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VOORWOORD
Het Bestuur van de Stichting Landbouw-Fysisch Technische Dienst acht het wenselijk bij het verschijnen van het eerstejaarverslag de lezer kort uiteen te zetten, welke
diensten de„L.F.T.D."kanbewijzen bij hetlandbouwkundig onderzoek en onderwijs.
De ontwikkeling van de exacte wetenschappen brengt mede, dat bij het landbouwkundig onderzoek in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van fysische methoden
en van fysische apparatuur. Begrijpelijkerwijze ontbreekt het de onderzoeker (landbouwkundige, bioloog, bodemkundige, enz.) veelal aan voldoende kennis van de
mogelijkheden, die er op dit gebied bestaan.
Een eerste taak van de L.F.T.D. is dan ook het adviseren van fysische methoden,
dievoor de oplossingvan een specifiek probleem inaanmerking komen. Het aangeven
van debruikbaarheidsgrenzen endebetrouwbaarheid isdaarbij van groot belang.
In de tweede plaats komt het geven van voorlichting betreffende bestaande apparatuur. De keuze daarin isvaak verbijsterend groot. Een bij de L.F.T.D. aanwezige verzameling van catalogi stelt de onderzoeker in staat het meest geschikte instrument te
kiezen en daarbij te profiteren van een ervaring en een objectieve voorlichting, die
van een agent van een firma niet steeds te verwachten zijn.
Is geen geschikte apparatuur aanwezig, dan kan die wellicht worden ontworpen.
De volgende bladzijden geven diverse voorbeelden van instrumenten en toestellen, die
voor een zeer specifiek doel in overleg met de onderzoeker door de L.F.T.D. zijn uitgedacht en gemaakt.
Ook kan de L.F.T.D. goede diensten bewijzen bij het controleren en ijken van
instrumenten (thermometers, hygrometers, lichtmeters, e.d.) waartoe de onderzoeker
binnen eigen laboratorium niet in staat is, omdat hem daartoe de veelal kostbare
apparatuur ontbreekt.
Tenslotte is het de bedoeling, dat fysische instrumenten, die een speciale bediening
eisen ofte kostbaar zijn om door elke onderzoekinstelling te worden aangeschaft, een
plaats vinden bij de L.F.T.D., zodat ze ten dienste staan aan het landbouwkundig
onderzoek in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn de reeds aanwezige electronenmicroscoop, ultracentrifuge, graveermachine.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de L.F.T.D. met raad en daad de bij het
landbouwkundig onderzoek vaak bestaande leemte in de kennis van natuurkunde en
techniek wil aanvullen. Dit is niet alleen een meer economische oplossing dan het bij
ieder laboratorium of instituut aanstellen van een eigen fysicus en het aanschaffen van
de voor deze benodigde outillage, maar biedt bovendien het voordeel, dat men kan
profiteren van de kennis en ervaring welke is verkregen bij het werk voor andere
instellingen.
Wij zijn er ons van bewust, dat de L.F.T.D. nog jong is en voorlopig nog al eens
zal moeten teleurstellen. Laat dit echter een aansporing zijn de L.F.T.D. telkens in te
schakelen als daartoe aanleiding is. Daarmee wordt de verdere ontwikkeling gestimuleerd en het mogelijk gemaakt voortdurend meer nut te trekken van deze dienst.
De voorzitter vanhet bestuur,
Dr. A. E. H. R. BOONSTRA

De Stichting is bedoeld om hulp op natuurkundig gebied
tegevenaaninstellingenvandeLandbouwhogeschool, van
de Directie van de Landbouw en vande Landbouworganisatie T.N.O. Bovendienkunnen inbeperkte mate onderzoekingen met eenfundamenteel karakter, die voor de
landbouwvanbelangzijn, wordenuitgevoerd.

I. I N T E R N E A A N G E L E G E N H E D E N
1. B E S T U U R

De Landbouw Fysisch-Technische Dienst is opgericht in 1951 op initiatief van
Prof. dr. W. R. VAN WIJK, hoogleraar indeNatuur- en Weerkunde aan de Landbouwhogeschool in samenwerking met de Landbouwhogeschool, de directie van de Akkeren Weidebouw, de directie van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs en de Landbouworganisatie T.N.O. Het beheer was in handen van een Commissie van Toezicht,
samengesteld uit vertegenwoordigers van bovenvermelde samenwerkende instanties.
De Dienst ressorteerde onder de Landbouwhogeschool, afd. Natuur- en Weerkunde.
In 1955 werd het elektronenmikroscoop van de Landbouwhogeschool aan de
Landbouw Fysisch-Technische Dienst in beheer gegeven, terwijl eind 1957 de ultracentrifuge van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek eveneens onder
beheer van de Landbouw Fysisch-Technische Dienst werd geplaatst.
De Landbouw Fysisch-Technische Dienst is sedert de oprichting gevestigd in het
Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool.
Op 15februari 1957 heeft de Directeur-Generaal van de Landbouw, ir. A. W. VAN
DE PLASSCHE, het bestuur en de directeur van de Stichting, tijdens een bijzondere
bestuursvergadering, geïnstalleerd.
Het bestuur werd als volgt samengesteld:
Dr. A. E. H. R. BOONSTRA
Ir. C. VAN DER GIESSEN
Prof. dr. W. R. VAN WIJK
Ir. P. A. DEN ENGELSE
Ir. D . W. STOLP

namens het Bestuur Landbouwhogeschool, voorzitter;
namens de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek,
T.N.O., secretaris;
namens het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de
Landbouwhogeschool, ondervoorzitter ;
namens de Directie van de Akker- en Weidebouw, lid;
namens de Directie van de Tuinbouw en Tuinbouwonderwijs, lid.

Door het overlijden van ir. C. VAN DER GIESSEN op 25 augustus 1957 heeft het bestuur een groot verlies geleden. In dankbaarheid kan worden teruggezien op het vele
werk dat hij, o.a. ten behoeve van het tot stand komen van de Stichting, voor de
Landbouw Fysisch-Technische Dienst heeft verricht.
Daar nog geen opvolger vanwege de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. is benoemd, heeft mej. M. B. VAN LENNEP tot het einde van het jaar
het secretariaat waargenomen.
Wegens de langdurige afwezigheid van prof. VAN WIJK door diens verblijf in het
buitenland, was het wenselijk een plaatsvervangend bestuurslid aan te wijzen. Als
zodanig is, opvoorstelvanprof.VANWIJK, aangewezen ir. A. S. Vos van het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool.
Tot directeur van de Stichting werd ir. L. ADMIRAAL benoemd.

2. P E R S O N E E L EN HET VERLOOP DER W E R K Z A A M H E D E N

Het personeel bestond uitde volgende personen:
Ir. L. ADMIRAAL
directeur
Mej. dra. C. VAN DER SCHEER elektronenmicroscopie
S. HENSTRA
elektronenmicroscopie
R. ALTMANN
ijkdienst
C. BURGSTEYN
elektronica
D. A. C. VAN LEEUWEN
werkplaats
Mej. E. A. TAKKEN
administratie

vacature

elektronica

Voorts heeft drs.J.L. DE ROOS, diein1956dedagelijkse leidingheeft waargenomen,
tot 1 juni 1957 deelgenomen aande werkzaamheden.
Het elektronenmicroscopisch werkheeft regelmatig voortgang kunnen vinden. Daar
slechts 2personen voor alle opdit terrein teverrichten werkzaamheden beschikbaar
zijn, ishetaantal opdrachten datper jaar kanworden uitgevoerd niet groot. Dat de
opdrachten nogbinnen eenredelijke termijn kunnen worden uitgevoerd ishetgevolg
van dezelfbeperking diedeopdrachtgevers zich vrijwillig opleggen.
Het electronisch werk heeft zichinhoofdzaak moeten bepalen tothet vervaardigen
van apparaten die reeds eerder ontwikkeld waren. Door het ontbreken van een
electronicus ishetontwikkelingswerk nagenoeg stil komen teliggen.
De ijkdienst heeft door personeelsgebrek te lijden aanoverbelasting, waardoor de
uitvoering van deopdrachten nogal vertraging ondervindt.
De algemene dienst, die de opdrachten moet uitvoeren die niet onder de boven
omschreven groepen vallen, isgeheel zonder personeel komen te zitten zodat de andere medewerkers hiervoor steeds moeten worden ingeschakeld. Ditisniet bevorderlijk voor dehenineerste instantie toegewezen taak.
Het werkplaatspersoneel isindeloop vanhetjaar metéénkracht uitgebreid. Door
desamenwerking met het Laboratorium voor Natuur- enWeerkunde washet mogelijk
steedsdenoodzakelijke tijdelijke expansie tevinden. Opde duur zal hierin echter door
eigen personeel moeten worden voorzien.
Ook opadministratief gebied werd zoveel mogelijk samengewerkt methet laboratorium voor Natuur- enWeerkunde.
Een aanvang zalworden gemaakt methetuitvoeren vanopdrachten ophetterrein
van het ultracentrifugeren. Ter beschikking staat de Spinco ultracentrifuge vanhet
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, die door de Stichting Landbouw
Fysisch-Technische Dienst wordt beheerd.
3. F I N A N C I Ë N

In debehoefte aan financiën werd ook ditjaar weer voorzien door de samenwerking
van de Landbouwhogeschool, deNationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O., deDirectie vandeAkker enWeidebouw endeDirectie van deTuinbouw en
hetTuinbouwonderwijs. Teneinde tevoldoen aan de door de Overheid gestelde regels
betreffende de financiën vaneen Stichting, zijn tegen heteinde vanhet jaar de subsidies ondergebracht ineenafzonderlijk begrotingsartikel.
In afwachting vaneendefinitieve regeling voor deaanopdrachtgevers in rekening
te brengen vergoedingen werd voor 1957 nogde oude gedragslijn gevolgd. Dezebestond uithetvergoeden vangebruikte materialen. De voor het electronenmicroscopisch werk door deLandbouw Fysisch-Technische Dienst gemaakte onkosten werden
in hetgeheel niet doorberekend.

4. A A N G E S C H A F T E INSTRUMENTEN

5 transistor decadetellers,Venner,typeT.S.10
1 bandrecorder, Petrovax
1 centrifugaal ventilator, typeG648
1 gelijkstroomvoedingsapparaat „Vari Pack",
typeSRS153
2 stralingsdosimeters
1 2-puntsrecorderCambridge,typeB
1 normaalelement, Bleeker
1 pH-meter,Beekman,typeH2model8509
2hogedrukkwiklampen HO 2000450W
1 ijkstralervoorFH40H
1 stralingsmeter Friesche en Höpfner, type
FH40H

1 golfmeter, Philips,typeGM3121
1koelsysteem (-25 °C)Esta
1 koelkast,Bosch,type 140S
1 graveermachine,Kuhlmann,typeGm/1
1 L.F. oscilloscoop, Hewlett-Packard, type
130A
1 universelepsychrometer, Thies,Nr.414
1 gewichtendoos 100g- 1 mg
1 accu,Vasta,type6Df
1 thermograaf, Thies,no.602
1 broedstoof, Charles Goffin
1 quarts disc,Spinco,no. 1730

II. P R O J E C T E N EN O P D R A C H T E N
1. P R O J E C T E N ALGEMENE DIENST

Hieronder worden die opdrachten verstaan, die meer dan een week werk voor één
persoon vereisen. De in de verslagperiode afgesloten projecten zijn met een * aangeduid. Het jaar waarin een project is aanvaard, is achter de naam vermeld. Bij herhaling van een project isachter het nieuwe projectnummer tevens het oorspronkelijke
projectnummer vermeld, alsmede een serieletter.
No. 22* Scheiden vanstuifmeelkorrels (1954)
Opdrachtgever: Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, Wageningen.
Om bij kruisingsproeven van aardappelen de veelal geringe hoeveelheid stuifmeel
met zo groot mogelijk effect te kunnen benutten was het noodzakelijk het steriele
stuifmeel (90%) van het fertiele (10%) te scheiden. Als kenmerk voor fertiliteit werd
opgegeven het vol en rond zijn van de stuifmeelkorrels, terwijl de steriele korrels verschrompeld waren. Door pneumatische classificatie is het gelukt het percentage volle
ronde korrels op te voeren van 10% tot ca. 50%. Volledige classificatie was niet
mogelijk door de kleverigheid van de stuifmeelkorrels en het veelvuldig voorkomen
van viertallen van de reductiedeling (zie afb. 1).
Bij nader onderzoek bleek nu,dat het al of nietverschrompeld zijn van de stuifmeelkorrel geen kenmerk voor de steriliteit of fertiliteit was. Daar hiermede de basis voor
deze opdracht verdwenen was, is dit project in overleg met de opdrachtgever afgesloten.
No. 26* Apparaat voorhet meten vandepakkingsdichtheid vanhooi (1954)
Opdrachtgever: Directie voor de Akker- en Weidebouw, Den Haag.
Voor het meten van de pakkingsdichtheid van opgetast hooi, ter bepaling van het
totale üowicht aan hooi en hieruit het beschikbare rantsoen per koe per dag, is uit-
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gegaan van de absorptie van ß-stralen. Indien men ni. een stralingsbron (b.v. Caesium
137) zodanig in een hooiberg prikt dat onbelemmerde uitstraling naar de rand kan
plaats vinden, zal een gedeelte van de straling door het hooi worden geabsorbeerd.
Deze absorptie-grootte is afhankelijk van de zich tussen bron en meter bevindende
hoeveelheid hooi. Indien nu bepaald wordt, hoe dik de laag hooi in een bepaald geval
moet zijn om de helft van de oorspronkelijk aanwezige straling te absorberen (de zgn.
halfwaarde-dikte) dan ishieruit de pakkingsdichtheid van het hooi te berekenen.
De bewerking van dit project werd vertraagd door de late levering van de stralingsbron Caesium 137.
In verband met de in de laatste jaren omschreven veiligheidsnormen voor werkers
met radioactieve stoffen moest worden geconcludeerd dat de bovenstaande methode
niet aan deze normen voldeed. Dit heeft geleid tot nader overleg met de opdrachtgever. Vanwege de bovendien nog moeilijke technische uitvoerbaarheid van deze
methode (o.a. is de stralingsbron slechts met veel moeite in een zwaar gepakte hooiberg in te brengen) alsmede het feit, dat een bepaald onderzoek, waarvoor de pakkingsdichtheidsgegevens benodigd waren, ten einde liep, werd besloten de werkzaamheden aan dit project te beëindigen.
No. 32* Vervaardiging vaneenoppervlaktemeter (1955)
Opdrachtgever: Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor entomologisch onderzoek bestaat behoefte aan een oppervlaktemeter, waarmee men op eenvoudige wijze de vraatsnelheid van colorado-kevers aan aardappelbladeren kan bepalen. Hiervoor is een foto-elektrische oppervlaktemeter ontworpen,
gebruik makend van een - voor nabij infrarood gevoelige - fotodiode met een zeer
klein gevoelig oppervlak. Hierdoor is het mogelijk met een zeer eenvoudige optische
opstelling te volstaan.
Bijhet testen van de oppervlaktemeter kwamen enigefouten in het optische systeem
aan het licht. Een algehele herziening van het
gebezigde principe heeft een nieuw apparaat
opgeleverd, wat voor proefnemingen is overgedragen aan de opdrachtgever. Hierbij kwamen nog enige bezwaren naar voren, deels
door onvolmaaktheden, deels door verkeerd
gebruik veroorzaakt.
Nadat ook deze laatste bezwaren waren opgeheven is het apparaat aan de opdrachtgever
overgedragen (zie afb. 2). Het project is afgesloten.

Afb. 2.
Oppervlaktemeter ter bepaling vande vraatsnelheid van
coloradokevers aan aardappelblad
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No. 42* Vervaardiging Tenderometer (1956)
Opdrachtgever: Afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor de meting van de taaiheid van op verschillende manieren bereid vlees is uitgegaan van een elektrisch aangedreven vleesmolen. Het door de motor opgenomen
vermogen, dat gemeten wordt met een speciale wattmeter, geeft duidelijke verschillen
aan.
De metingen betreffende de reproduceerbaarheid hebben goede resultaten opgeleverd, rekening houdende met de moeilijkheid van een goed vergelijkbaar uitgangsprodukt. Het project is afgesloten.
No. 43* Vervaardigingoventhermokoppels (1956)
Opdrachtgever:Afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor het meten van temperaturen in voedingsmiddelen zoals aardappelen, vlees
enz. gedurende het bereidingsproces wordt naar tevredenheid gebruik gemaakt van
een aantal ijzer-constantaan thermokoppels gemonteerd in dunne injectienaalden. De
referentietemperatuur-lassen zijn ondergebracht in een thermostaat van -+-50°C.
Gemeten wordt met een spiegelgalvanometer. De afsluiting van het project wacht nog
op een geschikt tijdstip, in overleg met de opdrachtgever te bepalen, om de ijking van
de koppels ter plaatse te kunnen verrichten.
No. 47 Het ontwikkelen vaneen integratieapparatuur vooreen meerpunts registratieapparaat(1956)
Opdrachtgever: Instituut voor Tuinbouwtechniek, Wageningen.
Met de moderne registratieapparatuur is het mogelijk het verloop van een groot
aantal gegevens (b.v. 12of 16temperaturen) achter elkaar te registreren op één strook
registratiepapier. Veelal dient achteraf deze grote hoeveelheid gegevens verwerkt te
worden. Omdittevereenvoudigen, isverzocht eenapparaat teontwikkelen, dat tijdens
de registraties, b.v. om het uur, de verkregen resultaten van elk der 12 of 16 punten
sommeert of middelt en zo mogelijk afdrukt.
Hoewel de uitvoering in principe is uitgewerkt, zal met de verdere proefnemingen
moeten worden gewacht tot de dienst beschikt over een eigen registratieapparaat dat
in 1958zalworden aangeschaft.
No. 50* Instrumentarium voormetingen Bagdad Airport (1956)
Opdrachtgever: Nedeco, Arnhem.
In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van het vormen van een
waterreservoir in het Wadi-Thartar-gebied (Iraq) was het gewenst de beschikking te
krijgen over bepaalde meteorologische gegevens. Het hiervoor benodigde instrumentarium isdoor onze dienst uitgezocht en besteld endoor de Nedeco naar de plaats van
bestemming gebracht. Het project is afgesloten.
No. 51* Apparatuur voor het meten van vriespuntverlagingen (1956)
Opdrachtgever: Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas,
Naaldwijk.
Dit project is overgedragen aan het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek.
12

Afb. 3.
Weerstandsmeetbrug met hoofdtelefoon voor de bepaling van grondvochtigheden

No. 52/11U* Vervaardigingweerstandsmeetbrug (1956)
Opdrachtgever: Landbouwfaculteit van de Universiteit van Indonesia te
Pajakumbuh.
Voor het meten van de grondvochtigheid wordt uitgegaan van de weerstandsverandering, die een nylonelement of een gipsblokje ondergaat ten gevolge van veranderde
grondvochtigheid. Daar geen bruikbare weerstandsmeetbruggen voor veldwerk in de
handel zijn, is door de L.F.T.D. een meetbrug ontwikkeld, die geheel is aangepast
aan de eisen van de opdrachtgevers. De meetbrug is afgeleverd. (Zie afb. 3). Het
project is afgesloten.
No. 53/1IV* Vervaardigingweerstandsmeetbrug, Type 7/(1956)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag een meetbrug van een nieuw type
uit te brengen waarbij in plaats van een hoofdtelefoon een direct aanwijzende meter
zou worden gebruikt, is - om de wachttijd te bekorten - in overleg met de opdrachtgever een meetbrug van het zelfde type als project 52/11U geleverd. Het project is
afgesloten.
No. 54* Vervaardiginggrondwaterstandsmeter (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Voor het registreren van grondwaterstanden wordt gewoonlijk gebruik gemaakt
van een vlotter, die op het te registreren wateroppervlak drijft. De bewegingen van de
vlotter in vertikale richting worden via katrollen en een reductiesysteem overgebracht
op een pen, die tegen een ronddraaiende trommel loopt en zo de bewegingen registreert. Dit systeem is veelal onbruikbaar indien men in dunne grondwaterstandsbuizen grote verschillen wil gaan registreren. Daarom is door de L.F.T.D. een ander
systeem met hydraulische overbrenging en reductie ontwikkeld (zie afb. 4 en 5). Het
berust hierop, dat een met vloeistof gevulde, van onder gesloten, flexibele tubes (B)
onder het te meten niveau wordt gebracht. De bovenzijde van de tubes is met een
eveneens met vloeistof gevulde slang (R) verbonden aan een soort kwikmanometer
(M). Indien het grondwaterniveau stijgt (hw),wordt op de tubes een grotere druk uit13

Afb. 4. Principe-schema van de L.F.T.D. zet/registrerende grondwaterstandsmeter

Afb. 5. Grondwaterstandsmeter
men kap

met afgeno-

geoefend en dus wordt deze wat meer samengedrukt. De ontwijkende vloeistof verplaatst het kwik in de manometer (hm) tot dat evenwicht isbereikt door de tegendruk
van het kwik. De op het kwik drijvende vlotter (F) is rechtstreeks verbonden met de
registratietrommel (W). De verhouding van de diameters van de twee manometerarmen (dj en dr) geeft met het s.g. van het kwik de mogelijkheid om de reductie van
de grondwaterstandsfluctuaties t.o.v. de registratie te brengen op i 15:1.
Het bereik van deze grondwaterstandsmeter bedraagt ruim 1,50 m gerekend vanaf
een tevoren te kiezen nul-niveau. De keuze van het nul-niveau geschiedt door verstelling van de rechter manometer-arm t.o.v. de linker. De maximale diepte bedraagt
3 à 4 meter beneden maaiveld1.
De grondwaterstandsmeter is (met enige wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke
model) vervaardigd en afgeleverd en werkt naar tevredenheid van de opdrachtgever.
Het project is afgesloten.
No. 55* Vervaardiginglichtmeters {[951)
Opdrachtgever: Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor het meten van lichtintensiteiten werd een vlakke lichtmeter vervaardigd (zie
afb. 6). Vlakke lichtmeters zijn voor metingen van de natuurlijke of kunstmatige
lichtintensiteit in kassen, buiten en tussen gewassen alleen reproduceerbaar te gebruiken bij een horizontale opstelling. Tussen gewassen die veel kleine schaduwvlekjes
geven ismoeilijk een betrouwbare meting te verkrijgen.
Voorts werd een sferische lichtmeter (zie afb. 7) van nieuwe fotocellen voorzien.
De sferische lichtmeter is zodanig geconstrueerd, dat het meetresultaat binnen enige
procenten onafhankelijk is van de stand van de lichtmeter. Ook het licht wat door
1
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Zie ookNeth. J. Agr. Sei. 2(1954) 3(aug.).

Afb. 6.
Vlakke lichtmeter met bijbehorende
u A-meter

reflectie de onderzijde bereikt, wordt meegenieten. Deze wijze van lichtmeten is vooral
van belang bij het meten tussen gewassen, daar hierbij op een bepaalde plaats de
energie gemeten wordt die van alle richtingen toestraalt.
De ijking van bovengenoemde lichtmeters is voor diverse soorten T.L.-verlichting
geschied.
De meters zijn afgeleverd, het project is afgesloten.
No. 56/53A Vervaardigingweerstandsmeetbrug type II (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Zoals reeds onder project 53 werd vermeld, zal een nieuwe weerstandsmeetbrug
voor veldwerk worden ontwikkeld. Het instrument moet aan de volgende eisen voldoen: indicatie d.m.v. een direct aanwijzend instrument, ter vervanging van de hoofd-

Afb. 7.
Sferische lichtmeter met bijbehorende \J.A-meter

Afb. 8.
Weerstandsmeetbritg met directe aflezing
voorde bepaling van grondvochtigheden
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telefoon en de instelknop; uitgevoerd met transistoren ter beperking van het energiegebruik; zo klein mogelijke afmetingen en zo gering mogelijk gewicht.
Een proefmodel van de meetbrug (zieafb. 8)ister beproeving aan de opdrachtgever
ter hand gesteld. Hierbij bleek, dat de buitenluchttemperatuur invloed uitoefent op de
aanwijzing. Gezocht wordt naar een temperatuurongevoelig aanwijsinstrument, maar
waarschijnlijk zal hierin niet te slagen zijn, zodat dan een geschikte temperatuurcompensatie-inrichting zal moeten worden ingebouwd.
No. 57 Vervaardiginginfiltratieapparaat (1957)
Opdrachtgever: Rijkstuinbouwconsulent voor de Bloementeelt, Aalsmeer.
Voor het regelen van de vochttoestand in de wortelzone van kas-anjers is een
apparatuur vervaardigd, waarvan dewerking berust op de toepassing van tensimeters.
Een tensimeter iseen instrument waarop de zuigspanning van het bodemvocht (dus
een maat voor de bindingssterkte van het vocht aan de bodemdeeltjes) gemeten kan
worden. Het gevoelige lichaam is een poreus keramisch potje, dat op de gewenste
diepte in de bodem wordt ingegraven. De hieraan bevestigde kwikmanometer steekt
boven de grond uit. In de ene arm van de kwikmanometer is een contact aangebracht
dat door de kwikkolom bij stijgen of dalen wordt kortgesloten resp.verbroken. Er zijn
2 tensimeters aangebracht de ene op de maximale worteldiepte, de andere meer naar
de oppervlakte. Beide bedienen elektrische kleppen in een bepaalde schakeling.
In de kasbodem worden drainage-buizen gelegd. De afvoerzijde is afgesloten met
een elektrische klep. In de invoerzijde mondt een leidingwaterbuis uit, eveneens
afgesloten met een elektrische klep.
Indien de grond te droog wordt zorgen de tensimeters voor het sluiten van de
afvoer- en openen van de waterleidingkraan, waardoor de drainbuizen gebruikt
worden voor infiltratie. Zodra de grond te vochtig gaat worden, wordt de watertoevoer afgesloten, terwijl de afvoer van de drainagebuizen wordt geopend, zodat weer
langzame drainage kan optreden.
De apparatuur is aan de opdrachtgever ter beproeving overgedragen. Zodra hierover een rapport isontvangen, kan worden aangevangen met dedefinitieve uitvoering.
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Afb. 9.
Onderdelen vanhet stippenzetapparaal

No. 58 Vervaardigingstippenapparaat (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Voor het snel uitzetten van grafieken, isdoor het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen een apparaat ontworpen, waarmee stippen
kunnen worden gezet op het kruispunt van een X- en een Y-waarde. De stippenzetinrichting zal gewijzigd worden, zodat 6 verschillende tekentjes kunnen worden
gebruikt. Overigens kunnen de oorspronkelijke werktekeningen van de ontwerper
voor een belangrijk deel worden benut.
De onderdelen voor het apparaat zijn reeds vervaardigd (zie afb. 9).
No. 59 Vervaardigingtransistor zend-en ontvangapparatuur(1957)
Opdrachtgever: Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Bij het onderzoek naar het energiegebruik bij diverse soorten arbeid is het soms
wenselijk de proefpersoon, waarvan de hartslagfrequentie gemeten moet worden, niet
te dicht te naderen; dit uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld bij het vellen van
bomen. De thans in gebruik zijnde apparatuur is via een kabel verbonden aan de
proefpersoon. Daar dit ook nog moeilijkheden oplevert iseen proefopstelling gemaakt
met radiografische overbrenging van de hartpulzen door middel van een transistor
zender (zie afb. 10). De benodigde zendtransistors zijn zeer moeilijk te krijgen, zodat
wellicht enige wijzigingen in het proefschema zullen moeten worden aangebracht.
Het definitieve onderzoek kan pas geschieden zodra de Stichting weer beschikt over
een elektronicus.
No. 61/58B Vervaardigingstippenapparaat (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Deze opdracht iseencombinatie met project 58. Door namelijk 2 stippenapparaten
naast elkaar te plaatsen en de X-assen te koppelen, kunnen 2 grafieken tegelijkertijd
worden uitgezet, indien de X-aswaarden dezelfde zijn, maar de Y-aswaarden ver17
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Transistor-zender op batterijvoeding
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schillen (bijvoorbeeld de X-asscn beide lineair, terwijl de ene Y-as lineair en de andere
logaritmisch wordt uitgezet). Zie verder project 58.
No. 62* Vervaardigingvoorversterker op batterijvoeding (1957)
Opdrachtgever: Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Bij het arbeidsfysiologisch onderzoek van de opdrachtgever wordt voor het bepalen
van de intensiteit van een bepaalde handeling (b.v. een boom omhakken) uitgegaan
van de snelheid van de hartslag. Bij iedere hartslag wordt door de hartspieren een
korte elektrische puls opgewekt. Het aantal pulsen is te meten, door op de borstkas
van de proefpersoon een tweetal elektroden te bevestigen. Daar de pulssterkte zeer
gering is, dient deze eerst elektronisch versterkt te worden, waarna door een andere
apparatuur het aantal pulsen kan worden geteld, dan wel de vorm van iedere puls kan
worden geschreven.

m-aJ
A/b. 11.
Onderaanzicht van voorversterker op batterijvoeding
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De vervaardigde voorversterker is uitgerust met een batterijenvoeding, zodat ook
in het veld metingen kunnen worden verricht. De versterker (zie afb. 11) is aan de
opdrachtgever overgedragen en werkt naar tevredenheid. Het project is afgesloten.
No. 63 Vervaardigingtemperatuur-meetinstallatie (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten, Wageningen.
Voor het meten van de temperatuur in opgetast voer wordt gebruik gemaakt van
een meetkastje waarop N.T.C.-weerstanden kunnen worden aangesloten. De N.T.C.weerstanden zijn wat de weerstandswaarde betreft, afhankelijk van de temperatuur.
Bij een stijging van de temperatuur met 1 °C neemt de weerstandswaarde met ca.
4% af. De N.T.C.-weerstanden, die met hun beschermhuls een voeler vormen, worden
tijdens het optassen van het voer (hooi of kuilvoer) in de tas aangebracht. Een zes
meter lang aansluitsnoer wordt buiten de tas geleid. Voor een meting kan dit einde
aan het meetkastje (zie afb. 12) worden bevestigd.
Vervaardigd zijn 6 meetkastjes met elk acht voelers. Bij een laatste controleijking
bleekeenniet teverklaren verloop indeweerstandswaarde vande N.T.C.-weerstanden
te zijn opgetreden. Daar de weerstanden met een kunsthars in de beschermbuishuls
waren ingegoten, moest een deel van devoelers voorzichtig worden gesloopt. Achteraf
bleek, dat de N.T.C.-weerstanden niet deugden. Daar contact is opgenomen met de
leverancier en deze na een langdurig onderzoek eveneens tot ondeugdelijkheid moest
besluiten, kon niet voorkomen worden dat de apparatuur het lopende seizoen niet
meer gebruikt kon worden.
No. 64* Vervaardigingboomvorken (1957)
Opdrachtgever: Afdeling Busexploitatie van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor het bepalen van de aanwezige houthoeveelheid per ha in een bos, is het o.a.
nodig van een groot aantal bomen in dat bos de stamdiameter d op borsthoogte te

Afb. 12.
Meetkastje voor de bepaling van de temperatuur in
opgetast voer
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meten. Dit kan gebeuren met een boomklem, maar dit istijdrovend, geeft afleesfouten
en dient te geschieden door 2 personen, nl. één voor het klemmen en de ander voor
het noteren.
Een snellere methode bestaat in het gebruik van een boomvork (zie afb. 13 en 14).
Deze bestaat uit twee benen die een hoek a. met elkaar maken, vervaardigd van
duralaluminium en voorzien van een groot aantal gaten om het gewicht te verminderen.
Op de bovenzijde van het rechter been is over de gaten een celluloid plaat aangebracht, waarop een papierstrook rust, die verdeeld is in b.v. 2 cm of 5 cm klassen.
Het enige wat de persoon die de opmetingen verricht heeft te doen ishet volgende: de
vork op borsthoogte tegen de boom aan drukken en een streepje zetten (turven) in die
klasse waarin het raakpunt van de stam en de rechter boomvork-arm ligt.
Indien hoeka = 5307'48"wordt genomen komtde diameter dvande boom overeen
met de afstand a op de boomvork.
Voor de opdrachtgever zijn 2 boomvorken voor d = a vervaardigd voor boomdiameters tot 54 cm. Het project is afgesloten.
No. 65* Vervaardigingboomvorken (1957)
Opdrachtgever: Afdeling Houtmeetkunde van de Landbouwhogeschool,
Wageningen.
Verwezen wordt naar het vermelde onder project 64. Hieraan kan nog het volgende
worden toegevoegd. Voor het opmeten van zware bomen verdient het voorkeur om
hoek a 90°temaken zodat d = -(zie afb. 14en 15).
Voor de opdrachtgever zijn 5 boomvorken voor d = a en 7 boomvorken voor
d = 2a vervaardigd, voor verschillende diametertrappen, gedeeltelijk in inches en in
centimeters voor boomdiameters tot 54cm. Het project is afgesloten.
No. 66 Dwarsprofielen (1957)
Opdrachtgever: Nederlandse Heidemaatschappij, Arnhem.
Door de opdrachtgever is verzocht een apparatuur te ontwikkelen waardoor de
bij de aanleg van wegen en waterleidingen op te meten dwarsprofielen van het terrein
op een snelle wijze kunnen worden geregistreerd. Dit ter besparing van arbeidskosten
en ter voorkoming van afleesfouten.
Deze opdracht wordt in portefeuille gehouden. Zodra de personeelssituatie het
toelaat, zal met het onderzoek worden aangevangen.
No. 67 Vervaardiging ringbalansvacuummeter (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, Wageningen.
Voor het meten van onderdrukken is door het I.B.V.T. een ontwerp gemaakt van
een ringbalans-vacuummeter. Door de expansie bij toenemend vacuum van een door
kwik afgesloten hoeveelheid lucht in een vertikale glazen ring, wordt de glazen ring
om zijn centraal ophangpunt gedraaid. Bij het narekenen van het ontwerp bleek de
aandrijfkracht voor het ronddraaien niet groot genoeg te zijn om de wrijving in de
lagering voldoende te compenseren, zodat grote miswijzingen zouden optreden.
Alvorens dit project kan worden uitgevoerd, dient gezocht te worden naar een andere
manier van lageren om de wrijving minimaal te maken.
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Afb. 13.
Principe van de boomvork
voor een hoek oc — 53°7'48"

Turfstrook
diameter d,2.a.tgt*/2
voor cx = 53°7W is t g «/2=1/2 ,dit geeft d«a

Afb. 14.
Boomvorken voor grote en kleine
diameters

Afb. 15.
Principe vandeboomvork vooreen hoek a — 90°

diameter d,2.a.tgt*/2
voor cx.90° w o r d t d«2o

21

No. 68/54 Vervaardiginggrondwaterstandsmeters (1957)
Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishoudkunde,
Wageningen.
Voor de toelichting op dit project zij verwezen naar project 54. Gewerkt wordt aan
de vervaardiging van zes grondwaterstandsmeters.
No. 69 Vervaardigingvaneen temperatuurconditioneerinrichting (1957)
Opdrachtgever: Laboratorium voor Landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool, Wageningen.
Voor het constant houden van de temperatuur in een meetkamer zal een temperatuur conditioneerinrichting worden ontworpen. De werkzaamheden zullen in 1958
worden aangevangen.
No. 70 Stofneerslagmeting (1957)
Opdrachtgever: Rijkstuinbouwconsulent, Amsterdam.
Dit project is nog in het stadium van voorbereiding.
Voor deverslagperiode geldt als eindresultaat:
10 projecten overgehouden van 1956 . . .
17 projecten geopend in 1957
13 projecten afgesloten
1 project overgedragen
1 project vervallen

+10
+17
- 13
- 1
- 1
+ 12

Er wordt dus aan 12projecten in 1958 doorgewerkt.
2. P R O J E C T E N E L E K T R O N E N M I C R O S C O P I E

Voor het jaar 1957 zijn de opdrachten nog niet in genummerde projectvorm opgenomen, maar is een indeling gemaakt naar de laboratoria alwaar de opdrachtgevers
werkzaam waren.
In totaal is voor 12 onderzoekers van een instituut en 4 laboratoria van de Landbouwhogeschool gewerkt.

Afb. 16.
Stilet van een bladluis (vergroting
9000 X)
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Afb. 17.
Opname van anjervirus
(vergroting 13000 X)

Instituut voorPlantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen
Aan ir. H. A. VAN HOOF konden twaalf vergrotingen van stiletten van bladluizen
worden afgeleverd (zie afb. 16). Een aantal andere stiletten werd op de aanwezigheid
van virus en van carborundumpoeder in de geschubde buitenkant onderzocht. Enkele
vergrotingen zijn in zijn proefschrift opgenomen, terwijl een deel der verkregen gegevens werd gepubliceerd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afdeling Botany onder de titel: „On the Mechanism of Transmission of
some Plant viruses".
Mejuffrouw F. QUAK leverde preparaten van in loog gekookte celwanden van
callusweefsel van tabakstengels. Zowel van gezond als van tumorweefsel konden
vergrotingen worden afgeleverd.
Voor dr. ir. J. P. H. VAN DER WANT en ir. L. Bos werd bloedingssap van bonen met
zes verschillende virussoorten en verschillende behandeling onderzocht, evenals het
perssap van zieke haver, erwten, tuinbonen, tabak, rode, witte en honingklaver, komkommer en verschillende zieke bloemensoorten. Van deverkregen opnamen werd een
deel vergroot.
Mej. S. N. LIEM kwam met een onderzoek betreffende parakristallen van komkommervirus.
Mej. H. J. PFAELTZER onderzocht appel- en kersenviren.
Laboratorium voor Virologie vandeLandbouwhogeschool, Wageningen
Aan dr. ir. H. W. J. RAGETLI konden opnamen van anjerviren (zie afb. 17) en van
nucleïnezuur worden afgeleverd. Een serie preparaten van nucleïnezuur werden op de
aanwezigheid van tabaksmozaïekvirus doorzocht. Stereo-opnamen verduidelijkten
het beeld van de opbouw van het nucleïnezuur. Enkele vergrotingen werden in zijn
proefschrift: „Onderzoekingen over eenVirusremstof voorkomend in DianthusCariophyllus L." opgenomen.
Voor prof. dr. T. H. THUNG werden vergrotingen van Rotterdam Bvirus gemaakt.
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A/b. 18.
Opname van bacteriën
met zweepharen
(vergroting 6000 X)
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Afb, 19.
Opname vaneenkleisoort (vergroting
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Zoösporen vansynchytrium endobiolicum (vergroting 5000 X)
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Laboratorium voor Microbiologie
Voor mevrouw ir. J. BAKHUIS en dr. G. SCHOUTEN werden preparaten onderzocht,
ieder van vijf bacteriesoorten, waarvan de vorm en het al of niet hebben van zweepharen moest worden nagegaan (zie afb. 18). Vergrotingen werden afgeleverd.
Laboratorium voorLandbouwscheikunde vandeLandbouwhogeschool,Wageningen
Ir. F. F. KOENIGS werd in de gelegenheid gesteld de deeltjes grootte van 10 kleisoorten te onderzoeken en kreeg van deze kleien een serie vergrotingen (zie afb. 19).
Laboratorium voorPhytopathologie vandeLandbouwhogeschool ,Wageningen
Voor dr.ir.A.P. KOLEwerdenvergrotingen gemaakt vanzoösporen van Synchytrium
endobioticum (zie afb. 20), voor een publikatie in het decembernummer 1957 van
Plantenziekten.
In de verslagperiode werden ruim 600 preparaten onderzocht. Hiervan werden
meer dan 1100 opnamen gemaakt terwijl daarnaast nog 87 diapositieven en 114 vergrotingen in duplo werden vervaardigd.
De verhouding van de werkzaamheden voor bovengenoemde laboratoria was:
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Laboratorium voor Virologie
Laboratorium voor Microbiologie
Laboratorium voor Landbouwscheikunde
Laboratorium voor Phytopathologie

55%
28%
9%
7%
1%

Gedurende 1957 werd de tijd vrijwel geheel aan het elektronenmicroscopisch werk
voor andere laboratoria en het bedrijfsklaar houden van de apparatuur besteed. Voor
oefening van prepareertechnieken en het snijden met het ultramicrotoom (zieafb. 21),
bleef te weinigtijd over.
3. P R O J E C T E N U L T R A C E N T R I F U G E

Met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek is overeengekomen, dat de
Stichting Landbouw Fysisch-Technische Dienst de ultracentrifuge van het Instituut

Afb. 21.
Opstelling voor het werken
metdeultramicrotoom{inhet
midden)
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voor Plantkundig Onderzoek zal beheren. Dit heeft tot voordeel, dat een meer algemeen gebruik van dit kostbare instrument open staat. Aangevangen ismetde opleiding
van een personeelslid van de Stichting Landbouw Fysisch-Technische Dienst door
dr. J. P. H. VAN DER WANT van het Instituut voor Plantkundig Onderzoek.
4. K L E I N E O P D R A C H T E N

Hieronder worden die opdrachten verstaan, die minder dan één week werk voor één
persoon vereisen.
Behalve dedagelijkse opgaven van meteorologische gegevens aan de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, en het Melkcontrolestation te Arnhem, geldt voor de
verslagperiode als eindresultaat:
13 kleine opdrachten overgehouden van 1956 . . . .
141 kleine opdrachten aanvaard in 1957
144 kleine opdrachten afgehandeld in 1957

+13
+141
- 144
+ 10

Er wordt dus aan 10kleine opdrachten in 1958 doorgewerkt.
De samenstelling van de in 1957aanvaarde kleine opdrachten wasals volgt:
Meteorologische gegevens
Vervaardigen apparaten
Repareren apparaten
IJkopdrachten
Diverse

48
34
22
23
14
141

Van deze opdrachten kunnen worden genoemd:
Vervaardigen van een omvormer met filters voor de voeding van polsteller (zie afb. 22 en 23)
Dierenfysiologie, Wageningen.
Vervaardigen van een ponsapparaat voor grote documentatiekaarten (zie afb. 24). Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding, Wageningen.
Vervaardigen van een pneumatische barostaat. Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, Wageningen.

Afb. 22.
Inwendige van omvormer van
12 Vgelijkspanning naar 250 V
gelijkspanning
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Afb. 23.
Omvormer 12 Vtot 250 Vgelijkspanning

Afb. 24.
Ponsapparaat voor kaartsystemen

Afb. 25.
Foto-elektrische colorimeter
voor de bepaling van de hoeveelheid aanwezige fosfaat,
enz. in grondmonsters
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Afb. 26. Temperatuurmcetinstallatie met behulp vaneen thermokoppel. Totale lengte 6 m
Vervaardigen van een kleine thermistor temperatuurmeetinstallatie. Rijkstuinbouwconsulent,
Hoorn.
Vervaardigen van een colorimeter (zie afb. 25). Bedrijfslaboratorium, Oosterbeek.
Vervaardigen van een 6 meter lange uitneembare temperatuurmeter voor graansilo's (zie afb. 26).
Centraal Bureau, Rotterdam.
Vervaardigen van 2 veenhoren. Laboratorium voor Geologie van de Landbouwhogeschool,
Wageningen.
Vervaardigen van een thermokoppelanemometer. Instituut voor Biologischen Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, Wageningen.
Vervaardigen van grondmonsterdoosjes. Laboratorium voor Geologie van de Landbouwhogeschool, Wageningen. Laboratorium voor Geologie, van de Rijksuniversiteit, Utrecht.
Vervaardigen temperatuurmeter voor een rund. Stalklimaat T.N.O., Wageningen.
5. E I G E N O N D E R Z O E K

In verband met de onderbezetting van het personeel is in de verslagperiode niet aan
eigen onderzoek gewerkt. Daar deze gang van zaken weinig bevredigend is, zal het
eigen onderzoek nader worden bezien en in de vorm van vaste onderzoekprojecten
worden uitgewerkt en uitgevoerd.
6. I J K D I E N S T

De werkzaamheden van de ijkdienst nemen steeds toe. Het ijken van temperatuurelementen kan thans geschieden in een traject van ca. -25 °C tot ± 95 °C. Voor het
ijken van thermografen en hygrografen moet voor een vlotte afdoening van de werkzaamheden een regelbare geconditioneerde ruimte ter beschikking staan daar het
ijken bij „heersende weersomstandigheden" lang niet altijd mogelijk is.
Het instrumentarium voor hetijken van lichtmeters dient nog uitgebreid te worden.
De werkzaamheden hadden in de verslagperiode betrekking op:
151 thermistors; 71 thermometers; 21 volt-amperemeters; 3 thermohygrografen;
2 hygrografen; 3lichtmeters; met een totaal van 1921 ijkpunten.

III. P U B L I K A T I E S E N R A P P O R T E N
Een aanvang is gemaakt met een uniforme uitgifte van publikaties en rapporten
ter verspreiding op grotere schaal.Verschenen is: Mededelingen Landbouw FysischTechnische Dienst, nr. 1, Jaarverslag 1956.
Doordat geen eigen onderzoek isverricht zijn geen verdere mededelingen verschenen.
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