperaturen
en incubatietijden bepaald in vitro. Proeven om dit verband voor deze schimmels
in de grond aan te tonen, gaven wisselende resultaten. De oorzaak daarvan wordt
gezocht in de wijze, waarop de schimmel in de grond voorkomt, bijv. als mycelium
zonder of met Sclerotien resp. pycnosporen, of als mycelium dat al dan niet in een
substraat is ingebed.
In 1964 werd begonnen met een onderzoek van de tarwehalmdoder (Ophiobolus
graminis Sacc), vooral wat betreft zijn epidemiologische aspecten in de nieuwe
IJsselmeerpolders. De opmerkelijke snelheid, waarmee O. graminis in de polders verschijnt en de teruggang in aantasting van tarwe vanaf het derde of vierde jaar van
continue teelt trokken speciaal de aandacht. Hoewel O. graminis het meest op tarwe
voorkomt, werd hij in Oostelijk Flevoland ook op gerst en haver gevonden. Isolaties
hiervan bleken aan de gastheer aangepast te zijn, met dien verstande dat de stammen
van gerst en tarwe haver niet aantasten, terwijl de haverstam tarwe en gerst wel,
maar in geringere mate aantast. De stammen van gerst en tarwe tonen onderling
enig verschil. In kasproeven werd met kunstmatige inoculatie getracht de teruggang
van O. graminis bij continue tarweteelt na te bootsen. De oorzaak van genoemde
teruggang dient vermoedelijk in een biologisch antagonisme gezocht te worden.

Werkgroep Inwendige Therapie bij planten TNO
De onderzoeken van deze Werkgroep van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO worden uitgevoerd op de Afdeling Fytopathologie van de Landbouwhogeschool.
De werking van het systemische middel 6-azauracil werd wederom in praktijkpercelen onderzocht. De bespuitingen, uitgevoerd in 1964, bleken in 1965 de overwintering van meeldauw in de eindknoppen met meer dan 90% gereduceerd te
hebben ten opzichte van de standaardbehandeling met karathane. Daar de in 1964
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aangewende concentraties van 6-azauracil fytotoxische neveneffecten veroorzaakten,
werd daarna met lagere concentraties gewerkt. Bij 1 2 ^ ppm, toegepast om de 10-12
dagen, trad geen fytotoxiteit op, terwijl de werking tegen meeldauw vergelijkbaar was
met die van karathane. Met behulp van radioactief gemaakte verbindingen en enkele
6-azauracil resistente mutanten van een niet-obligate schimmel werd een bevredigend
inzicht in het werkingsmechanisme van deze systemisch werkende stof verkregen.
Bij het onderzoek over de invloed van groeiregulatoren op de relatie plant-parasiet werd aangetoond, dat fenylserine de vatbaarheid van komkommers voor Cladosporium cucumerinum doet verminderen en de activiteit van de indolazijnzuur-oxydase in de planten doet toenemen. Beide effecten treden ook op na behandeling met
CCC en B9, terwijl gibberellazuur, dat volgens de literatuur de activiteit van de indolazijnzuur-oxydase doet afnemen, de resistentie van komkommers tegen Cladosporium
duidelijk vermindert. Ook indolazijnzuur doet de vatbaarheid van de planten toenemen.
In met fenylserine behandelde planten ontstaat benzoëzuur. Deze verbinding heeft
een chemotherapeutische werking tegen Cladosporium, zodat de mogelijkheid bestaat,
dat het effect van fenylserine samenhangt met de vorming van benzoëzuur.
Ten aanzien van de relatie tussen waardplant en parasiet bij meeldauwziekten
werd begonnen aan een onderzoek over de fysiologie van de haustoriën van komkommermeeldauw. Gevonden werd, dat door homogeniseren van de met meeldauw
aangetaste komkommerplanten de haustoriën uit de waardplantcellen vrijkomen. Met
behulp van centrifugeren in glycerol en zeven door microzeven kunnen de haustoriën
gezuiverd worden van het grootste deel van de andere bestanddelen in het homogenaat. De geïsoleerde haustoriën blijken in staat te zijn om oxydatie- en reductieprocessen uit te voeren. Elektronenmicroscopisch onderzoek liet zien, dat de isolatiemethode niet geleid heeft tot een ernstige beschadiging van de microstructuur van
de haustoriën.
Nieuw onderzoek werd geëntameerd op het gebied van door de plant als reactie op
uitwendige prikkels gevormde afweerstoffen (fytoalexinen). Het onderzoek zal omvatten bestudering van de inducerende factor(en) en van de specificiteit van de
fytoalexinen.
Wat de biochemie van het parasitisme betreft werd bij de combinatie tarwe-zwarte
roest met behulp van radioactieve verbindingen de biosyntheseweg van een aantal
aromatische verbindingen onderzocht. Hierbij werd gebruik gemaakt van een resistent
en een vatbaar ras, al of niet geïnoculeerd. Tussen resistent en vatbaar konden na
inoculatie alleen kwantitatieve verschillen vastgesteld worden. Dit wijst erop, dat de
resistentie niet berust op de vorming van een bepaalde stof, waartoe het vatbare
ras niet in staat zou zijn. Het lijkt er op, dat in het vatbare ras de biosynthese van
lignine precursors wordt vertraagd.
Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

TNO

In deze werkgroep van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO
werken verschillende instellingen samen, om te trachten een oplossing te vinden voor
het vraagstuk van de aardappelmoeheid.
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Op het Proefstation voor Aardappelverwerking werd de winning en het toetsen
van de wekstof uit worteldiffusaat voortgezet. Het chemisch onderzoek van deze wekstof is gedelegeerd naar het Organisch Chemisch Istituut TNO. Hier zijn extractieen counter currentproeven uitgevoerd, waarbij met de laatstgenoemde techniek interessante gegevens werden verkregen. Het Organisch Chemisch Instituut bereidde
tevens een aantal stoffen voor onderzoek naar de werking daarvan op het aardappelcystenaaltje. De toetsing wordt op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek
verricht. Een van de stoffen vertoonde een systemische werking, die aanzienlijk
groter was dan die van de tot nu toe onderzochte verbindingen.
Het onderzoek op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek was eveneens gericht op onderwerpen als de vermenigvuldiging van het aardappelcystenaaltje
bij zeer lage dichtheden, de vergelijking van de vermeerdering van een aantal rassen
van het aaltje op verschillende resistente hybriden en op de invloed van potgrootte
en besmettingsgraad op de schade aan de aardappelplant toegebracht.
Bij de Stichting voor Planteveredeling werd het onderzoek gericht op het zoeken
naar resistentie tegen het fysio ABCD. Het bleek, dat in Solanum verneï en S. multidisectum geen resistentie van betekenis tegen dit fysio voorkomt. Enige verwachtingen in dit opzicht worden gekoesterd ten aanzien van de diploïde S. eptophyes en
S. oplosense. Het Instituut voor Planteveredeling van de Landbouwhogeschool breidde de collectie wilde soorten uit; deze collectie is voor het resistentie-onderzoek van
zeer grote betekenis.
Een oriënterend onderzoek is verricht over de tolerantie van aardappelrassen tegen
aardappelmoeheid. Verrassende verschillen in schade bij zeer hoge besmettingsgraden zijn gevonden. In de toekomst zal aan dit acepect meer aandacht worden geschonken.
Door het Provinciaal Onderzoek Centrum Drente werden proeven verricht over
de werking van grondontsmetting met DD in verschillende doseringen, over de nematicide werking van een aantal bestrijdingsmiddelen en over het voorkomen van fysiologische rassen van de parasiet.

Onderzoekingen

over

bladluizen

Het onderzoek over de perzikbladluis ten behoeve van de pootaardappelteelt leverde
geen nieuwe aspecten op. De afvlucht van de winterwaardplanten was van geringe
tot matige omvang, het aantal lieveheersbeestjes was over het algemeen zeer groot en
de luizenpopulatie op pootaardappelen bleef geruime tijd laag genoeg om een ruime
knolopbrengst aan virusvrij pootgoed te verzekeren.
Voor de najaarsteelt zijn dergelijke bladluisarme jaren minder gunstig. Terwijl
bij hoge zomerpopulaties steeds een scherpe en het nulpunt naderende val na de
top optreedt, blijft bij lage zomerpopulaties zo'n diep zadel uit. Het wordt dan moeilijk een zodanige pootdatum te kiezen, dat bij opkomst van de aardappelen, juist
op het moment van hun grootste vatbaarheid voor virus, geen bladluisvlucht meer
optreedt.
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Begonnen werd met een onderzoek over resistentie van bladluizen tegen insekticiden. Het was opgevallen, dat bij een meta-isosystoxbehandeling van duizendschoon, waarop vier soorten bladluizen leefden, grote verschillen optraden in de snelheid, waarmee de soorten stierven.
Er zijn dus soorten, die zeer duidelijk resistentie tegen fosforesters vertonen. Niets
wijst erop, dat deze resistentie het gevolg is van regelmatige bestrijding met dergelijke
middelen. Dit leidde ertoe enige aandacht te schenken aan verhalen over ontstane
resistentie in populaties van Myzus persicae. In twee gevallen bleek, dat andere
luizen, die bespuiting overleefden, voor Myzus persicae waren aangezien. Maar
resistente vormen van Myzus persicae kwamen wel degelijk voor. Deze zijn speciaal
in Engeland en Noorwegen van belang op chrysanten, in Duitsland op aardappel.
Sinds lang was bekend dat bij de perzikluis een aantal verschillende stammen voorkomt, die zich onderscheiden in bouw, voortplantingspatroon en keus van waardplanten. Nagegaan wordt of de gemelde gevallen van resistentie van de perzikluis betrekking hebben op dezelfde of een beperkt aantal stammen van deze luis. Het nieuwe
ontstaan van resistente vormen bij deze soort moet vrijwel onmogelijk worden geacht,
tenzij door mutatie in een uitsluitend parthenogenetische stam.
Pogingen om tot soortkruisingen bij Myzus-soorten te komen hadden nog steeds
een zeer matig resultaat. Het synchroniseren van het optreden der geslachtsdieren
levert grote moeilijkheden op.
Gezocht wordt naar methodieken om ondergronds, zonder mieren levende bladluizen zonder aarde te kweken. Dit is nodig voor telkens weer gestrand onderzoek
naar de levenswijze van Pemphigus-soorten, die behoren te overwinteren op populieren, en de zomer, maar ook vaak de winter, doorbrengen op wortels van kruidachtige planten zoals karwij, peen, sla en andijvie.
Het onderzoek naar wortelluizen van peer vorderde. Er blijken in Europa ten
minste drie soorten van het geslacht Eriosoma op peer te leven. Eriosoma lanuginosum werd met succes van iep naar peer overgebracht. Van deze luis is nu met zekerheid bekend hoe ze er op beide waardplanten uitziet. Met de beide andere soorten
was experimenteel werk nog niet mogelijk.
De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO.
Onderzoekingen

over mijten

Eveneens onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
wordt onderzoek gedaan over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten. De
werkzaamheden geschieden voor het merendeel vanuit het Zoölogisch Museum te
Amsterdam, voor een onderdeel werd gastvrijheid genoten bij de Afdeling Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool te Lisse.
Ook dit jaar lag het accent op de bloembollenmijten (Rhizoglyphus) en de
spintmijten (Tetranychus, Panonychus, e t c ) . De experimenten in Lisse, waarbij met
levend Rhizoglyphusmateriaal werd gewerkt, leidden tot een verdiept inzicht in de
systematiek van deze diersoort.
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Wat de spintmijten betreft, werden verschillende monsters gedetermineerd, waarbij
ook enige van tot dusverre weinig waargenomen dieren. O.a. werd meer inzicht
gekregen in de morfologische verschillen tussen enige soorten binnen het zgn. Tetranychus urticae-complex. Deze verschillen zijn enerzijds meestal zeer klein, anderzijds
zijn zij echter voldoende constant om er soortwaarde aan te hechten, in het bijzonder
wanneer zij gepaard gaan met bepaalde biologische eigenschappen van de desbetreffende dieren.
Met betrekking tot de kleinere problemen kon meer inzicht worden verkregen in
de „stromijten" van de komkommerkassen. Dit blijken in hoofdzaak soorten van het
genus Tyrophagus te zijn, afvaleters uit de groep der meel- en kaasmijten, die echter
bij hun ontwikkeling wel beschadigingen kunnen veroorzaken aan de zeer jonge
knoppen. Het betreft evenwel niet één bepaalde soort; het hangt van de omstandigheden af welke mijten toevallig in het gebruikte stro aanwezig zijn.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut
Wederom werd medewerking verleend aan een onderzoek vanwege het Landbouwconsulentschap voor Noord-Friesland naar de mogelijkheid van het geven van afzonderlijke waarschuwingen tegen aardappelziekte voor de kuststrook in dat gebied.
Het verkregen materiaal liet nog geen conclusies toe.
Bij het onderzoek over de invloed van het weer op de uitbreiding van valse
meeldauw in uien werden als gevolg van late infectie en een vroegtijdig afsterven
van het gewas slechts weinig replica van geïnfecteerde bladeren verkregen. De resultaten van de in dit jaar verzamelde kiemkrachtmonsters zullen met de in vorige
jaren verkregen uitkomsten de gegevens moeten verschaffen voor het samenstellen
van epidemiologische modellen.
In het kader van een onderzoek naar de invloed van het weer op de verspreiding
van virusziekten werd de studie van de vluchtgegevens van bladhiizen, die in de
jaren 1953 t/m 1962 door de heer Hille Ris Lambers op een groot aantal stations
werden verzameld, voortgezet. De correlaties van de dagvangsten van een aantal
als referentiestation gekozen posten met die van de omliggende posten bleken in
vele gevallen gering en bovendien niet significant te zijn.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Met methylbromide als grondontsmettingsmiddel werden goede resultaten verkregen;
enkele technische moeilijkheden bij de toepassing moeten echter nog worden opgelost.
Ten aanzien van het tomaatmozaïekvirus werden de mogelijkheden van een vroege
besmetting nagegaan. Bij het onderzoek van Botrytis in tomaat kwam o.a. een typische invloed van de stikstofbemesting naar voren.
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Er is naarstig gezocht naar vervangingsmiddelen voor aldrin bij de bestrijding
van aardrupsen.
Tenoran bleek goede mogelijkheden te bieden als systemisch onkruidbestrijdingsmiddel bij de teelt onder glas.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In de kortdurende peenteelt gaven diazinon granulaat, 5081 vloeibaar en diazinon
stuifpoeder zeer goede resultaten.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Proeven en waarnemingen over het optreden van Gloeosporium-vruchtrot bij appel
leverden aanwijzingen, dat de fysiologische conditie van de vruchten van doorslaggevende betekenis is voor de hoeveelheid Gloeosporium-vruchtrot, die in een bepaalde partij tot uiting zal komen. Hierop kan slechts ten dele invloed worden uitgeoefend door bespuitingen met fungiciden.
Er kon een duidelijk verband worden aangetoond tussen de mate van aantasting
van appelbomen door vruchtboomkanker en de afstand van die appelbomen tot een
besmettingsbron.
De resistentie van de fruitspintmijt tegen acariciden nam verder toe. In een veldproef over de invloed van roofmijten op de ontwikkeling van de fruitspintmijt kwam
tot uiting, dat zowel prooi als predator zich op een laag niveau kunnen handhaven.
Proeven met roofwantsen toonden aan, dat deze een voorkeur voor grote prooidieren bezitten. De betekenis van roofwantsen voor de regulatie van de fruitspintmijt
wordt verder onderzocht.
Bij het onderzoek over chemische onkruidbestrijding is tot nu toe gebleken, dat
toepassingen van herbiciden gedurende een aantal opeenvolgende jaren vrijwel geen
invloed hebben op de groei en de produktie van appel.
Bij de bestrijding van een aantal breedbladige wortelonkruiden gaven prefix en
farabin zeer goede resultaten.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Het onderzoek inzake grondontsmetting met chemische middelen werd voortgezet.
Met methylbromide werd een opmerkelijke verbetering van het slagingspercentage
bij winterstek en een betere groei van rhododendronzaailingen in de bak verkregen.
Het middel di-trapex veroorzaakte groeiverbetering bij Erica en vaste planten. Daarnaast vertoonden beide middelen soms geen enkele invloed. Chemische grondontsmetting zal zeker niet altijd tot groeiverbetering leiden. Interssant is de goede onkruidbestrijding, die door grondontsmetting wordt verkregen.
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Bij de chemische onkruidbestrijding kwamen weer enkele veelbelovende middelen
naar voren. Zo gaf in Boskoop prefix-granulaat tussen jonge planten een veel
betere onkruiddoding dan simazin-granulaat. Op zaaibedden gaf een bespuiting vóór
de opkomst van het gewas met alipur geen schade en een goede langdurige onkruidbestrijding. Hoopvol was ook het effect van een bespuiting op zaaibedden vóór de
opkomst met het bitumenprodukt encap, vermengd met een geringe hoeveelheid
simazin. Het verstuiven van het zaaibed werd hierdoor tegengegaan, terwijl een
goede onkruidbestrijding werd verkregen. Saminol leek een veelbelovend middel voor
de kweekgrasbestrijding tussen jonge laanbomen. Alle genoemde middelen verkeren
nog in het proefstadium, zodat de praktische toepassing nog niet aangeraden kan
worden.
In Zundert werd op zandgrond een permanent simazin-proefveld aangelegd om
de afbraak van dit middel in de grond te kunnen nagaan.

Proefstation voor de Bloemisterij
Op het gebied van de schimmelziekten bleken in proeven ter bestrijding van Thielaviopsis-wortelrot bij cyclamen zeer goede resultaten verkregen te worden met tuzet.
Tegen Phialophora bij anjers werd een grondontsmettingsproef met methylbromide
uitgevoerd. De bestrijding van de schimmel was goed. Een half jaar na de behandeling
trad in het gewas een beschadiging op, die werd gekenmerkt door geelverkleuring van
de bladeren en insnoeren van de stengels, waardoor van een groot aantal planten
één of meer scheuten afstierven.
Bij het Fusariumonderzoek bij freesia's werd een groot verschil in gevoeligheid
tussen de verschillende cultivars waargenomen. Het optreden van de ziekteverschijnselen wordt sterk bevorderd door een hoge bodemtemperatuur. Bovendien is gebleken, dat de ziekte gemakkelijk met het plantgoed wordt verspreid.
Inoculatieproeven toonden aan, dat; de voetziekte van Gerbera ook in Nederland
meestal door Phytophthora cryptogea Pethybr. wordt veroorzaakt en dat de aantasting door Verticillium van veel geringere betekenis is.
Wortelrot in Anthurium kon goed bestreden worden door de potkluiten van de
planten te dompelen in een oplossing van 5 g captan per liter water.
Ten aanzien van de virusziekten werd een oriënterende veldproef aangezet, om
te proberen aanvliegende bladluizen van een gewas chrysanten te weren door middel
van reflecterend aluminium. Met behulp van gele vangbakken kon aangetoond worden, dat genoemd materiaal, mits goed zichtbaar opgesteld voor de luizen, een duidelijk afschrikwekkende werking heeft.
Het belang van het „carnation etched ring" virus bij anjers wordt steeds duidelijker. Om te zien of de symptomatiek voldoende betrouwbaar is voor een nauwkeurige selectie werd een proef opgezet, waar bij vijf rassen de overeenkomst nagegaan wordt tussen de symptomatiek van dit virus en toetsing hierop door middel van
enting op het gevoelige anjerras 'Joker'.
Wat de bestrijding van dierlijke parasieten betreft, werden uitstekende resultaten
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bereikt met het middel pentac tegen spint in de concentratie van 0,1%, ook tegen
resistent spint. In rozekassen werden, eveneens tegen resistent spint, goede resultaten verkregen met het verdampen van acricid-vloeibaar in elektrische zwavelverdampers. Het jonge gewas ondervond schade van de behandeling.
Het middel birelane gaf een goede bestrijding van verschillende dierlijke bodemparasieten (miljoenpootlarven, duizendpoten e.d.).
Kelthane MF (40% dicofol in olie) gespoten in een dosering van 0,1% bij
chrysant, gaf zeer goede resultaten en was niet fytotonisch.
Bij onkruidbestrijding in rozen werden goede resultaten verkregen met simazin en
tenoran. Wanneer over het gewas gespoten wordt, is het raadzaam dit na de behandeling af te broezen. In seringen werd met prefix een goede onkruidbestrijding verkregen.

Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen
Wat de chemische onkruidbestrijding in Digitalis lanata betreft, werd nog geen
middel gevonden, dat kan worden aanbevolen.
Bij Digitalis purpurea kan chemische onkruidbestrijding niet zonder meer worden
aangeraden. Het middel diuron (2 kg per ha) komt nog het meest in aanmerking.

Afdeling Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Nader is onderzocht wat de relatie is tussen het kiepen van tulpen (een fysiologische
verstoring) en het Ca-gehalte van de stengels. Zonder twijfel is het Ca-gehalte van
de stengeldelen bepalend voor het optreden van deze fysiologische afwijking. De
ziekteverschijnselen treden pas op wanneer het Ca-gehalte beneden een bepaalde
grenswaarde daalt. Ook het K-gehalte is enigermate met de ziekte gecorreleerd; er
blijkt geen verband te bestaan met het Na-gehalte. Als beste maatstaf kan waarschijnlijk de verhouding K/Ca worden genomen. Een instabiliteit van de celmembranen
wordt gezien als de fundamentele oorzaak van de ziekte.
Uit het onderzoek naar de oorzaak van het kernrot (fysiologische ziekte) is gebleken, dat de correlatie tussen het kernrot en de groeiremmingen van de spruit en
de meeldraden waarschijmlijk essentieel is.
Het Fusariumonderzoek bracht aan het licht, dat de schimmel in staat is bij
70-80% relatieve luchtvochtigheid nog sporen te vormen mits het substraat, waarop
de schimmel groeit, voldoende vocht bevat. In verband hiermede werd de gevoeligheid van sporen voor de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen nagegaan, evenals de
residuwerking van deze middelen na de ontsmetting. Ten aanzien van het eerste
onderwerp is geconstateerd, dat microconidia gevoelig zijn voor zeer lage concentraties (2-5 dpm) in vitro en dat bij de gebruikelijke concentraties ( 1 A- 1 /3%) reeds
in 5-10 minuten doding optreedt. De beantwoording van de tweede vraag stuit nog
op technische moeilijkheden.
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Een onderzoek naar de wijze van infectie te velde toonde aan, dat een in water
oplosbare stof, aanwezig in de huiden van tulpen zolang deze nog wit zijn, de
groei van Fusarium tegengaat en daarom vermoedelijk een rol speelt ten aanzien
van het tijdstip, waarop infectie te velde plaatsvindt.
De schade door het „vuur" in tulpen veroorzaakt door Botrytis tulipae neemt
de laatste jaren toe. Daarom werd begonnen met de bestudering van de biologie van
de schimmel en de relatie parasiet-gastheer.
Tegen het wortelrot van hyacint, veroorzaakt door Pythium sp., is in bestrijdingsproeven enig succes bereikt.
Het inzicht in de relatie tussen boliris en Pénicillium corymbiferum is belangrijk
vooruitgegaan. Dit onderzoek maakt snelle vorderingen.
Bij het geelziek van hyacint zijn nieuwe mogelijkheden gevonden voor het binnendringen van de bacterie in de plant. Dit heeft tot een nadere bestudering van de
invloed van uitwendige factoren op de aantasting geleid.
Op door narcissestengelaaltjes besmette zand- en veengrond en door tulpestengelaaltjes besmette kleigrond (in beide gevallen Ditylenchus dipsaci) is een groot aantal
verschillende gewassen geteeld om de invloed daarvan na te gaan op de aaltjespopulaties in de grond. Sommige planten blijken de populatie in stand te houden of
misschien zelfs te verhogen, zonder een duidelijke aantasting te vertonen.
Nagegaan werd in hoeverre een strenge of een zachte winter van invloed kan zijn
op het optreden van symptomen, veroorzaakt door stengelaaltjes bij narcissen en tulpen en op de migratie van de parasiet in de grond. Bollen die na het planten in
bakken gedurende 2 maanden bij —2°C werden gebracht, toonden naderhand geen
zwaardere aantasting dan die, welke bij 1-2°C werden bewaard. Aaltjes op 10 en 20
cm afstand van de bollen gebracht, slaagden er in enkele gevallen wel in om in de
bovengrondse delen door te dringen, doch de bollen die daarvan later werden geoogst, bleken meestal vrij te zijn van de parasiet.
Toevoeging van anaërobie bevorderende of andere stoffen aan een warmwaterbad
bij 40°C ter bestrijding van aaltjes in de bollen heeft minder resultaten gegeven
dan de normale behandeling bij 431/£ of 45°C.
Bij het onderzoek naar de relatie tussen tabaksnecrosevirus dat Augustaziek bij
tulp veroorzaakt (Olpidium brassicae (Wor.) Dang.) — een schimmel die in de
wortels van onkruiden leeft — en de tulp als waardplant van het virus, werd aangetoond dat de infectie via de wortels van de tulp plaatsvindt. De sporen van de
schimmel spelen hierbij een essentiële rol als vector van het virus.
Tegen Xanthomonas hyacinthi Wakker, de bacterie die de verwekker is van het
geelziek bij hyacint, werd een diagnostisch antiserum bereid. Hiermee kan in twijfelgevallen de ziekte snel en met grotere zekerheid worden vastgesteld.
Het onderzoek naar de invloed van verschillende virusinfecties in dahlia's werd
voortgezet, onderzoek naar virusziekten in narcissen werd begonnen.
Nagegaan werd of het kartelblad bij gladiolen door één bepaalde stam van het
ratelvirus (RV) wordt veroorzaakt of door verschillende stammen van dit virus, dit
in verband met de intensieve wisselbouw. Gebleken is, dat zowel in biologisch als
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in serologisch opzicht verschillende typen van het ratelvirus deze aantasting kan
veroorzaken.
Van een hierbij van het zgn. tabakratelvirus in serotype afwijkende isolatie werd
een antiserum gemaakt. Er werden aanwijzingen gevonden voor de stelling, dat
we hier te maken zouden hebben met een tot dusver niet beschreven, afwijkende
stam van het ratelvirus.
De aaltjesbestrijdingsproeven met de zgn. bijgoedartikelen werden afgerond, waarbij speciale aandacht aan de voorbehandeling van de bollen werd besteed. Door een
juiste voorbehandeling kon een eventueel optredende schade door de warmwaterbehandeling worden beperkt of zelfs oogstvermeerdering worden verkregen.
Het onderzoek naar de invloed van vallen of stoten van tulpebollen op verschillende tijdstippen na het rooien vanaf variërende hoogten leverde verrassende resultaten op. Zo bleken de tulpebollen gemakkelijker door een val beschadigd te worden
naarmate zij langer bewaard waren. Een goede huid om de bol gaf maar zeer ten dele
een bescherming tegen beschadiging.

Onderzoekingen over herinplantingsmoeüijkheden in de fruitteelt
Deze werkzaamheden, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek worden verricht, worden uitgevoerd op de Afdeling Nematologie
van de Landbouwhogeschool. Dit jaar werd weer hoofdzakelijk gewerkt aan de niet
door nematoden veroorzaakte, zgn. specifieke moeheidsverschijnselen bij appel en
andere fruitgewassen op kleigrond.
De in de laatste jaren verkregen gegevens hebben inzicht gegeven in enkele fundamentele aspecten van dit herbeplantingsprobleem bij appel. Het probleem wordt geïnduceerd waar appel minstens 1 à 2 jaar heeft gegroeid. De aanwezigheid van de
levende appelwortel is hier essentieel. Bij lage tot zeer lage pH-waarden van Heigronden en bij een hoge vochtigheidsgraad van de grond (zonder dat van uitspoeling
sprake behoeft te zijn) treedt de moeheid niet op. Wanneer de moeheid eenmaal
aanwezig is, blijft zij ook zonder aanwezigheid van levende of dode appelwortels
jarenlang in de grond achter. Aan de hand van laboratoriumproeven werd vastgesteld, dat bij deze persistentie levende organismen in de grond een beslissende rol
spelen. Het probleem bij appel wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan één of
meer voedingselementen en ook niet door een specifieke verandering van de bodemstructuur. Voorts moeten voor kleigronden aaltjes en andere dieren als hoofdoorzaak
uitgeschakeld worden geacht.
Het onderzoek over het herbeplantingsprobleem bij kers leidde tot het identificeren van de schimmel Thielaviopsis basicola als een wellicht belangrijke factor.
Geconstateerd werd dat appel resistent is tegen deze wortelparasiet. Dit is in overeenstemming met de ervaring, dat op kleigrond appel zonder bezwaar na kers geplant kan worden en omgekeerd.
Ook enkele andere soorten planten uit de familie der Rosaceeën werden in het
onderzoek betrokken. Bij kasproeven werd gevonden, dat ook lijsterbes zeer slecht
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groeit als dit gewas na zichzelf wordt geteeld. Ontsmetting met chloorpicrine heeft
hier hetzelfde gunstige effect als bij appel en kers.
In laboratorium- en kasproeven met appel werd een nader inzicht verkregen in
de betekenis van de pH. Het is waarschijnlijk, dat het gunstige effect van een pHverlaging langer doorwerkt dan dat van een radicale grondontsmetting. Verder werd
aandacht besteed aan o.a. de invloed van het vochtgehalte van de grond en het
aantonen van het opnieuw optreden van bodemmoeheidsverschijnselen bij oude boomgaarden, die zijn ontsmet en vervolgens wederom enkele jaren met appel beteeld
zijn geweest.
Op een aantal proefvelden werd de indruk verkregen, dat ook bij peer interessante
resultaten met grondontsmetting kunnen worden bereikt. Verder bleek, dat kwee bij
de teelt na appel duidelijk minder gevoelig is dan appel zelf.
Bij een eerste veldproef met kers op een slecht groeiend kerseperceel werd een
zeer goed resultaat bereikt met grondontsmetting door middel van methylbromide.
In enkele veldproeven met appel kwam de goede werking tot uiting van machinale
grondontsmetting met de apparatuur, die door een loonontsmetbedrijf voor toepassing
in boomgaarden is ontwikkeld. In verscheidene andere proeven werden pH-verlagende behandelingen toegepast. Voorts werden diverse nieuwe grondontsmettingsmiddelen in veldproeven opgenomen. Met methylbromide werden wederom in enkele gevallen goede resultaten behaald, maar praktische en economische factoren staan een
toepassing van dit middel op praktijkschaal vooralsnog in de weg.
Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool
Bij ponsstukjes uit bladeren van Nicotiana glutinosa bleek de vorming van lokale
vlekjes vertraagd op te treden als zij op oplossingen van 6-azauracil te drijven waren
gelegd. In geïsoleerd epidermisweefsel van deze bladeren kon echter geen vermindering in de virusconcentratie onder invloed van de genoemde verbinding worden
vastgesteld.
Het systeem geïsoleerd uit tabaksbladeren, dat in vitro eiwitsynthese-activiteit vertoont, werd verbeterd. Polyuridylzuur stimuleerde de incorporatie van fenylalanine
door dit systeem, maar een stimulering van de eiwitsynthese door het ribonucleïnezuur van tabaksmozaïekvirus werd niet gevonden.
Om inzicht te verkrijgen in de verstoring van de stofwisseling in plantecellen die
met een virus zijn geïnfecteerd, werd een begin gemaakt met een vergelijking van de
eiwitfracties van met tabaksmozaïekvirus geïnfecteerde en gezonde tabaksbladeren,
waarbij ook werd gelet op de enzymactiviteit van enige dezer fracties.
Bij het toepassen van zuiveringsmethoden werden uit de bladluis Myzus persicae
bolvormige deeltjes van 29 millimicron diameter geïsoleerd, die zich ook in suikerbiet
blijken te kunnen vermenigvuldigen. De met deze deeltjes geïnfecteerde planten vertonen echter geen symptomen.
Er werd een methode uitgewerkt ter zuivering van het enatie-mozaïekvirus van
de erwt. Dit virus bestond uit twee componenten, die beide infectieus zijn.
Begonnen werd met een onderzoek naar de structuur en de chemische eigenschap98

pen van het bronsvlekken (spotted wilt)-virus van de tomaat in gezuiverde preparaten. In met dit virus geïnfecteerde planten werden de virusdeeltjes in epidermis,
parenchym en vasculair weefsel aangetroffen.
Naast exemplaren van Tropaeolum majus die in het cytoplasma bolvormige deeltjes van ca. 60 millimicron diameter bezitten, werden planten van deze soort gevonden, die er vrij van zijn. Vermoedelijk zijn deze deeltjes, waarvan de aard onbekend
is, cytoplasmatisch erfelijk. Overdracht door middel van sap, enting en pollinatie
was niet mogelijk.
Het zuigmechanisme van Thrips werd aan dwarscoupes van uieschubben microscopisch bestudeerd.
Onderzoek van een mozaïekziekte van Agapanthus africanus wees uit, dat de ziekte
wordt veroorzaakt door een virus met draadvormige deeltjes. Serologisch werd geen
verwantschap gevonden met andere draadvormige virussen.
Het was reeds eerder gebleken, dat in planten, besmet met „cowpea"-mozaïekvirus, drie componenten voorkomen, waarvan er slechts een infectievermogen bezit.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de vraag wat de relatie tussen de
componenten is en hoe zij bij het proces van de vermenigvuldiging ontstaan.
Ten einde veldproeven te kunnen doen ter bestrijding van appelbladrollers werd
een massakweek gemaakt van rupsen, die met insektevirussen worden geïnfecteerd.
Met succes werden rupsen op een kunstmatig dieet gekweekt.

Afdeling Entomologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het onderzoek van de capaciteit als ei-predator van Bembidion ustulatum en
Bembidion lampros, een tweetal roofvijanden van de koolvlieg, werd aandacht besteed aan de invloed van eidichtheid, van de predatordichtheid en aan het effect van
een zandbodem als natuurlijk substraat voor de kevers. Helaas zonder succes, werd
gezocht naar larvala parasieten van de vruchtbladroller Adoxophyes reticulana.
Begonnen werd met proeven over fotoperiodieke reacties van dit insekt.
De resultaten van het onderzoek naar de geografische verschillen in fotoperiodieke
reacties bij de rode katoenrups werden voor publikatie gereedgemaakt.
Een nieuw onderzoek had betrekking op het mechanisme van de galvorming door
galmuggen. Als model dienen de rode bladrolgallen van Wachtliella persicariae op
veenwortel. Het is gericht op de stoffen, die bij deze wederzijdse beïnvloeding een
rol spelen, waarbij enudaten van larven getoetst worden op morfogenetische effecten
in de plant. Het inmiddels voltooide onderzoek over de dynamiek van de voedselkeuze bij de coloradokever heeft laten zien dat talrijke factoren, zowel in de plant als
in het milieu gelegen, invloed uitoefenen op de voedselpreferentie.
Bij de proefneming over de voedingsbehoeften van fytofage insekten werden behalve de coloradokever, ook enkele Lepidopteren (Protoparce sexta, Mamestra brassicae en Philosamia cynthia) betrokken. Getracht werd de ontwikkeling van bovengenoemde insekten na te gaan wanneer ze gekweekt worden op een agarmedium, dat
verrijkt was met chemisch gedefinieerde voedingsstoffen benevens gedroogde tarwe99

kiemen. De resultaten, behaald met coloradokever en Protoparce, zijn hoopgevend.
De eerste fase van het onderzoek naar de elektrofysiologische reacties van fytofage
insekten op de geur van hun waardplant werd voltooid.
Bij de werkzaamheden ten aanzien van insektehormonen werd het histologisch
onderzoek van centraal zenuwstelsel en endocrien systeem van Bupalus piniarius in
verband met diapauze, groei en differentiatie van het pupale en imaginale stadium
voortgezet. Voorts werd een aanvang gemaakt met pathologisch-histologisch onderzoek over de werking van chemosterilantia bij insekten (Musea domestica), en over
insektevirussen (kernpolyedervirus in Barathra brassicae).
Begonnen werd met een onderzoek over de histologie van het cerebrale neurosecretoire systeem bij de coloradokever. Er bleken meerdere soorten neurosecretoire
cellen voor te komen, terwijl de verschillend kleurende secreten tot in Corpora cardiaca waren te vervolgen. Door de dieren onder verschillende omstandigheden bij
lange en korte dag op te kweken wordt gepoogd een histologisch criterium te ontwikkelen, om de activiteit van het neurosecretoire systeem onder die omstandigheden
te kunnen bepalen. Dit zal weer inzichten geven in de rol, die de neurosecretie bij
diapauze en voortplanting speelt.
Met behulp van de Galleria (wasmot) -toets werd vastgesteld, dat de excrementen
van rupsen van enkele saturniden rijk zijn aan juveniel hormoon, hetgeen wellicht
de geringe activiteit van extracten van de rupsen zelf zou kunnen verklaren.
De toets op vervellingshormoon (ecdyson) werd ter hand genomen en verbeterd,
zodat nu betrouwbare kwantitatieve resultaten worden bereikt. De isolatie van het
hormoon (een chemisch reeds gedefinieerd Steroid) werd ter hand genomen in samenwerking met anderen, hoofdzakelijk uit de aan dit hormoon rijke excrementen
van treksprinkhanen. Verwacht wordt, dat door deze samenwerking het onderzoek
naar praktische aanwending van deze hormonen als bestrijdingsmiddel snel vorderingen kan maken. Reeds nu staat vast, dat het juveniel hormoon ook via het maagdarmkanaal door insekten kan worden opgenomen, hetgeen de toediening vereenvoudigt.
Bij het biochemisch onderzoek naar de invloed van het corpus allatum op de
vliegspier van de coloradokever bleek uit enzymonderzoek, dat op het moment dat
de dieren na de ontpopping boven de grond komen, de vliegspieren nog slecht
zijn gedifferentieerd. De verdere ontwikkeling van deze spieren neemt dan nog circa
12 dagen in beslag. Elektronenmicroscopisch zien de vliegspieren er na 5 dagen als
normaal uit, maar de enzyminhoud is pas na 12 dagen maximaal. De ontwikkeling
staat waarschijnlijk onder invloed van het corpus allatum.
Het inmiddels voltooide onderzoek over het biochemisch werkingsmechanisme van
het corpus allatum-hormoon bij de volwassen Afrikaanse treksprinkhaan maakte
duidelijk, dat het corpus allatum-hormoon invloed heeft op de eiwitsynthese in het
vetlichaam-haemolymphe complex van de volwassen sprinkhaan.
Bij het onderzoek naar de rol van hormonen bij voortplanting en diapauze van
de coloradokever werd een nieuwe techniek toegepast, die van de parabiose. Deze
techniek gelukte en leverde de eerste positieve resultaten op.
Het onderzoek over de ovipositie, chorionstructuren, embryogenese en ei-ontsluiting
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van ca. 300 soorten (48 families) wantsen werd beëindigd. De resultaten zullen in
druk verschijnen. Het centrale thema van deze studie is gericht op het analyseren
van evolutietrends binnen het eisysteem.
Ten behoeve van het taxonomisch onderzoek aan Ichneumonidae werd een begin
gemaakt met het kweken van diverse soorten van het geslacht Gelis, welke soorten
in het algemeen hyperparasitair leven. Het blijkt vooralsnog vrij moeilijk te zijn om
verschillende soorten tot ovipositie te brengen.
Bij het onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
TNO uitgevoerde bijeteeltonderzoek werden de resultaten van het populatie-onderzoek verder uitgewerkt. In experimenten betreffende de invloed van 9-oxodeceenzuur (koninginnestof) op het bouwen van koninginnecellen in normale volkjes, werd
soms een geringe remmende werking geconstateerd. Elektrofysiologisch onderzoek van
smaak- en reukzintuigen van de werkbij en de dar werd ter hand genomen. Op de
labiale palpen van de werkbijen zijn smaakharen gevonden, die reageren op suiker en
zout. Deze haren bezitten bovendien een zintuigcel welke reageert op beweging.
Op de antennes van werkbijen en darren zijn reukzintuigen gevonden, die een
reactie geven op de geur van een koningin. De darrenantennes reageren bovendien
nog op 9-oxodeceenzuur, methylester van 9-oxodeceenzuur en op capronzuur.

Afdeling Dierkunde

van de

Landbouwhogeschool

De analyse van de biologie van de eiparasiet Trichogramma werd dit jaar voortgezet.
In verband met de aantalsregulatie van de gastheer was het van belang te weten
hoe de parasiet reageerde op eieren van afzonderlijk en samen opgekweekte gastheren. De parasiet maakte echter geen onderscheid tussen deze twee eitypen. Wel
bleek, dat gastheereieren met een ontwikkelingsduur van 3 dagen met minder succes
geparasiteerd werden dan eieren met een leeftijd van 6 dagen, hetgeen in strijd was
met de verwachting.
Voorts werd nagegaan of het groeiremmend effect, dat de larven van de dennespanner op elkaar hebben, eveneens optrad bij larven van verwante spannersoorten:
Semiothisa liturata, Thera obeliscata en Ellopia fasciaria. Slechts bij de beide eerste
soorten werd een zwakke groeiremming gevonden.
De moeilijkheden met het fruitspint (Panonychus ulmi), een plaag op goedverzorgde vruchtbomen, hebben de problematiek van predatoren die onder sommige omstandigheden de aantallen van hun prooi niet kunnen beperken, actueel gemaakt.
Bij het onderhavige onderzoek is getracht door gedetailleerde waarnemingen bij een
predator, de roofmijt Typhlodromus longipilus, die kasspint (Tetranychus urticae)
aanzuigt, inzicht in het predatieproces te verkrijgen. Zo is de afhankelijkheid van de
consumptie van een reeks milieufactoren, alsmede van de stadia en de leeftijd der
dieren, onderzocht. Voorts is de aantalstoename van de predator in afhankelijkheid
van de prooidichtheid geanalyseerd.
Naast deze proeven worden gemengde populaties van spint (op boneplanten) en
roofmijten bestudeerd. Gevonden werd, dat bij stijgende prooidichtheid (de prooi
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bestaande uit alle stadia van het spint) een waarde wordt bereikt, waarbij de roofmijt numeriek niet meer toeneemt en zelfs bij verdere dichtheidstoename van de
prooi in aantal afneemt. Deze opmerkelijke reactie bij hoge prooidichtheid is toe te
schrijven aan verhoogde mortaliteit en, in mindere mate, aan lagere eiproduktie.
Het complex van invloeden, dat tezamen op de roofmijt inwerkt als „hoge prooidichtheid", werd geanalyseerd. Gebleken is dat grote aantallen bewegende prooidieren,
alsmede uitdroging van het blad (dit laatste kan door de fytofage prooi worden bewerkstelligd) de mortaliteit van de roofmijt sterk kunnen doen toenemen. Ook de
door de prooi gesponnen webjes hebben invloed op de mortaliteit, zij het in minder
sterke mate. De eiproduktie van de roofmijt wordt slechts door de kwaliteit van het
substraat beïnvloed.
Werkgroep Harmonische

Bestrijding

van Plagen TNO

In deze door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO ingestelde
werkgroep wordt gezamenlijk door een groot aantal instellingen onderzoek verricht,
dat ten doel heeft tot een verlaging van de door insekten aangerichte schade te
komen, zonder daarbij in de eerste plaats gebruik te maken van giftige, chemische bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek is onderverdeeld in aspecten betreffende populatiedynamica, hormonen en feromonen van insekten, resistentie van organismen tegen
chemische bestrijdingsmiddelen, de relatie tussen plant en dier, bestrijding met; behulp
van pathogène micro-organismen en de toepassing van harmonische bestrijding in
praktijkomstandigheden.
Op het gebied van de populatiedynamica bleef de aandacht gericht op de roofvijanden van fruitspint en kasspint. Op het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle
grond werd vastgesteld, dat vermeerdering van het aantal roofvijanden tot een verlaging van de prooidichtheid leidt. Bij het onderzoek op de Afdeling Dierkunde van
de Landbouwhogeschool, waar wordt nagegaan waardoor een zeer hoge prooidichtheid nadelig werkt op de eiproduktie en de levensduur van de rover, bleek in de
eerste plaats, dat de daling van de eiproduktie vooral veroorzaakt wordt door slechte
toestand van het blad, als gevolg van de vele steken van de prooidieren, het kasspint.
Voorts werd gevonden, dat de levensduur van de vrouwtjes van de rovers niet zo zeer
beïnvloed wordt door de slechte toestand van het blad, als wel door het vele spinsel,
dat door de spintmijten, als zij in grote dichtheid voorkomen, op het blad wordt
gebracht.
Op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werd voortgegaan met het
uiteen rafelen van de ingewikkelde verhoudingen van bladluizen met hun parasieten
en hyperparasieten. Het experimentele onderzoek over de groeiremming bij de larven
van de dennespanner, dat op het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in
de Natuur gebeurt, was geconcentreerd op het aantonen van een effect van een door
de rupsen geproduceerde stof. Aanvankelijk werd een duidelijke werking van deze
stof op larven waargenomen, doch deze invloed was aan het einde van de groeiperiode weer grotendeels verdwenen. In verband met de regulatie van de aantallen
van de dennespanner werd een analyse gemaakt van de sterfte van de rupsen, voor
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zover die afhankelijk is van hun dichtheid.
Bij het onderzoek over insektehormonen en -feromonen, dat vooral op de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool wordt uitgevoerd, betrof in de eerste
plaats het juveniel hormoon. De biologische toetsing werd in belangrijke mate geperfectioneerd. Begonnen werd met een verdere analyse op enzymatisch niveau van
het effect van het juveniel hormoon op het energie-metabolisme van de coloradokever.
Het onderzoek over het effect van het juveniel hormoon op de stofwisseling van de
treksprinkhaan bracht aan het licht, dat dit hormoon, los van ieder effect op de
voortplanting, het patroon van de eiwitten in de haemolyphe determineert. Voorts
werd ten aanzien van het vervellingshormoon, ecdyson, een aanzienlijke verbetering
en versnelling van de toetstechniek uitgewerkt. Door invoering van de techniek van
de paraboise wordt geprobeerd meer inzicht te krijgen in het eventueel voorkomen
van een „diapauze"-hormoon bij de coloradokever. Het vergelijkend onderzoek over
het effect van het corpus allatum op de ademhaling bij coloradokever en meeltor
werd afgesloten. Gevonden werd, dat de diapauze werd bepaald door de specifieke
reacties van de metabolisch belangrijke weefsels op het juveniel hormoon. De voortplantingsorganen spelen hierbij geen directe rol.
Het onderzoek over de resistentie van organismen tegen chemische bestrijdingsmiddelen betrof in de eerste plaats de huisvlieg. Op het laboratorium voor Insekticidenonderzoek werd gewerkt over de genetische en biochemische analyse van DDTasen (DDT ontgiftende enzymen) en over ander oorzaken voor DDT-resistentie.
De techniek van de bepaling van DDT-ase werd zodanig verbeterd, dat het thans
mogelijk is de enzymactiviteit in individuele vliegen betrouwbaar te meten, onafhankelijk van een eventuele voorafgaande behandeling met DDT. Verder onderzoek is
gericht op de vraag welke functie DDT-ase bij gevoelige vliegen heeft. DDT-ase komt
voor in een gen op het 5e chromosoom; er zijn nog twee andere genen voor DDTresistentie bekend: kdr op het 2e chromosoom en een gen op chromosoom 3. Dit
laatste gen is verantwoordelijk voor een onbekend afbraakmechanisme, dat geremd
wordt door sesamex. Het gen kdr heeft waarschijnlijk geen afbraak van DDT ten
gevolge. In homozygote toestand geeft het resistentie, in heterozygote toestand niet,
tenzij tevens een matige DDT-ase activiteit aanwezig is.
Het tweede deel van het resistentie-onderzoek heeft betrekking op de spintmijt.
Bij het genetisch onderzoek, dat wordt verricht op het Laboratorium voor Toegepaste
Entomologie van de Universiteit van Amsterdam, ging de aandacht in de eerste plaats
naar de genetische variabiliteit van deze diersoort, en voorts naar het opsporen van
genetische merkers. Bij dit laatste werd een belangwekkend resultaat verkregen door
de ontdekking van een albino mannetje. Het albinisme was erfelijk en het bleek te
berusten op een recessieve factor. Het kenmerk is bruikbaar voor beide sexen en
alle stadia. Ook de eieren zijn te merken.
Het biochemisch onderzoek over de resistentie van de spintmijt, dat wordt uitgevoerd op het Laboratorium voor Insekticidenonderzoek, had betrekking op de vraag
of de hydrolytische activiteit van het mijtenCholinesterase ten opzichte van het substraat
acetylcholine al dan niet door hoge concentraties van deze ester wordt geremd. Onder
meer bleek, dat wanneer geen afname van de activiteit bij hoge concentraties acetyl103

choline werd waargenomen, dit een gevolg was van de aanwezigheid van een ander
enzym, waarvan de activiteit de afname van die van het mijtencholinesterase ongeveer
compenseert.
Bij het onderzoek over de relatie tussen plant en dier werd op de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool de invloed van verschillende stoffen op reuken smaakzintuigcellen nagegaan. Gevonden werd, dat een groep reukzintuigcellen
niet specifiek op een stof reageert, maar op verschillende stoffen. De reactie, waarop
op de verschillende stoffen werd gereageerd, varieerde echter.
Op het Centraal Laboratorium TNO werden uit beschimmeld hout stoffen geïsoleerd, die een zeer hoge attractieve waarde voor termieten hadden. Onder de nietvluchtige stoffen, geïsoleerd uit aardappelloof, bleken geen specifieke attractantia
voor de coloradokever voor te komen. De voorkeur voor de aardappel schijnt gezocht
te moeten worden in een combinatie van algemeen voorkomende fagostimulantia
(suikers, aminozuren en de afwezigheid van afweerstoffen. Op het Instituut voor
Planteziektenkundig Onderzoek werd voortgegaan met de ontwikkeling van methodieken voor het kweken van insekten (luizen, mijten en coloradokevers) op kunstmatige media. Luizen op wilg in grindcülturen bleken zich het gunstigst te ontwikkelen op de voedingsbodem, die ook de beste plantegroei bewerkstelligde. Er werd weer
een positief verband tussen bladluisvermeerdering en stikstofbemesting waargenomen.
Het onderzoek van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
leverde nog geen duidelijke resultaten op.
Bij de proefnemingen met micro-organismen, die pathogeen zijn voor insekten werd
op het Laboratorium voor Toegepaste Entomologie van de Universiteit van Amsterdam nagegaan in hoeverre de coloradokever gevoelig is voor schimmels. De schimmelsporen bleken het lichaam van de kever reeds verlaten te hebben voordat kieming
kon optreden. Gezocht wordt naar middelen om de passage door de darm te vertragen,
om toch kieming mogelijk te maken. Voeding van voorraadinsekten met subletale
doses Bacillus thuringiensis had een belangrijke gewichtsvermindering bij de insekten
tot gevolg, die ongetwijfeld invloed op de volgende generaties zal hebben. De op het
Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek uitgewerkte methode ter vaststelling
van de giftigheid van stammen en handelspreparaten van B. thuringiensis maakte
het mogelijk een scheiding te maken tussen het giftige eiwitkristal en stoffen, die als
exotoxine kunnen fungeren. Voorts werd gevonden, dat kernpolyedervirus en darmvirus van de kooluil Barathra brassicae pathogeen zijn voor de rupsen van de
meest voorkomende en zeer schadelijke vruchtbladroller Adoxophyes reticulana, een
tot nu toe met geïntegreerde methoden moeilijk te bestrijden insekt. Het gelukte op
de Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool de kooluil massaal te vermeerderen, zodat in 1966 voldoende virus beschikbaar zal zijn voor veldproeven. Op
deze afdeling werd eveneens onderzoek gedaan over het Tipula iridescent-virus. Dit
virus, oorspronkelijk uit langpootmuggen geïsoleerd, heeft de eigenschap zich ook
in insekten van andere orden te kunnen vermeerderen, mits het in de lichaamsholte
wordt geïnjiceerd. Vermeerdering vindt plaats in de bloedcellen. Er kon een antiserum
van hoge titer worden geproduceerd, door het gezuiverde virus bij konijnen in te
spuiten.
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De werkzaamheden betreffende de toepassing van harmonische bestrijding van
plagen onder praktijkomstandigheden geschiedden wederom vanuit het Instituut voor
Planteziektenkundig Onderzoek, de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool en de Planteziektenkundige Dienst. In de proefboomgaarden werd waargenomen, dat de eiparasiet Trichogramma, die tot nu toe bij de bestrijding van de heggebladroller kon worden gebruikt, de eieren van deze bladroller niet meer accepteert.
De eieren van voorjaarsuilen en andere bladrollers worden nog wel geparasiteerd.
Voorts werden in de proefboomgaarden uitvoerige inventarisaties gemaakt van de
daarin voorkomende bladluizen en hun parasieten, mijten en hun roofvijanden e.d.
Het harmonische spuitschema werd ten opzichte van 1964 niet veranderd, daar
er geen betere of meer selectieve middelen op de markt waren gekomen. De gevolgen
van het consequent toepassen van het harmonische schema, waarin dus geen breed
werkende middelen als gechloreerde koolwaterstoffen en organische fosforpreparaten
voorkomen, begonnen merkbaar te worden, doordat een sterker optreden van zgn.
secundaire plagen werd waargenomen. Tegen deze laatste, o.a. de kommaschildluis en
de bladmineerder Stigmella malella, zijn nog geen selectief werkende middelen beschikbaar.

Laboratorium voor Insekticidenonderzoek
Het biochemisch onderzoek over het voorkomen van alisterasen bij de huisvlieg en
hun betekenis bij het optreden resistentie tegen organische fosfaten werd voortgezet
met het opzetten van een zuiveringstechniek voor zowel de aan deeltjes gebonden
aliesterase a in de gevoelige stam S, alswel één van de in opgeloste vorm voorkomende
aliesterasen in de resistente stam E 1.
Pogingen om de aan deeltjes gebonden aliesterase a in oplossing te brengen door
van microsomen acetonpoeders te maken hadden weinig succes; slechts een zeer
gering gedeelte van de esterase-activiteit bleek met buffer extraheerbaar te zijn. Ook
solubilisatie met behulp van enzymen was niet goed mogelijk; lipase, noch fosfolipase A (een ruw preparaat uit slangegif) of fosfolipase D brachten de aliesterase
in oplossing. Door behandeling van microsomen met desoxycholzuur komt aliesterase
a praktisch kwantitatief in oplossing, waarschijnlijk als lipoprotéine. Dit gesolubiliseerde enzym wordt door alcohol en aceton, zelfs bij zeer lage temperatuur, snel
gedenatureerd; met ammoniumsulfaat kan dit lipoprotéine kwantitatief geprecipiteerd
worden.
In stam E 1 werd de zuivering ter hand genomen van de aliesterase met de bij
pH 8,6 grootste anodische mobiliteit, omdat het voorkomen daarvan gekoppeld is
aan het voorkomen van paraoxon en diazoxon afbrekend enzym en de synthese
van beide enzymen onder invloed staat van hoogstwaarschijnlijk één genetische factor. Met behulp van zone-elektroforese in een cellulosekolom werd gevonden, dat bedoelde aliesterase ca. 40% van de totale in opgeloste vorm voorkomende aliesteraseactiviteit in stam E 1 voor zijn rekening neemt. Door ammoniumsulfaat-precipitatie,
gelfiltratie door Sefadex-G 100 en kolomelektroforese was het mogelijk een zuivering
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van ca. 50 maal te bereiken. Het moleculair gewicht, bepaald met behulp van gelfiltratie bedraagt ca. 55.000.
Bij de analyse van de resistentie tegen insekticiden blijkt de combinatie van genetisch en biochemisch onderzoek de beste resultaten op te leveren. Met behulp van
genetisch onderzoek is het mogelijk bepaalde genen, die resistentie veroorzaken, te
karakteriseren door vast te stellen op welk chromosoom en op welke plaats op dit
chromosoom ze voorkomen. Van één gen kunnen verschillende allelen bestaan, die
resistentie veroorzaken van verschillende graad of tegen verschillende produkten.
Bij de huisvlieg zijn 6 chromosomen aanwezig en genetische analyse — deels ook
in andere laboratoria uitgevoerd — geeft het volgende beeld:
Chromosoom II •— drager van het gen kdr, dat een resistentie veroorzaakt, die niet
door zgn. Synergisten kan worden onderdrukt. Oorzaak van de resistentie is onbekend, waarschijnlijk speelt afbraak van DDT hier geen rol.
Chromosoom III — drager van een factor, die sterk onspecifieke resistentie veroorzaakt, o.a. tegen DDT en diazinon. Deze resistentie kan worden onderdrukt door
de synergist sesamex. De resistentie berust op een afbraakmechanisme, waarover nog
onderzoek met behulp van C14-gelabelled DDT wordt verricht. Een onbekend afbraakprodukt wordt uitgescheiden, en er werd reeds gevonden dat het geen DDE
is, en evenmin DDA, kelthane, TDE, 4,4'-dichloorbenzophenon of 4-chloorbenzolzuur.
Chromosoom IV — drager van een gen, dat resistentie tegen j/HCH en cyclodienen
(aldrin, dieldrin) veroorzaakt. Het resistentiemechanisme is onbekend, doch wel staat
vast dat het niet op afbraak berust.
Chromosoom V — drager van twee belangrijke resistentiegenen. De eerste is gen a,
waarvan verschillende allelen diverse vormen van resistentie tegen organische fosfaten veroorzaken door de produktie van een afbraakenzym. De tweede is het gen
D-ase, waarvan verschillende allelen bestaan, die diverse vormen van het enzym
DDT-dehydrochlorinase produceren. Dit enzym zet DDT om in het ongiftige DDE.
Het kan worden geremd door de synergist F-DMC, die deze vorm van DDT-resistentie dan ook onderdrukt.
Uit het bovenstaande blijkt dat DDT-resistentie veroorzaakt kan worden door
minstens drie mechanismen, waarvan de genen liggen op chromosoom II, III en IV.
Bepaalde allelen van het D-ase gen op chromosoom V, die slechts een geringe DDTafbraak teweegbrengen, kunnen de resistentie, veroorzaakt door het gen kdr op chromosoom II, sterk verhogen.
Het onderzoek van de resistentie tegen organische fosforesters bij kasspint was
vooral geconcentreerd op de vraag of de hydrolitische activiteit van het mijtencholinesterase (ChE) ten opzichte van het substraat Acetylcholine (ACh) al dan
niet door hoge concentraties van deze ester geremd wordt. Het antwoord is van belang omdat daarmee het enzym vergeleken kan worden met één van de beide ChEtypen, die bij zoogdieren bekend zijn als „echt-" en „pseudo-ChE". Het echte ChE
wordt geremd door overmaat susbstraat, het pseudo-ChE niet. Reeds eerder was gevonden, dat de hydrolytische activiteiten van het mijten-ChE bij hoge ACh-concentraties afnam. Andere auteurs publiceerden echter resultaten, die hiermee in strijd waren.
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Inderdaad werd ook door ons onder bepaalde omstandigheden geen afname van de
activiteit bij hoge ACh-concentraties gevonden.
De oplossing van dit probleem bleek te schuilen in de aanwezigheid van een ander
enzym, welks activiteit de afname van de activiteit door het echte ChE bij hoge
ACh-concentraties ongeveer compenseert. Dit enzym is dus bij de lagere ACh-concentraties, die optimaal zijn voor het echte ChE, nauwelijks actief. Dat wil zeggen,
dat het vrijwel zeker niet specifiek is voor ACh. Door een bepaalde bewerking
(denaturatie bij hoge pH en lage zoutconcentratie) kan het echte ChE geïsoleerd
worden. Verder onderzoek wordt met een dergelijk preparaat uitgevoerd. Over de
invloed van de ACh-concentratie op de activiteit van het veranderde ChE uit resistent
spint werd nog weinig onderzoek gedaan.
Na voorafgaande mislukkingen, wordt op het ogenblik met succes gebruik gemaakt van een techniek (agargel-elektroforese), waarbij enzymen afhankelijk van
hun elektrische lading in verschillende zone's geïsoleerd worden. Met behulp van
deze techniek werd vastgesteld, dat het eerder aangetoonde verschil tussen de ChEgevoeligheid voor organische fosforesters van gevoelig en resistent spint, betrekking
heeft op het echte ChE.
Ten behoeve van het biochemisch onderzoek werd DDE bereid uit DDT. Uit
dit DDE kon door oxydatie zuiver p,p', dichloorbenzophenon verkregen worden.
Het lukte om uit technisch di-(p-chloorphenyl)-methylcarbinol (DMC) door een
aantal bewerkingen een kristallijn produkt te verkrijgen met een hoge graad van
zuiverheid. Pogingen om technisch kelthaan tot kristallisatie te brengen hebben tot
nu toe geen succes gehad, hoewel deze verbindings chemisch veel op DMC lijkt.
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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
Bij het werktuigenonderzoek werd in verband met de ontwikkeling naar steeds zwaardere landbouwwerktuigen, veel aandacht besteed aan onderzoek van landbouwbanden. In de loop van enkele proefjaren werd duidelijk aangetoond, dat de in samenwerking met een rubberindustrie ontwikkelde moderne landbouwbanden in hoge
mate hebben kunnen bijdragen aan het voorkomen van structuurschade. De beschikbaar gekomen 16-20 band vormt een voorlopig eindpunt in een serie speciale banden;
deze heeft ook voor de zware werktuigen zeer goede perspectieven.
Bij het onderzoek van werktuigen voor de aardappelcultuur werd met succes gebruik gemaakt van een speciaal voor onderzoekdoeleinden geconstrueerde machine
voor het onderzoek van rooischaren van aardappelrooiers. De eerste proefresultaten
bevestigen de indruk, dat de werking van deze scharen door een complex van factoren bepaald wordt.
Wederom werd onderzoek verricht ten aanzien van het rooien in twee werkgangen. Hoewel de aanpassing van de apparatuur nog niet tot een geheel bevredigende
oplossing is gekomen, bestaat de indruk, dat de verwachte betere kleur van de geoogste aardappelen gerealiseerd kan worden.
Bij het spuitonderzoek ging de aandacht naar de rijenbespuitingsapparatuur voor
de onkruidbestrijding in de bietecultuur. Duidelijk is gebleken, dat de rijenbespuiting spuittechnisch geheel andere eisen stelt dan de volveldsbespuiting. Zowel ten
aanzien van de karakteristiek van de gebruikte spuitdoppen als ten aanzien van de
bevestiging aan het zaaielement werd uitgebreid onderzoek verricht.
Een snelle ontwikkeling was waar te nemen bij de toepassing van precisiezaaimachines in de bietecultuur. Hieraan werd een bijdrage geleverd door intensief onderzoek over het relatie tussen zaaicelzaaimechanisme en fractionering van het zaad.
Bij de mechanisatie van verzorging werd de aandacht gevestigd op „denkende" dunmachines, waarvan op grond van een voorafgaande wiskundige benadering een betere
werking verwacht mag worden dan van de „blinde" dunners. Dit is ook van belang
voor het oogsten van de bieten, omdat door het steeds meer achterwege blijven van
het nauwkeurige opeenzetten, een grote variatie in bietgrootte ontstaat, waaruit problemen voor de oogst voortvloeien. Het werktuigenonderzoek was gericht op het koppen van de bieten, als knelpunt bij de oogst.
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Bij de werktuigen voor de weidebouw onderging de maaiapparatuur een snelle
en onverwachte ontwikkeling, waarbij steun werd gegeven aan het werk van de
fabrikanten. Bij de ontwikkeling van los- en transportapparatuur voor kuilvoer werd
vastgesteld, dat ten aanzien van de bovenlossers voor torensilo's geen bevredigende
resultaten kunnen worden bereikt, behalve in zeer kort gehakseld materiaal. Het
onderzoek betreffende de mengmestverwerking kwam goed op gang. De kwalitatieve
en kwantitatieve benadering van het werk van de machines in de gewoonlijk niet
homogene mengmest levert proeftechnisch vele problemen. Op het gebied van de
onderzoektechniek werden goede resultaten bereikt.
Het melkmachine-onderzoek was gericht op het melkleidingsysteem. Hierbij werden vele metingen verricht, die een beter inzicht in het drukverloop en het melktransport opleverden.
Het werktuigenonderzoek op het gebied van de graancultuur had weer voornamelijk betrekking op apparatuur voor de stro-oogst. Een interessante ontwikkeling vormden de met medewerking van het instituut op enkele plaatsen in ons land geconstrueerde kipwagens voor stapels strobalen, waardoor het lossen van de wagens sterk
vereenvoudigd wordt. De ontwikkeling van deze wagens is overigens nog in een
beginstadium. De proefnemingen met een Amerikaans éénmans balenbehandelingssysteem werden met volledig succes afgesloten. Mede gezien de ongunstige ontwikkeling van de stroprijzen werd het systeem door de praktijk niet in zijn geheel overgenomen. Een belangrijk deel daarvan echter, de zgn. klauwvork, kwam vooral in de
provincie Groningen in ruime mate in gebruik. Het onderzoek naar de mogelijkheden van het werken met kleine eenheden (kubusbaaltjes) werd voortgezet. Voor
een aantal weide- en gemengde bedrijven worden perspectieven voor deze methode
aanwezig geacht.
Het onderzoek op het terrein van de bietezaadteelt leverde goede resultaten op.
Voor de oogst van pootbietjes op de lichtere gronden kwamen oogstmachines ter
beschikking. Ook op het gebied van het poten vond succesvolle introductie van
nieuwe machines plaats. Een pootmechanisme werd daarvoor in de werkplaats ontwikkeld. Ten aanzien van de oogst van het zaad werden sterke aanwijzingen verkregen, dat het maaidorsen een reële mogelijkheid heeft, mits bepaalde afstellingsmogelijkheden en werkwijzen toegepast worden.
De beproeving van werktuigen vond vrijwel uitsluitend plaats in groepsverband.
Het gelijktijdig beproeven van een aantal (5-80) werktuigen maakte een belangrijke
verbetering van de proeftechniek mogelijk en een betere afweging van de metingen
tegen de mogelijkheden binnen de groep. Speciaal moet worden genoemd de voor
het eerst tot stand gekomen groepsbeproeving van trekkers, na uitvoerig en langdurig overleg met de importeurs. Deze beproeving is vooral gericht op het praktisch
gebruik, waarbij de motortest niet van overwegend belang is. De groepsbeproeving
van centrifugaal- en pendelstrooiers bracht zeer omvangrijke werkzaamheden mee,
toen bleek dat een cijfermatige benadering en waardering van de strooibeelden grote
bezwaren ondervond. Er werd een wiskundige techniek voor het karakteriseren van
het strooibeeld ontwikkeld.
Het arbeidskundig onderzoek betrof in de eerste plaats het transportvraagstuk.
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Voor de organisatie van het transport, dat gelijktijdig met verschillende oogstwerkzaamheden plaatsvindt, werd een programma geschreven. Dit moet nog nader worden
getoetst op de bruikbaarheid voor praktische doeleinden. Daarnaast zijn van verschillende transportsituaties met de daarbij aansluitende bewerkingen arbeidsstudies verricht om nadere informaties te verkrijgen over te bereiken capaciteiten en doelmatige
transportsystemen. Dit geldt met name voor de afvoer van graan en stro en voor consumptie- en fabrieksaardappelen.
Uit de bewerking van de gegevens, die verkregen zijn uit het indertijd afgesloten
arbeidsorganisatie-onderzoek „Alblasserwaard/Vijfheerenlanden" is wat het transportvraagstuk betreft gebleken, dat voor percelen, die op grote afstand zijn gelegen,
bij toepassing van dezelfde methode dikwijls minder tijd wordt gebruikt dan op
dichtbij gelegen percelen. Bovendien kwam tot uiting, dat het aantal transporten
per bewerking de verbruikte tijd sterker beïnvloedt dan de afstand tot de bedrijfsgebouwen.
De tijden voor de verschillende veldwerkzaamheden, die uit diverse arbeidsstudies
werden berekend, werden vastgesteld voor een standaardperceelsvorm. Afwijkingen
van deze standaardvorm in de praktijk doet de vraag ontstaan of het wenselijk is de
tijden bij deze afwijkingen aan te passen. Deze vraag is theoretisch benaderd met
behulp van een ontworpen wiskundig model. Gevonden werd, dat uitgaande van de
totale tijdsbesteding per jaar per perceel een aanpassing van de tijden aan de werkelijke perceelsvorm van betekenis is. Zelfs wanneer deze percelen slechts in lengte
variëren van 70-300 meter, mag een aanpassing van 10-20% zeker niet zonder meer
worden verwaarloosd. Er is tenslotte een tabel opgesteld, waaruit op eenvoudige en
snelle wijze deze wenselijke correcties voor afwijkingen in lengte en breedte van
de percelen kunnen worden afgelezen.
Een andere factor, die de bewerkingstijd beïnvloedt en van een variabel en nietbeïnvloedbaar karakter is, wordt door het weer gevormd. Het praktijkonderzoek,
dat met behulp van enquêtering wordt verricht naar de afhankelijkheid van het uitvoeren van verschillende veldwerkzaamheden van bepaalde weercomponenten, heeft
een verband opgeleverd tussen de regenval en de mogelijkheid van maaidorsen.
De regressielijnen, die hieruit berekend zijn, laten toe te komen tot een voorlopige
vaststelling van het aantal uren per halve maand in het seizoen, waarop kan worden
gemaaidorst.
In samenwerking met het KNMI werd een proefveld aangelegd van enkele tarwerassen, om de relatie te vinden tussen de vochtigheidsgraad van de graankorrel en
het macro-(evt. micro-) klimaat.
Lineaire programmering werd toegepast bij het onderzoek naar het samenwerken
tussen akkerbouwbedrijven. De eerste fase, die vrijwel is afgesloten, betrof een studie
van een in de praktijk bestaande vorm van zeer intensieve samenwerking. Hiervoor
werden verschillende alternatieve situaties berekend, die o.a. werden vergeleken met
individuele bedrijfsvoering met een minimale arbeidsbezetting (1 man) en relatief
veel loonwerk.
Van de verzorgings- en oogstwerkzaamheden van verschillende akkerbouwgewassen zijn arbeidsstudies verricht, zoals van het spuiten en het injecteren van ammo110

niak. Bij het maaidorsen van granen is gebleken, dat een grotere stoppellengte een
gunstige invloed heeft op de korrelverliezen en dus op de capaciteit van de maaidorser. De snelheid van het stropersen was behalve van de capaciteit van de
machine ook sterk afhankelijk van de hoeveelheid stro in het zwad, mits deze hoeveelheid bij hogere vochtgehalten van het stro op 2 0 % vocht werd omgerekend. Bij
een proef op kleigrond kon de tijd voor het opeenzetten van suikerbieten in handwerk met ca. 4 5 % tot 13 mu per ha worden verlaagd door intensief machinaal
dunnen. Bij volledig mechanisch terugdunnen op de gewenste eindstand was bij een
geslaagde chemische onkruidbestrijding 7,5 mu per ha voor de machinale bewerkingen
nodig. Bij het in handwerk plukken van stoppelknollen bleek, dat de capaciteit van
de arbeider hoofdzakelijk door de opbrengst van het gewas wordt bepaald.
In de sector van de veehouderij zijn arbeidsstudies verricht van het werken met
opraapwagens, het uitbrengen van stalmest, dunne mest en gier over het land, in
oriënterende zin van het melken in tanks en grote bussen op de boerderij en van
het melken met kleine verrijdbare installaties. In dit laatste geval werd hiermee een
goede kwaliteit werk bereikt; de prestatie deed niet veel onder voor die van een
vaste stalleiding. Voorts zijn arbeidsstudies verricht van het rapen van eieren bij
verschillende nesttypen.
Het arbeidsorganisatie-onderzoek op weidebedrijven met meer dan 20 koeien per
man en meer dan 40 koeien totaal per bedrijf toonde grote verschillen in arbeidsverbruik per koe en wel van 90 tot 170 manuren voor het melken, veeverzorging,
bemesting, voederwinning en algemeen onderhoudswerk. Dit ondanks de veronderstelde uniformiteit binnen deze groep van 15 bedrijven. De dagelijks terugkerende
werkzaamheden waren meer verantwoordelijk voor deze verschillen dan de veldwerkzaamheden.
Er werden bij een onderzoek op een aantal landbouwbedrijven in Zeeland, in de
grootte-klasse van 10-25 ha, aanwijzingen gevonden, dat voor alle gewassen gemakkelijker een goede opbrengst kan worden verkregen naarmate minder soorten gewassen worden verbouwd. Hierover wordt nader onderzoek verricht bij gemengde bedrijven met een relatief omvangrijke mestvarkens-, resp. fokvarkensstapel. De mate
van vereenvoudiging is in het algemeen op de eerste groep bedrijven verder voortgeschreden dan bij de tweede. Het aantal uren per fokzeug blijkt zeer sterk uiteen
te lopen.
Het onderzoekproject loonwerkers kon wat de veldwaarnemingen betreft worden
afgerond; de rapportering zal vooral gericht zijn op de goede planning van dit bedrijfstype. Het object hoefbeslag werd gerapporteerd; een zeker aantal rijdende hoefsmeden lijkt gewenst, mede ten behoeve van de sportpaarden.
Instituut

voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

De montagebouw volgens het systeem van het instituut begon op dreef te komen.
Er kwamen behalve een aantal stallen in het kader van het O- en S-fonds ook enkele
complete montagebouwboerderijen gereed, terwijl een aantal plannen, met name voor
ruilverkavelingsgebieden, werd voorbereid.
Berekeningen inzake de bouw van stallen hebben aangetoond, dat in vergelijking
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met de traditionele bouw de houtbouw wat de investering betreft 10-25% goedkoper
is, maar dat de jaarlijkse kosten hoger liggen. Montagebouw volgens het systeem
van het instituut zou 10-15% goedkoper zijn dan traditionele bouw en op dezelfde
jaarlijkse kosten komen.
In navolging van een succesvolle proef met het stabiliseren van een bestaande
grindverharding kwam op een aantal praktijkbedrijven een dergelijke verharding tot
stand. Deze verhardingsmethode is vooral aantrekkelijk, omdat men op het bedrijf
aanwezige arbeidskrachten bij de uitvoering kan inschakelen. Bij een vergelijkende
proef met diverse soorten verhardingen op slappe veengrond bleken alleen hoogovenslakken, puin en gewapend beton bruikbaar te zijn.
In vele praktijkstallen vertoont het ventilatiesysteem gebreken, die voor een deel
het gevolg zijn van onjuiste luchtinlaatopeningen. De door het instituut ontworpen
luchtinlaatkokers tegen het plafond of in de vloer gaven vaak een verbetering. Een
volautomatisch ventilatiesysteem in een slachtkuikenhok heeft zowel in de zomer als
in de winter uitstekend voldaan. Het biedt de mogelijkheid om in het hok een vrijwel gelijkblijvende temperatuur te handhaven, ondanks snelle wisselingen van de
buitentemperatuur.
In het kader van het zoeken naar mogelijkheden om arbeidsverlichting en arbeidsbesparing in de rundveehouderij te bereiken, werden de proeven met het in een
doorloopmelkstal melken van in een grupstal gehuisveste koeien voortgezet. De ervaringen met een dergelijke werkwijze zijn niet ongunstig geweest. Op grond van
arbeidsstudies en arbeidsbegrotingen mag, naast de arbeidsverlichting, bij veestapels
van 50-60 stuks melkvee enige arbeidsbesparing worden verwacht in vergelijking
met het melken in een melkleiding op stal. Uiteraard staan tegenover deze voordelen de grotere investeringen en de grotere jaarlijkse kosten.
De voerbanden, die met subsidie van het O- en S-fonds in vijf Friese stallen
werden aangebracht, hebben goed voldaan. Ze passen het beste op bedrijven, waar
het vee op één of meer lange rijen staat. De mogelijkheid moet aanwezig zijn om het
voer direct van de wagen op de band te deponeren. De mechanisatie en de automatisering van de mestafvoer gaat nog steeds door. Dit betreft vooral de toepassing van het
drijfmestsysteem en de rondgaande ketting. Wat de gruproosters aangaat wordt
de voorkeur gegeven aan gelaste roosters met verdiept aangebrachte spijlen van
gladijzer 0 13 mm of kamstaal 0 12/14 mm met ondersteuningen om de 30 cm.
Bij gebruik van gietijzeren roosters wordt, ondanks de verbeteringen, nog te veel
hinder ondervonden van spatten en van aankleven van de mest. Harde standvloeren
zonder strooisel geven vrij veel aanleiding tot beengebreken, zodat in dergelijke
gevallen een bedekking met rubbermatten gewenst is.
Ook op het gebied van de ligboxenstaüen kon vooruitgang worden geboekt, voornamelijk door een verbeterde uitvoering van de ligboxen, bestaande uit de toepassing
van een dikke laag zaagsel en van dubbele R-bokken als tussenafscheidingen. Voor
het probleem van de mestafvoer en -verwerking wordt nog een oplossing gezocht.
Ligboxenstaüen kunnen vooral aantrekkelijk zijn in gevallen, dat bestaande gebouwen
voor de huisvesting van melkvee moeten worden ingericht.
Mestkalveren bleken sneller te groeien bij een relatieve luchtvochtigheid van 9 0 %
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dan bij een van 6 0 % . Een nadeel is het optreden van condensatie in het gebouw.
Met luchtaanvoerkokers in de stalvloer kon een bijna tochtvrije ventilatie in de kalverstallen worden bereikt. Door in de drijfmestgruppen 15 cm water te zetten blijkt
de stank belangrijk te kunnen worden tegengegaan.
Op het gebied van de varkenshouderij werden ten aanzien van fokzeugen aanwijzingen verkregen, dat vastgebonden zeugen in vergelijking met loslopende per dag
met ruim 1/2 kg voer minder kunnen volstaan. Een ander voordeel is dat men geen
land voor uitloop nodig heeft, dat gedurende natte perioden in een modderpoel
wordt herschapen. Wanneer men voor de vastgebonden zeugen geen strooisel wil
gebruiken, zal evenals bij rundvee een zachte standvloerbedekking noodzakelijk zijn.
De moeilijkheid is, dat er nog geen rubbermatten zijn die niet door de zeugen worden vernield. Toepassing van drijfmestgruppen gaf tot nog toe alleen bij het houden
van zeugen in boxen een redelijk resultaat.
Wat de mestvarkens betreft, kon de verdelingsregelmaat van twee mechanische
voersystemen belangrijk worden verbeterd. De arbeidsbesparing, die door de toepassing van dergelijke voerinstallaties kan worden verkregen, maakt het mogelijk bij
een gelijkblijvend arbeidsaanbod meer varkens te houden.
Men heeft de keuze tussen voersystemen, die het voer op de grond, en systemen,
die het voer in de trog deponeren. Tegenover de lagere investering per varken bij
vloervoedering staat een ca. 5 % hoger voerverbruik. Blijkens theoretische berekeningen is vloervoedering in ons land momenteel economisch gezien alleen aantrekkelijk bij hoge vleesprijzen en lage biggenprijzen. In de overige gevallen verdient
al dan niet gemechaniseerde trogvoedering de voorkeur.
Het drijfmestsysteem heeft ook in de mestvarkensstallen vrij veel ingang gevonden.
De indruk werd verkregen, dat vooral in gezwaaide stallen de roosterbalken de mest
beter doorlaten dan de roosterplaten.
De proeven met biologische afbraak van varkensgier met behulp van een Pasveersloot, uitgevoerd in samenwerking met de Rijks Zuivel Agrarische Afvalwaterdienst,
zijn succesvol verlopen. Tegen het eind van het jaar werd dagelijks 450 liter gier,
vermengd met wat dunne mest, verwerkt.
Op het gebied van de pluimveehouderij werd gevonden, dat het huisvesten van
legkippen in zgn. „open front" hokken de totale legresultaten niet beïnvloedt. Bij
lage temperaturen is het voerverbruik iets hoger dan bij de normale wijze van huisvesting. Uiteraard moet men maatregelen treffen tegen het bevriezen van het drinkwater en de eieren.
Ook een proef met het houden van kippen op een vloer van draadroosters in
een bezetting van 10 dieren per m2 gaf geen nadelige invloed op de produktie te zien.
Uit het oogpunt van een vergaande mechanisatie en betere controlemogelijkheden
is men op een aantal grote bedrijven overgegaan tot het houden van kippen in
kooien. Bij vergelijkende proeven met kippen in kooien en kippen op de grond
kwamen de kippen in kooien met een iets grotere produktie en iets geringer uitvalpercentage naar voren. Teneinde tot goedkopere kooien te komen werden in samenwerking met de Rijkspluimveeteeltvoorlichtingsdienst en een fabrikant van draadpro113

dukten twee nieuwe typen batterijen ontwikkeld, die door de pluimveehouder zelf
in elkaar kunnen worden gezet.
Om de afvoer van de mest onder de legbatterijen te vergemakkelijken werd een
proef begonnen met verschillende typen van drijfmestgoten.

Afdeling Landbouwwerktuigen

en Landbouw gebouwen van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over kunstmeststrooiers werd voortgezet, terwijl eveneens werd voortgegaan met de ontwikkeling van een mechanisch/pneumatische precisiezaaimachine.
Medewerking werd verleend aan de ontwikkeling van een takkenschuif en een
transportwagen voor langhout. De eerste machine dient om takken die na het rooien
op het maaiveld zijn achtergebleven, op een wal te schuiven en zo de bodem vrij
te maken voor inplanten van de nieuwe boompjes. De tweede machine is bestemd
om, achter een trekker gekoppeld, de gerooide stammen, zonder takken, af te voeren
uit het bos naar de afkort- en schilfabriek.
Het onderzoek betreffende transport van gebakken aarden draineerbuizen werd
afgesloten met aanbevelingen voor de fabrikanten van de buizen om deze te bundelen in kleine pakketten. Deze kunnen zowel in handkracht als in stapels tezamen,
met mechanische kranen worden geladen en gelost, zodat een zeer soepele transportmethode met gunstige perspectieven voor de verlaging van de kosten en de benodigde
arbeid per eenheid produkt kan worden verkregen. Een aanvang werd gemaakt met
een onderzoek naar de verwerking van de drainmaterialen op de akker en op de
draineermachines. Een onderzoek werd ingesteld om tot een eenvoudige machine
te komen voor het ritsen van nieuw te graven sloten.
Bij een onderzoek naar de ontwikkelingen bij de landbouwtrekkers werd een
uitgebreide studie gemaakt van de verschillende overbrengingen van het vermogen
van de motor naar de aandrijvende wielen.
Omtrent het verdichten van hooi en stro werd nagegaan of het mogelijk is om door
middel van vacuüm tot geschikte dichtheden te kunnen komen. In kunststoffolie
ingesloten hoeveelheden hooi en stro kunnen wel sterk genoeg worden verdicht, maar
de benodigde arbeid is zeer hoog ten opzichte van de mechanische methode.
In samenwerking met anderen werd onderzoek verricht over de toepassing van
vlambespuiting als onkruidbestrijding in aardappelen en bieten.
Het ergonomisch onderzoek werd voortgezet met het verzamelen van gegevens
omtrent de plaats, de verplaatsing en de kracht van de bedieningsmiddelen van
trekkers en zelfrijdende werktuigen. Het vastleggen van de plaats en de verplaatsing
van de informatie- en de bedieningsmiddelen ten opzichte van een referentiepunt
werd geperfectioneerd en met succes toegepast bij de ergonomische beoordeling van
een aantal trekkers. Er werd een meetinstrument voor het continu registreren van
de bedieningsfrequentie tijdens het werk ontwikkeld, dat bij veldmetingen werd
gebruikt. Een eerste serie trekkerzittingen werd op een ergonomische proefopstelling
aan een vergelijkend onderzoek onderworpen.
Naar het gebruik en de gebruiksmogelijkheden van werktuigen voor het poten van
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stekbieten werd een oriënterend onderzoek ingesteld, waarbij de ergonomie, de methode- en tijdstudie in de overwegingen werden betrokken.
Een studie omtrent de toepassing van de arbeidskunde in de landbouw werd afgesloten.

Stichting Nederlandse

JJiejéderatie

Voortgegaan werd met het onderzoek van mogelijkheden om bij het zaaien van
uien, door gebruik te maken van precisiezaaimachines, te komen tot een betere
verdeling van het aantal planten in de rij. Vergeleken werd het zaaien met de nokkenradzaaimachine en het door de Stanhay-, Webb- en Monodrill-precisiezaaimachines geleverde werk. Op de met Stanhay bezaaide veldjes werd het grootste aantal
planten per strekkende meter gevonden waar was gezaaid op een afstand van 1,9 cm,
bij een snelheid van 2,4 km per uur. In vergelijking met de overige Stanhayobjecten was ook de regelmaat van de planten in de rij hier het gunstigst. De met
de Webb-precisiezaaimachine bereikte zaadverdeling was, gezien de grote standdichtheid ten gevolge van de opgetreden dubbelvullingen, nauwelijks beter dan die
van de nokkenradzaaimachine. Met de Monodrill werd vooral bij de zaai-afstand
1,96 cm (rijsnelheid 3,5 km per uur) een goede zaadverdeling en een vrijwel ideaal
plantaantal per strekkende meter verkregen. Ook het bereikte effect met de zaaiafstand 2,28 cm was alleszins aanvaardbaar en het was nog beter dan het beste
resultaat van de Stanhay. De proefnemingen met de Holaras-uienafstaarter werden
voortgezet. Door het aanbrengen van veranderingen kon het geleverde werk belangrijk
verbeterd worden. De thans voor zaaiuien beschikbare machine heeft een capaciteit
van ruim 4 ton per uur.
De Horstine Farmery granulaatstrooier werd, gemonteerd op een Stanhay-precisiezaaimachine, onderzocht op zijn bruikbaarheid in zaaiuien. De verkregen verdeling
van het granulaat was zonder meer gunstig, zodat de toepassing van deze werkwijze in
de praktijk uit dien hoofde geen bezwaar oplevert.

Instituut voor

Tuinbouwtechniek

Het onderzoek van kassen en gebouwen was vooral gericht op het klimaat in de kas.
In verband hiermee werd een meetapparatuur ontwikkeld, daar de gebruikelijke apparatuur — hoofdzakelijk bestemd voor metingen in de industrie — alleen toegepast
kan worden als de meetelementen sterk geventileerd worden. Dit heeft een verstoring
van het kasklimaat tot gevolg. Een thermo-element is ontwikkeld met drie lassen, waarvan de absorptie-coëfficiënt voor straling verschillend is. Hiermee kan de stralingsfout worden gereduceerd tot 2 0 % van de stralingsfout van een normaal thermo-element. Voor het meten van de zgn. „natte^boltemperatuur" werd een psychrometer
ontwikkeld, waarbij de stralingsfout grotendeels wordt opgeheven.
Voor bedrijfsgebouwen is een eenvoudig uitvoerbaar bouwsysteem (prefab-con115

structie) ontwikkeld, waarbij aan de isolatie veel aandacht is besteed. Afhankelijk
van het gebruik kan het bedrijfsgebouw later gecompleteerd worden, waarbij bepaalde
werkzaamheden door de kweker zelf kunnen worden verricht.
Teneinde o.a. het effect van houtconserveringsmiddelen na te gaan, werd in het dek
van een bouwtechnische proefkas een tiental houtverduurzamingsmiddelen toegepast.
Een onderzoek over de standaardmaten van tuindersglas leidde tot het voorstel om
het aantal van 21 standaardmaten te verminderen tot drie, nl. 0,73 X 1,65 m, 0,60 X
1,65 m en 0,60 X 1,20 m ; als genormaliseerde glasdikte werd 3,8—4 mm geadviseerd.
Voor het schermen van de kassen werden proeven genomen met gekleurde vloeistof,
die over het kasdek circuleert. Bij verschillende capaciteiten en verschillende kleurstofconcentraties werden de transmissies gemeten, waarbij bleek, dat de transmissie
bij hogere concentraties verhoudingsgewijze meer daalt dan bij grotere verdunning.
Verwacht wordt, dat het kleurschermen bij goede toepassing een betere temperatuurbeheersing geeft dan schermen met matten.
Bij belichting van chrysantemoerplanten met HPL-hogedrukkwiklampen werd in
het tijdvak van november tot begin februari een produktieverhoging bereikt aan stekken, terwijl tevens een kwaliteitsverbetering viel waar te nemen. Bij belichtingsproeven
ter voorkoming van knopvorming bij chrysanten werd gebruik gemaakt van een roterende schijnwerperlamp (zwaailicht), die werkt met 1 omwenteling per 6 seconden.
De proeven over de toepassingsmogelijkheden van chemische lichtmeting in kassen
werden voortgezet. Deze lichtmeting is gebaseerd op een fotochemische reactie, waarbij anthraceen, opgelost in benzeen, wordt omgezet in dianthraceen. De mate van deze
omzetting wordt spectrofotometrisch bepaald. Er werd vooral gezocht naar een uitvoeringswijze, die gemakkelijk en snel is te verrichten met handhaving van de gewenste nauwkeurigheid.
Teneinde roethirider op tuinbouwbedrijven te beperken, werd nagegaan hoe groot
de roetuitworp uit de schoorsteen is bij een goede afstelling van de oliebrander. Per
kg olie bleek ongeveer 5 g roet met de rookgassen via de schoorsteen te worden afgevoerd. Met een doelmatige stofafscheider (cycloon) kon 9 0 % van het stof worden
opgevangen. Voorts kon door het verstuiven van magnesiumoxydepoeder in de olievlam de zuurgraad van het stof worden verhoogd tot 7,3. Door deze technische voorzieningen kan roethinder, door de eigen stookinstallatie veroorzaakt, nagenoeg geheel
worden voorkomen. De kosten van deze maatregelen bedragen voor een vroege
stooktomateteélt bij een oppervlakte van ca. 6000 m 2 glas ongeveer ƒ 0,25 per m*.
Voorlopige proeven omtrent het warmteverlies in een stalen kas en in een houten
kas lieten zien dat onder de proefomstandigheden een ruit met een houten roede
3—3,5% minder warmte verliest dan een ruit met een stalen roede.
Bij een onderzoek over de warmtespreiding bij opengrondsverwarming werden
kunststofverwarmingsbuizen gebruikt met water van 25° tot 30°C. De grondtemperatuur was op 7 cm diepte 4°C hoger dan in het naastliggende, onverwarmde veld. De
benodigde energie varieerde van 50 kcal per uur en per m2 in de winter tot 30 kcal
per uur en per m2 in de zomer. Het verlies van warmte naar de diepere lagen was vrij
klein. De grondverwarming gaf in het voorjaar een teeltvervroeging, in de zomer een
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hogere opbrengst van betere kwaliteit en bij meerjarige gewassen een aanzienlijke
groeitoename te zien.
Proeven met het stoken van verwarmingsketels met aardgas lieten zien, dat sommige
ketels na het ombouwen van olie op gas een hogere capaciteit verkregen bij behoud
van een goed rendement. Vergelijkende proeven met een veel gebruikt keteltype
— een drietreks vuurgang vlampijpketel —• gaven bij een volledige vulling van de
stookbuis met vlammen een 2 5 % hogere capaciteit te zien bij gasstoken in vergelijking
met oliestoken. Bij deze belangrijk hogere capaciteit bleven de wandtemperaturen
van de stookbuis acceptabel.
Bij het onderzoek naar het effect van grondstomen met ingegraven kunststofpijpen
werden tijdens „stoomstoten" van resp. twee, vier en zes uren het temperatuurverloop
tijdens de opwarmperiode en de daarop volgende afkoelingsperiode gemeten. Gevonden werd, dat een stoomstoot van twee uur de gewenste resultaten geeft voor het opwarmen van grond in de kassen op de eigen proeftuin.
Veel aandacht werd besteed aan het zoeken naar een betere constructie van
kookketels voor warmwaterbehandeling
van bloembollen. In samenwerking met de
fabrikanten van deze ketels werd een betere temperatuurregeling ontwikkeld, waarbij
de temperatuurverschillen van het water beperkt worden tot plm. 0,5°C.
Op het gebied van de werktuigen werden proeven genomen met het prototype van
een windhaagsnoeier, waarbij enkele kinderziekten moesten worden overwonnen. Het
principe van de machine lijkt goed; tot dusver is er ca. 15 km haag mee gesnoeid.
De ontworpen plukmachine voor spruiten zal door een fabrikant in produktie worden genomen.
Bij het mechanisch oogsten van zwarte bessen, dat als praktijkonderzoek dit jaar
werd verricht op het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond, werd de thans
beschikbare apparatuur vergeleken met handplukken. De conclusie was, dat bij een
oppervlakte van 1 ha het mechanisch oogsten van bessen goedkoper is dan het plukken met de hand, mits de rassen, de plantafstanden en de snoei aangepast zijn aan het
mechanisch oogsten.
Bij een onderzoek naar de rangschikking van planten in verband met de mechanisatie, bleek dat de proefgewassen spruitkool, Tagetes en aardbeien zeer verschillend
reageerden op standruimte en plantverband, zowel wat habitus als produktie betreft.
Voor het automatisch zaaien in perspotten werd een prototype van een precisiezaaier ontwikkeld.
Ten aanzien van de arbeidsorganisatie en werkmethoden werden op enige glasbedrijven arbeidsnormen opgesteld voor tomate-, komkommer- en slateelt. Uitschakeling van organisatieverliezen zal, volgens een voorcalculatie, kunnen resulteren in een
daling van de totale kosten met 10—15% bij de teelt van bovengenoemde gewassen.
In de bloemisterij kan door werkvereenvoudiging na een analyse van het sorteren
en opbossen van snijrozen een arbeidsbesparing van 2 2 % worden bereikt.
In de fruitteelt werden tijdstudies gemaakt van het dunnen van appels en pruimen,
met het doel de invloed na te gaan van licht of zwaar dunnen op dun- en pluktijd.
Gebleken is, dat het dunnen niet tot een belangrijke besparing van de pluktijd leidt
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( 1 0 % bij Golden Delicious op type IX) wanneer in plaats van niet-dunnen, normaal
wordt gedund.
Het onderzoek over de gebruiksmogelijkheden van de verzorgingstrekker betrof
vooral de teelt van sla en bloemkool op bedden. Gestreefd werd naar een zo uniform
mogelijk eindprodukt en een zo groot mogelijke oogstspreiding door vele zaaidata.
Verdeling van het zaad in verschillende grootte-fracties oefende niet veel invloed uit;
wel was de kwaliteit van het zaad van grote betekenis. Bij sla zijn goede resultaten
verkregen met het direct zaaien in perspotten. Voor het oogsten van bloemkool is gebruik gemaakt van gazen bakken, die met de hefinrichting van de trekker worden
vervoerd. Deze methode leidde tot gemakkelijker werken.
Een eenvoudig natzandtablet met automatische watertoevoer heeft goed voldaan
bij het opkweken van sla in perspotten.
Bij de voortgezette vergelijking van kastypen bleek, dat bij een teelt van stooktomaten de verschillen tussen het Venlo-warenhuis en de 8-kapper en 4-kapper gering
zijn. De 2-kapper gaf een hogere opbrengst met een hogere gemiddelde kg-prijs als
gevolg van een hoger percentage exportkwaliteit. De beproeving van de teelt van tomaten op bedden in kassen betrof twee teelten, die na elkaar plaatsvonden resp. van
12 maart tot 8 juni en van 11 juni tot 20 september. De huidige rassen blijken weinig
geschikt voor deze teeltmethode te zijn; zelftoppende rassen voldoen beter. Bij de
eerste teelt werden opbrengsten verkregen van 6 kg per m 2 en bij de tweede teelt van
5 kg per m 2 . Er wordt gezocht naar beter geschikte rassen.
De proeven over grondbedekking met kunststoffen lieten zien, dat voor het vervroegen van gewassen in het voorjaar een pvc-folie beter voldoet dan een polyethyleenfolie. Een geslaagde proef is genomen met het bedekken van rabarber met een
zeer dunne, goedkope polyethyleenfolie, die door het gewas werd gedragen; de eerste
oogst viel op 26 maart. Aardbeien bloeiden op 20 april, terwijl de onbedekte controleplanten op 10 mei bloeiden. De oogst van de bedekte planten begon ca. 14 dagen
eerder dan die op de onbedekte veldjes. Ondanks een ca. 1 5 % lagere kilo-opbrengst
en een aanzienlijk mindere kwaliteit van de vruchten op de bedekte veldjes, werd
een hogere geldelijke opbrengst verkregen in vergelijking met de onbedekte veldjes.
Bij opengrondsverwarming bleek de groei van verschillende boomkwekerijgewassen
ook in de zomer aanzienlijk versneld te worden.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

De gedraging van polyurethaan-isolaties werd verder nagegaan. Er is nog onvoldoende bekend over de veroudering van nieuwe isolatie- en afdichtingsmaterialen voor
koel- en gascellen.
Met polyurethaan zijn ongunstige ervaringen opgedaan. Het plakken van vellen
plastic op de isolatie is vrij moeilijk. Betere verwachtingen worden gekoesterd van het
aanbrengen van een plastic bedekking door bespuiting (cocoonbehandeling).
In verband met de toenemende belangstelling voor de gescrubde gasbewaring is de
beproeving van verschillende systemen voor het handhaven van een gewijzigde at118

mosfeer voortgezet. Uit analyses is gebleken dat de kalk in de kalkscrubbers voor
ongeveer 7 5 % wordt benut. Mits goed geconstrueerd en bediend kan de kalkscrubber
op een bevredigende wijze de atmosfeer in een gascel regelen. Een kaliumcarbonaatscrubber, die op een praktijkcel beproefd werd, en een inertgasgenerator hadden resp.
veel hogere investerings- en bedrijfskosten dan de kalkscrubber. Overigens kunnen
deze apparaten, mits de capaciteit voldoende is, de gewenste atmosferen wel tot stand
brengen en handhaven.
De C0 2 -poduktie van vruchten is afhankelijk van de temperatuur. Metingen aan
een cel met Goudreinetten toonden aan, dat per °C temperatuurstijging de C0 2 -produktie toeneemt met een factor 1,1—1,7. Voor het meten van de lekdichtheid van
gascellen werd een eenvoudig apparaat ontwikkeld.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij de paprika werd begonnen met de beproeving van automatische en semi-automatische trilsystemen.
Bij het onderzoek over de lichtdoorlatendheid en de vervuiling van het glas werd
ook het effect van het gebruik van schermmaterialen betrokken. De vervuiling van het
glas blijkt sterk afhankelijk van de weersomstandigheden te zijn.
Nagegaan wordt in hoeverre de vaste plastic stoomleiding in de grond ook voor
andere doeleinden kan worden benut, zoals grondverwarming en aëratie.

Proefstation

voor de Groenteteelt in de volle grond

Verwarming van aspergebedden kan de oogst aanzienlijk vervroegen, wat in 1965 tot
een zeer grote financiële meeropbrengst heeft geleid. Teelttechnisch is een dergelijke
verwarming zeer goed mogelijk; waarschijnlijk zal het ook economisch verantwoord
zijn asperge te forceren, zeer zeker indien men op een glasbedrijf reeds over een hiervoor te gebruiken verwarmingsinstallatie beschikt.
Ook in 1965 gaf bodembedekking met doorzichtig plastic een hogere opbrengst
dan zwart plastic en onbedekte grond, hoewel de verschillen veel kleiner waren dan in
1964. Tevens kwam tot uiting, dat de onkruidvegetatie onder doorzichtig plastic in
jaren met weinig zon zeer groot en hinderlijk kan zijn.
De resultaten van precisiezaai bij witlof met de Stanhay (bandje 12—1") en met
de Monodril waren volkomen vergelijkbaar met die van gewone zaai. De precisiezaai
gaf een aanmerkelijke arbeidsbesparing.
De belangstelling voor het arbeidsrationalisatieonderzoek neemt toe. Vooral bij
asperge, maar ook bij witlof en andere gewassen kan een belangrijke arbeidsbesparing
op verschillende werkzaamheden, in hoofdzaak bij oogsten, sorteren en veilingklaar
maken, worden verkregen door wijziging van werkmethoden, opstelling personeel e.d.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation

,J)e

Dorschkamp"

Bij het houtteeltkundig onderzoek werd een belangrijke plaats ingeruimd voor het
vraagstuk van de door de bosbouwpraktijk te stellen eisen aan het plantsoen, de in te
voeren kwaliteitsnormen en de betekenis die een en ander heeft voor de kweekmethoden. In het algemeen kan gesteld worden, dat de kwaliteit van het thans op de markt
aanwezige bosplantsoen niet aan de eisen voldoet, hetgeen zijn weerslag vindt in de
vaak matige resultaten bij verjonging en bebossing. Aandacht werd ook besteed aan
de consequenties van wijder plantverband en bebossing van marginale landbouwgronden ten opzichte van de zwaarte van plantsoen. Het probleem van de herbebossingsmoeilijkheden bij vele heidebebossingen op humuspodsolen kon voor een belangrijk
deel worden verklaard door geïnduceerd kopertekort. Aan methoden tot oplossing van
dit vraagstuk in de praktijk wordt gewerkt.
Met het groeiplaatscorrelatie-onderzoek van Picea en Populus is begonnen, ten
einde onder meer voor deze houtsoort een beter inzicht te krijgen in de aan de groeiplaats te stellen eisen.
Voorts wordt alles in het werk gesteld om het loofhoutsortiment voor de bosbouwpraktijk te verbeteren. Naast dit meer specifieke onderzoek is veel werk gedaan aan
ontwikkeling van cultuurmethoden, die tot verlaging van de cultuurkosten leiden.
Met het onderzoek naar de bebossingsmethoden van de in de toekomst aan te
leggen boscomplexen in het westen van ons land werd een begin gemaakt.
Op het gebied van de veredeling werd de selectie van zaadopstanden van groveden
voltooid. Dit werk resulteerde in de uitgave van een lijst van opstanden van groveden,
die geschikt zijn voor zaadwinning en die in totaal een oppervlakte van 113 ha omvatten.
Het kruisingswerk in de Aigeiros populieren leverde een groot aantal roestvrije
klonen op. Met regelmatige tussenpozen worden deze klonen op eventuele aantasting
door Marssonina beoordeeld. Daarna worden degene, die vrij van Marssonina blijken
te zijn, vermeerderd voor toetsing op gevoeligheid voor bacteriekanker. Dit gebeurt
door kunstmatig inoculeren met de verwekker van deze ziekte.
Bij de iepeveredeling gaf het vorig jaar gestarte polyploïdieprogramma een gunstige
ontwikkeling te zien.
Het onderzoek over ziekten betrof in de eerste plaats het taksterven van Pinus
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nigra var., dat veroorzaakt wordt door Brunchorstia. Er werd een eerste indruk verkregen van de verspreiding van deze zwam in Europa, terwijl voorts nader werd ingegaan op de biologie van deze zwam.
Veel aandacht werd besteed aan de Marssonina bladziekte van populier, vooral nu
deze ziekte zich voortdurend blijft uitbreiden en aan de roest van de Weymouthden,
een houtsoort die deze belangstelling alleszins waard is. Laatstgenoemde zwam, die in
West-Europa en Noord-Amerika zo gevreesd is, komt in het heuvelgebied van NoordItalië niet voor, ofschoon men in de Alpen plaatselijk sterke aantastingen kan vinden
op Pinus cembra. Een onderzoek werd begonnen om na te gaan hoe deze roestzwam
tot een dusdanig minimum kan worden teruggedrongen, dat verantwoorde aanplant
van Weymouthden in Nederland weer mogelijk wordt.
Een nieuwe stoot werd gegeven aan het onderzoek naar de resistentie van populieren tegen populierekanker, veroorzaakt door Aplanobacter populi Ridé. De ontdekking door Ridé van de werkelijke veroorzaker van de kanker maakte het mogelijk bomen langs kunstmatige weg te inoculeren en infectie te veroorzaken. De resultaten
van in 1963 uitgevoerde inoculaties toonden een duidelijk verschil in gevoeligheid
van diverse populiererassen aan.
Bij het groei- en opbrengstonderzoek staat de Pinus nigra in het centrum van de
belangstelling. Van het opbrengst- en inhoudsonderzoek kunnen binnenkort de eerste
voorlopige resultaten verwacht worden, terwijl het zuiverings- en dunningsonderzoek
nog wordt uitgebreid, speciaal van de Corsicaanse den.
Het oriënterend onderzoek betreffende de groei van de Amerikaanse eik heeft voldoende gegevens opgeleverd voor een voorlopige opbrengsttabel.
Wat de bosarbeid en de techniek betreft, werd aandacht geschonken aan de opwerkingskosten. Deze zijn over het algemeen groot in de levende kroon, de houtmassa en
de houtwaarde zijn er klein. Bij groveden blijkt het aftoppen bij de aanzet van de
levende kroon in dun hout (tot dbh 19 cm), bij de huidige arbeidslonen en houtprijzen
financieel voordelig te zijn. De invloed van ongeschilde, dikkere topstukken in de
opstand op de boshygiëne wordt thans samen met het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur onderzocht.
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en Staatsbosbeheer werden uitsleepproeven gehouden in dunningsopstanden met 20 pk gelede
trekkers met vierwielaandrijving.
Op statistisch gebied werd een computerprogramma ontwikkeld voor de indeling
van klonen in klonale zaadtuinen, zodanig, dat de kans op zelfbestuiving wordt geminimaliseerd, terwijl de kans op kruisbestuiving voor alle mogelijke andere combinaties even groot is. Voorts werd een computerprogramma gemaakt ter berekening
van de kosten van houtuitsleep in dunningsopstanden bij diverse houtligging en met
diverse technische middelen, volgens het simulatieprincipe.
Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de mogelijkheid om groveden onder waternevel te stekken leverde weinig betere resultaten dan in 1964. Dit leidt tot de conclusie, dat er onbekende
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factoren zijn, die de wortelvorming belemmeren, te meer daar ook stekken van jonge
zaailingen moeilijk wortels vormen. Dit laatste in tegenstelling tot veel andere boomsoorten.
Een aantal klonen in de populierecollectie kon worden geïdentificeerd, terwijl voortgang werd gemaakt met de onderscheiding van de handelsrassen P. 'Robusta' en
'Zeeland'. Dit laatste probleem is vrijwel opgelost.
Ondanks ernstige aantastingen door insekten werd bij het onderzoek naar identificatiekenmerken van wilgen voortgang gemaakt.
In verschillende Metasequoia-beplantingen werden nieuwe proefperken uitgezet,
waarbij ook de bodemgesteldheid werd beschreven en de opstandshoogte werd gemeten. Door regelmatige waarnemingen werd geconstateerd, dat tussen sommige zaailingen duidelijke morfologische verschillen bestaan en in een enkel geval aanzienlijke
verschillen in de groei van jonge planten optreden.
Het in dit jaar begonnen onderzoek naar de wortelontwikkeling van diverse populiereklonen op een rivierkleigrond werd sterk belemmerd door de voortdurend hoge
grondwaterstanden.
Het onderzoek van de ontwikkeling van de larixopstanden in Drente, aangelegd
met verschillende plantverbanden, werd voortgezet.
Van de proef over de correlatie van hoogtegroei en andere eigenschappen met de
naar hoogte gemodificeerde breedtegraad (150 herkomsten), is de hoogtegroei in het
eerste jaar gemeten. Genoemde correlatie treedt duidelijk op, zoals ook reeds eerder
al gevonden was bij voorlopige waarnemingen.
Bij de proeven tot bloeistimulering werd alleen resultaat verkregen bij de in 1964
opgezette proef met Cupressus sempervirens. De controleplanten bleken vooral vrouwelijke bloei te vertonen, wat bij de andere behandelingen (neerleggen en neerbuigen)
onderdrukt wordt. Het neerbuigen stimuleert de manlijke groei.
Afdeling Bosexploitatie en Boshuishoudkunde

van de

Landbouwhogeschool

Het tijdstudie-onderzoek en de balsemanalyse van Pinus caribea vonden voortgang.
Afdeling Bosbedrijfsleer, Houtmeetkunde,
van de Landbouwhogeschool

Houtteeh en Bosbescherming in de Tropen,

De periodieke opmeting van permanente proefperken ten behoeve van het dunningsen opbrengstonderzoek werd voortgezet.
In Suriname werd in Pinus caribaea een plantverband- en dunningsproef van
plm. 14 ha aangelegd. In bestaande opstanden dezer houtsoort werd een groot aantal
metingen aan gevelde stammen verricht, waaruit conclusies omtrent stamvorm konden worden getrokken. Tevens konden voorlopige massatabellen uit het verzamelde
cijfermateriaal worden opgesteld. Aan Suriname werd advies uitgebracht inzake de
opzet van een bosbouwkundig proefperkenarchief.
De mogelijkheid om de Amerikaanse wedge prisms bij de grondvlakbepaling van
bosopstanden in Nederland toe te passen, werd in studie genomen.
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Het onderzoek aangaande de tropische houtteelt geschiedde wederom in nauwe
samenwerking met de Dienst 's Lands Bosbeheer te Suriname. Dit onderzoek richt
zich in het bijzonder op de natuurlijke verjonging van het tropische regenwoud. Een
rapport, behelzende de tot dusver in dit verband bereikte resultaten, benevens voorstellen omtrent het toekomstige onderzoek, kwam gereed.
Als bijdrage in het onderzoek naar de kunstmatige verjonging werd een proef ingezet, waarbij de werking van een eerst sinds kort op de markt verschenen onkruidbestrijdingsmiddel in diverse loof- en naaldhoutbeplantingen werd vergeleken met die
van de tot op heden in Suriname toegepaste middelen.

Instituut voor

Bodemvruchtbaarheid

De slingerende groei van douglassparren, waardoor treurvormen ontstaan, wordt veroorzaakt door kopergebrek.
Op gronden waar ten gevolge van een overmaat aan zware metalen groeistoornissen optreden, werd een opvallende verbetering gekregen door een zware bemesting
met fosfaat. De zink-, mangaan- en ijzergehalten van de naalden werden hierdoor
sterk verhqpgdT /•' ' ' •• *«v' •

Stichting voor

Bodemkartering

Een globale bosbouwkundig-bodemkundige inventarisatie is in drie boswachterijen
van het Staatsbosbeheer in Zuid-Drente verricht met als doel een algemeen inzicht te
verkrijgen in de groei van het bos op de belangrijkste gronden in Drente.
Het onderzoek naar het verband tussen bodem en vegetatie en de groei van het
bos heeft ten doel aan een praktijkvoorbeeld na te gaan in hoeverre de bosbouwkundige geschiktheidsbeoordeling op basis van bodem- en vegetatiekaart betere informatie geeft dan deze beoordeling op de bodemkaart alleen. De bodemgeschiktheidskaart
van het Mastbos voor de groveden, die gebaseerd is op de bodem- en vegetatiekaart,
is getoetst en vergeleken met de bodemgeschiktheidskaart voor de groveden. Uit de
voorlopige verwerking van de gegevens blijkt dat de geschiktheidskaart, gebaseerd
op bodem en vegetatie, de bosbouwkundige mogelijkheden van de vochtige gronden
beter aangeeft dan de bodemgeschiktheidskaart. Voor de droge gronden zijn de beide
geschiktheidskaarten even goed.
In samenwerking met het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" en de Stichting
Industrie Hout wordt op basis van bestaande kennis nagegaan welke samenstelling
een produktief bos op de belangrijkste bodemtypen zou moeten hebben.

Instituut voor Toegepast-Biologisch Onderzoek in de Natuur
In het afgelopen jaar werd het meer en meer duidelijk, dat de toestand van de boom
123

uiterst belangrijk kan zijn voor het optreden van plagen. Bomen, die door schimmelaantasting in een slechte conditie waren gekomen, werden door de satijnvlinder kaalgevreten, gezonde bomen hadden er echter geen last van. Toch mag de satijnvlinder
zeker niet gerekend worden tot de zgn. secundaire insekten (insekten, die leven van
kwijnende bomen).
Begonnen werd met een onderzoek over het optreden van schadelijke insekten, die
zich ontwikkelen in snoeihout. Dit is een probleem geworden sinds men het snoeihout in grote massa's in de bossen laat liggen.

Planteziektenkundige Dienst
Na twee jaar onderzoek kon het onkruidbestrijdingsmiddel dichloorthiobenzamide
voor de bestrijding van adelaarsvarens in de bosbouw worden toegelaten. De toepassing heeft het grootste succes, wanneer de bespuiting plaats heeft vóór de spruiten bovengronds verschijnen.
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V E E T E E L T EN V E E V O E D I N G
Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"
Op het terrein van de voeding van de herkauwers spitste het onderzoek zich, zoals
gebruikelijk, vooral toe op de wintervoeding en de daarmee verband houdende ruwvoederwinning.
Met jonge ossen werd in de weideperiode een oriënterend onderzoek gedaan om de
invloed van het drogestofgehalte van gemaaid gras op de drogestofopname te bepalen.
Mede door de zeer slechte weersomstandigheden en de vrij korte proefduur werd deze
proef geen succes.
Eveneens niet geheel bevredigend was een in Maarheeze uitgevoerd onderzoek met
melkvee, dat werd geweid op percelen grasland die afwisselend met drijfmest, gewone
stalmest en kunstmest werden bemest. De waarnemingen gaven geen grond voor het
vermoeden, dat de smakelijkheid van het gras daardoor zou zijn beïnvloed.
Ten slotte werd in nauwe samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen in de weideperiode onderzoek verricht
over de koperstatus van jongvee. Daarbij bleek, dat vers gras, geweid of op stal gevoerd, het kopergehalte van de lever tot 40% van de begintoestand deed dalen. Indien hooi in hetzelfde groeistadium van dezelfde percelen werd gevoerd, daalde echter het kopergehalte van de lever tot 60% van het beginniveau. Evenmin als in 1964
had de grondwaterstand van grasland invloed op de koperstatus van jongvee.
Met betrekking tot de wintervoedering werden enkele proeven met melkvee afgesloten. In een voederproef met drie groepen van 12 melkkoeien werden hooigiften gegeven, die varieerden van 3 tot 12 kg.
Behalve de hoeveelheid verschilde ook de kwaliteit van het hooi. Produktieverschillen van betekenis werden niet gevonden. Wel was bij de groepen, die weinig hooi en
bijgevolg veel krachtvoer ontvingen, het vetgehalte van de melk verlaagd.
In een klein, oriënterend proefje werd bij oudmelkte koeien nagegaan wat de gevolgen zouden zijn van hooigiften van 3 kg en lager. Bij enkele — steeds dezelfde —
van de 12 koeien trad steeds enige tijd na het voeren een lichte tympanie op, die echter na een paar uren spontaan weer verdween. Voorts werd de indruk verkregen, dat
de melkproduktie in verhouding tot de grote krachtvoergiften laag was.
In de herfst werd begonnen met voederproeven, waarbij beneden de voedernorm
wordt gevoerd.
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Behalve de verteringsproeven ten behoeve van andere, o.m. de eerder genoemde,
onderzoekingen werden enkele bijzondere voedermiddelen op verteerbaarheid onderzocht; en wel in Hoorn valeriaanloof (gedroogd), gemalen wilde haver en geëxpandeerde rogge, in Maarheeze silages van erwteloof en van tuinboonschillen. De beide
proeven met geëxpandeerde rogge zijn niet geslaagd als gevolg van sterk afwijkende
reacties van één van de hamels.
Verder werd in Hoorn een reeks verteringsproeven gewijd aan de invloed van vettoevoeging aan het voeder op de verteerbaarheid. Daarbij bleek dat bij een stijging
van het vetpercentage van 5 tot 1 5 % vooral de overige koolhydraten en de ruwe celstof duidelijk minder goed werden verteerd. Een nog verdere verhoging van het vetpercentage had weinig effect meer. Ook het toevoegen van al en niet geëmulgeerde
lijnolie gaf in een tweetal verteringsproeven met fistelschapen een duidelijke daling
van de verteerbaarheid van de overige koolhydraten en de ruwe celstof.
In Millingen werd op de C. R. Waiboer-hoeve met succes een kalveropfokmethode
beproefd en ingevoerd, waardoor een betere ontwikkeling van het jongvee kan worden
bereikt.
In het kader van het onderzoek betreffende de mineralenvoorziening van rundvee
werd met twee groepen van 6 nieuwmelkte koeien een voederproef uitgevoerd, waarbij 0,25% Na in het rantsoen werd vergeleken met Na-niveaus, die varieerden van
0,07 tot 0,30%. Produktieverschillen werden niet waargenomen. Wel bleek uit urineen speekselonderzoek, dat er verschil tussen de groepen was, indien 0,07% Na in het
rantsoen voorkwam. In de winter 1965—'66 wordt dit onderzoek met 18 voorjaarskalvende koeien voortgezet, waarbij reeds voor het afkalven verschillende Na-niveaus
worden toegepast.
Een in 1963 in Maarheeze begonnen opfokproef met vier groepen van 6 vaarskalveren werd beëindigd. Bijgevoerd werden de mineralen Na, Cu en Co gezamenlijk,
Na alleen en Cu en Co gezamenlijk. Er werden geen verschillen in ontwikkeling, gewicht en produktie vastgesteld. Uit het feit, dat zelfs 0,05% Na in het rantsoen geen
verschillen met de controlegroep (0,25% Na) liet zien, mag vermoedelijk worden
afgeleid, dat jongvee een lagere Na-behoefte heeft dan volwassen dieren.
Op het onderzoek betreffende de koperstatus van jongvee werd eerder al gewezen.
Vermelding verdient hier het succesvol ontwikkelen van een leverbiopsietechniek bij
jonge lammeren.
Het voedingsonderzoek met schapen was weer vooral op de voedering van drachtige ooien gericht. Nagegaan werd welke invloed voedering onder en boven de norm
heeft op groei en conditie van de ooien en op het geboortegewicht en de groei van
de lammeren. In de herfst werd in samenwerking met de dierenarts van de Commissie
Schapenziekten TNO op de proefboerderij Noord-Holland een voederproef met 45
ooien opgezet, waarbij natte kuil + hooi vergeleken worden met voordroogkuil.
Bij vrouwelijk jongvee werd de invloed van chloraalhydraat op de groei nagegaan.
De uitkomsten rechtvaardigen een herhaling van deze proef op grotere schaal.
Nog niet afgesloten waren voederproeven met drie groepen meststieren in Maarheeze, waarbij ureum als gedeeltelijke eiwitvervanger wordt getoetst en met twee
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groepen van 6 pinken in Hoorn, waarbij de invloed van Zn-bacitracine op groei en
voederverbruik wordt nagegaan.
Op het terrein van het voedingsonderzoek bij mestkalveren en varkens werden de
volgende onderzoekingen verricht.
Met drie groepen van 10 mestkalveren werden karnemelkpoeder en hoog verhit
ondermelkpoeder (van beide 4 0 % in de kunstmelk) in een mestproef vergeleken.
Evenals in 1963 bleek karnemelkpoeder een gunstig effect op groei en voederverbruik te hebben. Het hoog verhitte ondermelkpoeder gaf zulke goede resultaten, dat
betwijfeld werd of wel een belangrijke verhitting had plaatsgehad. Uit aanvullend
onderzoek bleek inderdaad, dat deze twijfel gerechtvaardigd was.
Een ander onderzoekfacet van de eiwitaanvoer in kunstmelk was de vervanging
van ondermelkpoeder door vismeel en weipoeder. Groei en voederverbruik van de
kalveren waren niet verschillend, wel was de mestkleur bij de proefgroep donkerder
en was de slachtkwaliteit (vetconsistentie, vleeskleur en smaak) iets minder dan bij
de controlegroep.
In tegenstelling tot een proefresultaat uit 1964, toen 0,065% zinksulfaat de blankheid van het vlees bleek te bevorderen, werd in een mestproef met 10 mestkalveren
in dit verslagjaar van 0,044% zinksulfaat geen effect gezien.
In een proefje met mestkalveren werden de gebruikelijke kunstmelkingrediënten
CaClg en MgO vervangen door en vergeleken met MgCl 2 alleen. Verschillen in groei
en slachtkwaliteit werden niet vastgesteld, terwijl de strembaarheid van de kunstmelk
niet leed. Met een herhaling, waarbij meer mestkalveren werden ingezet, werd in de
herfst gestart.
Ten slotte werd met twee groepen van 5 mestkalveren nagegaan welk effect het vetgehalte van de melk op de mestresultaten heeft. Gevoerd werden volle melk en ondermelk, resp. in de verhouding 2 : 1 en 1 : 2. De eerste combinatie had een vetgehalte
van 2,90%, de tweede 1,50%. De groep, die het lage vetgehalte ontving, bleef in
groei en slachtkwaliteit achter.
Uit een aantal voederproeven met mestvarkens bleek, dat geëxpandeerde rogge,
noch een produkt bereid uit de buitenste lagen van de gerstkorrel enig effect hadden
op de mestresultaten.
Tabakspoeder bevat nicotine en nicotine bevordert de adrenaline-afscheiding,
waardoor een betere vlees-vetverhouding in het karkas teweeggebracht zou kunnen
worden. In een eerste proef met drie groepen van 6 dieren, waarbij 0,6 en 12 ppm
nicotine werd gevoerd, kon geen duidelijk effect worden aangetoond. In Maarheeze
werd deze proef herhaald maar nog niet afgesloten.
Met vier groepen van 6 varkens werd een proef uitgevoerd, waarbij 0, 0,3, 0,6 en
0,9% mangaansulfaat werd gevoerd. Hierbij kwamen geen verschillen naar voren.
In Maarheeze werd de voederintensiteit van mestvarkens nagegaan. Behalve volgens de normen van „Hoorn" werd gevoerd volgens het schema van een grote mengvoederfabriek en op twee niveaus beneden de Hoornse normen. De normen van
„Hoorn" bleken de beste resultaten te geven.
De verwerking van 3 % verenmeel gaf in een mestproef met varkens hoopgevende
resultaten.
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Gedecontamineerd vis- en diermeel gaven even goede resultaten als het onbewerkte
produkt. Ook met gedecontamineerde (bestraling of verhitting) volledige mengvoeders werden goede resultaten geboekt. Een praktische moeilijkheid hierbij is evenwel,
dat sommige vitamines pas na de decontaminatie kunnen worden toegevoegd, omdat
ze anders onwerkzaam worden gemaakt.
Zowel met mestkalveren als met mestvarkens werd een reeks verteringsproeven uitgevoerd. In kunstmelk worden vaak stabilisatoren gebruikt, die een te snelle oproming
van vet of uitzakking van andere grondstoffen tegengegaan. Zo'n stof is carboxymethylcellulose (CMC). Toevoeging van 1% van deze stof is niet van invloed op de
verteerbaarheid van kunstmelk door mestkalveren.
Evenals in een hamelverteringsproef werd bij mestvarkens de verteerbaarheid van
wilde haver bepaald. De ZW van dit produkt bleek 10% lager te liggen dan bij haver.
Voorts werden gedecontamineerd vis- en diermeel in een verteringsproef onderzocht.
De samenstelling van beide grondstoffen bleef gelijk, maar bij het vismeel was de
verteerbaarheid van eiwit, vet en basische aminozuren gedaald. Bij diermeel was dat
niet het geval. Er werden opnieuw aanwijzingen verkregen, dat 2!/^% sulfathiazol
— toegevoegd aan varkensvoer om de darmflora grotendeels uit te schakelen — dislocatie van de onderkaak in de hand werkt.
In een daartoe getoetst cholinepreparaat bleek de choline voor 100% verteerbaar te
zijn, terwijl eveneens werd aangetoond, dat het cholinegehalte in de mest op een
choline-vrij rantsoen uiterst klein is.
In het kader van de opneembaarheidsbepaling van aminozuren werden verenmeel,
erwtenmeel en tarwemeel onderzocht.
De fysiologisch-(bio)chemische onderzoekingen waren weer sterk op de pensfysiologie gericht.
Zo werd in een proef met MRY-stieren de invloed van uitsluitend geplette, gestoomde gerst en gewone gerst + 1 kg hooi op de vluchtige vetzuurvorming nagegaan. Het azijnzuurgehalte bleek bij de geplette gerst zeer sterk en significant te zijn
gedaald — van 58,3 tot 49,7%. Bij propionzuur en boterzuur waren de stijgingen
niet significant. De pensgistingen bleken zeer onregelmatig te verlopen. Herhaaldelijk
kwam trommelzucht voor.
In aansluiting op de melkveeproef met veel en weinig hooi werden in pensvloeistofmonsters de vluchtige vetzuren bepaald.
De voedering van geëxpandeerde maïs leverde in vergelijking tot gewone maïs
naast luzerne zulke opvallende veranderingen in de produktie van vluchtige vetzuren
op, dat de gevolgen hiervan in voortgezet onderzoek zullen worden nagegaan.
Ofschoon door het voederen van gewone pulp (0,9% suiker), suikerpulp (24,8%
suiker) en melassepulp (18,9% suiker) in het laatste geval het NH3- en boterzuurgehalte in de pensvloeistof stegen en het azijnzuurgehalte daalde, werd bij enkele koeien geen effect op het vetgehalte vastgesteld.
Het toedienen van een geringe dosis chloraalhydraat aan jonge mestrunderen veroorzaakte een daling van het azijnzuurgehalte in de pensvloeistof. Een verbeterde
groei kon niet worden vastgesteld.
Bij voedering van kunstmelk met 10% sojabloem werden na 14 dagen antilicha128

men tegen de soja-eiwitten in het bloed aangetoond.
Ten behoeve van het verteringsonderzoek bij rauw en verstijfseld zetmeel in kunstmelk werd begonnen met het ontwikkelen van een geschikte methode ter bepaling
van zetmeel in mest en kunstmelk. Hetzelfde — het ontwikkelen van een geschikte
bepaling — werd eveneens voor choline ter hand genomen.
Het onderzoek naar de opneembaarheid van de aminozuren kreeg een verbreding,
doordat een uitwisseling van monsters en bepalingsmethoden met Engelse onderzoekers tot stand kwam. Daarbij worden de volgens de fecesanalysemethode gevonden
lysine- en methioninegehalten vergeleken met de gehalten, die gevonden worden volgens de dinitrofluorbenzolmethode voor lysine en de microbiologische methode voor
methionine. Bij lysine laat de overeenkomst tussen de uitkomsten te wensen over door
de aanwezigheid van suikerhoudende produkten. Ook bij methionine werden nogal
belangrijke verschillen in de uitkomsten gevonden.
Een begin is gemaakt met het in vitro bepalen van de opneembaarheid van aminozuren met behulp van eiwitsplitsende enzymen.
Samenhangend met het onderzoek betreffende de voedereiwitten wordt voortgewerkt aan het isoleren van peptiden door neerslaan. Verteerbaarheid en voederwaarde
worden vervolgens in rattenproeven onderzocht.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst?'
In het kader van de voederproeven met rundvee werd een proef met melkkoeien uitgevoerd, waarbij nagegaan werd de invloed van de vetvoorziening van de dieren,
enerzijds via het ruwvoeder en anderzijds via het krachtvoeder, op de melk- en melkvetproduktie.
Een proef met mestkalveren werd voltooid, waarin de mogelijkheid werd bestudeerd van de vervanging van belangrijke percentages ondermelkpoeder in het kunstmelkpreparaat door melksuikerarm weipoeder, al dan niet in combinatie met ontsloten
maïsmeel. Vervolgens werd een voederproef verricht, waarbij het effect van de toevoeging van een klein percentage „fish-solubles" aan het preparaat op groei, slachtkwaliteit en voederopname van de kalveren werd nagegaan. In een derde proef, die
nog niet werd afgesloten, werd het eerder begonnen onderzoek naar de meest gewenste vetsamenstelling van het kunstmelkpreparaat voortgezet. Daarnaast werd het
onderzoek naar de vetstofwisseling van het jonge kalf verdiept, o.a. door gaschromatografisch onderzoek van voeder-, mest- en bloedmonsters van kalveren in stofwisselingskooien. Hierbij werd aandacht geschonken aan een benadering van de hoeveelheid metabolisch fecaal vet.
Het onderzoek met varkens betrof in de eerste plaats twee voederproeven met mestvarkens — één proef met individuele voedering en één met groepsvoedering. In deze
proeven werden twee lysineniveaus, nl. 0,85% en 1,0%, in de overigens gelijke rantsoenen vergeleken, wel enerzijds bij beperkte en anderzijds bij onbeperkte voedering.
Vervolgens werd een proef gedaan, waarbij vismeel in de biggeperiode en diermeel in de varkensperiode gedeeltelijk of geheel werden vervangen door een mengsel
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van aardappeleiwit en aardappelgist. Ongeveer tegelijkertijd werd een proef uitgevoerd, waarbij het vismeel of gedeeltelijk of geheel werd vervangen door sojaschroot
op basis van het lysinegehalte of door sojaschroot met enig synthetisch lysine. In een
vijfde voederproef werd de vervanging van vismeel in het biggevoeder door sojaschroot op basis van de lysinegehalten zowel bij beperkte als bij onbeperkte voedering
onderzocht. In de zesde proef, die nog niet werd afgesloten, werd de vervanging van
dierlijk eiwit door plantaardig eiwit enerzijds bij biggevoeders van zeer gevarieerde
samenstelling en anderzijds bij biggevoeders van eenzijdige samenstelling ( ± 9 6 %
maïs + sojaschroot) bestudeerd.
Het reeds onderhanden zijnde onderzoek naar de invloed van het schimmelgift aflatoxine op de groei, gezondheid en orgaansamenstelling bij varkens werd voortgezet.
Bij pasgeboren biggen werd nagegaan welke invloed voeding en vasten enerzijds en
warme en koude huisvesting anderzijds hebben op het optreden van hypoglycémie en
anémie en op het niveau van de y-globuline in het bloed. Met wat oudere babybiggen
werd de invloed van het ontsluiten (gedeeltelijk verstijfseien) van de granen in het
babybiggemeel op de voederopname onderzocht.
Op het gebied van het pluimvee werd een proef met zeer lichte leghennen afgesloten ; onderzocht werd de invloed van het energieniveau en van de opname van extra
vet in het volledig legmeel op produktie en conditie. Met een andere groep vrij lichte
legkippen werd de invloed van het energieniveau van het overgangsvoeder, de conditie en de latere produktie nagegaan.
Een duizendtal vroeggeboren zware slachtkuikenmoederdieren werd gebruikt voor
een proef ter bestudering van de mogelijkheid om de legrijpheid uit te stellen door
middel van een afnemende daglengte op hoog niveau tijdens de opfok. Met een groep
laatgeboren slachtkuikenmoederdieren werd een proef begonnen, waarbij de daglengte tijdens de opfokperiode tot 7 uren werd beperkt ter bevestiging van een vroeger
waargenomen gunstig effect van deze maatregel op de latere eiproduktie.
Van de proeven met mestkuikens verdienen er vier vermelding. Bij de eerste werden voeders met uiteenlopende gehalten aan het aminozuur methionine verstrekt voor
een dichtere benadering van het gewenste niveau in het rantsoen. Vervolgens werd
aandacht besteed aan het effect van luzernemeel in het rantsoen op groei en voederconversie. De derde proef betrof de vraag of kuikens in de eerste 2 à 3 levensweken
even gunstig ten aanzien van de groei en de voederconversie reageren op verhoging
van het energieniveau van het rantsoen als in de latere levensweken. Ten slotte werd
studie gemaakt van het effect van de opname van geëxpandeerde sojabonen in het
voeder in vergelijking met een combinatie van sojaschroot en sojaolie.
Met slachtkalkoenen werden twee proeven uitgevoerd, ter bepaling van het optimale gehalte aan zwavelhoudende aminozuren in het rantsoen en van de invloed van
uiteenlopende energieniveaus op groei en voederconversie.

Afdeling Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Bij het energie-, C- en N-balansonderzoek werd de serie proeven met droogstaande
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guste koeien afgesloten. In september is het onderzoek overgeschakeld op melkgevende koeien met het doel meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge verhouding van de
voedingswaarden voor melkproduktie van krachtvoer, hooi en silage. Ook werd begonnen aan een onderzoek naar de energie-, C- en N-huishouding bij mestkalveren,
gevoerd met kunstmelk. Hierbij zal onder meer ook getracht worden gegevens te verkrijgen over het meest gewenste stalklimaat voor deze dieren.
In verband met het onderzoek, waarbij respiratiekamers worden gebruikt, werd
een publikatie gemaakt, waarin de apparatuur, de gebruikte proefmethoden en de
verwerking van de gegevens op een elektronische rekenmachine beschreven worden.
Getracht werd het standpunt van de aanhangers van het zetmeelwaardesysteem van
Kellner en dat van degenen, die het systeem van Blaxter volgen, dichter bij elkaar te
brengen. Momenteel is ons inziens over de energiehuishouding nog te weinig bekend
om tot het laatstgenoemde systeem over te gaan.
Het slepende melkziekte-onderzoek, uitgevoerd onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO, kwam in de eindfase. Na de stalperiode 1965—1966 zullen de voederproeven en het praktijkonderzoek worden beëindigd.
Over de betrekkingen tussen de gehalten aan vluchtige vetzuren in pensvocht en
bloed verscheen een proefschrift.
Er werd een routinebepaling uitgewerkt om in ruwvoeders lignine, cellulose, hemicellulosen en anhydro-uronzuur te bepalen. Met behulp van een berekende regressievergelijking kan men aan de hand van analysecijfers, verkregen met deze methode, de
verteerbaarheid van de organische stof in ruwvoeders berekenen. Een nader onderzoek van de blauwkleuring van Polysacchariden met JKJ en CaCl2 maakte het mogelijk een verklaring voor deze reactie te geven.
In samenwerking met het Landbouwkundig Bureau voor de Nederlandse Stikstofkunstmestindustrie wordt de invloed nagegaan van hoge stikstofgiften voor grasland
op de gezondheidstoestand van melk- en mestvee, kalveren en lammeren. Verder
wordt studie gemaakt van de invloed van verschillende conserveringsmethoden, van
de samenstelling van hooi en grassilage op de opname door melkkoeien en pinken en
van een verhoogde nitraatopname op de caroteenvoorziening van het rund.
De gegevens omtrent de fysisch-chemische toestand der aard-alkalimetalen in de
dunne darm, die bij slachtkoeien verkregen werden, weken af van wat op theoretische
gronden verwacht werd. Door vergelijking met darmweefsel en darminhoud onder
narcose verkregen bleek, dat bij de gebruikelijke wijze van slachten grote veranderingen in het darmepitheel optreden. De aldus verkregen gehalten aan mineralen als zodanig en ten opzichte van tevoren toegediend C r 2 0 3 stemden veel beter overeen met
de verwachtingen dan de vroeger bij slachtkoeien verkregen cijfers. Derhalve werd bij
schapen met fistels in het duodenum en in het einde van de dunne darm getracht verband te leggen tussen het rantsoen en de concentratie van Ca + - en Mg + * ionen in
de darminhoud. Tijdens een werkbezoek aan het Rowett Research Institute is het
onderzoek naar de factoren, die de resorptie van Ca en Mg uit verschillende gedeelten van de darm bepalen, voortgezet. Deze onderzoekingen geschieden met steun van
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO.
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De bestudering van het schildkliermetabolisme met behulp van J u l werd voortgezet. Ook is bij een koe de invloed onderzocht van continue infusie via een pensfistel met N- en S-houdende verbindingen op de J-uitscheiding met de melk. Twee
andere fistelkoeien hebben jodium in de vorm van koperjodide goed benut; in deze
vorm wordt het in de Nederlandse likstenen verwerkt. Publikaties zijn verschenen en
in voorbereiding omtrent de bestudering van het kopermetabolisme door uitwendige
meting van de lever na toedienen van radio-koper. Nu zal getracht worden deze
methode aan te wenden voor praktijkonderzoek naar de oorzaak van kopergebrek bij
herkauwers. De voederproeven, in samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw, ter reductie van de hoeveelheid radioactief
strontium in de melk van weidend rundvee, werden voortgezet.
Omtrent het onderzoek over vorming en structuur van de schaal van het kippeëi
verscheen een publikatie over metingen van de vliesdikte. Voorts kwamen artikelen
over de structuur van de cuticula in verband met het wassen van eieren en over de
invloed van een tropisch klimaat op de eischaal gereed. In voorbereiding zijn publikaties over de cuticula, de mamillenlaag en de schaalvorming bij prematuur gelegde
eieren.
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de bouw van het tepelkanaal van melkkoeien in verband met de melkbaarheid.

Voéderbalansproeven bij runderen
Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd op het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire
Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, is gericht op het vaststellen van de kwantitatieve betrekkingen tussen de bestanddelen van het voer, wat betreft hun verwerking in het organisme van het rund.
Gevonden werd, dat na het verstrekken van ammoniumfosfaat aan melkkoeien op
een hooirantsoen de voederbenutting daalde. Dit bleek uit metingen van de vacaatzuurstofwaarde der urine, berekend op de hoeveelheid opgenomen hooi (droge stof).
Deze waarde steeg tot het dubbele.
Voorts werden proeven verricht om de invloed van bijnierschorshormonen en hormoonremmers op de voedereconomie na te gaan. Deze onderzoekingen openen belangwekkende perspectieven.
De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Ten aanzien van proeven met mesten van rundvee op grasland bleek dat bij eenjarige
ossen het verschil in groei gedurende de winterperiode — een groei van resp. 555 en
646 g per dier per dag — niet van invloed was op de groei gedurende de daarop vol132

gende weideperiode. Bij een groep van tweejarige ossen, waarbij gedurende de winter
een groei werd nagestreefd van 800 g per dier per dag, ging gedurende de winter
reeds een aantal dieren van deze groep vervetten; in mindere mate was dit het geval
bij de groep tweejarige ossen, waarbij gedurende de winter slechts een groei van
400 g per dier per dag werd nagestreefd.
Een groep kalveren, waaraan na de zevende levensweek geen melkprodukten meer
werden verstrekt, vertoonde over de eerste dertien weken een even gunstige groei als
de groep kalveren, die pas na de dertiende levensweek geen melkprodukten meer ontving.
Bij de proef betreffende de invloed van maagdarmparasieten, verricht in samenwerking met de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht, was de groei van de kalveren van de controlegroep in 1965 goed. Toch was de groei door landbouwkundige
maatregelen, en wel het weiden op „schoon" land of het voeren van „schoon" gras op
stal, nog te verbeteren. Hoewel deze maatregelen in de praktijk mogelijk moeilijk
streng zijn door te voeren, geven de resultaten het perspectief, dat de schade van
maagdarmparasieten er in sterke mate door kan worden beperkt.
Bij proeven met zomerstalvoedering op de proefboerderij De Vlierd werd — evenmin als in 1964 — verschil in produktie tussen de dieren op de grupstal en die in de
weide geconstateerd. Ook nu weer bleek, dat bij zomerstalvoedering de laatste tijd dat
nog gras van de eerste snede moet worden gevoerd, een bijzonder kritieke periode is,
waarbij men het risico loopt om bij uitsluitend voeren met gras de produktieve dieren
ver onder de norm te voeren. Een dergelijke periode dient tijdig opgevangen te worden door bijvoedering van krachtvoer.
Tussen de dieren, die op het proefveld bij resp. lage en hoge pH van de grond worden gehouden, werden slechts zeer kleine verschillen gevonden. Bij de mangaanproef,
die samen met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen en het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werd begonnen,
was er praktisch geen verschil tussen de kalveren van de controlegroep en de proefgroep, die extra mangaan krijgt.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
In een beweidingsproef werd het effect vergeleken van twee verschillende vormen van
magnesiumtoediening op de serummagnesiumgehalten. Het magnesium werd gegeven
in koekjes met magnesiumoxyde en in koekjes met magnesium-oxychloride. In beide
gevallen was het gunstige effect even sterk.
Uit een balansproef is gebleken, dat de benutting van magnesium uit voederkoekjes in de orde van grootte van die van het magnesium uit vers gras lag. Dit verklaart
waarom ter preventie van hypomagnesemie vrij grote hoeveelheden magnesium oraal
moeten worden toegediend.
Op grond van gegevens, verkregen uit balansproeven, kunnen momenteel betrouwbare voorspellingen worden gedaan over natriumgebrek bij rundvee. Klinische verschijnselen van natriumgebrek zoals likzucht, vermindering van voederopname en van
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melkproduktie traden op twee maanden nadat begonnen was met het voeren van een
rantsoen met 0,05% Na aan melkkoeien met een produktie van ongeveer 25 1 melk
per dag. Het duurt geruime tijd alvorens op een dergelijk laag natriumniveau verschijnselen van natriumgebrek optreden, daar het dier onder die omstandigheden in
staat is om meer dan 200 g natrium uit de speekselcirculatie te onttrekken. In deze
circulatie bevindt zich een aanzienlijke natriumreserve, waaruit in perioden met onvoldoende voedernatrium kan worden aangevuld, terwijl dit natrium in het speeksel
wordt vervangen door kalium. Daardoor zal een tijdelijk natriumtekort in het voer
geen praktische bezwaren opleveren. De samenstelling van speekselmonsters, die op
een gemakkelijke wijze ook onder praktijkomstandigheden kunnen worden verkregen,
biedt wellicht goede mogelijkheden ter beoordeling van de natriumvoorziening van
het dier.
Herhaalde malen werd bij koeien, voorzien van een pensfistel (Afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool), het gehalte aan sulfide in pensvocht bepaald op verschillende tijden van de dag. De laagste gehalten werden gevonden wanneer de koeien op stal uitsluitend met hooi werden gevoerd. Bij grazende koeien werd
steeds een hoger sulfidegehalte gevonden, vooral bij het grazen van eiwitrijk gras.
Wanneer pensvloeistof gedurende 2 uren bij 38°C werd bewaard, nadat verschillende zwavelhoudende verbindingen waren toegevoegd, bleken vooral de -S-H-bevattende aminozuren een duidelijke hoeveelheid H 2 S af te splitsen. Cysteine en gluathion vertoonden deze afsplitsing het sterkst, terwijl zij niet optrad bij methionine.
Ook cystine kan onder bepaalde, nog nader te onderzoeken omstandigheden H 2 S
afsplitsen in pensvloeistof.
Mede op grond van de analyses van het voer krijgt men de indruk, dat een hoge
concentratie aan sulfide in het pensvocht kan worden verwacht, wanneer de verhouding Z W / r e in het voer laag is.
Bij een analyse van de door Grashuis aan zinkgebrek toegeschreven klinische verschijnselen op een groot aantal bedrijven werd geen correlatie gevonden met het zinkgehalte van het rantsoen; het duidelijkst kwam naar voren de — ook reeds uit ander
materiaal afgeleide — afname van een aantal klinische verschijnselen in de periode
december tot april. Biochemische gegevens ondersteunen de in 1964 verkregen conclusie dat de zinkbehoefte van herkauwers lager is dan die van niet-herkauwers, en
dat in de Nederlandse melkveehouderij zinkgebrek niet te duchten is.
Gegevens over de mangaangehalten in de rantsoenen en in het haar van runderen
met en zonder steile stand in de spronggewrichten, alsmede mangaanverstrekkingsproeven, leidden tot de conclusie dat deze steile stand geen symptoom is van mangaangebrek. Uit mangaanverstrekkingsproeven bij eeneiige tweelingen, uitgevoerd in
samenwerking met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, bleek dat zowel
klinisch als qua produktiviteit geen afwijkingen optreden bij runderen, die vanaf hun
jeugd gehouden zijn op rantsoenen met minder dan 50 dpm Mn in de droge stof en
een ruime Ca:P-verhouding. Dit betekent, dat mangaangebrek bij het rund in Nederland — zo niet afwezig — uitzonderlijk moet worden geacht.
Lammeren liepen, ondanks behandelen van de moederdieren met een anthelminticum voordat ze op het proefveld werden gebracht, in het afgelopen jaar toch reeds
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opvallend vroeg een ernstige besmetting met maagdarmparasieten op, waarbij het geslacht Nematodirus een grote rol speelde. Zeer waarschijnlijk moet de oorzaak gezocht worden in restbesmetting van het grasland uit voorgaande jaren. Ook in 1965
bleek maaien van het grasland tussen de opeenvolgende beweidingen zeer gunstig
voor de groei en conditie van de dieren.

Afdeling Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Wat het rundvee betreft, werd in de eerste plaats de structuur van de FH-veefokkerij
in KI-verband geanalyseerd in Friesland, Noord-Holland, Drente en Overijssel. Daarbij kwam een sterke concentratie van de fokkerij op enkele fokbedrijven tot uiting,
vooral in Drente-Overijssel, waar een belangrijk deel der KI-stieren afkomstig was van
een tweetal Friese fokbedrijven. Omtrent de produktiviteit werd vastgesteld, dat door
betere planning van het fokkerijbeleid een veel scherpere selectie op belangrijke produktie-eigenschappen mogelijk is.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van milieu-omstandigheden
op het verloop van de melkproduktie van koeien in Friesland in de laatste dertig jaar.
Indirecte klimaatsfactoren, welke via de voeding werken, blijken invloed op de melkproduktie uit te oefenen. Het gebruik van krachtvoer per koe is aanzienlijk toegenomen, terwijl overigens de voeding beter in overeenstemming is gebracht met de behoefte. De succesvolle bestrijding van besmettelijke ziekten had een gunstige invloed
op het verloop van de melkproduktie. Door teruggang van het aantal arbeidskrachten
in de veehouderij en vergroting van het aantal koeien per arbeidskracht is een (tijdelijke) tendens tot produktiedaling te signaleren.
Getracht werd een indruk te vormen van de erfelijke verbetering in melkproduktie
en vetgehalte bij rundvee in twee fokgebieden. In Friesland bleek de melkproduktie
praktisch gelijk te zijn gebleven, het vetgehalte is belangrijk gestegen. In Noord-Holland zijn beide gestegen. Ook werd gevonden, dat in Noord-Holland sterker op melkproduktie wordt geselecteerd dan in Friesland.
Een oriënterend onderzoek over de lotgevallen en de produktie van rundvee van
het Fries-Hollandse ras, al of niet uit Nederland afkomstig, in Israël, Egypte, Indonesië en Brazilië, deed blijken, dat de hoogste produkties worden bereikt op bedrijven die door Euro-Amerikanen worden geleid. Nagegaan werd welke factoren bepalend zijn voor het succes met geïmporteerd rundvee in ontwikkelingslanden.
Bij vrouwelijk jongvee van het FH-veeras bleek het geboortegewicht significant
positief gecorreleerd te zijn met het gewicht op éénjarige leeftijd en met een aantal
lichaamsmaten op éénjarige leeftijd. Kwantitatief is de invloed van het geboortegewicht op het gewicht op éénjarige leeftijd echter gering. De lichaamsmaten zijn sterk
gecorreleerd met de groei van de dieren.
Een nader onderzoek over de oorzaken van verschillen in het geboortegewicht van
kalveren, waarbij ook de economische betekenis daarvan bij de verkoop is nagegaan,
bracht aan het licht, dat het geboortegewicht en de draagtijd in belangrijke mate worden bepaald door het geslacht van het kalf en de leeftijd van de moeder. Voorts was
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er een positief verband aantoonbaar tussen het geboortegewicht en de draagtijd. Een
deel van de variatie in geboortegewicht bleek van erfelijke aard te zijn; er kon een
duidelijke invloed van de vader worden aangetoond. Deze invloed is ten dele weer
een gevolg van de invloed van de vader op de duur van de drachtigheid. De economische betekenis van het verhogen van het geboortegewicht zal waarschijnlijk gering
zijn.
In een literatuuroverzicht werden de ritmen in fysiologische functies en periodieke
verschijnselen in de voortplanting van de landbouwhuisdieren geïnventariseerd.
Voorts werd een enquête over ruim 700 afkalvingen gehouden, om te onderzoeken of
hierin periodieke frequenties zijn waar te nemen. Het aantal afkalvingen van koekalveren bij koeien blijkt significant te verschillen van een toevallige verdeling over
de dag, alsmede van het totale aantal afkalvingen. Tussen de lengte van de draagtijd
en de duur van het afkalven was geen verband aantoonbaar.
In een proef van beperkte omvang werd de mogelijkheid van bronstsynchronisatie
bij runderen onderzocht. De resultaten waren weinig bevredigend.
Een praktijkproef, in samenwerking met andere instituten uitgevoerd, liet zien dat
het plaatsen van bussen tijdens het melken in de stal geen nadelige invloed heeft op de
kwaliteit van de melk. Bij de proef werd tevens aandacht besteed aan de organisatie
van het melken in de stal uit arbeidstechnisch oogpunt.
Onderzoek over de betekenis van een antibioticumbehandeling bij het droogzetten
van koeien voor de melkproduktie en de uiergezondheid in de volgende lactatieperiode toonde aan, dat een dergelijke behandeling bij besmette dieren een gunstige
invloed heeft op de melkproduktie.
Er was een zwak positief verband aantoonbaar tussen de maximale melksnelheid
en de gemiddelde melkproduktie per dag in de eerste lactatie. Er is voorts alle aanleiding te veronderstellen, dat de oorzaak van de duidelijk lagere melkproduktie bij
minder goed te melken dieren moet worden gezocht in het minder goed uitmelken onder normale praktijkomstandigheden.
Een enquête over de invloed van erfelijke factoren op het optreden van kopziekte
en melkziekte leverde geen verschillen tussen groepen dochters van stieren. Mogelijk
is dit een gevolg van de lage frequentie van kopziekte door gunstige weersomstandigheden in de tijd, dat de enquête werd gehouden. Wat de melkziekte betreft, kunnen mogelijk bij voortzetting van de enquête verschillen tussen groepen afstammelingen van stieren worden aangetoond.
Het onderzoek over de erfelijke verschillen in geschiktheid voor vleesproduktie
van de Nederlandse veerassen werd voortgezet. Groepen afstammelingen van KI-stieren werden op praktijkbedrijven gemeten en gewogen. Ook het onderzoek van de
factoren, die invloed hebben op het leucocytengehalte van melk werd voortgezet,
evenals dat betreffende het verband tussen bedrijfsvoering en het optreden van maagdarmstrongylose bij rundvee.
Op het gebied van de varkenshouderij werd in samenwerking met het Instituut
voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" een praktijkproef opgezet-, om de mogelijkheden van de toepassing van de prestatietoets bij beren nog eens te onderzoeken
onder praktijkomstandigheden.
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In een bronstsynchronisatieproef bij zeugen waarbij ICI 33828 als bronstsynchronisator werd getoetst, waren de resultaten ten aanzien van de bronstonderdrukking
bevredigend. De synchronisatie was echter onvoldoende, gezien de grote spreiding in
het optreden van bronst na de behandeling. Ook werden verschijnselen (kleine worpen en bronst tijdens de dracht) waargenomen, die mogelijk op ongunstige nevenwerkingen wijzen.
Bij schapen werd getracht een indruk te krijgen van de verschillende factoren, die
verband kunnen houden met de wolproduktie en de eigenschappen van de vacht.
Hiertoe werden wolproduktiegegevens van 925 ooien geanalyseerd. Er werd een jaarinvloed gevonden op het wolgewicht en de wolkwaliteit. Voorts kon een invloed van
erfelijke factoren worden aangetoond. Tussen wolgewicht en geschatte wolkwaliteit
werd een negatieve fenotypische en genetische correlatie waargenomen. Afgaande op
dit onderzoek zal bij individuele selectie meer succes te verwachten zijn dan bij selectie op afstammelingenonderzoek.
Uit metingen van de wolvezeldiameter bij vachten van 110 Texelse ooien bleek,
dat de subjectieve wolbeoordeling op wolkwaliteit slechts in geringe mate gecorreleerd
was met de fijnheid van de vezel. Het aantal merghoudende wolvezels was zeer gering.
Een aantal Texelse schapen werd door middel van hormoonbehandeling buiten de
normale bronstperiode tot vruchtbaarheid gebracht. De resultaten waren zeer bevredigend. Het onderzoek omtrent het verhogen van de vruchtbaarheid van schapen en
het oplossen van de problemen bij het produceren van slachtrijpe lammeren buiten
het normale seizoen, wordt voortgezet.
Op het gebied van de paardehouderij werd onderzocht of de gebruikswaarde-waardering van paarden door het IBOP voldoende betrouwbaar is om te gebruiken bij de
selectie van paarden op bruikbaarheid in de landbouw. De erfelijkheidsgraad van de
waardering van diverse kenmerken was steeds vrij laag, terwijl ook tussen de resultaten van de verrichtingskeuringen van hengsten en die van hun afstammelingen geen
significante correlaties aantoonbaar waren. Verbetering van de gebruikeigenschappen
door middel van afstammelingenonderzoek zal derhalve geen merkbaar effect hebben.

Stichting Bloedgroepenonderzoek

bij

Landbouwhuisdieren

Naast de erfelijk bepaalde substanties aan de rode bloedcellen kunnen tegenwoordig
ook substanties in lichaamsweefselen en vloeistoffen worden aangetoond. Ook hiervan kunnen binnen dezelfde diersoort verschillende vormen voorkomen. Verscheidenheid in de laatstgenoemde substanties, waarvan het voorkomen eveneens zuiver
genetisch is bepaald, wordt aangetoond met behulp van elektroforese in stijfselgelen.
Bij dit onderzoek kunnen voor verschillende diersoorten in principe dezelfde technieken en hulpmiddelen gebruikt worden.
Onderhanden was elektroforetisch onderzoek bij bloedplasma van runderen, schapen, varkens, paarden en kippen en verder ook bij rundermelk en kippe-eieren. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de transferrinen (ijzerdragende componenten) in het bloedplasma van runderen en schapen.
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De resultaten van het eigen onderzoek en de gegevens uit de literatuur wijzen er op,
dat de ontwikkeling van deze methode in de nabije toekomst interessante perspectieven biedt voor het onderzoek van erfelijk bepaalde kenmerken bij landbouwhuisdieren. Uitkomsten van in het buitenland geconstateerde selecties op hogere leeftijd voor
bepaalde typen voor de transferrinen konden niet worden bevestigd.
De mogelijkheden om individuen door middel van aan de rode bloedcellen aanwezige bloedgroepen te onderscheiden worden in de eerste plaats bepaald door het
aantal reagentia, waarmee de verschillende substanties aangetoond kunnen worden.
Op dit terrein worden regelmatig vorderingen gemaakt.
Het onderzoek over de wijze waarop de bloedgroepen van ouders op nakomelingen
worden overgedragen, leidde tot een beter inzicht in het al of niet gebonden zijn van
erfelijke kenmerken. Onderzoek over de bij de Nederlandse rundveeslagen voorkomende bloedgroepen en de frequentie, waarin zij voorkomen toonde aan dat de frequenties van bepaalde bloedgroepen gaan toenemen, waardoor die van andere worden
teruggedrongen. In vergelijking met buitenlandse rundveerassen bleek de genetische
variatie binnen de Nederlandse rundveeslagen nog relatief groot te zijn.
Het onderzoek over de relaties tussen bloedgroepen en economisch belangrijke
eigenschappen als de produktie-aanleg en de vruchtbaarheid bracht aan het licht, dat
de uitkomsten, verkregen bij een vergelijking van produktie-indexen van stieren en
hun bloedgroepen, voorlopig niet voor praktische toepassing in de Nederlandse rundveefokkerij in aanmerking komen. Het onderzoek naar relaties tussen bloedgroepen
en vruchtbaarheid bij het rundvee wordt bewerkt als onderdeel van een proefschrift.
Voor het bloedgroepenonderzoek bij kippen werd een serie reagentia bereid, waarmee bloedgroepen in ingeteelde stammen aangetoond kunnen worden. Het voor dit
onderzoek benodigde proefdiermateriaal wordt beschikbaar gesteld door het Instituut
voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" en de Afdeling Pluimveeteelt van de Landbouwhogeschool. De reagentia zijn o.a. bereid om met behulp daarvan na te gaan
ôf, en zo ja op welke wijze, het bloedgroepenonderzoek kan worden gebruikt bij het
onderzoek op combinatiegeschiktheid van dieren uit verschillende stammen .
Begonnen werd met bloedgroepenonderzoek bij varkens.

Onderzoekingen over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Uit het onderzoek over zoog- en zuiggedrag bij varkens, dat ten doel heeft een beter
inzicht te krijgen in het probleem van de zgn. achterblijvers, bleek, dat binnen 3—6
dagen na de geboorte een zeer markante tepelfixatie tot stand komt. In het afgelopen
jaar werden op „De Schothorst" waarnemingen verricht gedurende de eerste 24—48
uur na de geboorte, om na te gaan hoe deze fixatie tot stand komt. De uitwerking der
verkregen gegevens is nog gaande.
Begonnen werd met een onderzoek over het staartbijten bij varkens. Bij een eerste
oriëntering werd geconstateerd, dat staartbijten niet uitsluitend bij varkens van het
landras, doch ook bij Yorkshires voorkomt. De aard van het voeder leverde geen aanwijzingen voor het probleem op, wel bleek dat waarschijnlijk een zeker onbehagen
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van de dieren het staartbijten zou kunnen bevorderen. Dit onbehagen zou weer kunnen samenhangen met het milieu, in het bijzonder met het microklimaat van het hok
waarin de dieren verblijven. Het onderzoek werd daarom voortgezet door een vergelijking van het microklimaat in hokken waar het euvel wel en in die waarin het niet
voorkomt. Daarbij wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de hoeveelheid
licht, aan temperatuur, vochtigheid en koolzuurgehalte van de lucht, alsmede aan de
luchtsnelheid.
De gegevens, verkregen bij het onderzoek over de sociale rangorde bij koeien, werden bewerkt en gereed gemaakt voor een publikatie.
Het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" verleende gastvrijheid aan
onderzoekingen over de plaats van hennen in de sociale rangorde van het toom waartoe zij behoren, in verband met hun eiproduktie, alsmede omtrent de factoren, die de
plaats in de sociale rangorde beïnvloeden. Gebleken is, dat naast individuele kwaliteiten, zoals een aangeboren agressiviteit, in de eerste plaats een factor, die als „bekendheid met het terrein" aangeduid kan worden, bepalend is voor de plaats die een
dier in de sociale rangorde inneemt. Een verdere bewerking van de gegevens bracht
bovendien aanwijzingen voor een significante positieve relatie o.a. tussen de rangorde
en de produktie.
De tot nu toe verkregen gegevens van het onderzoek, dat beoogt inzicht te geven in
het verband tussen de uitwendig waarneembare berigheidsverschijnselen bij zeugen en
de inwendige bronst — in verband met het bepalen van het juiste tijdstip van insemineren — werden voor publikatie gereed gemaakt.
Bovengenoemde onderzoekingen geschieden vanuit het Zoölogisch Laboratorium
van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO.

Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", afd.

Produktie

De vergelijkende proeven over de uitwerking van het hokklimaat op slachtkuikens en
legdieren, werden voortgezet. Sinds 1963 zijn in totaal 10 broedsels slachtkuikens
opgefokt van materiaal uit dezelfde kruising. In de zomer van het verslagjaar moest
worden overgegaan op dieren van een andere erfelijke samenstelling. Deze omstandigheid werd gebruikt om enkele veranderingen in de proefbehandelingen aan te brengen,
o.a. in de bezettingsdichtheid en de verwarming. De bewerking van de tot 1965 verzamelde gegevens ondervond vertraging, omdat hiervoor eerst een geschikte methode
moest worden ontwikkeld.
Het onderzoek over de specifieke gevolgen van luchtverontreiniging in kuikenhokken betrof weer ammoniak en daarnaast ook koolmonoxyde. Bij normale ventilatie
werden uitkomsten van 0,01 tot 0,02 volumeprocenten CO gemeten. Bij beperkte
ventilatie en slecht functionerende branders kan het gehalte wel hoger worden.
Bij de proeven met kuikens in een gasdichte kooi werd de door ammoniak veroorzaakte lichte beschadiging van het hoornvlies opnieuw geconstateerd, nu bij een gehalte van 0,075 mg per 1lucht (vorig jaar 0,1 m g ) . Toen de kuikens na het verblijf
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in de kooi waren overgebracht naar een slachtkuikenhok en daar bij een koppel even
oude dieren waren gevoegd, bleken zij na een week genezen te zijn. De uit de praktijk bekende tranende ogen, die soms aan ammoniak worden toegeschreven, werden
ook nu niet waargenomen, noch in de gaskooi noch bij het latere verblijf in het hok.
Gehalten van 0,05 en 0 , 1 % koolmonoxyde (volumeprocenten) veroorzaakten bij
hieraan blootgestelde kuikens geen specifieke klinische verschijnselen, zo min bij het
levende dier als bij sectie. Wel bleven de dieren duidelijk achter in groei en gaf het
bloed een zwakke reactie op koolmonoxyde-hemoglobine.
De in de zomer van 1964 begonnen proef over de invloed van de belichting tijdens
opfok en leg op de eiproduktie van leghennen werd afgesloten toen de dieren 500
dagen oud waren. Dit betrof hennen uit de kruising WL-hanen en RIR-hennen. Hoewel de volledige uitwerking van de gegevens nog moet plaatsvinden, is het echter wel
duidelijk dat één van de vier proefgroepen betere legresultaten heeft gegeven dan de
andere. Dit is een groep die vanaf zes weken tot 500 dagen via vensterglas daglicht
kreeg, waarbij de ramen steeds gesloten bleven. Daar de dieren in mei geboren waren,
had de groep tijdens de opfok van 6 tot 22 weken een van 17 tot 11 uur afnemende
daglengte. Deze werd vervolgens in de herfst- en wintermaanden met behulp van
kunstlicht op 14 uur gebracht en daarna van april af op 17 uur. De andere proefgroepen kregen tijdens opfok en leg uitsluitend kunstlicht. Eén daarvan had steeds ongeveer dezelfde dagelijkse verlichtingsduur als de daglichtgroep. Toch werd van deze
kunstlichtgroep een lagere eiproduktie verkregen.
Bij de proef over de invloed van een geringere beschutting van legkippen tegen het
buitenklimaat gaven de hennen in de zgn. openfronthokken een eiproduktie en voederrendement, die tot de leeftijd van 500 dagen weinig verschilden met die van de
dieren in het normaal gesloten houten hok. De proef is voortgezet met deze nu overjarige dieren. Verder wordt in samenwerking met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen nagegaan, welke besparing op de bouwkosten eventueel kan worden
verkregen, indien men met zeer eenvoudige hokken, die een geringere beschutting
bieden, genoegen wil nemen. Er is een eerste ontwerp met kostenraming gemaakt voor
een hok met gazen wanden, voorzien van lattenroosters, voor ca. 3000 kippen.
In afwachting van het tot stand komen van de twee hokken voor proefnemingen
over de verzorging van grote koppels kippen en kuikens, werd op kleinere schaal
geëxperimenteerd met proefopstellingen van verschillende voedergoten, voor het verkrijgen van meer inzicht in de grootte van de morsverliezen. Als algemeen resultaat
kwam hierbij naar voren, dat op een roostervloer van latten de hoeveelheid vermorst
voer duidelijk kleiner was indien de goot zich direct op de vloer bevond, dan wanneer
zij op de gebruikelijke hoogte boven de vloer (rughoogte van de kip) was opgesteld.
Bij het onderzoek over de gedragingen van het pluimvee, werd nader ingegaan op
het eetgedrag, omdat dit van betekenis kan zijn voor het verkrijgen van richtlijnen
voor het model en de plaatsing van voedergoten en voederbakken die een beperking
van de morsverliezen kunnen bevorderen.
Bij de Werkgroep Gedrag Landbouwhuisdieren TNO zijn publikaties in voorbereiding over het onderzoek over de sociale rangorde in de toom en het verband hiervan
met de eiproduktie.
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Een in 1964 geformeerde werkgroep is verschillende malen bijeen geweest om van
gedachten te wisselen over praktijkervaringen en onderzoekresultaten met betrekking
tot smaak- en reukafwijkingen, die soms bij eieren en geslachte kuikens voorkomen.
Deze afwijkingen treden sporadisch op en worden aangeduid als mufheid. Voor de
pluimveebedrijven, waarvan klachten over eieren binnenkwamen, konden tot dusverre geen directe oorzaken worden aangewezen. Wel is inmiddels door het Centraal
Instituut voor Voedingsonderzoek TNO vastgesteld, dat de stof tetrachlooranisol die
soms als verontreiniging in houtschaafsel aanwezig is, bij orale toediening mufheid
veroorzaakt, zowel bij eieren als bij slachtkuikens. Hetzelfde was het geval wanneer
de eieren enige tijd in zulk schaafsel waren bewaard. Houtschaafsel wordt in pluimveehokken zeer algemeen toegepast als strooisel op de grond en in legnesten.
Met een grote pluimveeslachterij werd samengewerkt voor de smaakbeoordeling van
slachtkuikens die op verschillende bedrijven, resp. in een praktijkproef op verschillende strooiselsoorten, waren opgefokt. Hierbij is tot nog toe geen mufheid waargenomen. Los hiervan was eerder gebleken, dat in een incidenteel geval, waarbij van
een muffe of vissige smaak werd gesproken, afwijkend vismeel in het voer de oorzaak
was.
Met het oog op het behoud van een goede inwendige eikwaliteit bij de bewaring
van consumptie-eieren op het pluimveebedrijf, werd een proef genomen met de in
het buitenland wel toegepaste methode, waarbij de pluimveehouder de eieren uitwendig van een dun laagje smaak- en reukloze minerale olie voorziet. Hierdoor worden
de poriën van de schaal afgesloten met als gevolg een langzamer achteruitgang van de
inwendige kwaliteit. Het gunstigste effect van de behandeling werd verkregen wanneer zij direct na het leggen werd toegepast. Uitstel van 24 uur resulteerde in een veel
minder groot effect.
Aangaande het onderzoek naar de geschiktheid voor praktische toepassing van
voederrantsoenen en voedermethoden kan het volgende worden medegedeeld.
De proefnemingen over de opname van extra kopersulfaat in het voer voor slachtkuikens en voor Pekingeenden lieten, wat de slachtkuikens betreft zien, dat tenminste
een gehalte van 0,1% nodig is om groeibevordering te krijgen. Bij Pekingeenden kan,
naar het lijkt, met 0,15% een gunstig effect worden verkregen.
Een proef over de invloed van de voedersamenstelling op de frequentie van afgegleden pezen (perosis) bij slachtkuikens bevestigde, dat vooral ook de voeding van
de ouderdieren in dit opzicht betekenis kan hebben.
Verlaging van het graanaandeel in een rantsoen voor slachtkuikens, met gebruikmaking van Russische erwten en/of tapioca-chips in combinatie met dierlijk vet, gaf
slechtere resultaten dan op grond van literatuurgegevens en chemische analyse werd
verwacht.
Er werd weer een proef afgesloten over de toepassing van één voedermengsel voor
de gehele levensduur van legdieren. Daarvoor werd ditmaal een normaal volledig legmeel gebruikt (ca. 15% re; ± 2650 kcal oe/kg). De controlehennen die eerst opfokvoeder kregen, waren op 18 weken gemiddeld slechts 130 g zwaarder dan de proefhennen. Zij gingen ca. 6 dagen eerder aan de leg. Tot de leeftijd van 490 dagen was er
nagenoeg geen verschil in gemiddelde hoeveelheid geproduceerd ei (resp. 15 en 14,8
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kg per aanwezige hen). Ook de uitval in de legperiode was praktisch gelijk (18,2 en
17%).
Bij de vergelijking van verschillende voedermengsels en voedermethoden voor
slachtkuikenmoederdieren werd in de legperiode voor één van de proefgroepen het
verstrekken van haver als hardvoer toegepast in combinatie met het steeds vrij beschikbaar stellen van een onvolledig meelvoer (ochtendvoer), zodanig dat het totale
rantsoen van de groep voortdurend ca. 4 2 % haver bevatte. Een andere proefgroep
ontving hetzelfde voer, doch met het verschil dat de haver in dit geval in gemalen
vorm tot genoemd percentage in het meelmengsel was opgenomen. Deze dieren
kregen uitsluitend dit meel en konden er zoveel van eten als ze wilden. Bij de eerstbedoelde methode was de eiproduktie aanmerkelijk beter.
Speciale onderzoekingen naar mogelijkheden tot opvoering van de kwaliteit van
eieren en slachtpluimvee door middel van de voeding hadden opnieuw betrekking op
de dooierkleur en de verlaging van het vetgehalte van de bout bij Peking-slachteenden.
Het biologisch onderzoek van handelspreparaten, ter controle van de daarvan gegarandeerde antirachitische werking bij pluimvee (vitamine-D 3 ), betrof elf preparaten, die alle aan de garantie bleken te voldoen.
De omzetbare energiewaarde van het pluimveevoeder geldt tegenwoordig als een
belangrijk kenmerk daarvan. Zij varieert met de chemische samenstelling en verdere
geaardheid der voedermiddelen die in het mengvoer worden verwerkt en is o.a. afhankelijk van de verteerbaarheid ervan voor pluimvee. In dierproeven met pluimvee
kan zij op betrekkelijk eenvoudige wijze worden bepaald. Er zijn aanwijzingen dat er
per soort voedermiddel soms vrij eenvoudige betrekkingen tussen de variërende scheikundige samenstelling en de omzetbare energiewaarde zijn op te sporen. Op aandrang
van het bedrijfsleven werden diverse voorbereidingen getroffen om te komen tot een
zoveel mogelijk gestandaardiseerde werkwijze voor seriebepalingen van de omzetbare
energie.
Eveneens werden voorbereidingen getroffen voor onderzoekingen over de fysiologie van de eischaalvorming.
Zoals reeds in het vorige verslag werd vermeld, zijn de mogelijkheden voor het
erfelijkheidsonderzoek aanmerkelijk verbeterd door het mechaniseren van de administratie en worden met het oog daarop alle gegevens omtrent afstamming der dieren,
uitval, produktie, eikwaliteit, enz. sinds begin 1964 vastgelegd. Deze gegevens zullen
worden gebruikt voor het bepalen van erfelijkheidsgraden en correlaties voor zoveel
mogelijk kenmerken, als het kan gesplitst naar het eerste en tweede deel van de legperiode. Begonnen werd met een aantal voorbereidende berekeningen om tot de
meest geëigende bewerking van het gehele materiaal te komen.
Bij het onderzoek, dat gericht is op vraagpunten die zich voordoen als men het
kruisingsprodukt van twee stammen legkippen wil verbeteren, werd voortgegaan met
het aanfokken van stam- en kruisingsprodukten van WL X RIR, resp. RIR X WL.
Het gaat bij dit onderzoek vooral om de rol van de specifieke genetische combinatiegeschiktheid bij de vererving van de produktiekenmerken. Het sinds 1961 verkregen
materiaal lijkt thans wel van voldoende omvang om de eindberekeningen te gaan voor142

bereiden, maar het is vermoedelijk nog niet groot genoeg om de kruisingsproef te beëindigen.
Het onderzoek inzake de pigmentvorming in buikwand en poten van slachtkuikens
leverde de eerste gegevens op over de invloed van de factor voor dominant witte veerkleur; dit jaar nog alleen in de heterozygote vorm. Proefdieren werden verkregen uit
de kruising van verschillend gekleurde hanen, grotendeels Leghorns, met hennen van
het Cornish-type. De uitkomsten geven aan, dat de factor voor dominant wit de pigmentvorming in de buikwand duidelijk vermindert, behalve wanneer de factor voor
blauwe pootkleur in het spel is. Uit de resultaten kan verder worden afgeleid, dat de
tot nu toe onderzochte erfelijke factoren in commerciële slachtkuikens een rol van
betekenis kunnen spelen.
Het verzamelen van gegevens ter beoordeling van de waarde van selectie op exterieur binnen goed producerende tomen kippen werd voortgezet. Bij een bewerking
der gegevens van broed-1963 werd nagegaan of er verband was tussen een aantal
driemaandelijks beoordeelde kenmerken en de leg in de daaraanvolgende drie maanden. Behalve op de leeftijd van 18 weken en bij een aantal uitgesproken slechte hennen, kwam er nog geen duidelijk verband naar voren. Dit geldt voor elk van de kenmerken apart. Bij de verdere bewerking van het voorhanden materiaal zullen deze
ook in combinatie worden behandeld.
Het broederijonderzoek was in de eerste plaats gericht op een mogelijk verband
tussen luchtsnelheid in broedmachines en broeduitkomsten. Een groter toerental van
het slagrad in de machine gaf het beste uitkomstpercentage, maar het verschil tussen
60 en 120 omw./min. was aanmerkelijk groter dan dat ussen 120 en 180 omw./min.
Het laat zich aanzien, dat de verklaring van deze verschillen moet worden gezocht in
een waargenomen grotere warmteaccumulatie tussen de eieren bij een lager toerental.
Een directe invloed van de luchtsnelheid kon niet worden aangetoond. Bij de vergelijking van 60 en 120 omw. werd bij eerstgenoemd toerental een groter gemiddeld
gewichtsverlies van de eieren vastgesteld. Dit kan op dezelfde wijz worden verklaard.
Voorts werd de serie proeven over het besproeien van eende-eieren tijdens het
broeden, waarvan de voornaamste resultaten reeds in het vorige verslag konden worden vermeld, voorlopig afgesloten. Onderhanden was een reeks andere broedproeven,
waarbij een deel der eieren vóór het broeden aan een wasbehandeling wordt onderworpen. Hierbij is uitgegaan van een door de Afdeling Verwerking van het instituut
voor het reinigen en ontsmetten van consumptie-eieren ontwikkelde methode. Deze
bleek de broeduitkomsten van de eende-eieren echter ongunstig te beïnvloeden, zodat
thans gewerkt wordt aan een gemodificeerde methode.
Verdere werkzaamheden hadden betrekking op het voltooien van de chronologische
tabel van de embryonale ontwikkeling van de eend.

Afdeling Pluimveeteelt van de

Landbouwhogeschool

In afwachting van het beschikbaar komen van faciliteiten voor experimenteel onderzoek werd studie gemaakt van enkele problemen, die zich voordoen bij selectie op
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kruisingsgeschiktheid; dit aan de hand van een eenvoudig model met monofacteriële
vererving, met incalculatie van het effect van inteelt en de mogelijkheid van interacties met het restgenotype. Dit leidde tot de conclusie, dat op de duur slechts voordeel
van kruising is te verwachten voor het geval overdominantie optreedt voor een dergelijk monofacterieel verervend „kwantitatief kenmerk. Deze overdominantie kan
worden veroorzaakt hetzij door intra-allele interactie, hetzij door interactie dezer allelen met het restgenotype van de hybride. Ook werd geconcludeerd, dat selectie op een
overdominant gen, in een populatie onder inteelt, zal kunnen leiden tot fixatie van het
overdominante gen, met als gevolg stabilisatie op een lager fenotypisch niveau dan bij
de niet-ingeteelde populatie in selectie-evenwicht. Een dergelijke fixatie zal bij een
lagere inteeltcoëfficiënt optreden, naarmate de graad van overdominantie geringer is.
Samen met de Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool werden gegevens
bewerkt van het eikwaliteitsonderzoek van het Toetsbedrijf van de Stichting voor het
Fokkerijwezen bij de Pluimveehouderij in Putten. Hierbij bleek dat het jaargemiddelde van vijf bepalingen van elk der vijf onderzochte kenmerken, t.w. vormindex, soortelijk gewicht, Haugh Units, percentage bloedstippen en percentage vleesstippen voldoende informatie gaf ter onderscheiding van de hybriden. Hoewel de onderzochte
hybriden onderling verschillen vertoonden in seizoenverloop der eikwaliteit, kunnen
deze verschillen in verloop niet veel bijdragen tot het onderscheiden van de hybriden.
Over telkens drie opeenvolgende jaren werden van de gegevens der herhaalde inzendingen variantieanalyses verricht volgens een niet-orthogonaal schema van indeling
in jaren en inzendingen. De F-waarden voor variaties tussen inzendingen, voor elk
kenmerk afzonderlijk, konden worden gebruikt als basis voor de berekening van een
selectie-index voor eikwaliteit ter onderscheiding van de hybriden. Het bleek nodig te
zijn aparte indexformules op te stellen voor hybriden, die witschalige eieren produceren en voor de overige hybriden, omdat bij de eerste groep de verschillen tussen
inzendingen voor Haugh Units en percentage bloedstippen het belangrijkst zijn, voor
de tweede groep daarentegen die voor soortelijk gewicht en percentage vleesstippen.
Inmiddels werd begonnen met een soortgelijke bewerking van gegevens die van
belang zijn voor het economisch resultaat, zoals voederverbruik, produktie en uitval,
om na te gaan of een selectie-index voor produktiviteit kan worden afgeleid.

Afdeling Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

Een kruisingsexperiment tussen de kipperassen Noordhollandse blauwe (koekoek,
geheel gekleurd: B(B)EE) en een Columbia-type (koekoek, wit met wat kleur in
hals- en zadelveren: B(B)ee), dat pigment in het buikvlies bezit en daardoor een
geelgroenige buikkleur vertoont, werd afgesloten. Tot dan toe waren alle homozygote
EE dieren, uit F 2 , F 3 en terugkruising, vrij van buikvliespigment gebleven en alle
homozygote ee dieren (Columbia-type) in het bezit ervan: of fysiologische samenhang dus (pleiotropie) of ongeveer absolute koppeling. Bij het opruimen en inwendig
bekijken van de laatste proefdieren in 1965 bleek één homozygoot ee-dier (Columbia-type) geheel pigmentvrij te zijn, hetgeen wijst op een zeer sterke koppeling.
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DIERGENEESKUNDE

Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam
Op het gebied van de ziekten van runderen ging de aandacht wederom in de eerste
plaats naar de tuberculose. Nog steeds worden bij runderen reacties op bovine tuberculine waargenomen, die niet te wijten zijn aan de aanwezigheid van zoogdiertuberculose. Ten dele kunnen deze reacties onderkend worden als aspecifiek door toepassing van de vergelijkende test, waarbij thans gebruik wordt gemaakt van aviaire en
bovine tuberculine van gelijke sterkte. Een aantal dieren reageert echter duidelijk
sterker op bovine dan op aviaire tuberculine, terwijl toch geen zoogdier-tbc in het
spel is. Dit werd o.a. waargenomen bij twee runderen, waaruit M. kansasii werd geisoleerd. Een andere oorzaak van deze „pseudo" specifieke reacties kan gelegen zijn
in een infectie met M. microti, de Vole bacillus, Wells, die weliswaar tot heden niet
uit runderen werd geïsoleerd, maar wel enkele malen uit varkens. Voorheen was deze
bacterie bij een paar katten waargenomen. Het voorkomen van deze bacterie in Nederland is echter aangetoond.
Door het toepassen van verschillende fractioneringsmethoden werd getracht een
PPD-tuberculine te verkrijgen met hogere specificiteit.
Het onderzoek over de werkzaamheid van sensitinen, waarbij homoloog en heteroloog gesensibiliseerde caviae werden gebruikt, toonde aan, dat een zekere indeling in
groepen mogelijk is. Sommige sensitinen staan dicht bij de aviaire tuberculine, andere
in allergisch opzicht dicht bij de bovine tuberculine; weer andere geven duidelijk de
sterkste reacties bij homoloog gesensibiliseerde caviae.
Ten aanzien van paratuberculose werd de indruk bestendigd, dat vaccinatie tegen
deze ziekte, gecombineerd met hygiënische maatregelen spoedig tot vermindering van
de schade leidt.
Aviaire tuberculose wordt bij varkens en nertsen veel aangetroffen, hetgeen er op
wijst dat de voornaamste infectiebron — pluimvee — nog steeds bestaat. Nieuwere
gegevens hebben aangetoond, dat de aviaire tbc ook voor de mens pathogeen kan
zijn, zodat aandacht voor de sanering van de pluimveestapel in dit opzicht ten zeerste
gewenst is.
Het onderzoek op de verschillende mastitisprobleembedrijven werd nog uitgebreid.
Het wordt wel steeds duidelijker, dat het aantal factoren, dat bij mastitis een rol speelt,
zeer groot is. Er werd grote aandacht besteed aan therapeutische maatregelen tijdens
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de droogstand. Tijdens deze periode blijkt een behandeling met zgn. langwerkende
antibiotica van de besmette kwartieren goede resultaten te geven. Het is echter niet zo,
dat deze behandeling een garantie inhoudt, dat er nadien geen moeilijkheden meer op
kunnen treden. Een nauwkeurige controle en nazorg blijven onontbeerlijk.
Een groot aantal runderen werd onderzocht op het voorkomen van enzoötische
leucosis. Tot nu toe werd deze ziekte nog niet waargenomen.
Het onderzoek van enzoötische pneumonieën bij kalveren heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Het para-influenza-vaccin blijkt geen oplossing van het probleem te brengen. Hygiëne en een goede toepassing van de antibiotica-therapie, gesteund door klimatologische factoren, zullen van grote waarde zijn.
Het onderzoek van runderen op antilichamen tegen het para-influenza-3-virus
(weefselculturen) bevestigde nogmaals, dat een groot deel van onze rundveestapel
contact heeft gehad met dit virus. Met het IPV-IBR-virus schijnt dit geheel anders te
zijn. In een beperkt aantal rundersera (79) konden geen neutralizerende antilichamen worden aangetoond.
Omtrent het onderzoek over de „dikke hakken ziekte" bij runderen bestond samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Holland en het Provinciaal Veevoederbureau. De resultaten zijn nog niet bemoedigend.
De problemen van de luchtverontreiniging eisen meer en meer de aandacht. In dit
verband werden onderzoekingen over het voorkomen van abnormale hoeveelheden
fluor in beenderen van runderen en schapen uitgevoerd.
Het onderzoek over de ziekten bij varkens had, wat de maagdarm-afwijkingen betreft,
betrekking op diarree bij pasgeboren biggen, de zgn. witte diarree op het hoogtepunt
van de lactatie en de zgn. Vibrio-dysenterie. In het bijzonder werd ingegaan op de
ethiologie, de preventie en de therapie van deze ziekten.
Tevens werd aandacht geschonken aan het syndroom abortus en steriliteit bij
zeugen. Het inzicht over de aanwezigheid van L. hyos-infecties in Nederland en de
epizoötologie van deze ziekte werden belangrijk verbeterd.
Met betrekking tot de ademhalingsziekten van het varken werd een begin gemaakt
met een studie over het belang van Bordetella-infectie bij deze aandoeningen.
De onderzoekingen over in ons land bij varkens geïsoleerde enterovirussen, alsmede
de pogingen deze virussen serologisch in te delen, werden voortgezet.
Voor het eerst werd in Nederland op een bedrijf een infectie met Brucella suis vastgesteld. Het gelukte uit bloed van zeugen en biggen Brucella suis te isoleren.
Ten aanzien van varkenspest is het gelukt door hyperimmunisatie van enkele varkens sera te verkrijgen, die geschikt zijn voor de bereiding van de gewenste conjugaten. Met gebruikmaking van de weefselkweektechniek voor de isolatie van varkenspestvirus uit te onderzoeken organen van verdachte varkens en de daarop toegepaste
immunofluorescentie werden goede resultaten verkregen.
Bij de ziekten van pluimvee werd een zeer belangrijk deel van de beschikbare tijd
gewijd aan het leucose-onderzoek. Met behulp van de Rubintest werd een aantal leucosevirusstammen uit praktijkmateriaal en uit experimentele gevallen geïsoleerd. Het
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gelukte voorts ook de complementbindingsreactie met succes in te voeren voor de
virologische diagnostiek. De serologische technieken op kwartels en op het broedei
werden als routinemethoden ingevoerd, ter controle op het vrij blijven van leucosis
van de geïsoleerde foktomen. Met een via de weefselkweek geïsoleerde leucosevirusstam werden enkele overbrengingsexperimenten uitgevoerd door middel van intraveneuze injecties van het kippe-embryo. Een opvallend hoog sterftepercentage aan
aandoeningen uit het leucosecomplex was daarvan het gevolg.
De behandeling van broedeieren tegen PPLO's door tylaninjecties in de luchtkamer bleek van blijvende waarde te zijn voor het vrijmaken van eigen proefkoppels.
Deze methode is thans overgenomen door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee voor
een praktijkonderzoek.
Een toeneming van het aantal gevallen van psittacosis (en ornithosis) noopte tot
een intensiever diagnostisch onderzoek. Bij papegaaien, die aan psittacosis gestorven
waren, kon de ziekte na afloop van de sectie meestal direct worden aangetoond door
het vervaardigen van uitstrijkpreparaten gekleurd volgens de methode Stamp.
Op het gebied van de ziekten van kleine huisdieren en pelsdieren werden proefnemingen gedaan omtrent de immunofluorescentietechniek. Naast de toepassing van de
directe methode van de immunofluorescentie als routinetechniek in de rabiesdiagnostiek en de verdere ontwikkeling van de directe en de indirecte methode ten opzichte
van toxoplasmose, werd ook getracht de immunofluorescentie in te schakelen in de
diagnostiek van varkenspest.
Het onderzoek over de Aleutian disease bij nertsen was gericht op de betekenis van
de Iodine Agglutination Test (IAT) voor de sanering van nertsenfarms. De uitvoering
der IAT werd gemodificeerd en aangepast aan het gebruik van de hematocryt-centrifuge.
Wat de Pasteurellosis, speciaal bij nertsen, betreft, kon worden aangetoond, dat
eende-slaohtafval als voedsel inderdaad verantwoordelijk is voor de uitbraken van
deze ziekte bij de nerts in Nederland.
Het onderzoek over parasitaire ziekten betrof in de eerste plaats de distomatosis bij
rund en schaap. Het vroegere onderzoek over de fluctuatie binnen een dag van het
aantal leverboteieren in de feces van besmette runderen werd opnieuw opgevat. De
vroegere bevindingen, dat de eiconcentratie in de ochtend toeneemt, een maximum
bereikt in het begin van de namiddag, waarop een daling volgt in de namiddag, werd
volledig bevestigd, nu ook bij spontane defecatie van runderen. Tevens werd vastgesteld op welke wijze deze fluctuatie afhankelijk is van de manier, waarop de fecesmonsters werden verkregen. Bij het onderzoek over het profylactisch effect van periodieke toediening van hexachlorofeen aan runderen op besmetting met leverbot werd
de invloed van variatie van het behandelingsschema onderzocht.
Voorts werd ten aanzien van paramfistomiasis bij rund en schaap een begin gemaakt met een onderzoek van de systematiek van de in Nederland voorkomende
paramfistomum-soorten.
De experimenten ter verkrijging van een oordeel over de waarde van de vaccinatie
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van kalveren tegen longstrongylosis in de praktijk werden voortgezet. Tegen maagdarmstrongylosis bij runderen bleek haloxon (een organische fosforverbinding) een
goed werkzaam middel te zijn, dat tevens voor de praktijk gemakkelijk hanteerbaar is.
Bij het onderzoek van experimentele infecties bij pluimvee met Capillaria obsignata
werd vooral aandacht besteed aan het tot stand brengen van zo zwaar mogelijke infecties met zo gering mogelijke verschillen in individuele wormlasten. Dit werd bereikt
met doses van 500—2.000 geëmbryoneerde eieren per dier. Doses van meer dan
2.000 eieren resulteerden in relatief kleinere aantallen wormen dan lagere doses. Uit
enkele proeven bleek, dat het ras witte leghorn tot de gevoeligste rassen behoort voor
infectie met Capillaria obsignata.
Op het gebied van de serologische diagnostiek ging de aandacht in de eerste plaats
naar de brucellosis. In WHO-verband werden door 12 instituten in verschillende landen onderzoekingen verricht over de mogelijkheid om de complementbindingsreactie,
die verreweg de meest betrouwbare methode voor de diagnose van brucellose is, op
internationaal niveau te standaardiseren. De bruikbaarheid van de ABR wordt soms
benadeeld door het optreden van aspecifieke reacties bij een zekere fysiologische en
pathologische gesteldheid van het rund. Begonnen werd met een onderzoek ter onderkenning van zulke aspecifieke reacties en de oorzaken, welke tot deze reacties aanleiding geven. Daar de kennis van de sérologie van varkensbrucellosis met betrekking
tot de toe te passen methode van onderzoek nog hiaten vertoont, werden proeven opgezet om het verloop van de antilichaamvorming bij natuurlijk en experimenteel geinfecteerde varkens periodiek met verschillende serologische methoden na te gaan.
Voorts werden ten aanzien van leptospirosis, ter vereenvoudiging van het massale
onderzoek, volgens een in de literatuur bekende methode antigenen van verscheidene
Leptospiren-typen vervaardigd, die de uitvoering van een microscopisch afleesbare
plaattest mogelijk maken. Met deze antigenen werd een aantal varkenssera vergelijkend met de agglutinatie-lysistest (levend antigeen) onderzocht. De test schijnt bruikbaar te zijn, maar vraagt nog verder onderzoek.
Ten aanzien van toxoplasmosis werd een groot aantal sera met de Sabin-Feldmanreactie en de complementbindingsreactie onderzocht op de aanwezigheid van antilichamen. Van enkele dieren, verdacht van toxoplasmosis, werd getracht het agens te
isoleren, tot nu toe zonder positief resultaat. In samenwerking met anderen werden
vergelijkende onderzoekingen verricht om te komen tot een standaardisatie van de
Sabin-Feldman-reactie in Nederland.
Voor de leverbotziekte bij herkauwers werd een complementbindingsreactie voor
het aantonen van antilichamen tegen Fasciola hepatica uitgewerkt. De antilichaamvorming bij vier experimenteel geïnfecteerde runderen werd door middel van de complementbindingsreactie gevolgd, waarbij gelijktijdig de hoeveelheid eieren in de feces
werd bepaald.
Op chemisch gebied werden ten behoeve van de diagnostiek van Brucellosis melitensis-infectie bij het schaap de mogelijkheden onderzocht ter bereiding van een voor de
praktijk bruikbare brucelline. Bij runderen werden diverse malen zinkintoxicaties
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vastgesteld; de vervanging van loodverven door zinkwit- of zinkbevattende verf blijkt
geen gelukkige keuze te zijn. De bestrijding en het voorkomen van bacteriële en parasitaire infecties gaf diverse malen aanleiding tot ernstige vergiftigingen, o.a. met hexachlorofeen bij varkens en met furazolidon en sulfaverbindingen bij kalveren. Thalliumvergiftigingen werden zeer veel waargenomen bij honden en katten en ook éénmaal bij biggen. De ratten- en muizenbestrijding met thalliumverbindingen zal hiertoe
wel in meerdere gevallen de aanleiding zijn geweest.

Centraal Diergeneeskundig

Instituut, afd.

Amsterdam

Evenals in voorgaande jaren vormde mond- en klauwzeer het belangrijkste onderwerp
van onderzoek.
Ten behoeve van de enting van varkens werden 100.000 doses aangemaakt van
een C-entstof met sterk verhoogde antigeenconcentratie. In dit geval werd het in de
routineproduktie bereide antigeen geconcentreerd door adsorptie aan aluminiumhydroxyde. Dit vaccin werd op vrij ruime schaal getoetst in varkens. Het bleek na toevoeging van 1 mg saponine per ml in laboratoriumproeven ca. 25 kg wegende dieren
te beschermen tegen contactinfectie. Indien de proefinfectie niet via contact, maar
door injectie van een bekende dosis smetstof in een van de zolen plaatsvond, was de
PD 5 0 ca. 3,5 ml. Er was geen verschil in proefuitkomst wanneer het vaccin in plaats
van subcutaan achter het oor, onderhuids in de liesplooi werd toegediend.
In laboratoriumproeven veroorzaakte toediening van de geconcentreerde entstof in
belangrijk hogere dosering dan de normaal gebruikte 5 ml, bij sommige dieren geen
duidelijke verhoging van de weerstand. Het leek mogelijk, dat in dergelijke gevallen
sprake was van een te grote dosis aluminiumhydroxyde.
Na een half jaar bewaren was het beschermend vermogen van de in het voorjaar in
het laboratorium bereide en onderzochte vaccins duidelijk teruggelopen. Uiteindelijk
werd deze entstof in de praktijk gebruikt bij de bestrijding van de nieuwe in oktober
begonnen epizoötie. In de gemeenten Deurne en Schayk werden in totaal ongeveer
85.000 varkens ermee geënt. Deze enting, die werd uitgevoerd door entploegen die
werkten in zwaar besmet milieu, bracht in beide gemeenten de ziekte bij varkens tot
verdwijnen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat deze wijze van bestrijding ongunstige neveneffecten zou hebben gehad.
Aangezien de concentratie door middel van adsorptie aan aluminiumhydroxyde
praktische bezwaren meebrengt, werd met het oog op de vaccinatie van varkens verder gezocht naar een methode, die deze techniek zou kunnen vervangen. Hiervoor
leek in de eerste plaats in aanmerking te komen een zgn. tweefasensysteem. Een dergelijk procédé, dat gebruik maakt van oplossingen van 1% Na-dextransulfaat en 5 %
poly-ethyleenglycol in een milieu dat 0,3 mol. NaCl bevat, gaf in een aantal proeven
met type A-virus bevredigende resultaten. In experimenten met C-smetstof traden
echter tot nu toe niet verklaarde verliezen op. Aangezien het vrijwel niet mogelijk is
de verdeling van het antigeen als dusdanig over de beide fasen van het systeem te
meten, is bij de proeven de verdeling van infectieus virus gebruikt. De mogelijkheid
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bestaat dat de bovengenoemde verliezen, welke in feite dus als verliezen aan infectieus virus gemeten zijn, in werkelijkheid niet resulteren in verlies van antigene massa. De resultaten zouden dan gunstiger kunnen zijn dan ze zich thans voordoen. Dit
is echter moeilijk vast te stellen. Een bijkomstig gunstig aspect van virusconcentratie
door middel van een tweefasensysteem is, dat bij toepassing van deze werkwijze de
smetstof gescheiden wordt van een groot deel van het begeleidende vreemde eiwit. In
een grote serie dierproeven zijn aanwijzingen verkregen, dat in het algemeen de aanwezigheid van rundereiwitten een ongunstig effect heeft op de vaccinatieresultaten bij
geënte varkens.
In preliminaire proeven over de mogelijkheid om aluminiumhydroxyde te vervangen door een ander adjuvans, werd de stabiliteit van een aantal emulsies nader bezien. Mengsels van paraffine met 10—-15% ariacel A bleken tot 5 0 % water te kunnen opnemen. Toevoeging van saponine maakte dergelijke emulsies instabiel. Ook met
arachisolie in plaats van paraffine werden geen goede uitkomsten verkregen.
Naar aanleiding van publikaties over de toepassing van gezuiverde koolwaterstoffen in plaats van paraffine in als vaccin gebruikte emulsies, werd ook met enkele van
deze verbindingen de stabiliteit van het geprojecteerde eindprodukt nagegaan.
In verband met van tijd tot tijd wel gehoorde klachten over reacties van varkens na
injectie van saponinehoudende vaccins werden een aantal partijen saponine onderzocht op toxiciteit en werkzaamheid als adjuvans. De in de literatuur beschreven
toxiciteitscontrole in caviae was niet realiseerbaar. Het gelukte echter in muizen enigszins reproduceerbare resultaten te krijgen. Verschillende saponine batches liepen sterk
uiteen in giftigheid voor de muis. Een vergelijking van saponinen van verschillende
herkomst voor wat betreft hun waarde als adjuvans in varkens bracht weinig verschillen aan het licht. In feite gaf geen van de vaccins met saponine een significant
betere protectie dan het controlevaccin, waaraan geen saponine was toegevoegd.
Nu gegevens over steeds grotere aantallen proefdieren beschikbaar komen, blijkt de
gunstige werking van saponine meer en meer problematisch. Aan de in de praktijk
voor de enting van varkens gebruikte entstoffen werd daarom de laatste tijd geen
saponine meer toegevoegd.
Het optreden in het voorjaar van een nieuw mond- en klauwzeerepizoötietje bij
varkens, opnieuw veroorzaakt door het C-type, was aanleiding de door de oude produktiestam tegen dit nieuwe virus verleende protectie nader te bezien. Evenals de in
voorgaande jaren geïsoleerde stammen was ook het in het voorjaar van 1965 geïsoleerde virus in antigeenstructuur niet verschillend van het produktievirus.
De voor de najaarsepizoötie verantwoordelijke smetstofstam bleek zich evenmin in
dit opzicht te onderscheiden van oude isolaten. Dit virus was echter wel duidelijk
meer virulent voor runderen dan de in de periode 1961 — oktober 1965 in de praktijk gevonden C-stammen.
Pogingen om door contact met doorgeziekte varkens gevoelige dieren te infecteren leidden nog niet tot duidelijke uitkomsten.
Ten einde een betere appreciatie te krijgen voor de waarde van verschillende vaccins voor het proefdier, waarvoor ze uiteindelijk bestemd zijn — het rund — werd
van enkele partijen entstof een 5 0 % beschermende dosis bepaald. Het is de bedoeling
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hiermee voort te gaan en te trachten door vergelijking met andere controlemethoden,
zoals de antibody combiningtest en protectieproeven in kleine proefdieren tot de keus
of ontwikkeling van een goede laboratoriumcontrolemethode te komen.
Ten einde na te gaan of mogelijk muizen in plaats van caviae kunnen worden gebruikt, zijn de 0- en C-produktiestammen aan de eerstgenoemde diersoort geadapteerd. Er werden enkele preliminaire proefjes gedaan met gevaccineerde muizen,
waarbij bleek dat een op zijn best zeer vlakke dose-response curve kon worden verkregen.
Voor het aantonen van mond- en klauwzeervirus in speeksel van smetstofdragende
runderen bleek de zgn. Coopertechniek, die gebruik maakt van in agar gesuspendeerde foetale runderniercellen, de voorkeur te verdienen boven eerder toegepaste
methoden. Met behulp van deze werkwijze kon het virus regelmatig worden aangetoond in de farynx. In sommige keelslijmmonsters werden naast eventueel geproduceerd virus ook neutraliserende substanties gevonden.
Een onderzoek over de diagnostiek van de klassieke varkenspest met behulp van
nieuwe laboratoriumtechnieken werd afgesloten en de gegevens werden gereed gemaakt voor publikatie. Vooral de immunofluorescentiemethode was een belangrijke
verbetering. De waarde van deze techniek kon aan de hand van een betrekkelijk groot
praktijkmateriaal worden gedemonstreerd. Daarbij werd een vergaande parallel gevonden tussen de resultaten, verkregen met de IF en met de weefselcultuur-interferentie (ETV en END) methoden. Er is een begin gemaakt met een vergelijkend
onderzoek over de waarde van verschillende modificaties van de IF-methode voor de
diagnostiek.
De sérologie van de enting met kristalvioletvaccin werd verder bestudeerd met behulp van het cytopathogene Cornell-virus. Alleen bij herhaaldelijk geënte biggen van
immune zeugen kon een remming van de antistofproduktie door passieve antilichamen
worden aangetoond. Het gelukte nog niet met de Cornell-stam regelmatig plaques te
produceren in primaire varkensniercellen. Dit is een nadeel, want de tot nu toe gebruikte buizentechniek is betrekkelijk weinig gevoelig.
Begonnen werd met een onderzoek over de mogelijkheid zeer jonge biggen te enten
met kristalvioletentstof.
Het reeds geruime tijd lopende onderzoek over het voorkomen van verschillende
virusinfecties bij runderen vond verder voortgang. Aan de hand van serumtitraties en
virusisolaties werd een verder inzicht verkregen in de betekenis van de virusdiarreeinfectie in kalvermesterijen. De smetstof komt daar frequent voor en de infectie kan
zich maanden in besmette koppels handhaven. Verschillende virusstammen, die in
weefselcultures in buizen geen duidelijke celdegeneratie veroorzaakten, vormden in
rundertestiscultures onder agar wel plaques, zij het dat deze soms zeer vaag waren.
Van verschillende van deze isolaten in weefselcultuur werd aangetoond, dat het virusdiarreestammen waren.
Er werd een begin gemaakt met de klassificatie van een aantal ECBO-virussen met
behulp van caviahyperimmuunsera.
Het in 1964 begonnen onderzoek over de zwoegerziekte van het schaap maakte
goede vorderingen. Er werd een aantal smetstofstammen in weefselcultuur geïsoleerd
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en deze werden met behulp van kruisneutralisatieproeven met uitgewisselde sera vergeleken met IJslandse stammen. Met medewerking van anderen werd door middel van
hysterectomie een koppel SPF-lammeren verkregen. Een tweede groep gevoelige schapen werd geïmporteerd uit IJsland. Beide kudden worden gebruikt in infectieproeven
met in weefselcultuur geïsoleerd virus. Een geval van zwoegerziekte bij een schaap,
dat tevens de voor visna kenmerkende veranderingen aan het centraal zenuwstelsel
vertoonde, werd beschreven.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

"Hoorn"

Tn het kader van de veterinaire verkenning werd aandacht geschonken aan verschillende klachtenbedrijven en aan het voorkomen van gebroken ruggegraten bij pasgeboren kalveren.

Werkgroep voor sterüiteitsonderzoek

bij rundvee

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO
werd op verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit te
Utrecht onderzoek gedaan over facetten van het steriliteitsvraagstuk bij rundvee.
Op het Laboratorium voor Veterinaire Chemie ging de aandacht naar het uitwerken
van een nieuwe bepalingsmethode voor mangaan en de bepaling van progesteron. De
chemische bepaling van mangaan in materiaal van dierlijke oorsprong geeft aanleiding
tot grote fouten, zodat werd overgegaan op een methode die berust op atoomabsorptiespectrofotometrie. Het is gelukt storingen, teweeggebracht door andere elementen, te
elimineren. Eveneens gelukte het om met behulp van een gaschromatograaf met waterstofvlamionisatie progesteron in follikelvloeistof op routinebasis te bepalen. De bepaling van progesteron en oestrogenen in perifeer bloed, volgens eenzelfde methode,
werd ter hand genomen.
De werkzaamheden op het Zoötechnisch Instituut betroffen voornamelijk het verschijnsel retentio secundinarum. De bevindingen hieromtrent werden verwerkt tot een
proefschrift. Bovendien werd een onderzoek ingesteld naar de geslachtsverhouding
van kalveren bij de geboorte en naar het verschijnsel van tweelinggeboorte.
Bij het onderzoek van de in normaal sperma voorkomende micro-organismen, dat
wordt uitgevoerd op het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie, werd nagegaan of
de bacterieflora in het stierensperma in een tijdsbestek van drie weken aan veranderingen onderhevig is. Proeven over verlaging van het kiemgetal door preputiaalspoelingen met desinfectantia toonden aan, dat de bacterieflora vrijwel constant blijft en
dat met één of twee spoelingen geen effect te bereiken valt.
Verder werd speciaal aandacht geschonken aan het voorkomen van C. pyogenes in
het sperma. De vraag in deze was of verschillende varianten van deze bacterie konden worden onderkend en of er bij deze varianten een verschil in pathogeniteit was.
Het onderzoek werd bemoeilijkt, omdat kleine verschillen in de voedingsbodem reeds
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vrij sterke veranderingen in de groeiwijze gaven. Een donkerbruin pigment, dat in
sommige gevallen de koloniën kleurde, was toe te schrijven aan vrije porfyrinen. Bij
aanwezigheid van deze verbindingen, die bij bloedafbraak ontstaan werden de koloniën ook aanmerkelijk groter dan normaal. Gezocht wordt naar meer selectieve bodems voor het aantonen van C. pyogenes.
Omtrent het op de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynécologie verrichtte
onderzoek zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Werkgroep voor onderzoek over mycobacteriële infecties bij runderen
De onderzoekingen op dit gebied, die eveneens onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO worden uitgevoerd, vonden plaats op
het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam en het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht.
De resultaten van de werkzaamheden van eerstgenoemde instelling zijn verwerkt in
het jaarverslag hiervan, dat aan het begin van het hoofdstuk Diergeneeskunde is opgenomen.
Het onderzoek over paratuberculose bij het rund, dat op het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie werd verricht, is inmiddels afgesloten. Voortgegaan werd met paratuberculose-onderzoek bij kleine herkauwers in dierenparken en kinderboerderijen.

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 oorzaken en de bestrijdingsmogelijkheden van kopziekte bij runderen
voort. Aan Nederlandse zijde werkten verschillende instituten, waarvan de verslagen
in dit boekje zijn opgenomen, aan onderdelen van het kopziektevraagstuk. Voor de
bereikte vorderingen moge naar deze verslagen worden verwezen.
Als aanvulling hierop gelden nog de onderzoekingen, die worden uitgevoerd op het
Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de Diergeneeskundige Faculteit
te Utrecht en waaraan steun wordt verleend door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO. Het aldaar verrichte onderzoek over de diergeneeskundige
kant van de invloed van het klimaat op het ontstaan van kopziekte werd afgesloten.
Een verslag erover werd persklaar gemaakt.
Daarnaast vond endocrinologisch onderzoek plaats betreffende de invloed van aldosteron en zijn antagonist metopiron. Aldosteron bleek geen duidelijk effect op de
magnesiumstofwisseling te hebben. Wat de calciumstofwisseling betreft, veroorzaakte
aldosteron een verhoogde secretie met de urine; de verschillen waren echter niet
significant. De veranderingen in de magnesiumexcretie gingen parallel met die in de
kaliumexcretie. Toediening van farmacologische doses metopiron veroorzaakte geen
grote wijzigingen in de minerale stofwisseling.
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Ten slotte werd nog onderzoek gedaan over de invloed van zouten op de magnesiumstofwisseling, in het bijzonder ammoniumfosfaat. Deze verbinding werd verstrekt in gelatinecapsules, die toegediend werden via een pensfistel in hoeveelheden
van tweemaal 300 g per dag. Hoewel deze hoeveelheid, gezien het ammoniakgehalte,
niet bijzonder groot is te noemen, werd er in drie van de vier gevallen hypomagnesemie aangetoond, gecombineerd met enige pathologische verschijnselen van de zijde
van het maagdarmkanaal.

Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte

TNO

De werkzaamheden van deze commissie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO zijn in een eindfase gekomen.
In de stalperiode 1964—1965 werd nog een proef genomen met acht melkkoeien,
waarbij getracht werd door voedering beneden de normen en toediening van joodcaseïne slepende melkziekte te veroorzaken. Ook nu gelukte het niet slepende melkziekte op te wekken. Wel bleek weer, dat de melkproduktie bij pas afgekalfde koeien
niet duidelijk reageert op een te laag rantsoen. Dit is ongetwijfeld een van de redenen,
waarom vele veehouders de rantsoenen na het kalven onvoldoende of te langzaam
opvoeren, hetgeen echter volgens de verkregen inzichten de risico's voor het optreden
van slepende melkziekte verhoogt.
Het onderzoek van bloedmonsters toonde evenals in vorige jaren weer aan, dat er
geen duidelijke relatie bestaat tussen de analyse-uitkomsten van het onderzochte bloed
en de ernst van de ziekteverschijnselen.
De kwestie van de voederopname hangt tevens samen met de soms voorkomende
slechte eetlust rond de kalftijd en in de eerste lactatieweken. Als afsluiting van de
werkzaamheden zal hieraan nog nadere aandacht worden besteed.

Onderzoekingen over pneumonie en influenza bij varkens
Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant is een onderzoek gaande,
waarbij getracht wordt een inzicht te krijgen in de invloed, die enzoötische pneumonie
en/of het stalklimaat uitoefenen op groei en voederverbruik van mestvarkens.
Tevens wordt nagegaan of de methode, waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen
al of niet met enzoötische pneumonie besmette bedrijven, voldoende betrouwbaar is.
Het onderzoek is nog in het stadium van verzamelen van gegevens; deze zullen te
zijner tijd in een proefschrift worden verwerkt.

Onderzoekingen

over de bestrijding van spoelwormen bij

mestvarkens

Door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Overijssel werd in samenwerking met het
Provinciaal Veevoederbureau en in overleg met het Centraal Diergeneeskundig Insti154

tuut, afd. Rotterdam en de Afdeling Diergeneeskunde TNO (waarbij de laatstgenoemde tevens financiële steun verleende) een onderzoek verricht over de invloed
van een herhaalde wormkuur tegen spoelwormen op de groei en het voederverbruik
van mestvarkens. De proef werd genomen met ongeveer 400 varkens (NL), voor de
helft winterbiggen, de andere helft zomerbiggen. De ontworming gebeurde enkele
dagen na het opleggen van de dieren en ongeveer 5 à 6 weken later nogmaals; als afdrijvingsmiddel werd piperazine adipaat in een dosering van 350 mg per kg lichaamsgewicht gebruikt.
Er kon geen verschil worden aangetoond tussen de proef- en controlegroepen wat
groei en voederverbruik betreft.
Hoewel spoelwormen zeker schadelijk zijn voor de varkens — ze kunnen leiden
tot het ontstaan van leverafwijkingen, longletsels, en bij massaal voorkomen in de
darm ook tot achterblijven in groei en ontwikkeling — blijkt toch dat bij de doorsnee
praktijkinfecties een ontworming van de mestvarkens geen verbetering oplevert in
groei en voederverbruik. In dit verband heeft het dus weinig zin om ontworming als
routinemaatregel op de mestbedrijven in te voeren.
Gezien deze resultaten is het waarschijnlijk, dat de nadelige invloed van de spoelworminfectie vooral te wijten is aan de gevolgen van de larvenmigratie (lever—long),
die plaatsvindt tijdens de zoogperiode. Het is daarom van groot belang, dat de spoelwormbestrijding vooral op de fokbedrijven wordt uitgevoerd (speciaal de ontworming van de opfokzeugen), waardoor bereikt kan worden dat het fokbedrijf op de
duur worm-arm gemaakt wordt.

Werkgroep Leverbotonderzoek

TNO

Bij de afsluiting van het oecologisch slakkenonderzoek werd dit jaar speciale aandacht
geschonken aan het verband tussen het optreden van de leverbotslak en het profiel
van de bodem. Ook de grondwaterbeweging werd in nauwe samenwerking met medewerkers van de Stichting voor Bodemkartering bestudeerd.
Omdat de informatie over het optreden van de leverbot in de zandgebieden nog
gering is, werd begonnen met een inventarisatie van de slakkenbevolking in het
stroomgebied van de Drentsche Aa, aan te vullen door fecesanalyse van de runderen
op de bedrijven in dit gebied.
Begonnen werd met infectieproeven. Hierbij is het de bedoeling meer inzicht te
verkrijgen in de opbouw van .leverbotpopulaties onder verschillende omstandigheden
en over de reactie van de gastheer op de infectie.
De epidemiologische waarnemingen in samenwerking met het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht werden voortgezet.
In het proefgebied in de Graftermeer werd de waarnemingsperiode afgesloten. Door
een stringent behandelings- en beweidingsschema wordt gepoogd op dit bedrijf de
schapehouderij mogelijk te maken.
Het onderzoek over de fluctuaties in de eiuitscheiding van de leverbot bij runderen
werd afgesloten met een statistische bewerking, waaruit bleek dat er een zekere golf155

beweging optreedt, die het hoogste niveau bereikt in de periode van 12—20 uur.
Door regelmatig mestonderzoek werd het inzicht in de prepatentperiode en de eiuitscheiding bij verschillende leeftijdsgroepen verbreed.
Commissie Onderzoek Schapeziekten
Vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Holland werd voortgegaan met
het opsporen van de produktiebelemmerende factoren bij kudden schapen, waarbij
zowel veterinaire als de daarmee nauw verband houdende landbouwkundige aspecten
en methoden van de schapehouderij in het onderzoek worden betrokken.
De onderzoekingen betreffende het verband tussen wintervoeding en lammerenproduktie, beweidingstechniek en parasietenbestrijding, gewijzigde bedrijfsvoering en
het optreden van deficiëntieziekten, werden voortgezet. Voorts werd een onderzoek
ingesteld naar de mogelijkheid tot het telen van lammeren buiten het normale seizoen,
door middel van kunstmatige bronstopwekking. Het dit jaar begonnen onderzoek
naar het agens van de zwoegerziekte ontwikkelde zich gunstig, het onderzoek naar de
klimatologische invloeden op het verloop van de zwoegerziekte werd voortgezet.
Op het Instituut voor Veevoedingsonderzoek "Hoorn" werd voortgegaan met proefnemingen, die ten doel hebben een beter inzicht te krijgen in de voederbehoeften van
drachtige ooien.
Ook op het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen werden de proeven omtrent schapehouderij op intensief geëxploiteerd grasland voortgezet. Om nieuwe besmetting van grasland met maagdarmparasieten te
voorkomen, werden zowel de ooien als de lammeren intensief behandeld met een
anthelminticum voordat ze op het proefveld werden toegelaten. Dit kon niet voorkomen, dat de lammeren reeds vroeg in ernstige mate werden aangetast door maagdarmwormen, waarbij het geslacht Nematodirus een grote rol speelde. Aanvankelijk
werden de lammeren om de vier weken, later in het seizoen om de zes weken behandeld. Het een lange tijd laten verlopen tussen opeenvolgende beweidingen en het in de
tussentijd maaien voor hooi en/of kuilgras bleek ook dit jaar ondanks het regelmatig
behandelen weer gunstig voor de conditie en de groei van de lammeren te zijn.
Ten slotte werd op het Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten van de
Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht nog onderzoek gedaan over toxoplasmose bij
schapen. Er werd opnieuw een besmetting uitgevoerd bij een aantal drachtige ooien.
De dieren, welke ingedeeld waren in groepen met een hoge, matige en lage Sabin
Feldmantiter, werden met cysten van een varkensstam in verschillende doseringen
geïnfecteerd. De temperatuurreacties en het verloop van de antilichamen titers wijzen
erop, dat de gebruikte stam gering tot niet pathogeen voor de schapen was. In geen
der drachtige ooien is abortus geconstateerd.
Afdeling Dierkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de fluctuaties van de eiproduktie bij darmparasieten van runderen, schapen en varkens bracht aan het licht, dat met de bestaande technieken geen
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zuiver beeld van de eiproduktie kon worden verkregen. Daarom werd veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van nieuwe methoden van mestonderzoek.
De driejarige schapeproef, uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, werd afgesloten. Een
vergelijkende proef van de afd. Dierkunde zelf, waarbij anthelminthica in verschillende doseringen werden gebruikt, werd uitgewerkt. Het geheel wordt thans onderworpen aan een uitvoerige analyse.
Een aantal speciale vraagstukken had betrekking op de oecologie van Limnaea
truncatula in de omgeving van Wageningen, het voorkomen en de taxonomie van
longwormen bij schapen en runderen, het voorkomen van parasieten bij varkens in
diverse streken van Nederland en de invloed van de behandeling van leverbotziekte
bij rundvee.

Werkgroep Leucose bij kippen
Door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee en het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam werd gezamenlijk verder gewerkt aan de verschillende facetten
van het leucosevraagstuk.
Er werden twee eitransmissie-experimenten met leucosevirus uitgevoerd, die een
karakteristiek sterftepatroon lieten zien. In de tweede proef, die met broedeieren van
verschillende herkomst werd verricht, werd een voorlopige indicatie van een mogelijk
genetisch verschil ontdekt.
De chorio-allantois-enting met Rous Sarcoom-virus (RSV) vertoonde resultaten,
die parallel liepen met die van de bovengenoemde proeven. De RSV-titratie op Japanse kwartels gaf eveneens verschillen te zien, die echter nog nader onderzoek vragen.
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B E W A R I N G EN V E R W E R K I N G VAN L A N D - EN T U I N BOUWPRODUKTEN
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
In overleg met het bedrijfsleven werden twee nieuwe onderzoekingen begonnen in
het kader van het project sorteren en uitlezen van aardappelen Er werden praktijkwaarnemingen uitgevoerd om op te sporen waar tijdens het transport en de behandeling na het rooien beschadiging van de aardappelen optreedt. Deze waarnemingen
hebben reeds verrassende aanwijzingen gegeven over het optreden van beschadiging
op plaatsen, waar men dat niet direct zou verwachten. Voorts werd een technisch
onderzoek uitgevoerd betreffende het uitlezen van aardappelen, om na te gaan van
welke factoren de capaciteit van een persoon bij het uitlezen afhankelijk is. De invloed
van o.a. bandbezetting, snelheid van de band, de oppervlakte van het gezichtsveld van
de lezer, de doorsnede van de rollen van de leesband, het percentage beschadigingen
in de uit te lezen aardappelen, de soort beschadigingen, e.d. zijn onderzocht.
Op verzoek van het Nederlandse bedrijfsleven voor vlas werd opnieuw het onderzoek over het kunstmatig drogen van vlas ter hand genomen. In verband hiermede
zijn enkele grote drogers in België in de praktijk doorgemeten. Geconcludeerd kon
worden, dat het kunstmatig drogen van vlas, met de daarvoor in België in de praktijk
gebruikte textieldrogers, technisch zeer goed mogelijk is. Voorts bleek, dat het roten
van vlas in een bassin, waarbij volledig gemechaniseerde belading en ontlading van
de rootbakken plaatsvindt, technisch geen problemen geeft. Het aan elkaar kleven
van kunstmatig gedroogd vlas na het drogen kan worden tegengegaan door de toevoeging van chemische middelen aan het rootwater. Het continu conditioneren van kunstmatig gedroogd vlas is praktisch mogelijk; tot dusver wordt deze methode in België
nog niet toegepast. Ten slotte werd nog vastgesteld, dat de kostprijs voor de verwerking
per kg lint in een fabriek, die volgens deze volautomatische methode werkt, bij de huidige prijsverhoudingen niet hoger ligt dan op een vlasverwerkingsbedrijf, dat een
discontinue werkwijze volgt en waarbij het drogen van het vlas in de buitenlucht
plaatsvindt.
Het reeds enkele jaren lopende onderzoek over de invloed van bewaarcondities op
het optreden van drukplekken en blauw bij aardappelen heeft geleid tot de conclusie,
dat er een correlatie bestaat tussen het gewichtsverlies tijdens de bewaring en het optreden van bovengenoemde bewaargebreken. Ook kon worden aangetoond, dat door
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het bevochtigen van de ventilatielucht dit gewichtsverlies, en daardoor deze bewaargebreken, kunnen worden verminderd. Op verzoek van de Commissie voor Fytofarmacie zal het instituut voortaan de diverse kiemremmingsmiddelen, die bij de
aardappelbewaring worden gebruikt, toetsen alvorens deze Commissie toestemming
zal geven om ze in de handel te brengen, zulks in het kader van de wet op bestrijdingsmiddelen. In verband hiermede werd reeds wat meer aandacht besteed aan de in
de aardappelen voorkomende residuen van kiemremmingsmiddelen, zulks in afhankelijkheid van de bewaarduur en de hoeveelheid toegediend middel. Het onderzoek naar
de van nature in de aardappel voorkomende remstoffen maakte goede vorderingen.
In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw is verder onderzoek uitgevoerd over het onderdrukken van de kieming bij
aardappelen met behulp van elektronenbestraling. Enig onderzoek is uitgevoerd naar
het voorkiemen van aardappelen onder plastic folie. Er werden korte, harde en uniforme kiemen verkregen, maar omdat door slechte weersomstandigheden het poten
telkens moest worden uitgesteld en ten slotte ook nog moest worden onderbroken,
was het niet mogelijk om de aanvankelijk verkregen verschillen in kieming bij de
verschillende methoden te vergelijken, daar deze tijdens het poten reeds waren verdwenen.
De ontwikkeling van een installatie voor het volautomatisch uitlezen van pootaardappelen kwam in het stadium, dat aan één van onze grote industrieën werd verzocht
na te gaan of het in principe mogelijk is om, uitgaande van de verkregen meetresultaten, een apparaat te ontwikkelen voor proefnemingen op semi-praktijkschaal.
Uit vroeger onderzoek over de conservering van aardappelen met behulp van sulfiet kwam naar voren, dat er grote variatie bestond in de sulfietopname van de aardappelen bij een gelijkblijvende sulfietconcentratie in het dompelbad. Thans is gebleken dat deze variatie waarschijnlijk niet reëel is, maar in ieder geval gedeeltelijk geweten moet worden aan de fout, die bij de monstername en bij de analyse wordt gemaakt.
Het onderzoek over de bereiding van aardappelpureevlokken, de invloed van landbouwkundige factoren op de kwaliteit van dit produkt, de invloed van chemische toevoegmiddelen op de kwaliteit e.d., werd voorlopig afgesloten. Veel aandacht werd besteed aan het opsporen van correlaties tussen de zintuigelijke beoordeling van aardappelprodukten en enkele aan deze produkten objectief vast te stellen fysische eigenschappen.
Eveneens werd onderzocht of er een relatie bestaat tussen het soortelijk gewicht
van aardappelen binnen een bepaalde partij en de frites- en chipskwaliteit. Deze relatie was inderdaad aanwezig. Bij partijen van verschillend soortelijk gewicht binnen
een bepaald ras kon echter geen correlatie worden gevonden.
Proeven over het wateropnemend vermogen van gedroogde aardappelschijfjes in
verband met de kwaliteit lieten zien dat, in tegenstelling met wat hierover door de
fabrikanten wordt gedacht, deze relatie niet bestaat.
Bij de ontwikkeling van enkele nieuwe "instant" produkten als vervangers van
gebakken aardappelen, werd vooral aandacht besteed aan de mogelijkheden van het
diepvriezen van gekookte schijfjes aardappelen en het diepvriezen van afgebakken
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schijven aardappelen, die alleen maar opgewarmd behoeven te worden. De laatste
methode gaf een redelijk produkt. Omtrent de houdbaarheid van diepgevroren schijfjes kan nog niets worden gezegd.
In de automatische bakoven werden vele partijen frites gebakken onder verschillende omstandigheden, waarbij als variaties werden aangelegd de baktijd, de temperatuur en de bandbelading.
Verschillende bewaarproeven met gekoelde en/of diepgevroren frites werden uitgevoerd of zijn in uitvoering. Samen met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw werd een bewaarproef uitgevoerd met voorgebakken pommes
frites, die bestraald waren met een elektronengenerator. Aan de hand van de verkregen resultaten moest worden geconcludeerd, dat het weinig zinvol is om de bestralingsproeven met pommes frites voort te zetten. In enkele fabrieken werden metingen
uitgevoerd om te komen tot een opstelling van een stofbalans van een chips- en fritesfabriek. Onderzoek omtrent het verloop van de vetkwaliteit tijdens het bakproces
toonde aan, dat de viscositeit van de olie tijdens het bakken regelmatig toeneemt.
Bij het onderzoek van granen, zaden en peulvruchten werden de meerjarig lopende
proeven met geventileerde bewaring van tarwe voortgezet. Verder ging de aandacht
naar het conditioneren en drogen van zeer nat graszaad (vochtgehalte ca. 5 0 % ) , een
probleem waar de zaadfirma's mee worden geconfronteerd, daar men hoe langer hoe
meer overgaat tot het maaien van het graszaad met de maaidorser direct van stam.
Op verzoek van de praktijk en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden enkele
proeven opgezet met luchtdichte bewaring van consumptie- en voergranen. In feite
gaat het hier om het inkuilen van granen. De resultaten van dit oriënterend onderzoek
zijn, zoals verwacht, niet erg hoopgevend.
De schadelijke factor in rogge, welke in 1964 kon worden opgespoord, is thans ook
geïdentificeerd. Het blijkt niet een enkelvoudige stof te zijn, maar een mengsel van
resorcinolderivaten met verschillende ketenlengten. Thans wordt een voederproef uitgevoerd, waarin natuurlijke en synthetisch bereide resorcinolen met elkaar worden
vergeleken. Er werd een analysemethode ontwikkeld om in zeer kleine hoeveelheden
tarwe het aanwezig zijn van resorcinol te bepalen.
Wat de peulvruchten betreft, bleek het mogelijk te zijn om aan de hand van het
fytiengehalte, het gehalte aan calcium en magnesium, het gehalte aan pectine en van
de veresteringsgraad van pectine een getal te berekenen, het zgn. PCMP-getal, dat
een maatstaf vormt voor het gaarkoken van de peulvruchten. Tevens werd gevonden,
dat ook het ligniengehalte van de schil van de peulvruchten grote invloed op de kookbaarheid heeft.
De proeven met het ongeventileerd bewaren en door broei drogen van gemaaidorst
graanstro hebben ertoe geleid, dat in samenwerking met een strokartonfabriek een
grote praktijkproef is opgezet met ongeveer 250 ton stro, waarbij al het stro onmiddellijk na het maaidorsen is geperst en in een kapschuur is gebracht. Het stro zal in het
voorjaar van 1966 door de betreffende industrie worden verwerkt.
De proeven op laboratoriumschaal omtrent de factoren, die de persbaarheid beïnvloeden van grondstoffen en mengsels voor de mengvoederindustrie, kwamen goed
op gang. Over de persbaarheid van een aantal grondstoffen werden gegevens verza160

meld. Verschillende fysische methodieken werden ontwikkeld om de geperste tabletten na een bewaarperiode te kunnen beproeven.
Ook het onderzoek met de persen op praktijkschaal, die opgesteld zijn op het instituut, kwam op gang. Proeven werden genomen met o.a. het persen van vetrijke mengsels en met suikerpulp. Aanwijzingen konden worden gegeven om het persen van pulp
in de praktijk te verbeteren.
Bij het voederwinnings- en inkuilonderzoek werd vooral aandacht besteed aan het
winnen van partijen hooi en kuilgras in verschillende groeistadia, die echter wat het
uitgangsmateriaal betreft, vergelijkbaar zijn. Verder is veel aandacht besteed aan het
gebruik van landbouwzout als inkuilmiddel. Dit blijkt een goede verbetering van het
inkuilresultaat te geven bij drogestofgehalten van het in te kuilen materiaal boven
20%.
Ten behoeve van de bewaring van luzernebrokjes is een onderzoek opgezet in samenwerking met de praktijk over het bewaren onder inert gas. Hiernaast is een uitgebreide studie verricht om na te gaan hoe de vochtverplaatsing in een onder inert gas
opgeslagen partij luzernekorrels zal zijn. De conclusie van deze studie was, dat het
vochtgehalte, zoals dat in Nederland gebruikelijk is, voor de bewaring onder inert gas
vermoedelijk te hoog ligt.
Het onderzoek over het gebruik van antioxydanten als middel om de caroteenafbraak tegen te gaan, is voortgezet. Na negen maanden bewaring was het gehalte aan
caroteen in procenten van de beginwaarde nog 76, tegen 36 bij bewaring zonder antioxydant.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

"Hoorn"

Ruwvoeder werd op verschillende manieren gewonnen om de voederwaardeverliezen
vast te stellen, waarbij hamels voor de verteerbaarheidsbepalingen werden gebruikt.
Zo werden "snelhooi" en ventilatiehooi met elkaar vergeleken. Snelhooi wordt gewonnen van gras, dat na het maaien wordt gekneusd en vervolgens herhaaldelijk
wordt geschud; de veldperiode wordt daardoor aanzienlijk bekort.
Bij het toepassen van de snelhooimethode was de veldperiode 3 dagen; de verliezen aan vre waren 1 5 , 1 % , die aan ZW 3 2 , 1 % . Voor het ventilatiehooi bedroeg de
veldperiode 6 dagen; de verliezen aan vre waren in dit geval 21,2%, die aan ZW
38,9%.
De ZW-verliezen in het ventilatiehooi liggen aanzienlijk hoger dan in de jaren
1957—1959 werden vastgesteld.
De in 1964 uitgevoerde vergelijkende ensileringsproef met vers en voorgedroogd
gras werd herhaald. In het eerste geval werd het gras van stam gekneusd en ingekuild,
in het tweede werd het gras, gemaaid met de maaibalk, enige dagen later na kneuzen
uit de wiers ingekuild. Ook bij deze proef werd zowel van het gras als van de silages
met hamels de verteerbaarheid bepaald. Bedroeg het verlies aan droge stof in de vochtige kuil 2 6 , 3 % , in de voorgedroogde kuil was het 8,9%. Het verlies aan organische
stof was voor de vochtige kuil 26,0%, voor de voorgedroogde 1 0 , 1 % . De verliezen
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aan ruw eiwit bedroegen resp. 32,4% en 12,8%, die aan overige koolhydraten + vet
resp. 32,4% en 11,4% en die aan ruwe celstof 7,6% en 5,6%. Ten slotte waren de
asverliezen nog 28,8% en 0 % .
In Maarheeze werden ten behoeve van een onderzoek over de factoren, die de
voederopname van melkvee beïnvloeden, verschillende kuilen gemaakt van een slecht
gewas snijmaïs, gemaaid in verschillende groeistadia. Graskuilen werden gemaakt van
land, dat 70 en 130 kg stikstof ontving, waarbij in een vroeg en laat maaistadium
werd gemaaid en wel en niet voorgedroogd gras werd gebruikt. Eén kuil werd gemaakt met een toevoeging van 1,2% landbouwzout.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

Van enkele honderden monsters aardappelen, verkregen uit verschillende teeltgebieden, werden de N-, K- en Cl-gehalten en de stootblauwgevoeligheid bepaald; de
laatstgenoemde bepaling geschiedde door het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Landbouwprodukten. Indien voldoende N 0 3 ~ en K + in de voeding aanwezig is,
verlaagt de opname van C l - de opname van N 0 3 ~ en K + niet, de drogestofproduktie
wel. Bij afwezigheid van C l - vindt de hoogste drogestofproduktie plaats bij een Kgehalte van 550 me per kg droge stof, dat is ongeveer 2,2% K in de knol.
Het onderzoek op consumptiekwaliteit van aardappelrassen en zaailingen ten behoeve van diverse instanties werd voortgezet. Ook in dit jaar werd de samenhang van
kwaliteitseigenschappen met behulp van een elektronische rekenmachine bestudeerd.

Proefstation voor

Aardappelverwerking

Bij de analyse van zetmeelprodukten zijn alle soorten polymeren van glucose betrokken. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de zgn. Oligosacchariden — dit
zijn de lagere polymeren (tot een polymerisatiegraad van 10) — en de hogere polymeren. Analyse van de lagere polymeren is van bijzonder belang voor produkten als
glucosestroop, die van de hogere polymeren voor produkten als dextrine.
Het onderzoek gaat vooral in de richting van het ontwikkelen van snelle en toch
betrouwbare analysemethoden voor de lagere suikers. Papierchromatografie en dunnelaagchromatografie zijn hierbij de voor de hand liggende methoden. Op dit gebied
zijn in het afgelopen jaar goede vorderingen gemaakt.
Het uitmeten van de chromatogrammen met behulp van een directe foto-elektrische
methode is voorlopig verlaten, daar voorafgaande extractie en daaropvolgende analyse van de afzonderlijke fracties betrouwbaarder resultaten geeft. Analyse van de
laagste vijf suikers en het totaal van de hogere suikers is thans met redelijke nauwkeurigheid mogelijk.
Begonnen werd met het onderzoek omtrent het scheiden van de hogere polymeren.
Behalve het scheiden van koolhydraatmengsels en het bepalen van de concentratie
van de componenten, is ook het bepalen van zgn. functionele groepen in koolhy162

draatmengsels van belang. Onder bepaalde omstandigheden kan hieruit een gemiddeld molecuulgewicht worden afgeleid. Ideaal hierbij is, dat bijv. het aantal carbonylgroepen per gewichtseenheid koolhydraat rechtevenredig met het molecuulgewicht
afneemt. Onderzoek in deze richting heeft reeds goede resultaten opgeleverd. Daarnaast moeten bepaalde functionele groepen naast elkaar kunnen worden bepaald, zoals
zuurgroepen naast aldehydegroepen. Ook op dit terrein zijn verbeterde methoden
uitgewerkt.
Het automatiseren van veel voorkomende analyses met behulp van de technicon
autoanalyzer heeft geleid tot een nieuwe methode om het totale gehalte aan suikers
naast hun reducerend vermogen te bepalen.
Voorts wordt nagegaan of bruikbare methoden voor de bepaling van zetmeel e.d.
langs enzymatische weg ontwikkeld kunnen worden.
Bij het wekstofonderzoek werd voortgegaan met de winning van preparaten, die de
zgn. wekstof bevatten en die de cysten van het aardappelcystenaaltje, de verwekker
van de aardappelmoeheid, activeren, resp. het uitkomen van larven uit de eitjes bevorderen.
De samenwerking met het Organisch Chemisch Instituut TNO kwam goed op gang.
Er werd nagegaan welke verdere fractioneringsmethode de beste was. Er blijken tenminste twee componenten in de preparaten voor te komen, die zeer actief zijn. De
gewichtsverhouding van deze fracties tot het oorspronkelijke ruwe produkt is in de
orde van grootte van 1 % tot l°/oo.
Op microbiologisch gebied werd met het produkt, dat verkregen was bij de vergisting van onteiwit afvalwater voederproeven verricht op „De Schothorst". De resultaten waren gunstig. Daarom wordt door de industrie overwogen of produktie op
technische schaal mogelijk is.
Intussen is een aantal nieuwe onderwerpen geëntameerd, die betrekking hebben op
de microbiologische synthese van technisch waardevolle polymère koolhydraten. Het
gaat hierbij om het produkt van de Hansenuia hostii (fosfomannaan) en de Xanthomonas campestris. Dit onderzoek is in zoverre een succes geweest, dat de produkten
thans reeds op kilogramschaal kunnen worden bereid. Het onderzoek spitst zich toe
op het vervangen van het dure trypton in de voedingsbodem door goedkopere materialen, op de afscheiding van het eindprodukt uit zijn oplossingen en op het verbeteren van de beluchting en het hierdoor verhogen van de concentratie van de stoffen
in het eindprodukt.
Het vraagstuk van de vervanging van trypton is volledig opgelost, waardoor een
belangrijke besparing per kilo eindprodukt is verkregen. De afscheiding der produkten uit het omzettingsprodukt van de micro-organismen wordt verder onderzocht.
Bij het onderzoek over zetmeel en zetmeelwinning werden wat de binding van
water door zetmeel betreft, voor de praktijk belangrijke gegevens gewonnen.
In het onderzoek over de geschiktheid van aardappelrassen voor de aardappelmeelindustrie is een aantal veelbelovende rassen onder handen met goede fabrieksgewichten (produkt van opbrengst en onderwatergewicht).
Er werd een schuchter begin gemaakt met onderzoek omtrent de biochemische afbraak en synthese van zetmeel, een terrein, dat, naar het lijkt, in de technologie van
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koolhydraten een steeds grotere rol zal gaan spelen. Gewerkt is aan het zgn. vertakkingsenzym, dat in staat is zetmeel te transformeren in een glycogeenachtig produkt,
wat zich kenmerkt door een stabieler rheologisch gedrag. Het probleem van de storende nevenwerking van enzymen, die het zetmeel afbreken tot kleinere brokstukken, is
volledig opgelost. Het zgn. disproportioning enzyme wordt reeds regelmatig toegepast
om in een hydrolysaat van zetmeel glucose of maltose in hogere suikers om te zetten,
en bij de verwerking op Oligosacchariden niet overwegend glucose en maltose te winnen. De fosforylase wordt toegepast om „tailor made" hogere polymeren van glucose
te bereiden.
Stichting Nederlandse

Uiefederatie

Bij een langdurige bewaring van uien uit oogst 1964, behandeld met maleïnehydrazide ter voorkoming van spruitvorming, werden zeer gunstige resultaten verkregen.
Medio juni 1965 waren de onbehandelde uien voor 7 5 % uitgelopen, terwijl bij de
behandelde dit percentage slechts 1 0 % bedroeg. Bovendien heeft het gebruik van dit
middel het voordeel, dat een partij minder afhankelijk is van de wijze van opslag bij
transport en bewaring op de plaats van bestemming.
Daar maleïnehydrazide via het blad moet worden opgenomen, dient het niet te
worden toegepast als spoedig regen wordt verwacht. Ook is ten minste één etmaal
droog weer na het spuiten voor een goede werking noodzakelijk.
Het onderzoek over de invloed van kunstmatig drogen van sjalotten, al dan niet
gecombineerd met een warmwaterbehandeling, op de bewaarbaarheid van het produkt leverde aanwijzingen op, dat deze werkwijze gunstige resultaten kan hebben.
Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO
Bij vijf verschillende gerstrassen was een geleidelijke teruggang van het /9-amylasegehalte tijdens opslag (van oktober tot mei) te bespeuren.
Bij het onderzoek van gerstmonsters met een sterk verschillend cijfer bij de handbonitering werd tussen dit cijfer en het voorkomen van schimmels op de korrels geen
correlatie gevonden. De mate van verwering van de zaadhuid wordt blijkbaar meer
door uitwendige omstandigheden dan door de ontwikkeling van micro-organismen
veroorzaakt.
Een in Fankijk met malathion tegen insekten behandelde partij brouwgerst bleek
een niet onbelangrijke hoeveelheid malathion te bevatten, welke na twee maanden
bewaring in een jute zak slechts weinig in malathiongehalte was gedaald. Na vermouting van de gerst was evenwel vrijwel geen malathion meer aan te tonen.
Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

Bij het onderzoek met verse produkten werd, wat het wassen, sorteren en verpakken
betreft, het wassen van witlof met een Franse machine vergeleken met andere reinigingsmethoden, nl. het spoelen en uitlekken, spoelen en centrifugeren en het droog
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schoonmaken. De machine gaf enige beschadiging door afdrukken van de draadhouders, maar leverde overigens goed geschoond lof af.
Aan een BOA-waterdumper-wasmachine voor appels werden nog enige constructiefouten geconstateerd, die op aanwijzing door de fabrikant werden verholpen. Een
verdere beproeving moest door het ontbreken van geschikt fruit tot een volgend seizoen worden uitgesteld.
Twee fruitsorteermachines Greefa en BOA, werden beproefd op hun nauwkeurigheid van sorteren. Bij de Greefa liet de nauwkeurigheid voor peren te wensen over, bij
de BOA voor appelen.
Transportproeven met James Grieve in verschillende verpakkingen gaven goede
uitkomsten voor kartonnen telescoopdozen met papierpulp en schuimplastic pakbladen.
Verschillende typen voorverpakkingen werden beproefd bij sinaasappels, witlof,
komkommers en bloemkool. Om de mogelijkheden van centrale voorverpakking voor
filiaalbedrijven te onderzoeken, werd onderzocht in hoeverre geïsoleerde containers
konden worden gebruikt voor verzending van voorgekoelde voorverpakte gesneden
groenten. De temperatuurstijging bleef binnen aanvaardbare grenzen en de kwaliteitsachteruitgang was zeer gering.
Op het gebied van het koelen en bewaren kreeg het voorkoelonderzoek veel aandacht. Om georiënteerd te worden over het temperatuurverloop tijdens vervoer werden in kassen, tuindersschuren, veilinghallen, vrachtauto's en coasters gegeven verzameld. Bij de huidige wijze van vervoer lopen de produkt-temperaturen 2 à 3°C op. Het
afkoelen in een Igloflexkoeltent leverde weinig effect op. Hiervoor zijn inrichtingen
nodig, waarin de produkten, bijv. tomaten, individueel door koude lucht worden omspoeld of waarin de verpakkingen door een sterke luchtstroom worden afgekoeld
(champignons). Afkoeling van sla in een sterke luchtstroom gaat gepaard met gewichtsverlies, ongekoelde opslag geeft echter een veel grotere uitdroging.
Voor produkten die gemakkelijk water kunnen afstaan — kropsla en champignons
— is vacuümkoeling een goede methode om de temperatuur snel omlaag te brengen.
Aan de hand van bevindingen in een kleine experimentele vacuümkoeler is een ontwerp gemaakt voor een apparaat voor praktijkgebruik op kleine schaal.
De regeling van het C0 2 -gehalte in gascellen kon worden verbeterd door een betere
regeling van de ventilatie. Een gascel van plastic folie op een veiling blijkt na 7 jaar
nog goed te functioneren voor de opslag van Winston-appels. Deze wijze van opslag
heeft alleen zin voor kleine partijen. De temperatuurverdeling in gascellen kan zodanig zijn, dat er verschillen tot 3°C worden waargenomen. Dit leidt tot plaatselijk
sneller rijpen van de vruchten. In gascellen met zgn. stralingsschermen laat zowel de
temperatuurverdeling als de temperatuurregeling te wensen over.
Een opslagproef van uien in stapelkisten verliep bevredigend. De stapelkist is te
gebruiken, mits men deze goed ventileert.
Het bewaarziekteonderzoek, dat een aflopend karakter heeft, liet zien dat bestralingen met lage doses een beperking geven van scaldontwikkeling, Gloeosporiumrot
en Jonathanspot. Koprot in uien wordt met gammastralen geremd, doch het uieweefsel wordt er te ernstig door beschadigd.
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Omtrent bestraling bleek, dat de optimaal toe te passen dosis voor verbetering van
de houdbaarheid bijna nooit samenvalt met de toelaatbare dosis in verband met de
kwaliteit. Voor appels is 80—90 Krad de grens. Het effect van bestraling op verse
aardbeien stelde dit jaar bijzonder teleur. Bestraling voorafgaande aan sterilisatie
leidde bij doperwten tot betere consistentie, maar minder goede organoleptische eigenschappen. Ook bij boerenkool werden deze effecten waargenomen. Hogere doses
beïnvloedden de kleur van vruchten; appels kregen een gelere grondkleur, bij tomaten vertraagde dit de roodkleuring.
Bij het kwaliteitsonderzoek werd veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de tomaat; hierbij is gezocht naar methoden om kleur en hardheid objectief vast te stellen.
Voor een uniforme kleurgradering is een indeling van de diverse kleurstadia gemaakt, waarbij deze met een nummer kunnen worden aangegeven. In verband met de
vruchtstevigheid werd een onderzoek ingesteld naar de celluloseactiviteit in het vruchtweefsel.
Het onderzoek met verwerkte produkten betrof in de eerste plaats de conservenwaarde van nieuwe rassen. Hierbij waren betrokken sperziebonen, spinazie, rode kool,
stamsnijbonen en wortelen (voor steriliseren en diepvriezen), boerenkool, uien en
knolselderie (voor drogen), augurken (voor tafelzuren), aardbeien (voor jams),
zwarte en rode bessen (voor sapbereiding).
Op het gebied van steriliseren en diepvriezen werd bij doperwten nagegaan welke
invloed ioniserende bestraling heeft op de kwaliteit van het verwerkte produkt. Harde
erwten worden hierdoor zachter, maar de smaak gaat achteruit.
Bij sperziebonen blijkt het optimale oogsttijdstip voor diepvriesprodukt vroeger te
liggen dan voor blikprodukt. Getracht is hiervoor normen vast te stellen. Deze blijken
niet voor alle rassen gelijk te zijn. Het Amerikaanse ras Harvester moet bijv. zeer
vroeg geoogst worden.
Bij diepgevroren tuinbonen is de hardheid van de zaadhuid een factor in de kwaliteitsbeoordeling. In oriënterende proeven werd door toevoeging van Na-citraat en
Na-pyrofosfaat aan het blancheerwater een duidelijke verzachting van de zaadhuid
waargenomen, die ook objectief meetbaar was.
Goede resultaten werden bereikt met het steriliseren bij 105°C van bloemkool,
waarvan de pH is verlaagd tot 4,5 en waaraan 200—250 dpm EDTA was toegevoegd om te voorkomen dat er ongewenste verkleuringen (paars-roze) optraden.
Bij champignons heeft de kwaliteit van de grondstof een dominerende invloed op
die van het verwerkte produkt. Het blank blijven van de champignons kan enigszins
bereikt worden door voorafgaand wassen in lauw water, waaraan 0 , 3 % kaliummetabisulfiet is toegevoegd.
Kunststoffen zijn nog weinig bruikbaar bevonden voor verpakking van te pasteuriseren of te steriliseren tuinbouwprodukten. Bij de meeste produkten treden kleuren/of smaakafwijkingen op. Alleen een laminaat van Saran met polyetheen voldeed
voor de verpakking van augurken.
Bij het optreden van verkleuringen in zuurkool schijnen behalve de aanwezigheid
van de gist Saccharomyces exiguus, ook nog andere factoren een rol te spelen. Ook
zeer hygiënisch bereide zuurkool verkleurt nog wel eens. Over het mechanisme van
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de verkleuring is nog vrijwel niets bekend. Kleinverpakking van zuurkool ontmoet
moeilijkheden door optredende nagisting. Deze kan door pasteurisatie worden voorkomen.
Bij de bereiding van vruchtesappen bleek, dat bij aardbeisap de methode van bereiding weinig invloed op kleur en smaak heeft. Bij frambozen en zwarte bessen leverde het kort-hoog verhitten van de pulp, gevolgd door depectineren bij kamertemperatuur een sap met beter aroma op.
Goede uitkomsten werden verkregen met het drogen van geblancheerde boerenkool bij 110°C. Voorafgaande ioniserende bestraling bewerkte bij gedroogde boerenkool een produkt met een kortere kooktijd.
Bij het vriesdroogonderzoek zijn twee methoden van vriesdrogen, nl. geringe belading/snelle droging en grote belading/langzame droging, met elkaar vergeleken. Hierbij werden geen kwaliteitsverschillen in het eindprodukt geconstateerd.
Het kwaliteitsonderzoek bracht aan het licht, dat de kwaliteit van rode en zwarte
bessensap (kleur en smaak) in sterke mate bepaald wordt door het ras waaruit het
sap is bereid, de bereidingswijze en de opslagtemperatuur van het bereide sap. Bij de
rode bessen leverde de St. Annabes sap van prima kwaliteit. Bereiding volgens de
zgn. warme methode gaf het beste kleurbehoud, evenals opslag bij een lage temperatuur (3°C).
Om het kwaliteitsverloop van in blik geconserveerde produkten na te gaan, is in
1964 een opslagproef met gesteriliseerde sperziebonen ingezet. Deze proef is in 1965
uitgebreid met aardbeien, asperges, doperwten en spinazie.
Bij de sperziebonen bleek na een jaar het vitamine C-gehalte te zijn gedaald van 8
naar 6 dpm, het loodgehalte van 1 naar 0 dpm, het kopergehalte van 3 naar 1 dpm.
Daarentegen steeg het ijzergehalte van 5 tot 11 dpm en het tingehalte van 11 tot 40
dpm. Organoleptisch was geen achteruitgang in kwaliteit waar te nemen.
In EEG-verband en ten behoeve van de Codex Alimentarius is een groot aantal
analyses verricht voor het opstellen van kwaliteitsnormen voor verwerkte produkten.
Met medewerking van enkele diepvriesbedrijven zijn tijdens de verwerking van spinazie, doperwten en sperziebonen trajectmonsters genomen voor onderzoek op microbiologische besmetting. Op grond van de verkregen uitkomsten zou wellicht overeenstemming kunnen worden bereikt over de microbiologische normering van diepvriesgroenten.
Ten aanzien van de kleur werd bij aardbeien het reactiemechanisme van de kleuromzettingen, inzonderheid de bruine verkleuring, bestudeerd. Bij appels en tomaten
werd het onderzoek naar kleurcomponenten voortgezet.
Het gaschromato grafisch onderzoek van vruchten en vruchtenprodukten vond
voortgang. Tussen de chromatogrammen van vruchtenaroma's van verschillende seizoenen is vrij grote overeenkomst. Wel kunnen er grote verschillen tussen de rassen
voorkomen. Dit jaar waren aardbeien, frambozen, zwarte bessen, pruimen en appels
in het onderzoek opgenomen. De hoeveelheid vluchtige stoffen loopt bij de verschillende appelrassen nogal uiteen, maar dit is niet bepalend voor het meer of minder
aromatisch zijn van de appel.
Bij verwerkte produkten werd nagegaan of met behulp van gaschromatografie ver167

schillen konden worden aangetoond tussen jams bereid uit verse, diepgevroren, ingeblikte en gepulpte vruchten. De uitkomsten gaven geen duidelijk beeld.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Koelproeven met rozehout wezen wederom uit, dat koelen van goed afgerijpt hout een
uitstekende mogelijkheid biedt om vroeg in het jaar over oculatie-ogen te beschikken.
Plantgoed van een groot sortiment heesters en coniferen blijkt gekoelde bewaring
gedurende 4 tot 6 maanden goed te kunnen doorstaan. Bij het merendeel van de gewassen voldeed een bewaartemperatuur van —2°C beter dan + 1°C.

Instituut voor 'de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", afd.

Verwerking

Begonnen werd met de bepaling van het percentage breukeieren, dat ontstaat bij het
verzamelen van eieren in het leghok met behulp van een volautomatische eierraapmachine. Ook bij het automatisch rapen van eieren bleek het percentage breuk zeer
sterk afhankelijk te zijn van de sterkte van de eischaal. Dit houdt in dat bij het begin
van de legcyclus aanmerkelijk minder breuk wordt gevonden dan aan het einde daarvan.
Op verzoek werd de ontwikkelde beproevingsmethode voor eierkleinverpakkingsdoosjes ook getoetst met zwakschalige eieren en met eieren van abnormale afmetingen.
De beproevingsmethode leverde met dergelijke eieren dezelfde resultaten op als met
de standaardeieren.
De plaats van de dooier in het ei werd nagegaan in relatie tot de bewaarduur en
-temperatuur. Tevens werd een onderzoek ingesteld naar het verschijnsel van de „uitgezakte" dooier, waarbij bleek dat het soortelijk gewicht van de eidooier en van het
eiwit binnen ruime grenzen kan variëren.
Organoleptisch onderzoek toonde aan, dat het heel goed mogelijk is om zeer verse
eieren te onderkennen van enige weken bewaarde. Er was echter geen voorkeur voor
een van deze twee groepen van eieren.
Er is weinig van bekend welke micro-organismen in staat zijn via de eischaal, het
schaalvlies, het eivlies en het eiwit door te dringen tot de eidooier. Een onderzoek
hiernaar werd ingesteld, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de remmende
invloed van het eiwit op de groei van micro-organismen.
Een onderzoek naar de variatie in drogestofgehalte en vetgehalte van de ei-inhoud
van een groot aantal in Nederland in gebruik zijnde rassen en kruisingen is begonnen.
In het kader van het onderzoek van de kwaliteit van geslacht pluimvee kon worden
vastgesteld dat er een hoge correlatie bestaat tussen het gewicht van het scheenbeen
(tibia) en het totale botgewicht bij slachtkuikens. Tevens werd onderzoek verricht
om te komen tot een betrouwbare laboratoriummethode voor het bepalen van de
been/vleesverhouding bij slachtkuikens.
Bij jonge pekingeenden werd nagegaan langs welke weg snel het vetgehalte kan
168

worden vastgesteld, terwijl daarnaast werd bepaald hoe dit vetgehalte verandert met
de leeftijd van de pekingeend.
In het verslagjaar werd enig onderzoek verricht ten aanzien van de invloed van
ioniserende straling op de bacteriologische en organoleptische kwaliteit van slachtkuikens, slachteenden en kippen. De proef werd uitgevoerd met diepgevroren Produkten, voornamelijk met het doel om deze vrij van Enteröbacteriaceae te maken.
Met het onderzoek, waarbij vers en diepgevroren kuikens organoleptisch met elkaar worden vergeleken, is een begin gemaakt.
Het onderzoek naar de oorzaken van de rode verkleuring rond de botten van diepgevroren gevogelte werd in studie genomen.
De subjectieve beoordeling van de kwaliteitskenmerken bevleesdheid, kleur en beschadiging van geslacht gevogelte werd op zijn betrouwbaarheid getoetst door een
monster kuikens door een zestal personen te laten beoordelen.
Veel onderzoek werd verricht verband houdende met de hygiëne in het pluimveeslachtbedrijf. In dit kader werd de invloed van de broeiwatertemperatuur, de wijze
van slachten en de methode van koelen op de bacteriologische gesteldheid van het
geslachte gevogelte onderzocht.
Zowel bij geslacht gevogelte als bij consumptie-eieren worden incidenteel smaaken reukafwijkingen geconstateerd, die het beste aan te duiden zijn met muf. In samenwerking met anderen werd hiervan studie gemaakt.
Een onderzoek werd begonnen naar de invloed van het langdurig in bevroren toestand opslaan van heel-ei en eiwit op de kwaliteit van deze produkten. Eveneens is
een begin gemaakt met vriesdrogen van eiprodukten, waarbij vooral de kwaliteit van
het gevriesdroogde produkt wordt nagegaan.
Het onderzoek om de methode Gerber geschikt te maken voor het bepalen van het
vetgehalte in eiprodukten werd voortgezet.
Getracht werd om de eventueel bij warmtepasteurisatie optredende denaturatie van
eiwitten in eiprodukten langs chemische weg aan te tonen. Dit geschiedde o.a. door
het kleurbindend vermogen voor amidoschwarz in de gepasteuriseerde produkten te
bepalen. Er werd echter zo'n gering effect gemeten, dat het niet mogelijk is aan de
hand daarvan een denaturatiegraad te bepalen.
Nagegaan werd in welke mate chemische conserveermiddelen, die bij eiprodukten
worden gebruikt, tijdens de bepaling van het drogestofgehalte van deze produkten
vervluchtigen. Voor enkele van deze conserveermiddelen zal in dit verband waarschijnlijk een correctiefactor kunnen worden vastgesteld.
Er werden enkele problemen behandeld, die samenhangen met de vorming van
zwavelwaterstof in eiprodukten. Door reactie met ijzer kan het zwavelwaterstof verkleuringen veroorzaken. Dit probleem werd o.a. bestudeerd in verband met het optreden van verkleuringen bij advocaat en bij de bereiding van gebakken ei. In beide
gevallen was het mogelijk om voor de praktijk een bruikbare oplossing te vinden.
Rijkszuivelstation
De methoden voor het aantonen van vervalsingen van eiprodukten behoefden weinig
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of geen verbeteringen. Er werd echter wel gewerkt aan verbeteringen van de methoden voor de bepaling van het vetgehalte, vochtgehalte, fosforgehalte en de bepaling
van de oplosbaarheid van eipoeder. Er werd onderzoek verricht over verklikstoffen
in geïmporteerde, niet voor menselijke consumptie bestemde, eiprodukten.

Afdeling Levensmiddelentechnologie

van de

Landbouwhogeschool

Een studie werd gemaakt van de smaak- en aromastoffen van levensmiddelen, alsmede van de hoogpolymere hulpstoffen voor levensmiddelen.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de aard en het voorkomen van pectines.
Aan de hand van chemische modellen werd de warmtebelasting bestudeerd, zoals
deze bij een technologische bewerking door een levensmiddel wordt ondergaan.
Ten slotte werd nog onderzoek verricht over de winning van het sap van hard fruit.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor

Zuivelonderzoek

Het onderzoek over melk en consumptiemelkprodukten
betrof in de eerste plaats de
invloed van verdikkingsmiddelen op de eigenschappen van consumptie-ijs. Beproefd
werd een aantal soorten CMC, alginaat en caseïnaat, terwijl ook een aantal emulgatoren aan proeven werd onderworpen.
Voorts werd de invloed van licht op gesteriliseerde melk en enkele consumptiemelkprodukten verder bestudeerd aan de hand van proeven met karnemelk, karnemelksepap, rijstepap, havermoutpap, vanillevla, chocoladevla, chocolademelk en koffiemelk. De eerstgenoemde vier produkten bleken het gevoeligst voor lichtinwerking
te zijn; koffiemelk was het ongevoeligst.
Proeven met het stromend steriliseren van chocolademelk leverden positieve resultaten op. Het voorkoken kan bij deze wijze van bereiden achterwege blijven. De melk,
vermengd met de benodigde ingrediënten, wordt door een voorverwarmer gevoerd,
gehomogeniseerd, gesteriliseerd, gekoeld en ten slotte gebotteld. Het eindprodukt was
van goede kwaliteit, maar het vertoonde een gering kleur- en smaakverschil ten opzichte van nagesteriliseerde chocolademelk.
Omtrent het stromend steriliseren van koffieroom werd onderzocht in welke mate
de stabiliteit van dit produkt in hete koffie wordt beïnvloed door de homogenisatiedruk en -temperatuur en door het voorverhitten van melk, resp. room. Verder werd
het effect nagegaan, dat toevoeging van ingedikte ondermelk, fosfaat, polyfosfaat en
citraat heeft.
Het steriliseren van slagroom in een doorstroomsterilisator resulteerde in een houdbaar produkt, waarbij zich echter na langdurige bewaring een compacte roomlaag
bovenin de verpakking vormde. Een tweetrapshomogenisatie voorkwam wel het optreden van deze opromingsverschijnselen, maar had eveneens tot gevolg dat de slagroom onvoldoende kon worden opgeklopt. Om deze oproming tegen te gaan werden
met gunstig resultaat de toevoeging van verdikkingsmiddelen toegepast.
Stromend verwarmen van melk, die met de nodige ingrediënten was vermengd,
leverde een vanillevla op die vrijwel geen kooksmaak vertoonde. De structuur was
evenwel glazig en slijmerig. Door de receptuur iets te wijzigen en de vla voor het bottelen bij 70°C licht te homogeniseren, bleek de structuur aanzienlijk te kunnen worden verbeterd. Chocoladevla heeft deze corrigerende maatregelen niet nodig.
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Ten einde een beter inzicht te krijgen in de eigenschappen van verschillende verdikkingsmiddelen werd begonnen met het bestuderen van hun samenstelling en reologisch gedrag.
Bij het onderzoek van yoghurt werd voor het eerst een hindering van de zuurvorming waargenomen, die was veroorzaakt door fagen voor Lactobacillus bulgaricus.
Op het gebied van de zuursels werden twee werkwijzen ontwikkeld om zuurselpoeder te bereiden. De ene methode, waarbij vriesdrogen wordt toegepast, levert poeder
met 5 X 1010 levende bacteriën per g. De tweede methode, waarbij het goedkopere
verstuivingsdrogen wordt toegepast, levert een poeder met 5 X 10° levende bacteriën per g.
Met het overenten van zuursels in een synthetisch milieu onder toevoeging van
Peroxydase en KCNS is waarschijnlijk een betere methode gevonden om tegen lactenine L2 resistente zuursels te bereiden dan de tot dusver gevolgde werkwijze, waarbij met laaggepasteuriseerde ondermelk werd gewerkt.
De onderzoekingen naar de faaggevoeligheid van zuursels werden voortgezet. Het
stond reeds vast dat P-zuursels door herhaaldelijk overenten gevoelig werden voor
fagen, waartegen ze eerst bestand waren. Een methode, waarbij tijdens het overenten
voortdurend een aantal fagen werd toegevoegd, gaf wel enige verbetering, maar was
toch niet afdoende. Verder werd gevonden dat P-zuursels grote aantallen faaggevoelige bacteriën kunnen bevatten, soms wel tot 4 0 % van de totale flora. In deze zuursels bestaat dus een evenwicht tussen de fagen en de faaggevoelige bacteriën.
Een ander onderzoek wees uit, dat er P-zuursels zijn die zeer veel verschillende
stammen van fagen en faaggevoelige bacteriën bevatten ; bij andere P-zuursels daarentegen behoorden ze tot eenzelfde faag- of bacteriestam.
Bij proeven betreffende de vorming en de reductie van diacetyl door zuursels en
zuurselbacteriën bleek, dat aromabacteriën zelfs onder sterk aërobe omstandigheden
en ook indien geen suiker aanwezig is, nog diacetyl kunnen reduceren. Het verschil in
reducerend vermogen van B- en D-zuursels, dat voor zover bekend alleen betrekking
heeft op de reductie van acetylmethylcarbinol (AMC), kon ook nu nog niet worden
verklaard. Ook de veronderstelling dat Betacoccus cremoris als gevolg van zijn heterofermentatieve melkzuurgisting over meer waterstof beschikt dan Streptococcus diacetilactis, die homofermentatief is, bleek geen waarschijnlijke verklaring te zijn.
Voorts werd bevestiging verkregen van de in Engeland verrichte onderzoekingen,
dat een voor lactenine L2 gevoelige S. cremorisstam bij incuberen in een synthetisch
milieu met peroxydase alleen in zijn groei wordt geremd als tevens KCNS aanwezig is.
Het afzonderlijk tellen van B. cremoris en S. diacetilactis in BD-zuursels met agarmedia, die calciumlactaat en calciumcitraat bevatten, zou volgens de literatuur ook
zijn te bereiken door gebruik te maken van het verschil in snelheid, waarmee deze
soorten bacteriën zich tot koloniën ontwikkelen. Bij eigen onderzoek bleek dit idee
niet altijd helemaal op te gaan, maar het was toch redelijk bruikbaar.
De invloed van het jaargetijde op de samenstelling van B- en BD-zuursels is niet,
zoals eerder werd gedacht, alleen het gevolg van de voedering van het vee, maar veel
meer van de lactatietoestand. De groei van B. cremoris in zuursels was het sterkst bij
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gebruik van oude melk en het slechtst wanneer nieuwe melk werd gebruikt. Vooral in
het voorjaar was de invloed van de lactatietoestand geprononceerd.
Bij de onderzoekingen over boter ging de aandacht wederom naar de aard van de
stoffen, die bijdragen tot de soms optredende afwijkende smaak van koelhuisboter.
Reeds eerder kon het cis-4-heptenal als belangrijke smaakcomponent van koelhuisboter worden geïdentificeerd. De onderkenning van andere componenten wordt bemoeilijkt door de uitermate kleine hoeveelheden ervan in koelhuisboter. Daarbij komen nog de moeilijkheden als gevolg van het optreden van externe besmettingen, van
artefacten en van ontledingen.
De aanwezigheid van H2S in boter blijkt boven een bepaald gehalte aanleiding te
geven tot smaakafwijkingen, die als „gassig" of „H2S-smaak" worden gekarakteriseerd. Het is niet mogelijk hier een scherpe grens te trekken, omdat andere geurstoffen het naar voren komen van de H2S-afwijking kunnen beïnvloeden. Het gebied,
waarbinnen de sterkte van de overige aromacomponenten bepalend is voor het al of
niet optreden van het gebrek gassig in boter, loopt van ca. 1 /ugtot ca. 3 /tgH2S per
kg boter.
Aangetoond werd dat het enzym xanthine-oxydase de oorzaak kan zijn van de
onstabiliteit van H2S in rauwe of laaggepasteuriseerde room en in mengsels van hoogen laaggepasteuriseerde room. Een verband tussen de activiteit van dit enzym in room
vóór het pasteuriseren en het H2S-gehalte erna werd evenwel niet gevonden. Verder
bleek, dat toevoeging van cystine of cysteine aan room het H2S-gehalte van gepasteuriseerde room sterk verlaagt, hoewel deze room na biologische zuring juist een zeer
grote hoeveelheid H2S bevat. Ontluchting na pasteurisatie van room heeft een gunstig
effect op het H2S-gehalte; ontluchting vóór pasteurisatie heeft geen, of althans geen
verlagende invloed.
De onderzoekingen betreffende de invloed van verhitting op de verdeling van koper bij scheiding van melk in room en ondermelk en bij scheiding van room in boter
en karnemelk, werden voortgezet. Als de verhittingstemperatuur van de melk varieert van 40—90° blijkt bij opvoering van de temperatuur meer koper in de room
terecht te komen. Toevoeging van H2S aan de melk doet het verschijnsel in versterkte
mate optreden. De verdeling van koper over boter en karnemelk is sterk afhankelijk
van de pasteurisatietemperatuur van de room. Bij verhitting beneden 79°C heeft de
boter een hoog, de karnemelk een laag kopergehalte; bij verhitting boven 82°C is dit
juist andersom.
Bij de onderzoekingen op het gebied van kaas verliep de ontwikkeling van het vergrote type van de machine voor het continu bereiden van kaas (de Comak 3000) bevredigend.
Er bestond een grote activiteit bij de Nederlandse plasticindustrie om een weekmakervrij kaasbedekkingsmiddel te ontwikkelen, mede als gevolg van voorschriften
van de Duitse overheid, die het gebruik van weekmakers in plastic kaasbedekkingsmiddelen verbieden. Een groot aantal opdrachten voor het beproeven van deze mid173

delen werd uitgevoerd, terwijl eveneens onderzoek werd verricht aan kaasbedekkingsmiddelen, andere dan plastic emulsies.
In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werd nogmaals de invloed onderzocht, die bestraling met elektronen heeft
op de houdbaarheid en de smaak van in krimpfolie verpakte kaas. Vooral het randgedeelte van deze kaas vertoonde smaakafwijkingen, zelfs reeds bij weinig intensieve
bestraling.
De proeven met het aseptisch verpakken van kaas werden voortgezet, daar de
houdbaarheid verkregen bij eerdere proeven te weinig was verbeterd. Ook nu waren
de resultaten niet erg bevredigend. Een nieuwe methode, die bestaat uit het inwrijven
van de korst van de kaas met een pimaricine-bevattende plastic emulsie en het toepassen van een nieuw type krimpfolie, biedt betere vooruitzichten.
Sinds enige tijd werd in sommige oudere kazen meer dan eens een afwijkende
smaak geconstateerd, die als „fenolachtig" werd gekarakteriseerd. Deze smaakafwijking werd veroorzaakt door sporen p-kresol; de smaakdrempel van deze stof ligt in
kaas bij ca. 5 ppm. Bij verder onderzoek kon in kaas met afwijkende smaak het pkresol steeds overtuigend worden aangetoond. Het gebrek is van bacteriële aard; de
bacteriën in kwestie werden in vrij grote aantallen in bepaalde vaten stremsel aangetroffen. Na verwijdering ervan uit het stremsel door centrifugering en filtrering,
trad het smaakgebrek niet meer op.
Een ander onaangenaam geur- en smaakgebrek is de zgn. ribeslucht. Begonnen
werd met proeven om de geurstof te concentreren, in de hoop deze met behulp van
preparatieve gaschromatografie te kunnen afscheiden en identificeren.
De bestrijding van mijt in kaaspakhuizen met S0 2 -gas geeft redelijke resultaten,
maar wegens de giftigheid van het gas zijn de proeven slechts op beperkte schaal gedaan. Biologische bestrijding van mijt door roofmijten heeft tot dusver niet tot resultaten geleid.
Er werd verder gewerkt aan het onderzoek over de invloed van het zuursel op de
ogenvorming in kaas. De ogenvorming bij gebruik van B-zuursels is in het voorjaar
belangrijk minder dan in het najaar, en bij gebruik van BD-zuursels in het najaar iets
minder goed dan in het voorjaar. In het najaar zijn beide zuursels in dit opzicht ongeveer even werkzaam. Bij proeven met B-zuursels gaf een toevoeging van mangaan
aan de zuursel- en kaasmelk een duidelijke verhoging van het aantal ogen te zien.
De proeven met het bereiden van magere kaas (vetgehalte in de droge stof ca.
10%) werden dit jaar voortgezet. Er werd aan het eind van de bewerking zoveel zout
aan de wrongel toegevoegd, dat het pekelen geheel achterwege kon worden gelaten.
De kaas had dan een aanvaardbare structuur. Als gevolg van het lage vetgehalte
droogt de kaas snel uit; daar ze in hoofdzaak jong zal worden geconsumeerd is het
mogelijk ze pekeldroog in een lucht- en vochtdicht materiaal te verpakken.
In oudere kaas worden de laatste tijd soms zeer typische scheuren aangetroffen,
vooral in het naar warme streken geëxporteerde produkt. Aan het opsporen van de
oorzaak van dit gebrek werd veel aandacht en tijd besteed. Al spoedig werd vastgesteld dat de oorzaak niet lag bij propionzuur-, boekelscheur- of boterzuurbacteriën,
zodat aanvankelijk werd gedacht dat het gebrek niet werd veroorzaakt door de groei
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van gasvormende bacteriën in de kaas. Inderdaad kunnen zich, zonder groei van ga?
vormende bacteriën in kaas, als gevolg van bepaalde omstandigheden (bijv. bewaring
van kaas in jonge toestand in ruimten met een hoge relatieve luchtvochtigheid) na
verloop van tijd scheuren in de oudere kaas voordoen. Toch bleek in verscheidene
gevallen de oorzaak gecompliceerder te liggen. In kazen met scheuren werden dan
abnormaal hoge koolzuurgehalten aangetroffen, die te wijten waren aan bepaalde
staafvormige melkzuurbacteriën. Deze bacteriën konden grote hoeveelheden koolzuur
uit aminozuren produceren. De verklaring van het ontstaan van scheuren werd dan
ook in die zin aangevuld, dat enerzijds de structuur van het zuivel, maar anderzijds
ook het koolzuurgehalte van invloed is. De genoemde lactobacilli werden in vrij grote
hoeveelheden aangetroffen in sommige vaten stremsel. De praktijk zal moeten leren
in hoeverre het gebrek bij het gebruik van kiemarm stremsel zal zijn verdwenen. Naar
de samenhang van het zuivel van kaas, bereid en bewaard onder verschillende omstandigheden, is momenteel een uitgebreid onderzoek gaande.
Een aantal factoren die van invloed zijn op het optreden van boekelscheurbacteriën
in kaas werd onderzocht, te weten de concentratie van Lactobacillus bifermentans
(die de gisting veroorzaakt), de bewaartemperatuur van de kaas en de pH en het
zoutgehalte van de kaas. Al deze factoren bleken een grote invloed te hebben. De
aanwezigheid van boekelscheurgisting kan beter dan voorheen worden vastgesteld,
doordat is gebleken dat de lage redoxpotentiaal, die kaas met dit gebrek heeft, nog
enkele maanden na begin van het „los" aanwezig is.
Met een onderzoek naar de oorzaak van de verschillen in de vochtverdeling tussen
monsters die op verschillende plaatsen uit één kaas waren genomen en tussen kazen
uit één bakproduktie, werd een begin gemaakt. De standaardafwijking van het verschil
tussen het bij de bemonstering bepaalde vochtgehalte en het werkelijke vochtgehalte
van de bak kan op 0,55% worden geschat. Het gebruik van Deense voorsnijmessen
gaf geen merkbare verbetering.
Het gebrek „rot" in kaas, dat wordt veroorzaakt door Bacterium proteolyticum
wordt de laatste jaren meer dan vroeger aangetroffen, nu niet alleen in boerenkaas,
maar ook in fabriekskaas. Er werd een redelijk goede isoleer- en telmethode ontwikkeld.
Op het gebied van melkpoeder, geconcentreerde melk en wei werd aan het eind van
het melkpoederseizoen een hoeveelheid vollemelkpoeder bereid ten behoeve van een
onderzoek naar de houdbaarheid ervan in verpakkingen, die met diverse soorten inert
gas waren gegast. Dit onderzoek is nog gaande.
Bij het onderzoek naar de hittestabiliteit van geconcentreerde melk werd bevestigd,
dat de ligging van het maximum op een lijn die het verband tussen hittestabiliteit en
de pH van ingedikte ondermelk aangeeft, in zekere mate wordt bepaald door de aard
van de aanwezige genetische varianten van «-caseïne. Toevoeging van extra «-caseïne bleek de stabiliteit van ingedikte melk in het pH-gebied van 6,30 tot 6,45 te vergroten, terwijl het maximum zich naar een iets lagere pH-waarde verplaatste. Bij toevoeging van extra /Mactoglobuline treedt het omgekeerde effect op.
Het associatiegedrag van de genetische varianten van a81- en van /S-caseïne was
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onderwerp van voortgezet onderzoek. Uit lichtverstrooiingsproeven werd voor het
monomeer van a sl -caseïne B bij een pH van 6,5 een molecuulgewicht van ongeveer
100.000 gevonden. Dit getal was eveneens de uitkomst van molecuulgewichtsbepalingen met behulp van gelfiltratie over Sephadex G-100 bij pH 7. Uit metingen bij een
hogere p H kan het bestaan van monomeereenheden van ca. 30.000 aannemelijk worden gemaakt.
Door middel van kolomchromatografie over DEAE-cellulose en kolomelektroforese kon «-caseïne in verschillende componenten worden gesplitst. Verschillende eigenschappen van deze componenten werden onderzocht: er waren onderling grote verschillen in neuraminezuurgehalte, terwijl het P-gehalte, het cystinegehalte en de stremselgevoeligheid weinig uiteenliepen.
De proeven met lichtverstrooiing zijn uitgebreid tot colloïdale caseïne. Bij oriënterende proeven bleken caseïnemicellen zowel door matige als door sterke verdunning
met melkdialysaat niet te dispergeren, hetgeen wijst op een grote stabiliteit.
Voorts werd nog een aantal technische proeven uitgevoerd, o.a. ter bestudering van
„fat separation" bij bewaring van geëvaporeerde melk. Begonnen werd met de bereiding van kort-hoog verhitte 3 : 1 concentraten die, zoals bekend, gemakkelijk geleringsverschijnselen vertonen.
De micrococcen, die af en toe in gesuikerde gecondenseerde melk voorkomen,
werden onderzocht op hun vermogen om onder anaërobe omstandigheden glucose te
vergisten. Ze waren hiertoe niet in staat en moeten derhalve tot het geslacht Micrococcus worden gerekend.
Er is een klein spuitapparaat gemaakt voor de bestudering van de werking van reinigingsmiddelen in de spuitafdelingen van flessenspoelmachines. Enige gegevens omtrent de factoren die deze werking bepalen, werden reeds verkregen. Verder werd nagegaan in welke mate glas door reinigingsmiddelen wordt aangetast en werd een
methode ter bepaling van het emulgerend vermogen van reinigingsmiddelen ontwikkeld. Speciale aandacht kreeg voorts het reinigen van melktanks met een tankreinigingsinstallatie.
De dynamische eigenschappen van warmtewisselaars werden tot dusver bestudeerd
aan de hand van reacties op blokgolfachtige veranderingen. Het bleek van groot nut
te zijn dit onderzoek voort te zetten, maar daarbij de veranderingen sinusvormig te
laten verlopen. De eerste ervaringen met voor dit doel geconstrueerde apparatuur waren bevredigend.
Blijkens de resultaten van onderzoekingen met monsters rauwe melk, genomen op
verschillende tijden van het jaar, biedt de polarografische bepaling van het zuurstofgehalte, wegens de snelheid waarmee ze kan geschieden, goede perspectieven voor het
snel vaststellen van de bacteriologische hoedanigheid van geleverde rauwe melk.
De aminozuursamenstelling van de genetische varianten a sl -caseïne B, C en D
werd nader bepaald. Het verschil tussen de varianten B en C berust op de verwisseling
van een glutaminezuurrest voor een glycinerest. Evenzo heeft variant D één serinerest en één prolinerest meer dan B. Van beide varianten is het gehalte aan amide-N en
het P-gehalte gelijk. Daar het aantal polaire resten eveneens gelijk is, zal het verschil
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in elektroforetische mobiliteit door een verschil in conformatie van de moleculen moeten worden verklaard.
In samenwerking met het Franse zuivelinstituut te Jouy-en-Josas werd ook de
samenstelling van de drie bekende genetische varianten van /?-caseïne nader vastgesteld. Vergelijkt men variant A met variant B, resp. C, dan blijkt in de eerstgenoemde
een glutaminezuurrest door een arginine, resp. lysinerest te zijn vervangen.
De verschillen in de aminozuursamenstelling van totaal «-caseïne A en B zijn ook
bepaald. Ze konden niet worden verklaard met een zgn. éénstapsmutatie in de genetische code. Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat de aminozuursamenstelling
van de uit de caseïnes geïsoleerde glycomacropeptiden (NPN) verschilde. NPN-A
bevatte één asparaginezuur- en één threoninerest meer, en één alanine- en één isoleucinerest minder dan NPN-B. De verschillen tussen de genetische varianten zijn dus
althans gedeeltelijk in het NPN-gedeelte gélocaliseerd.
Bij vroegere onderzoekingen omtrent de duurzaamheid van gepasteuriseerde melk
is reeds vastgesteld dat de lactenine-L3-factor, ook wel agglutinine genoemd, aanwezig is in de serumeiwitten en wel in de euglobulinefractie. Onder invloed van deze
stof ballen de bacteriën samen. Naast dit onderling samenballen van bacteriën kennen
wij ook het hechten van bacteriën aan vetbolletjes, een verschijnsel dat hetero-agglutinatie genoemd zou kunnen worden. Of de stoffen, die de bacteriën aan de vetbolletjes doen hechten, identiek zijn met de agglutinine is nog in onderzoek. De eerstgenoemde stoffen komen ook in de euglobulinefractie voor.
Het onderzoek naar de factoren die van belang zijn bij het opromen van rauwe
melk werd voortgezet. Er werd vastgesteld, dat bij spontaan opromen zowel euglobuline als /3-lactoglobuline, maar geen caseïne aan het oppervlak van de vetbolletjes
wordt geadsorbeerd. Het verschijnsel dat de oproming aanzienlijk wordt vertraagd als
rauwe ondermelk na homogenisatie met room wordt gemengd, werd bestudeerd. Verondersteld wordt dat door de homogenisatie een complex tussen euglobuline en caséine wordt gevormd, waardoor geen agglutinatie van de vetbolletjes meer optreedt en
dat bij deze complexvorming de «-caseïne betrokken is. Voor de oproming is behalve
euglobuline ook de aanwezigheid van kationen noodzakelijk, waarbij zowel hun valentie als hun concentratie van belang is. Bij toenemende concentratie worden sneller
trossen gevormd; bij verder stijgende concentratie neemt de agglutinatiesnëlheid van
de vetbolletjes weer af.
Rijkszuivelstation
Bij de voorbereiding van internationale normvoorschriften ten behoeve van ISO (International Organization for Standardization), IDF (Intematioal Dairy Federation)
en IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) op het gebied
van de analyse en monsterneming van melk en melkprodukten, vlees en vleeswaren en
oliën en vetten werd medewerking verleend aan vergelijkend onderzoek over de bepaling van het „slip point" van dierlijke vetten, de bepaling van de stollingscurve van
oliën en vetten volgens de methode van Wode, het aantonen van dierlijk vet in plantaardig door gaschromatografische analyse van de sterolen en de bepaling van het
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olie- en vochtgehalte van koolzaad en mosterdzaad. Aan de internationale norm
(IDF) voor het aantonen van plantaardig vet in melkvet door middel van de fytosterylacetaatproef werd de laatste hand gelegd. Er werden voorbereidingen getroffen
voor een breed opgezet internationaal vergelijkend onderzoek over de vetbepaling in
kaas volgens de butyrometrische methode van Gerber-Van Gulik en de gravimetrische
methode volgens Schmid-Bondzynski-Ratzlaff. Verder werd medewerking verleend
aan de opstelling van normvoorschriften voor boter-, kaas- en melkpoederboren, Gerber-centrifuges en de suikerbepaling in gecondenseerde melk.
De nieuwe Duitse Käseverordnung, waarin nu ook het gebruik van kaasdekmiddelen zoals kunststofdispersies en kaaswassen geregeld is, maakte het nodig ook de Nederlandse regelingen aan een herziening te onderwerpen en de analysemethoden uit te
breiden en te verfijnen. Meer speciaal wordt er aandacht besteed aan de vergelijking
van de Duitse en de Amerikaanse methoden van onderzoek van paraffinen voor kaaswassen.
De onderzoekingen over het aantonen van dierlijk depotvet in melkvet waren gericht op de toepassing van fysische methoden, zoals de bepaling van de stollingscurve,
differentiaalthermische analyse en infraroodspectrometrie.
De reeds in vorige jaren ontwikkelde methode van de adequate kengetallen werd
toegepast op de bepaling van het Bömer-getal voor het aantonen van rundvet in varkensvet.
Bij het onderzoek van de bij de melkwinning en de zuivelindustrie meer en meer in
gebruik komende kunststoffen voor verpakking en transport, zoals melkleidingen en
-slangen, alsmede van de voor de fabricage van deze kunststoffen gebruikte hulpstoffen, werd gebruik gemaakt van o.a. dunnelaagchromatografie, gaschromatografie
en infraroodspectrometrie, met welke laatste werkwijze de aard van polymeren en
copolymeren snel en nauwkeurig vast te stellen is.
Zowel het gaschromatografisoh als het dunne-laagchromatografisch onderzoek van
sterolen uit plantaardige en dierlijke oliën en vetten werd in verschillende richtingen
voortgezet met het oogmerk de structuur van enkele bijzondere sterolen op te helderen en om te komen tot een kwantitatieve analyse van sterolmengsels. Deze kwantitatieve gegevens kunnen dienst doen bij de analyse van olie- en vetmengsels en voor het
aantonen en bepalen van plantaardig in dierlijk vet en omgekeerd.
Er werd veel werk besteed aan het tot ontwikkeling brengen van de apparatuur en
de methode voor de elektroforetische analyse van eiwitten en enzymen. Deze methoden werden reeds met succes toegepast bij de analyse van kaas- en wei-eiwitten, o.a.
voor de controle op de kaasmelkpasteurisatie, het aantonen van melkpoedermelk in
melk en het vervolgen van de kaasrijping.
Een verbetering van de methoden voor de controle op de kaasmelkpasteurisatie
werd tevens gezocht in de spectrofotometrische bepaling van het cystinegehalte van
kaaseiwit en wrongeleiwit met p-chloormercuribenzoaat-dithizon. Hoewel het cystinegehalte bleek toe te nemen met de temperatuur en met de duur van de pasteurisatie,
was de methode niet voldoende gevoelig om een geringe overpasteurisatie aan te tonen. Bij het zoeken naar methoden voor het onderscheiden van natieve en gereactiveerde fosfatase heeft het elektroforetisch onderzoek aanwijzingen gegeven, dat er
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structurele verschillen tussen deze enzymen bestaan.
Aan de verbetering van de methoden voor het aantonen en bepalen van verschillende toevoegingen, zoals antioxydanten, kleurstoffen, weekmakers, emulgatoren etc.
werd voortgewerkt.
Nagegaan is in hoeverre bij de vochtbepaling in kaas de noodzaak bestaat voor het
gebruik van een exsiccator. Uit vergelijkende proeven werd geconcludeerd, dat het
gebruik van een exsiccator beter vermeden kan worden, aangezien dezelfde nauwkeurigheid van de bepaling bereikt wordt in aanzienlijk kortere tijd.
De onderzoekingen over de reactiesnelheid van stremsel met diverse preparaten
van caseïne en kappa-caseïne, bepaald uit de hoeveelheid vrijgemaakt N-acetyl-neuraminezuur, werden voortgezet.
In verband met de herziening van het Melkbesluit werd aandacht besteed aan de
ijking van thermometers voor de vriespuntbepaling. Hierbij werd gevonden dat er
twee niveaus voor deze ijking zijn, nl. een Nederlands/Engels/USA niveau enerzijds
en anderzijds een Duits/Frans/Zwitsers niveau, die ongeveer 0,01°C verschillen.
De bewerking van uitgebreid cijfermateriaal toonde aan, dat er in het algemeen een
goede relatie tussen reductasetijd en kiemgetal van rauwe melk bestaat. Ook van de
monsters met een laag kiemgetal worden bij slechts enkele procenten korte reductasetijden gevonden. Een uitzondering vormt een kleine groep van monsters met een hoog
kiemgetal, waarvan ongeveer de helft toch een lange reductasetijd vertoont. Het toenemend gebruik om de melk op de boerderij reeds tot onder 4°C af te koelen levert
echter problemen voor de beoordeling van de hygiënische gesteldheid van de melk op.
De relatie tussen reductasetijd en kiemgetal wordt daarom nader bestudeerd.
De bepaling van de radioactieve isotopen Sr89 en Sr90 in melkmonsters werd op
dezelfde wijze voortgezet. Er werd een onderzoek verricht naar de mogelijkheid om
uit besmette melk gedecontamineerde kaas te bereiden, waarbij een bruikbare methode
gevonden werd.
De methodiek van het onderzoek van melkpoeder in kalvervoeders op weipoedertoevoegingen werd uitgebreid met een nitraatbepaling volgens Tillmanns-Splittgerber.
Een toevoeging van 1% poeder, bereid uit de wei van de gebruikelijke Nederlandse
kaassoorten, was op deze manier steeds goed aantoonbaar. Dezelfde eenvoudige
methode was ook goed bruikbaar voor onderzoek van kaas op nitraatgehalte.
Bij het onderzoek naar de oorzaken van verschillen in oplossnelheid van verschillende fabrikaten melkpoeder, dat in samenwerking met de Rijkszuivelconsulent voor
melkprodukten wordt uitgevoerd, werd een methodiek ontwikkeld waarmee thans ook
de primaire oorzaak van een min of meer goede oplossnelheid (instanteigenschappen)
kan worden aangegeven. Het op de markt verschijnen van enkele typen van „instant"melkpoeder van Nederlands fabrikaat was aanleiding te zoeken naar een betere
methode voor de bepaling van de oplossnelheid. De bestaande methoden geven of
een grote oplossnelheid gepaard met een geringe gradering, of slechts één factor die
deze snelheid medebepaalt. Een verandering in de werkwijze met de bekende apparatuur, voorgeschreven in de methode van het American Dry Milk Institute, waarbij
thans 3 sec wordt geroerd en na 30 sec gezeefd, deed de instanteigenschappen van de
huidige instantpoeder goed tot hun recht komen.
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In verband met de sinds november 1964 in de Botercontrolebeschikking 1957 opgenomen eis dat coliachtige micro-organismen in boter afwezig moeten zijn, werd hun
levensduur in boter nagegaan. Deze bedraagt ten minste drie maanden.

Werkgroep Hygiënische Melkwinning

TNO

Begonnen werd met een onderzoekproject, waarbij door het Rubberinstituut TNO
een aantal tepelvoeringen is vervaardigd, die door het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek „Schoonoord" melktechnisch worden beproefd en waarvan de bestendigheid tegen verschillende reinigings- en desinfectiemiddelen door de werkgroep wordt
nagegaan.
In samenwerking met het Rijkszuivelstation is een groot aantal plastic melkslangen
op samenstelling gecontroleerd. In enkele slangen werden bestanddelen aangetroffen,
welke minder gewenst geacht moeten worden, terwijl in andere slangen het gehalte
aan weekmakers zeer hoog bleek te liggen.
Bij het voortgezette onderzoek naar de invloed van het gekoeld bewaren van de
melk op de boerderij op de kwaliteit van de melk, werd vooral aandacht besteed aan
de apparatuur voor de kleine veehouderijbedrijven. Bij het gebruik van dompelkoelers op grote bussen van 200 liter inhoud, kon het koeleffect aanmerkelijk verbeterd
worden door het aanbrengen van een tijdschakelaar.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van het gebrek rans in melk maakte het waarschijnlijk dat het gebrek in de melk van bepaalde koeien voorkomt, maar de behandeling van de melk kan van invloed zijn op de mate waarin het gebrek zich ontwikkelt.
In samenwerking met de Afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool werd het
onderzoek naar erfelijke invloeden op het celgehalte van de melk voortgezet. Daarnaast werden gegevens verzameld over de invloed van de wijze van melken op het celgehalte.
In de loop van 1965 werden weer enkele reinigings- en ontsmettingsmiddelen op
hun werking beproefd. Een nieuw ontwikkeld gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel werd afgekeurd.
Het onderzoek naar het materiaal en de constructie van melkleidingen met het oog
op de reiniging en desinfectie daarvan werd voortgezet. Het ligt in de bedoeling daarover in 1966 een rapport uit te brengen.
Op een praktijkbedrijf werd een wasautomaat voor het reinigen en ontsmetten van
een melkleidingsinstallatie beproefd.

Commissie Onderzoek Boerenkaas

TNO

Bij de proeven over dagkaasbereiding op praktijkbedrijven werd de voorlopige indruk
verkregen, dat het bewaren van de avondmelk bij 8°C een betere waarborg voor de
kwaliteit van het oplegzuivel geeft dan het bewaren bij 13°C.
Het onderzoek over de bruikbaarheid van diepvrieszuursel bij de boerenkaasberei180

ding liet nog geen conclusie toe, omdat de gegevens van de keuringen op oudere leeftijd pas in 1966 ter beschikking komen. De cijfers van de keuring op een leeftijd van
7 weken lieten weinig verschil zien tussen de kwaliteit van kaas, bereid met diepvrieszuursel en die, bereid met gewoon zuursel.
De proefnemingen met de door het Ned. Instituut voor Zuivelonderzoek ontworpen nieuwe kaastobbe, die ten doel heeft tot een verlichting van de arbeid bij het
kaasmaken te komen, werden voortgezet.
Begonnen werd met een onderzoek over de bereiding van kaas uit lang bewaarde
(24 tot 36 u u r ) , diepgekoelde (4°C) melk. De tot nu toe verkregen gegevens geven
de indruk, dat de kwaliteit van dergelijke kazen niet minder is dan die, welke wordt
bereikt bij kaas, die uit vermaalde melk (avondmelk gekoeld op 4°C) wordt gemaakt.
De consistentie is echter nog een probleem, dat nader onderzoek vraagt.
Tevens werd begonnen met proeven over de invloed van de hoeveelheid water, die
bij het opwarmen van de wrongel wordt gebruikt, op de pH van de kaas, en de invloed van deze pH op de kwaliteit van oplegkaas.

Afdeling Zuivelbereiding

en Melkkunde van de

Landbouwhogeschool

Van de inzichten die werden verkregen bij het theoretisch onderzoek over lichtverstrooiing — een studie die voorlopig werd afgesloten — werd gebruik gemaakt bij de
onderzoekingen naar mogelijkheden tot mechanisatie en automatic van methoden ter
bepaling van het vetgehalte van melk en de onderzoekingen over het homogeniseren
van melk.
De resultaten van het onderzoek over turbidimetrische methoden ter bepaling van
het vetgehalte van melk waren veelbelovend. Thans wordt gewerkt aan de ontwikkeling van apparatuur, geschikt voor het analyseren van grote aantallen monsters melk.
Intussen werd het onderzoek over refractometrische methoden ter bepaling van het
vetgehalte van zuivelprodukten voortgezet; vooral voor het onderzoek van melkpoeder lijkt de uitgewerkte methode bruikbaar te zijn.
Het onderzoek over mogelijkheden tot het tellen en meten van kleine lichamen in
melk, met name vetbolletjes en zgn. cellen, werd intensief voortgezet, waarbij zowel
van een Coulter Counter als van microscopische methoden gebruik wordt gemaakt.
De vorengenoemde methoden werden toegepast bij het onderzoek naar het mechanisme van de homogenisatie van melk en naar de resulterende grootte-verdeling van
de melkvetbolletjes.
Enkele aanvullende dilatometrische studies werden uitgevoerd bij melkvet in zijn
oorspronkelijke staat in de melk (vetbolletjes). Daarnaast werd een onderzoek verricht over de brekingsindex van afzonderlijke vetbolletjes van melk van individuele
koeien. Hierbij werden duidelijke verschillen gevonden, welke het resultaat van oudere
onderzoekingen bevestigen, dat een zeer grote variatie in samenstelling en derhalve in
smelteigenschappen van de afzonderlijke vetbolletjes voorkomt.
Het onderzoek naar het optreden van de zgn. spontane oxydatiesmaak in melk
werd afgesloten. Uit de resultaten mag worden geconcludeerd dat eigenlijk niet van
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het genoemde verschijnsel kan worden gesproken, omdat het steeds geïnduceerd wordt
door een koperbesmetting van buitenaf. Wel bleek melk van individuele koeien in
verschillende mate gevoelig te zijn voor het optreden van de smaakafwijking bij koperbesmetting.
Aan bijzondere kaassoorten werd voortdurend aandacht besteed.
Bij het onderzoek naar de rijping van kazen met een korstflora, met name de in het
laboratorium ontwikkelde meshanger, werd vooral aandacht besteed aan het bacteriologisch aspect.
Het bestuderen van microstructuur van kaas en kaaskorst werd voorlopig afgesloten met een publikatie. Begonnen werd met een studie van de invloed van factoren
als pH, zoutconcentratie en eiwitafbraak op de microstructuur. Een eveneens begonnen onderzoek over de samenhang van het zuivel en de samenkleving van de wrongeldeeltjes staat hiermede in verband. Met het bestuderen van de penetratie van zout in
de kaas werd eveneens aangevangen, waarbij het voorkomen van het gebonden water
in kaas werd betrokken. Oriënterend onderzoek werd verricht over het gedrag van het
Ca-caseïnaatfosfaatcomplex tijdens het „smelten", zoals dit bij de smeltkaasfabricage
plaatsvindt.
Ten slotte werd medewerking verleend aan een onderzoek naar de mogelijkheden
om het vochtgehalte van boter in continubereiders te regelen door middel van extinctiemeting van microgolven.
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L A N D B O U W E C O N O M I E EN S O C I O L O G I E

Landbouw-Economisch

Instituut

Een rapport over de betekenis van de zuivelindustrie en de rundveehouderij voor de
Nederlandse economie, waarbij gebruik werd gemaakt van de input-outputanalyse,
kwam gereed.
Het onderzoek ten behoeve van een prognose van produktie, buitenlandse handel
en verbruik van agrarische produkten in Nederland voor de jaren 1970 en 1975 vond
voortgang, evenals het onderzoek naar de handels- en verwerkingsmarges van landbouwprodukten. In het kader van het onderzoek naar produktie, consumptie, in- en
uitvoer van landbouwprodukten in de EEG-landen, Engeland en Denemarken, werd
een rapport uitgebracht over granen in de EEG 1950—1965, alsmede een rapport
over tomaten, sla en komkommers in de EEG, Engeland en Denemarken. Voorts
kwam een verslag gereed over de Westduitse landbouw in vergelijking met die van
Nederland.
De resultaten van het onderzoek naar het gebruik van inlands zaaghout werden gepubliceerd. Het onderzoek naar de houtverduurzamingsbedrijven werd voortgezet.
Het financieringsonderzoek op land- en tuinbouwbedrijven vond voortgang. Een
verslag over de financiering van de tuinbouw in 1962 kwam gereed.
Op socio-economisch gebied werd begonnen met een onderzoek over het agrarische
verenigings- en coöperatiewezen. In het kader van het onderzoek naar de agrarische
structurele ontwikkeling werden twee rapporten gepubliceerd over de generatiewisseling in de landbouw (bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening en vererving). Het
onderzoek over de positie van landarbeiders werd voortgezet; een rapport over de
landarbeiders in de weidegebieden kwam gereed. Evenals vorig jaar werden ten behoeve van de Cultuurtechnische Dienst voor een aantal ruilverkavelingsgebieden sociaaleconomische schetsen samengesteld. In samenwerking zowel met de landbouw- als
met de tuinbouwvoorlichtingsdienst werden enkele onderzoekingen verricht in het
kader van streekverbeteringsprojecten. Het onderzoek inzake de boerenzoons, alsmede het onderzoek met betrekking tot de kleine boeren op de zandgronden werden
voortgezet; een rapport over het boerenzoonsvraagstuk in de Noordbrabantse zanden rivierkleigebieden kwam gereed.
De gebruikelijke voorcalculaties over de rentabiliteit van groepen gemengde, akkerbouw- en weidebedrijven werden ook dit jaar opgesteld. De kostprijsrapporten (voor183

calculaties 1965) voor varkensvlees, eieren en braadkuikens, waarin tevens bedrijfseconomische beschouwingen zijn opgenomen, kwamen gereed. In het kader van het
methodologisch onderzoek inzake lineaire programmering werden enige bedrijfsplannen voor individuele akkerbouwbedrijven opgezet; een onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstellen van plannen voor individuele weidebedrijven is aangevat.
Met behulp van lineaire programmering werd een bedrijfsmodel opgesteld voor een
veenkoloniaal akkerbouwbedrijf. Het onderzoek naar de mogelijkheden van melkverwerking op het landbouwbedrijf vond voortgang; een rapport over de perspectieven
van de boerenkaasbereiding werd gepubliceerd. In het kader van het bedrijfseconomische onderzoek van loonwerkbedrijven en werktuigencoöperaties, werd een rapport
over de kosten van loonwerk op de zandgronden uitgebracht. Met behulp van de
methode der factoranalyse werd een aantal bedrijfsvergelijkende onderzoekingen uitgevoerd. Gereed kwamen o.a. een onderzoek naar de inkomensverschillen op weidebedrijven in de randstad Holland, een onderzoek in enkele komgrondgebieden en een
onderzoek in het tuinbouwcentrum Berkel en Rodenrijs.
In het verslagjaar zag een zgn. gewassenstudie over zaai-uien het licht. Hierin worden de resultaten beschreven van een onderzoek over de algemeen economische, bedrijfseconomische en teelttechnische aspecten. Dit werk werd in samenwerking met
het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten verricht. Andere
gewassenstudies zijn onder handen. Ook werden wederom een aantal rentabiliteitsoverzichten van tuinbouwprodukten en enkele kostprijsrapporten uitgebracht. Het
„Bedrijfseconomisch Vademecum" werd uitgebreid met enige normbladen, o.a. betrekking hebbende op de vermogensbehoefte bij enkele bedrijfstypen, op kostprijzen
en op morellen, kersen en pruimen. Het onderzoek over de bloembollenteelt en dat
over de boomkwekerijprodukten vond goede voortgang.
Een overzicht over de rentabiliteit van de verschillende takken van de visserij over
het jaar 1964 (nacalculaties) kwam gereed. Gedetailleerde rentabiliteitsonderzoekingen verschenen o.a. over de IJsselmeervisserij, de kleine zeevisserij en de mosselcultuur. Bij het onderzoek over de prijsvorming van verse haring ten behoeve van de
EEG werd goede voortgang gemaakt.
Een onderzoek naar de invloed van economische blokvorming op de internationale
handelsstromen van verse eieren nadert zijn voltooiing.
In OESO-verband werd medewerking verleend aan een produktiefunctie-onderzoek voor koemelkproduktie. Ten slotte werd in opdracht van de EEG een onderzoek
verricht naar de veevoederprijzen in de EEG en tevens naar de mogelijkheden voor
het opstellen van een wiskundig prognosemodel voor de varkensproduktie.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
De Commissie „Nieuwe Bedrijfssystemen in de Landbouw" publiceerde de gereedgekomen rapporten van de studiegroepen melkveehouderij en gemengde zandbedrijven. Het derde rapport van de studiegroep akkerbouw over de teelt van tuinbouwgewassen op akkerbouwbedrijven zal in 1966 verschijnen.
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Met betrekking tot het onderzoek op studiebedrijven met nieuwe bedrijfssystemen
werd o.a. gerapporteerd over de resultaten van enkele groenteteelten op akkerbouwbedrijven, de invloed van het maaidorsen op akkerbouwbedrijven in Groningen en de
ontwikkeling en de economische betekenis van de kalvermesterij. In een vergevorderd
stadium van voorbereiding zijn rapporten over de rentabiliteit van eigen graan- en
drooginstallaties op akkerbouwbedrijven, de melkveehouderij op 16 loopstalbedrijven,
economische aspecten van zomerstalvoedering, varkensfokkerij in grote eenheden en
de te verwachten ontwikkeling van de varkens- en pluimveehouderij.
Daarnaast is in het bijzonder aandacht besteed aan het onderzoek van samenwerkingsvormen, grote akkerbouwbedrijven, het éénmans akkerbouwbedrijf, „gemengde" zandbedrijven zonder melkveehouderij, het melkveehouderijbedrijf op basis van
uitsluitend hooi of kuil als ruwvoer, de technische en economische aspecten van het
tijdstip van maaien bij de voederwinning op grasland, de economische aspecten van
de melkveehouderij in de Verenigde Staten, de relatie tussen voeding en groei op
rundveemesterijbedrijven, het al of niet gecombineerd fokken en mesten van varkens
op één bedrijf en het houden van leghennen in batterijen.

Instituut voor

Bodemvruchtbaarheid

Met behulp van een lineair programmeringsmodel werd voor een Drents gemengd bedrijf met gefixeerde produktieomstandigheden de rentabiliteit van een bemesting met
stikstof berekend. Hoewel dit model nog als te eenvoudig wordt beschouwd, werden
toch enkele interessante resultaten verkregen.
Gevonden werd dat de beschikbare hoeveelheid arbeid in bepaalde perioden, de
vruchtwisseling en de technische uitrusting van het bedrijf van invloed waren op de
rentabiliteit van de stikstofbemesting. Opvallend was dat in dit geval met ca. 100 kg
stikstof per ha een hoger saldo werd verkregen dan met een, twee of drie maal zo
zware bemesting.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

Het economische onderzoek, dat binnen de dienst wordt verricht, is hoofdzakelijk
op drie doeleinden gericht.
In de eerste plaats betreft dit de rentabiliteitsberekening van ruilverkavelingen.
Hierbij zijn naast de berekeningen „vooraf', in een aantal gebieden verkenningen
verricht om na te gaan, hoeverre „achteraf' het effect van de cultuurtechnische ingreep berekend kan worden. Aan deze nacalculaties zijn evenwel bijzondere moeilijkheden verbonden. Enerzijds ontbreken vaak de exacte gegevens van de uitgangstoestand, anderzijds bestaat ook geen nulobject ter vergelijking. Bovendien is hierbij in
verband met de lange duur van de cultuurtechnische verbeteringen een lange waarnemingsperiode noodzakelijk.
In de tweede plaats richt het economisch onderzoek zich op de in de toekomst te
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verwachten landbouwstructuur. Hoewel de ontwerper van een ruilverkavelingsplan
altijd rekening zal moeten houden met de huidige situatie, maakt eerst een betrouwbare en concrete informatie over de te verwachten structuur een wel doordacht plan
mogelijk. Dit probleem, nl. het maken van een plan, dat de landbouw direct reeds
voordelen geeft, maar dat ook nog zal voldoen aan in de toekomst te stellen eisen,
speelt sterk in gebieden met vele kleine bedrijven. Om die reden werd daarom dienaangaand een onderzoek uitgevoerd in de ruilverkaveling Wanroy in Noord-Brabant.
De resultaten van deze studie wezen uit, dat bedrijven met een vrij kleine oppervlakte grond ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid kunnen bieden en dus
bestaansrecht hebben, indien de ondernemer kans ziet een deel van zijn arbeid rationeel aan te wenden in niet aan de grond gebonden produktietakken. De ruilverkaveling kan ertoe bijdragen, dat het werk op het land minder uren vraagt, zodat de vrijkomende arbeid voor de niet aan de grond gebonden produktietak kan worden aangewend. Daarnaast zullen in deze gebieden bedrijven ontstaan met vrijwel alleen aan de
grond gebonden produktie, te weten veehouderij en akkerbouwbedrijven met een
oppervlakte van tenminste 25 resp. 30 ha als eenmansbedrijf.
In de derde plaats richt het economisch onderzoek zich op de vraag welk plan optimaal is van een reeks alternatieven. Het gaat er hierbij om het punt te vinden tussen
over- en onderinvestering. De netto baten, die een investering oplevert, vormen de
maatstaf. Het berekenen op bedrijfseconomische basis van de baten van een bepaalde
investering is evenwel niet eenvoudig. In dit kader werd een aantal studies verricht.
Een voorbeeld vormt de studie in de ruilverkaveling Niedorperkogge (Noord-Holland), waarin de bedrijfseconomische baten van het dichten van diepe greppels werden berekend. In de ruilverkavelingen Gaasterland (Friesland) en Meeden-Scheemda
(Groningen) werden onderzoekingen gedaan ten aanzien van de optimale kavelconcentratie, waarbij het ging om de vraag, bij welke verkavelingssituatie het verplaatsen
van bedrijven baten gaat opleveren.
Instituut voor

Tuinbouwtechniek

Er werd een enquête gehouden op een aantal bloembollenbedrijven, die tot doel had
de huidige stand van de mechanisatie in de bloembollenteelt na te gaan. Tevens
werden basisgegevens verzameld betreffende de kosten van afschrijving en onderhoud
van rooi- en plantmachines in de bloembollenteelt. De gegevens zullen dienst doen
bij een onderzoek over de mechanisatie in deze teelt.
Het onderzoek over de mechanisatie van de vollegrondsgroenteteelt te Venlo-Horst
werd voortgezet met een mechanisatie-opzet, waarbij ook de verzorging van gewassen
met een vierwielige trekker plaatsvindt.
Ontwikkelingen in de technische uitrusting van de verwarmingsinstallaties maakten
het noodzakelijk een nieuwe kostenvergelijking van verwarmingsmethoden op te
stellen. In deze nieuwe opzet is het onderzoek beperkt tot verwarmingsinstallaties,
die gestookt worden met olie 3500 sec. en aardgas. In afwijking met het vorig onderzoek werd thans ook het grondstomen bij de berekening van de stookkosten betrokken.
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Begonnen werd met een onderzoek over de opzet en de indeling van glasbedrijven,
met het doel de technische, economische en arbeidskundige aspecten van deze bedrijven te leren kennen om zodoende tot een juiste bedrijfsopzet, lagere produktiekosten en een vereenvoudiging van het werk te komen.
Nagegaan werd het aantal werkbare dagen, dat gemiddeld per seizoen voor het
snoeien van vruchtbomen ter beschikking staat. Het onderzoek over de mechanisatie
in de bloembollenteelt werd in samenwerking met verschillende rijkstuinbouwconsulentschappen voortgezet. Een aantal bedrijven is uitgekozen voor toetsing van de
tot dusver vastgestelde normen. Veel aandacht is besteed aan het verzamelen van
arbeidsgegevens.
Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwprodukten

Een onderzoek werd ingesteld naar de kosten van het verkoopklaarmaken van groente
en fruit in supermarkten. Bij decentrale verpakking wordt hieraan ongeveer 5 8 %
van de arbeidstijd besteed of 35 manuur per f 1.000,— omzet. Bij centrale voorver«
pakking zijn de kosten te verminderen van 11,8 et (bij omzet van f 500.000,—)
tot 7,5 et (bij omzet van f 3.000.000,—) per verpakking. Naast de jaaromzet bepaalt ook de soort verpakking de kosten, bijv. bij 1000 bedrijfsuren kosten appelen
op schaaltjes 11,5 et per verpakking, in netten 6,3 et en in polytheen zakjes 4,6 et.
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het bedrijseconomisch ondersoek was o.a. gericht op de kosten van het rooien van
oude hoogstam- en struikvormboomgaarden en op de kosten van vervoer van fruit
van het bedrijf naar de veiling. Er werd een begin gemaakt met het onderzoek naar
de opbrengsten van aardbeien in kassen.
In samenwerking met de Planteziektenkundige Dienst werd een proefveld ter bestudering van de economische betekenis van virusziekten bij appel aangelegd.
Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het in opdracht van het Produktschap voor Siergewassen verrichte kostprijsonderzoek van een groot aantal Boskoopse gewassen kwam gereed. Het structuuronderzoek
van Zundertse kwekerijen kon worden afgesloten.
Het opbrengst- en sortimentsonderzoek van rozekwekerijen in Lottum werd gepubliceerd, evenals een globale produktiekostenberekening van vaste- en rotsplanten.
Begonnen werd met een onderzoek naar de opbrengsten van rozen in Noord-Brabant.
Afdeling Landbouwstatistieken

van het Centraal Bureau voor de Statistiek

De Landbouwtelling in mei omvatte de gebruikelijke vragen omtrent het agrarisch
grondgebruik, de geteelde gewassen en de samenstelling van de veestapel. De rubrieken betreffende de agrarische arbeidskrachten, de melkmachines en de land- en
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tuinbouwtrekkers werden in mei 1965 niet opgenomen met het oog op de uitgebreide
arbeidskrachten- en werktuigentelling, welke in december 1965 plaatsvond. In het
kader van het EEG-wijnbouwkadaster werd de telling uitgebreid met een speciale
enquête van de oppervlakte druiven naar rechtsvorm van de beteelde grond en naar
ouderdom van de aanplant.
Evenals verleden jaar werd in juli een telling gehouden van de oppervlakte groenten in de open grond, waarbij tevens werd gevraagd naar de omvang van de contractteelt voor de verwerkende industrie.
Voorts werden weer aanvullende tellingen van de groenteteelten onder glas gehouden in februari en september. De februaritelling omvatte ook enige vragen omtrent de teelten van freesia's, tulpen en narcissen.
Wat de Landbouwtelling in december 1965 betreft, deze omvatte in de eerste
plaats de gebruikelijke vragen omtrent de oppervlakte stoppelgewassen, uitgezaaide
wintergewassen en de samenstelling van de veestapel. Voorts vond een uitgebreide
arbeidskrachten- en werktuigentelling plaats. De werktuigentelling zal eenzelfde informatie geven als die van mei 1960 met dien verstande, dat nu voor het eerst gegevens beschikbaar zullen komen van de oppervlakte granen, aardappelen en suikerbieten welke zijn geoogst met moderne oogstmachines en wel gesplitst naar de verschillende rechtsvormen waaronder deze machines worden gebruikt. De arbeidskrachtentelling werd ten opzichte van die van december 1962 in zoverre gewijzigd, dat bij
de vaste arbeidskrachtentelling deze keer niet is gevraagd naar het gevolgde landen tuinbouwonderwijs. Voorts is het werk, verricht door loonwerkers en hun helpers
alsmede door het personeel in dienst van werktuigencoöpeaties, niet meer door de
bedrijven opgegeven waar de arbeid is gepresteerd, maar rechtstreeks door de loonwerkers en coöperaties.
Met behulp van de steekproef „Landbouwproduktie" kon het verloop van de
rundvee-, varkens- en hoenderstapel gedurende het jaar wederom worden afgeleid.
In het kader van deze steekproef werd ook dit jaar een onderzoek ingesteld naar het
graslandgebruik en de aangewende hoeveelheid stikstofmeststoffen op grasland.
Het prognosesysteem van het aantal slachtvarkens werd herzien. Bij dit nieuwe
systeem dienen de uitkomsten van de steekproef „Dekkingen van varkens" voornamelijk ter bepaling van de verhouding van het aantal dekkingen van maand tot
maand. De absolute hoogte van het aantal dekkingen wordt in hoofdzaak bepaald
aan de hand van de gedekte zeugen, welke gegevens worden verzameld bij de steekproef „Landbouwproduktie".
De tweede Nederlandse bosstatistiek werd in de loop van 1965 voltooid. Thans
zijn van deze statistiek 8 delen verschenen.
Ten behoeve van de „Statistiek van het bodemgebruik" werden door de Topografische Dienst de oppervlakte en de gebruiksverdeling van 885 gemeenten volledig
gemeten.
De statistiek van de bedrijfsuitkomsten zal in de toekomst niet meer worden
berekend uit fiscale bedrijfsgegevens, maar op basis van bedrijfseconomische exploitatierekeningen worden bepaald.
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Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

Het verscheidene jaren gevergd hebbende onderzoek naar de oude plattelandscultuur
werd afgesloten met de vastlegging van de resultaten in een dissertatie. Eveneens
afgesloten werd de studie over de ontwikkeling van het gezin van de Zuidafrikaanse
boeren. Deze studie werd gepubliceerd als „Een eeuw boerenleven in Z.0. Transvaal".
Van de reeds lopende onderzoekingen werden ten aanzien van dat naar de veranderingen in grondgebruik en beroep in een ruilverkavelingsgebied de gegevens
uit een gehouden interview-campagne verwerkt en de voorlopige uitkomsten, evenals
die over de grondgebruikers met hoofdberoep buiten de landbouw, getoetst aan de
ambtelijke statistiek. Betreffende het onderzoek naar de openluchtrecreatie in plattelandsgebieden, dat in twee delen uiteenvalt —• de houding van de bevolking van
plattelands(recreatie)-gebieden ten opzichte van de recreatieve ontwikkeling en het
recreantengedrag in deze gebieden — valt te zeggen dat door middel van enquêtes
in een Fries en een Noordbrabants recreatiegebied de materiaalverzameling plaatsvond. Tevens werden waarnemingen verricht over het gedrag van de recreanten.
De onderzoekingen naar de selectieve aspecten van de plattelandsemigratie en de
waardering van dorpen in de gemeente Borger verkeerden in het rapportagestadium.
De gegevens, die in 1964 in verschillende delen van het land verkregen waren over
de houding van de plattelandsbevolking tegenover de schaalvergroting ten plattelande
werden in statistische bewerking genomen. In de bewerkingsfase verkeerde ook het
materiaal, dat in verschillende Achterhoekse gemeenten was verzameld over het
leiderschap van de boeren in plattelandssamenlevingen. Gereed kwam de statistische
bewerking van het onderzoek naar de sociale positie van de landarbeiders in de
Noordoostpolder.
Bij de voorlichtingsdienst werden de laatste gegevens verzameld en bewerkt betreffende de communicatie tussen het landbouwkundig onderzoek en de landbouwvoorlichting, een onderzoek dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO wordt uitgevoerd.
Aan het omvangrijkste project van de demografische ontwikkeling van alle Nederlandse gemeenten in de periode 1850-1960 werd voortgewerkt. Hetzelfde geldt voor
het onderzoek „Boer en Overheid", waarbij vooral wordt gezocht naar de sociologische factoren, die van invloed zijn op de houding van de boeren tegenover het
landbouwbeleid.
Het onderzoek naar de sociologische achtergronden van de echtscheiding in Nederland kreeg een uitbreiding in die zin, dat het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek beschikbaar gestelde grondmateriaal betreffende alle gescheidenen in 1962
geschikt gemaakt werd voor een diepergaande statistische analyse. Verwacht wordt
dat zodoende tot een bevredigender interpretatie van de gegevens te komen is dan
eerst mogelijk leek.
Twee onderzoekingen werden aangevangen. Op verzoek van het bestuur van de
Landbouwhogeschool werd een onderzoek ingesteld naar de achtergronden van de
studiekeuze bij de eerstejaarsstudenten. Gegevens hiervoor werden verkregen via een
enquête onder alle eerstejaarsstudenten en door middel van interviews bij een steek189

proef uit deze categorie. Ook werd gestart met een studie van het zgn. gedwongen
huwelijk in Nederland. Getracht wordt de invloed van sociologische factoren als
godsdienst, ontwikkelingspeil en sociaal als ook geografisch milieu op de frequentie
van het gedwongen huwelijk na te gaan. Het feitelijk beeld van de omvang, die dit
verschijnsel per gemeente aanneemt, werd reeds verkregen.
Voorts werd op verzoek van de EEG meegewerkt aan twee onderzoekprojecten op
agrarisch- sociologisch terrein. Zowel van het onderzoek naar de regionale aspecten
van de omvangsontwikkeling der agrarische beroepsbevolking als dat naar de structurele ontwikkeling in de landbouw kwam het Nederlandse deelrapport gereed.

Afdeling Landbouwhuishoudkun.de van de Landbouwhogeschool
Op het gebied van de landbouwhuùhoudkunde werd onderzoek gedaan over de
deelneming aan de huishoudelijke voorlichting in een bepaalde gemeente; verder
werd een overzicht gemaakt van de samenstelling van twee plattelandsvrouwenorganisaties in de Alblasserwaard.
Voorts ging de aandacht naar de aanschaffingen in de gezinshuishouding, die verband houden met de overschakeling op aardgas; begonnen werd met de uitwerking
van de verzamelde gegevens.
Er werd een vergelijking gemaakt van de slijtage in een trommelwasmachine en
een pulsatorwasmachine met proefdoeken alleen en met proefdoeken in combinatie met
badstofdoeken.
Voorbereidingen werden getroffen voor een onderzoek over de uitdroging in koelkasten van levensmiddelen, al dan niet verpakt.
Ten aanzien van de woning en haar bewoning werd een begin gemaakt met twee
sociaal-wetenschappelijke onderzoekingen, die een verkennend experimenteel karakter
dragen. Een onderzoek naar de „image van het wonen in de hoogbouw" heeft tot
doel het verkrijgen van inzicht in de waardering van een aantal nieuwe woonvormen,
mede in vergelijking met reeds langer bekende vormen; daarnaast wordt getracht een
inzicht te krijgen in de bij de proefpersonen levende betekenis en verwachtingen
van het wonen in hoogbouw en in de invloed die uitgaat van het bekend zijn met
nieuwere woonvormen op deze waardering, betekenis en verwachtingen. Hierbij werd
gebruik gemaakt van fotomateriaal, diaprojectie en semantische differentiaaltechniek.
Daarnaast is een onderzoek verricht naar de behoefte en de functies van het zgn.
„tuin-balkon" bij hoogbouwflats, waarbij naast bewoners van hoogbouwflats ook die
van ééngezinshuizen zijn geïnterviewd.
Voorts werd begonnen met een breed opgezet onderzoek inzake de keuken met
betrekking tot de industriële woningbouwontwikkeling. In samenwerking met het
Centrum voor Architectuuronderzoek van de Technische Hogeschool te Delft werd
een eerste experimentele verkenning uitgevoerd naar het menselijk gedrag in een
drietal daarvoor ontworpen en gebouwde ruimten, waarbij de proefpersonen met behulp van camera's werden geobserveerd.
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Verder werden een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling op het gebied van
de industriële woningbouw in verband met enige ervaringen ten aanzien van de bewoning in geprefabriceerde woningen en een verkenning naar het belang van de tot
de onmiddellijke omgeving van de woning behorende buitenruimte.
Wat de voeding en voedselbereiding betreft werd het onderzoek over het thiamineriboflavine- en ascorbinezuurgehalte van groenten bereid op grote keukenschaal en
huishoudelijke schaal afgesloten. Hetzelfde gold voor het onderzoek over de visconsumptie in de gemeente Arnhem en de houding van Arnhemse huisvrouwen ten opzichte van vis.
Over de onderzoekingen betreffende de voeding van bosarbeiders en die betreffende het vitamia A- en caroteengehalte in het bloed van psychisch gestoorden zijn
publikaties in voorbereiding.
Het onderzoek over de invloed van de kleur van het toegepaste licht op het smaakonderscheidingsvermogen werd herhaald onder sterk gestandaardiseerde omstandigheden.
Het in nauwe samenwerking met de Afdeling Algemene en Technische Biologie
van de Technische Hogeschool te Delft uitgevoerde onderzoek inzake de invloed van
koken op het binnendringen van spijsverteringssappen in planteweefsels en in geisoleerde cellen, maakt goede vorderingen.
Nieuw opgezet werden onderzoekingen over de kennis van voedingsleer van
Rhenense huisvrouwen en een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van hoogfrequente verhitting bij de voedselbereiding.
In voorbereiding was een onderzoek naar de voedingswaarde van aardappelchips.
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Volksvoeding werden nieuwe
mogelijkheden onderzocht voor elektroforese van aardappeleiwitten in verband met
de bepaling van de biologische waarde van verschillende eiwitten.
Het onderzoek op het gebied van de textiel betrof in de eerste plaats een verdere
uitwerking van de vergelijking van de verschillende methoden voor fluïditeitsbepaling en de automatisering van de meting van de vezeldikte. Het onderzoek over de
chemische modificatie van katoen en wol werd voortgezet. Nagegaan werd welke
invloed een stoombehandeling bij verschillende omstandigheden uitoefent op dikte en
krimp van wollen en polypropyleen dekens.
Begonnen werd met een onderzoek naar de geschiktheid van verschillende katoensoorten voor no-iron behandeling en met een onderzoek naar de verviltingskrimp
van wol bij het wassen onder verschillende omstandigheden. Voorts werd een begin
gemaakt met een proef, waarbij de chemische en mechanische slijtage van lakens,
veroorzaakt door het gebruik en door het wassen, wordt bepaald.
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SPECIALE

ONDERZOEKINGEN

Instituut voor Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het onderzoek is in grote lijnen te groeperen in twee gedeelten. Enerzijds houdt het
zich bezig met problemen waarvan de oplossing direct van belang is voor de grondgebuikers. Hieronder vallen de onderzoekingen ten behoeve van het wildbeheer en
de insektenplagen in de bossen, verder de thans afgesloten onderzoekingen over de
invloed van windschermen op de oogst van de cultuurgewassen, die in de buurt zijn
aangeplant en diverse onderzoekingen betreffende bodemfauna en flora. Anderzijds
heeft het onderzoek ten doel aan de vorengenoemde onderzoekingen een bredere
basis te geven. Hierbij moet worden gedacht aan het onderzoek naar de oorzaak van
schommelingen in de bevolkingsdichtheid van dieren (populatiedynamica), en naar
diverse onderzoekingen op bodembiologisch en landschapsecologisch gebied.
De resultaten van het tot de eerste categorie behorende onderzoek over insektenplagen in bossen werden vermeld onder het hoofdstuk Bosbouw.
Bij het onderzoek over vogelplagen waren vooral de spreeuw en de mus betrokken.
Waarschijnlijk zijn vooral jonge spreeuwen, die een begin met de trek hebben gemaakt, de veroorzakers van de last in de boomgaarden. Wat de mussen betreft wordt
nagegaan hoe groot de schade is die ze veroorzaken en uit welke leeftijdsklassen de
zwermen bestaan. Op vliegvelden wordt onderzocht, waarom bepaalde vogels zich
zo lang in en om de vliegvelden ophouden.
Op het gebied van het wildbeheer werd nagegaan welke grassoorten de voorkeur
bij edelherten genieten, om deze wetenschap te gebruiken bij het aanleggen van voederakkers. Uit de bij reeën verkregen gegevens bleek dat de kwaliteit van het gewei
omgekeerd evenredig is met de bevolkingsdichtheid. Wil men mooie geweien hebben,
dan dient men te zorgen voor een niet te groot aantal reeën per oppervlakte-eenheid.
Een hazensterfte in de nieuwe polders bleek te worden veroorzaakt door insekticiden.
Het onderzoek over waterwild en jachtvogels gaf dit jaar geen direct bruikbare
resultaten.
Ten aanzien van het bodembiologisch onderzoek kan een langzame groei van het
inzicht in de samenhang in de zo ingewikkelde levensgemeenschap van de bodem
worden waargenomen. Er komt meer kennis over de invloed van de fauna op de omzetting van organische stof, over de interactie tussen schimmels en bacteriën en over
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de invloed die de samenstelling van de bodem hierop heeft. Het onderzoek bevestigde
de elders verkregen gegevens, dat bossen evenveel organische stof produceren als
landbouwgronden.
Veel onderzoek is verricht over de invloed van wormen op de vruchtbaarheid van
de grond en over de vestiging van wormen op de maagdelijke gronden.
Het populatie-dynamisch
onderzoek leverde voor het merendeel resultaten, die
een belangrijke bijdrage zullen kunnen leveren voor de ontwikkeling van een harmonische bestrijding van insektenplagen in het algemeen.
Afdeling Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

Het bodemmicrobiologische onderzoek bleef gericht op de interrelatie tussen de
bodemmicroben en hogere planten. In studie waren de invloed van het licht op de
knolvorming bij leguminosen, de invloed van fosfaat op de stikstofbinding bij lupinen,
evenals de stikstofbinding van klaver in zure gronden.
Het onderzoek van de symbiontische stikstofbinding bij niet-leguminosen (els,
Podocarpus casuarina) werd in twee publikaties vastgelegd, resp. over in vitro cultuur van wortelknolweefsel van elzen en stikstofbinding in wortelknolletjes van
Podocarpus.
Het vóórkomen van vrijlevende stikstofbindende organismen op de levende bladeren van gras werd in de Ivoorkust bestudeerd en in het laboratorium te Wageningen
in nader onderzoek genomen. Een publikatie verscheen over stikstofbinding door
een microbiële vegetatie voorkomende op het oppervlak van geïsoleerde bladeren,
die in stikstofarm milieu worden gekweekt. Voorts werd een begin gemaakt met de
studie der stikstofbinding door blauwwieren.
Studies over de morfologie en de fysiologie van grondarthrobacters vonden hun
beslag in een publikatie. Het onderzoek wordt voortgezet. De resultaten van een
studie betreffende de vorming, de structuur, de functie en het metabolisme van intercellulaire Polysacchariden van grondarthrobacters werden voor publikatie gereedgemaakt. Het onderzoek wordt uitgebreid tot de extracellulaire Polysacchariden van
deze en andere bacteriën en gisten.
De fysiologie van Brevibacterium linens en andere op de korst van Limburgse
kaas voorkomende arthrobacters werd voortgezet in breder onderzoek naar het optreden, en in verband met de zouttolerantie.
Het onderzoek over de regulatie van de enzymsynthese bij de arginine-afbraak
in bakkersgist werd voortgezet. De rol van het ferro-ion als co-factor van de gistarginase werd gepubliceerd.
Eveneens werden voortgezet de onderzoekingen over de porfyrinestofwisseling bij
arthrobacters, en het mechanisme van de microbiële oxydatie van ijzer- en mangaanverbingen in grond en water.
Het onderzoek over afvalwater van een zuivelfabriek gericht op de oecologie en
het metabolisme van de belangrijkste groepen van bacteriën zowel als op de reconditionering van het opgeblazen slib, werd voortgezet. Een deel der resultaten is reeds
gepubliceerd.
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Het onderzoek naar het voorkomen van fenolsplitsende bacteriën en de microbiële
afbraak van detergentia werd in het werkprogramma opgenomen.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Kon. Ned. Meteorologisch
Instituut
De resultaten van de metingen van de minimumtemperatuur op 10 cm hoogte in het
Westland en De Kring in de jaren 1957 t/m 1964 wezen uit, dat de gemiddelde minimumtemperaturen in het Westland met zijn vele glasopstanden belangrijk hoger zijn
dan in De Kring, waar de warenhuizen meer verspreid zijn gelegen temidden van
grote percelen grasland. In perioden van grote droogte waren tijdens windstille heldere
nachten de minima op de zandgronden van het Westland lager dan op de zavel- en
kleigronden in De Kring.

Afdeling Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek in de fysica van de bodem en de luchtlagen nabij het aardoppervlak
was voor een deel speciaal gericht op het verder ontwikkelen van nieuwe methoden
voor de bepaling van de thermische eigenschappen van diverse grondsoorten.
Voortgezet werd het onderzoek over de fysische verschijnselen, die waargenomen
worden in de onderste luchtlagen en de bodem gedurende perioden van grote stabiliteit van de lucht, zoals die voorkomen gedurende heldere nachten met een sterke afkoeling van het aardoppervlak (nachtvorstonderzoek). Voor dit onderzoek werden
enkele nieuwe instrumenten ontwikkeld voor de metingen van de windsnelheid, windrichting en de luchtvochtigheid.

Afdeling Fysische en Koüoidchemie van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek had wederom vooral betrekking op de fundamentele elektrochemische
eigenschappen van grensvlakken, zoals het vermogen tot adsorptie van ionen, adsorptie van neutrale moleculen en ionen tegelijk en elektrokinetiek. Het uiteindelijke
doel is inzicht te krijgen in de structuur van de elektrische dubbellaag, die kolloidale
of gesuspendeerde deeltjes gewoonlijk omringt en die op zijn beurt weer verantwoordelijk is voor de stabiliteit van hydrofobe kolloidale systemen.
Er werd verdere voortgang gemaakt met de bestudering van het grensvlak zilverjodide/waterige elektrolyten bij aanwezigheid van geadsorbeerde niet-elektrolyten.
Daarbij kwam o.a. aan het licht, dat de stabiliteit van een zilverjodide sol toenam
met toenemende adsorptie van butanol, ondanks het feit dat de oppervlaktelading
hierbij daalde.
De methode om specifieke oppervlakken te meten via negatieve adsorptie werd
verder uitgewerkt. O.a. werd de invloed van de oppervlaktelading onderzocht, een
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interessante parameter die bij kleisystemen niet kan worden gevarieerd.
Ten einde de met het zilverjodide verkregen inzichten zoveel mogelijk te generaliseren worden onderzoekingen over de dubbellaagstructuur aan de andere grensvlakken geëntameerd, o.a. aan het grensvlak glas/oplossing (van belang voor werkingsprincipe glaselektroden), Fe203/oplossing (van belang voor o.a. ionenfixatie in de
bodem), gesulfoneerd polystyreen/oplossing (model voor biologisch interessante polyelektrolyten) en lucht/water (mede in verband met schuimstabiliteit).

Afdeling Oganische Chemie van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek was gericht op de synthese van stoffen op grond van de structuur,
waarvan interessante fysiologische eigenschappen konden worden verwacht en de
reactiviteit van heterocyclische halogeenverbindingen en derivaten van deze stoffen
met nucleotide reagentia.
Wat de synthesewerkzaamheden betreft werd gevonden, dat een bepaalde groep
pyridinederivaten opmerkelijke bactericide eigenschappen bezitten; het onderzoek
hierover wordt voortgezet.
Van talrijke halogeenhetero-aromaten werd nagegaan hoe ze reageren in sterk
basische media, zoals kaliumamide opgelost in vloeibare ammoniak en lithiumpiperidide opgelost in piperidine en ether. In verschillende gevallen bleken abnormale substituties op te treden, waarbij een substituent zich op een andere plaats aan het
ringsysteem hecht dan waar het tevoren aanwezige halogeenatoom uittrad. In andere
gevallen werden ten opzichte van vele reagentia bestendige ringen geopend onder
vorming van ketenverbindingen, die daarna in stoffen overgingen met andere dan
de oorspronkelijke ringsystemen. Daarbij werd de mogelijkheid ontdekt om pyridinen
om te zetten in pyrimidinen, pyrimidinen in triazinen, chinolinen in chinazolinen
(reacties dus waarbij een CH-groep in de ring door een stikstofatoom wordt vervangen) en ook om pyridinederivaten te doen overgaan in pyrroolderivaten, pyrimidinen in iminazolen en pyrimidinen in pyrazolen, bij welke reacties uit 6 ringen 5
ringen ontstaan. Omgekeerd werd door inwerking van chloroform op pyrazool onder
ringverwijding een chloorpyrimidine verkregen.
Vele van de onderzochte stoffen (spelen een rol in de biochemie (co-enzymen,
nucleïnezuren), zodat het verkregen inzicht in hun reactiviteit ook voor dat gebied
van de meeste der onderzochte reacties werd opgehelderd, waarbij de toepassing
van tracers een belangrijke rol speelde.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
De neiging van regenwormen om zich langs de wanden van kweekbakken met grond
op te houden, zou verband kunnen houden met de betere gaswisseling langs de wand.
Daarom wordt getracht te werken met waterdampdicht polyethyleen, dat wel koolzuur en zuurstof doorlaat.
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In cultures van de symbiontische bacteriën gekweekt op urinezuur, werd bij het
onderzoek naar stoffen die de diapause van regenwormen induceren, een voor de
wormen zeer schadelijke vluchtige fractie aangetroffen, mogelijk ammoniumcarbonaat
of -carbamaat.
Op analytisch-chemisch gebied werd aangetoond dat het mogelijk kan zijn de
elementen Na, K, Ca en Mg vlamfotometrisch te bepalen in een waterig extract
nadat het luchtdroge plantemateriaal gedurende 1/2u u r °P 100°C is verwarmd met
zoutzuur en trichloorazijnzuur. Ter compensatie van de invloed van opgeloste organische stof (vnl. suikers) op de emissie, wordt aan de ijkoplossingen glucose toegevoegd.
Het gelukte in kleine hoeveelheden van gewasmonsters het sulfaatgehalte te bepalen met een nefelometrische titratiemethode.
Een methode werd ontwikkeld volgens welke in gewasmonsters en in feces van
runderen de gehalten kunnen worden bepaald aan ruw eiwit, fosfatiden, glyceriden,
glyceridevetzuren en de dubbele bindingen van de glyceridevetzuren. Van deze
zuren werden tevens het jodiumgetal en het equivalentgewicht bepaald.

Rijkslandbouwproe)'station

voor Meststoffen-

en

Veevoederonderzoek

Ten aanzien van ruwe celstof bleek dat toevoeging van het natiumzout van EDTA
een dusdanige invloed heeft op de pH van een alkalische oplossing, dat het niet juist
geacht moet worden deze complexvormer vóór het koken met loog toe te voegen.
Diverse laboratoria hadden er namelijk op aangedrongen de onverkorte methode in dit
opzicht in overeenstemming te brengen met de verkorte methode. Het resultaat van
het onderzoek was echter dat juist de verkorte methode in dit opzicht gewijzigd
diende te worden. Het gunstigste tijdstip voor de toevoeging van de complexvormer
was 5 minuten vóór het einde van de kooktijd — met verdunde loog. De pH verandering heeft dan geen aantoonbare invloed meer op de bepaling bij afwezigheid van
calciumzouten, terwijl bij aanwezigheid van calciumzouten deze in het algemeen goed
als complexverbindingen in oplossing gebracht konden worden. Ofschoon bij de onverkochte methode calciumzouten grotendeels verwijderd worden, was ook hier een
wijziging in het voorschrift aanbevelenswaardig. Terwijl tot nog toe — in uitzonderlijke gevallen met hoge gehalten aan storende calciumverbindingen — een kokende oplossing van het natriumzout van EDTA werd toegevoegd na y% uur koken
met loog werd bevonden, dat aan toevoegen van complexvormer 5 minuten vóór
het einde van de kooktijd, zowel op theoretische gronden als vanwege de praktische
resultaten, de voorkeur gegeven dient te worden.
De storende invloed van nitraten op de fotometrische boriumbepaling kon worden
opgeheven door voorbehandeling met zink en sulfamaat.
De snelle verwijdering van ijzer bij de zinkbepaling, zonder toevoeging van fluoride, voldeed bij kunstmatige mengsels wel, doch bij praktische toepassing niet; in
verband met de grote zorgvuldigheid die het werken met fluoriden vereist, wordt het
onderzoek voortgezet.
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De bepaling van het gehalte aan biureet met nikkelsulfaat in plaats van met
kopersulfaat, in de literatuur aangegeven, werd beproefd in verband met de geringere
gevoeligheid van nikkelzouten voor ammoniumzouten dan koperzouten. Gevonden
werd echter, dat de reproduceerbaarheid en de gevoeligheid door bepaling met nikkelreagens zoveel slechter waren dan met koperreagens, dat de in de literatuur voorgestelde verandering niet aanvaard kan worden.
De bestaande gravimetrische AOAC-methode voor de bepaling van citroenzuur
via bromering tot pentabroomaceton werd aangepast voor het gebruik bij veevoeders.
Een bestaande methode om de aanwezigheid van kleine hoeveelheden aluminium
in koperlegeringen met behulp van eriochroomcyanine (r) fotometrisch vast te stellen werd omgewerkt voor het bepalen van kleine hoeveelheden aluminium in meststoffen en veevoeders. Behoudens een nog niet overwonnen storing door fluor werden gunstige resultaten bereikt.
Er werd een methode voor de bepaling van microhoeveelheden hexamine resp.
hexamine-rhodanide — een stof, die wordt gebruikt als darmchemotherapeuticum en
die wordt toegevoegd aan kunstmelkvoeder voor kalveren — uitgewerkt. De methode
berust op de eigenschap van hexamine om in zuur milieu formaldehyde af te splitsen;
het formaldehyde wordt met stoom overgedestilleerd en fotometrisch bepaald met
behulp van chromotroopzuur.
Nagegaan werd of het mogelijk is dinitro-o-toluamide naast furazolidon te bepalen.
Bij aanwezigheid van furazolidon kan DOT niet bepaald worden volgens de gebruikelijke fotometrische methode met behulp van ethyleendiamine ; DOT kon naast
furazolidon wel bepaald worden na reductie met zink en zoutzuur, diazotering en
kleurvorming met nafthylethyleendiamide.
Een microbiologische bepalingsmethode voor tylosine werd uitgewerkt, berustend
op extractie van het tylosine uit het veevoeder bij pH 7 en meting van de groeiremming van B.subtilis.
De gebruikelijke bepalingsmethode voor furazolidon en nitrofurazon bij aanwezigheid van furnicozon is niet toepasbaar. Daarom werd een methode van onderzoek,
welke berust op kleurvorming met behulp van fenylhydrazine en extractie met tolueen,
uitgewerkt. Bij kortdurige verwarming wordt alleen de kleur afkomstig van het
furnicozon ontwikkeld, bij verwarming gedurende lagere tijd wordt de kleur van
furnicozon en furazolidon resp. nitrofurazon ontwikkeld. Uit het verschil kan het
gehalte furnicozon, furazolidon resp. nitrofurazon berekend worden. Verder onderzoek is echter nog gewenst.

Bedrij fslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werd een methode
ontwikkeld voor een betere waardering van de directe fosfaattoestand op bouwland.
Het kalkadvies voor aardappelen van kleigrond werd iets gewijzigd.
Een verwerking van de gegevens omtrent de minerale samenstelling van het Nederlandse hooi liet zien dat de variatie in de mineralengehalten per grondsoort zeer
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groot is. Men dient daarom regionaal voorzichtig te zijn met het hanteren van gemiddelde landelijke cijfers. Opvallend bij dit onderzoek was het hoge percentage lage
Mg-, Cl-, Cu-, Co- en Mg-gehalten van hooi uit de zeekleigebieden.

Afdeling Voorlichtingskun.de van de

Landbouwhogeschool

In het afgelopen jaar was de aandacht gericht op de vraag hoe de bevolking in het
dorp X (anoniem) reageerde op beleidsbeslissingen van de overheid op het terrein
van de landbouw en de planologie. Het gaat hier enerzijds om de mate waarin de
inhoud van de beslissingen in de ogen van de bevolking tegen haar belangen ingaat
of deze bevordert. Daarnaast werd echter vooral ook nagegaan op welke wijze deze
inhoud bekend werd en op welke wijze de bevolking met de uitvoering van de beslissingen werd geconfronteerd en de reacties daarop.

Afdeling Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

De arbeidsfysiologische onderzoekgroep voerde in de loop van het jaar verschillende
oriënterende veldonderzoekingen uit. In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek werden metingen verricht bij het werken met een aardbeiplukwagentje
en bij het sorteren van appels. In samenwerking met de Afdeling Landbouwwerktuigen van de Landbouwhogeschool werd het werken met verschillende plantmachines onderzocht.
In het laboratorium werd een proefopstelling gebouwd voor het verrichten van
enkele vormen van gestandaardiseerde arbeid, zoals het transport van fruitkisten en
het sorteren aan een leesband. Deze opstelling wordt gebruikt voor een reeks proeven,
waarin de invloed van het arbeidstempo en van afwisseling in het werk op de lichamelijke inspanning worden bestudeerd.

Afdeling Wiskunde van de

Landbouwhogeschool

Onderzoek werd verricht over factoranalyse; een aanmerkelijke versnelling van de
meest aannemelijke schattingsmethode der parameters werd bereikt. Het schatten
van de correlatiematrix van een trinormale stochastische vector met twee gelijke
correlatiecoëfficiënten werd opgelost.
Ter afronding van een klimatologisch statistisch onderzoek werd onderzocht of de
bij de nulwaarde afgeknotte negatief-binomiale verdeling bruikbaar is om er de
verdeling van op millimeters afgeronde neerslagsommen mee weer te geven.

Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Een groot deel van de werkzaamheden van de Afdeling Werktuigbouw werd in beslag genomen door het ontwerpen en vervaardigen van klimaatruimten, zoals verschillende typen klimaatkasten. Verschillende kasten zijn uitgerust met automatische
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vocht- en temperatuurregeling, terwijl ook verlichtingseenheden binnen de kasten zijn
aangebracht. De verschillen tussen de kasten onderling komen voort uit de verschillende temperatuurgebieden waarvoor de kasten geschikt moeten zijn, door het al of
niet aanwezig zijn van vochtregeling en door de vereiste belichtingssterkte.
Bijzonder veel aandacht werd besteed aan de corrosiebestendigheid van het
materiaal, o.a. door toepassing van verschillende lagen van twee componenten verfsoorten en van roestvrij staal. Voor verschillende projecten werden plastics gebruikt,
waarmede goede resultaten werden geboekt.
In ontwerpstadium verkeren thans een zeer grote klimaatcel voor voederproeven
met varkens en een respiratiecel voor dieren.
Van de grotere projecten kunnen verder nog worden genoemd een installatie voor
pneumatisch graantransport en een warmteoverdrachtmeetapparaat.
Van de kleinere projecten die gereed kwamen, kunnen onder meer worden genoemd een registrerende reliëfmeter voor grondprofielen, enkele debietmeters geheel
in pvc uitgevoerd, een apparaat voor het meten van de onrondheid van draineerpijpen,
een grondpers en een uitgebalanceerde loodcontainer (400 kg) voor radioactiviteitsmetingen van melk.
De door de Afdeling Elektronica ontwikkelde temperatuurmethode met behulp
van halfgeleidervoelers vond verschillende verdere toepassingsmogelijkheden door gebruik te maken van zeer kleine halfgeleiders. Zo werd een draagbare gecombineerde
temperatuur-, windsnelheid- en relatieve vochtigheidsmeter met deze miniatuurvoelers
ontwikkeld; verder werden de miniatuurvoelers toegepast als regelelement bij het constant houden van de temperatuur in verschillende processen.
De ontwikkeling van licht- en stralingsmeters vond voortgang, waarbij onder meer
een integrerende lichtmeter gereed kwam. Hierbij wordt de totale stralingsenergie geteld van vol zonlicht tot een verzwakking van 5 . 1 0 - ' maal van deze waarde.
Ijkmethoden voor lichtmeters werden verder ontwikkeld.
Voor het meten van bladtemperaturen werd een meter gebouwd, die de straling
van een blad meet.
Een ontwerp voor het registreren en uitwerken van de leggegevens van enige
duizenden kippen kwam grotendeels gereed. De uitvoering hiervan zal in 1966 en
1967 worden gerealiseerd. Een vierpuntsgeleidbaarheidsmeter kwam in prototype vrijwel gereed, terwijl de ontwikkeling van een draagbare draineerbuis-opsporingsmeter
in een vergevorderd stadium verkeert. De ontwikkeling van een draagbare zend- en
ontvangstinstallatie van hartimpulsen vond verder voortgang.
Het elektronenmicroscopisch onderzoek had vooral betrekking op het zichtbaar
maken van virussen. Daarnaast werd een onderzoek begonnen aan antennes van
rupsen. Het onderzoek aan gist werd met goede resultaten voortgezet, terwijl het
onderzoek van de structuur van eischalen voorlopig werd afgesloten.
Centrum voor Landbouwpublikaties

en

Landbouwdocumentatie

In de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen werden in 1965 opgenomen 25 titels met een totale omvang van ruim 3200 pagina's, waarvan 1200
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pagina's reeds gedeeltelijk in het voorafgaande jaar werden bewerkt. Een twaalftal
titels verscheen tevens als dissertatie.
Naast de reeks verscheen het eerste deel van de Agro-Ecological Atlas of Cereal
Growing in Europe in samenwerking met een commercieel uitgeversbedrijf. Met
succes werd opnieuw een paperback editie van de voordrachten van een symposium
uitgegeven. Met de bewerking van twee proceedingsuitgaven werd begonnen. Een in
1964 uitgegeven symposiumuitgave moest worden herdrukt. Ook verder verliep de
verspreiding van uitgaven bevredigend.
In de uitgave van het Pudoc Bulletin kwam geen wijziging. De dienstverlening
voor uitgaven van anderen werd voortgezet en uitgebreid. Wederom betrof dit
zowel de produktie van uitgaven als dienstverlening bij de exploitatie.
De gebruikelijke werkzaamheden voor de periodieken Landbouwkundig Tijdschrift,
Netherlands Journal of Agricultural Science, European Potato Journal en Nederlands
Melk- en Zuiveltijdschrift werden voortgezet. Vooral het Landbouwkundig Tijdschrift
vroeg veel aandacht in verband met de voorbereiding van een gewijzigde opzet.
In de aanvang van 1965 kon de Centrale Offsetdrukkerij in bedrijf worden gesteld. Het aantal orders dat werd afgewerkt, beliep 160.
Veel aandacht werd besteed aan het geven en verlenen van medewerking aan cursussen op het gebied van publiceren.
Het weekblad „Landbouwdocumentatie", dat sedert 1945 de resultaten van internationaal landbouwkundig onderzoek in de vorm van korte en lange referaten presenteert aan landbouwvoorlichting, landbouwonderwijs, bedrijfsleven e.d., had een
omvang van 1858 blz., waarin 8026 referaten. Speciale nummers werden niet gepubliceerd; de — in het verslag over 1964 reeds genoemde — publikatie van zgn.
voortgangsrapporten werd voortgezet met artikelen over tien jaar veredelingsonderzoek bij blad- en stengelgroenten, bij peulvruchten en bij koolgewassen.
In opdracht werden 131 literatuurlijsten samengesteld; een opvallend groot percentage hiervan was voor het bedrijfsleven bestemd, nl. 48 en voor het buitenland 25.
Van bestaande literatuurlijsten werden ruim 1000 afschriften aan belangstellenden
verstrekt.
De attenderingsdienst verzond in totaal 15.568 kaartjes, bijna tweemaal zoveel
als in het vorige jaar, ten gevolge van een stijging van het aantal abonnees en van het
het aantal relevante publikaties.
Er werden in opdracht literatuurrapporten samengesteld over het drogen van aardappelen, het drogen van vlas, Hypervitaminose D bij landbouwhuisdieren en sorteermachines voor fruit.
Het aantal abonnees op de maandelijks verschijnende bibliografie „Landbouwkundige Aspecten van de Euromarkt" bedroeg per 31 december 51, waarvan 22 in het
buitenland. De tweemaandelijks verschijnende „Documentatie Oosteuropese landbouwkundige Literatuur" nam in omvang en aantal opgenomen titels tot 9377 toe.
Er werden 24 vertalingen (147 bladzijden) en 604 referaten uit de Oosteuropese
landbouwkundige literatuur verzonden. Daarnaast werd hulp verleend in diverse gevallen, o.a. het vertalen van inhoudsopgaven van tijdschriften en titelbeschrijvingen
van publikaties ten behoeve van bibliotheken.
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