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WOORD VOORAF
Het doelvan dit verslag istetrachten delezer een beeld tegeven niet alleen van verschillende organisatorische bijzonderheden als personeelsformatie en werkplan, maar
vooral ook van de in het verslagjaar met het onderzoek verkregen resultaten.
Sedert 1947 is gepoogd dit laatste te bereiken door het opnemen van een aantal
nieuwe publicaties, waarin de uitkomsten van recente onderzoekingen zijn vastgelegd. Hierbij is nimmer naar volledigheid gestreefd, doch er werd een keuze gedaan
uit die onderwerpen, die een conclusie - zij het ook veelal een voorlopige - toelieten.
Op deze wijze konden elk jaar 30 à 40 wetenschappelijke bijdragen worden afgedrukt, die een levendig en actueel - doch wel wat caleidoscopisch - overzicht van het
verrichte werk geven. Ook in dit verslag zal men een 37-tal artikelen aantreffen, die
in bonte verscheidenheid verschillende aspecten van het moderne landbouwbedrijf
naar voren brengen.
Ten einde aan het bezwaar van een al te fragmentarisch karakter, dat men dit verslag zou kunnen toeschrijven, tegemoet te komen is - op verzoek van de Commissie
van Advies - thans tevens een hoofdstuk „Verslag der werkzaamheden in 1954"
opgenomen, waarin een beknopt overzicht van het verrichte onderzoek en een verantwoording van het gevoerde beleid zijn gegeven.
Bij de Afdeling Weide- en Voederbouw werden aangesteld Ir P. DE VRIES voor het
verrichten van onderzoek over bemestingsvraagstukken en Ir J. P. VAN DEN BERGH
bij de graslandkartering.
Bij de Afdeling Akkerbouw kon het onderzoek over de bestrijding van onkruiden
worden uitgebreid door de benoeming van Dr W. VAN DER ZWEEP, die dit onderwerp
enigejaren aan de Universiteit van Californie heeft bestudeerd, terwijl Mej. Ir A. C.
WIERSEMA en Drs K. B. A. BODLAENDER hun krachten zullen geven aan resp. het
graanonderzoek en het aardappelonderzoek. Ir K. HERINGA werd aan de leiding
toegevoegd voor de behandeling van Algemene Zaken.
Dr J. WILCKE verliet de C.I.L.O.-dienst wegens benoeming tot secretaris van de
Natuurwetenschappelijke Commissie der voorlopige Natuurbeschermingsraad bij
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Mevr. Ir J. A. BAKHUIS
ging over naar het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool
te Wageningen en Ir C. A. KAN aanvaardde een particuliere betrekking in het buitenland.
Aan het eind van hetjaar waren er totaal - met inbegrip van de proefboerderijen werkzaam 254 personen, waarvan 46 behorend tot de wetenschappelijke staf.
Evenals verledenjaar heeft Ir A. EVERS als voorzitter der Redactie-commissie, bijgestaan door de leden van deze Commissie, de verzorging van ditjaarverslag op zich
genomen. Gaarne breng ik hem en de Commissieleden dank voor de wijze waarop zij
zich van hun taak hebben gekweten.
De wnd Directeur van het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek
Ir J. WIND

Wageningen, September 1955
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OVERZICHT VAN HET O N D E R Z O E K
(MET G E N U M M E R D E PROJECTEN)

I. AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
a. LABORATORIUM VOOR BOTANISCH GRASLANDONDERZOEK,
Dr D. M. DE VRIES

In het laboratorium worden grasmonsters op botanische samenstelling onderzocht volgens
verschillende werkwijzen :
proefveldmonsters van Centraal Instituut, Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut, Rijkslandbouwconsulenten, Wieringermeerdirectie, andere onderzoekingsinstellingen
en kunstmestmaatschappijen, meest volgens de drooggewichtsanalytische methode, maar
eenvoudig samengestelde monsters, zoals dievan kunstweiden, door schatting vande gewichtsverhouding; practijkmonsters voor eigen onderzoek en dat van Rijkslandbouwconsulenten,
Dienst van Grond- en Pachtzaken, Cultuurtechnische Dienst en andere instanties, benevens
voor particulieren, voor zover het typering van grasland betreft, volgens de gecombineerde
frequentie- en rangordemethode.
Voorts bestaat de mogelijkheid onkruidmonsters van akkerland te onderzoeken.
Hiernaast vindt oefening in de determinatie van weideplanten plaats door studenten van de
Landbouwhogeschool, assistenten van Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, Dienst van Gronden Pachtzaken en Cultuurtechnische Dienst, leraren aan landbouwscholen en anderen.
Behalvehet monsteronderzoek en demeer of minder intensieve scholing van krachten, worden
wetenschappelijke onderzoekingen op verschillend terrein verricht, als volgt verdeeld:
1. SOCIOLOGISCH,OECOLOGISCHENMORPHOLOGISCHONDERZOEK, Dr D. M. DEVRIESen Ir TH.
A. DEBOER
Dit onderzoek heeft ten doel na te gaan, welke soorten grasland in Nederland voorkomen,
hun samenstelling te beschrijven, inzicht te verkrijgen in de eisen, welke de talrijke plantensoorten, die er deel van uitmaken, aan het milieu stellen en ten slotte de landbouwkundige
waarde, zowel van de afzonderlijke graslandplanten als van de typen grasland te bepalen.
Noodzakelijke voorwaarde hiervoor is vervolmaking van de onderscheiding der verschillende graslandbestanddelen, vooral in vegetatieve toestand.
De Nederlandse graslanden worden op verschillende wijzen ingedeeld, namelijk a) sociologisch: volgens kenmerkende soortengroepen en kensoorten (associaties), volgens combinaties van veelvuldig en sterk gekoppeld voorkomende soorten (combinaties) en volgens
de in massa dominerende soorten (dominantie-gezelschappen) en b) landbouwkundig:
door toepassing van een voorkeurstelsel, waarbij behalve met de frequentie ook rekening
gehouden wordt met de waarde der soort als voederplant en standplaatsindicator (typen).
De gebruikelijke indeling in associaties voldoet niet geheel, reden waarom aan een herziening wordt gewerkt. Hand aan hand gaat daarmee een toetsing van de associaties aan
door correlatieberekeningen bepaalde combinaties van frequente soorten. Samenstelling,
kwaliteit en oecologie van de diverse associaties, combinaties, dominantie-gezelschappen
en graslandtypen worden nagegaan ;evenzo de oecologie van de plantensoorten afzonderlijk.
Wat dit laatste betreft worden twee wegen bewandeld, t.w. de proefveldmethode en de
statistische methode (bemonstering van bedrijfspercelen). Bij de verwerking volgens de
statistische methode, waarvoor nu ongeveer 1600 graslanden bemonsterd zijn, speelt de
ontkoppeling van milieufactoren een grote rol. In dit verband is van belang, dat in samenwerking met Dr Ir G. HAMMING, uitgaande van decorrelaties van voorkomen tussen telkens
twee plantensoorten, de onderlinge plaats der soorten in een driedimensionale figuur berekend kon worden, waarvoor het niet moeilijk viel de oecologische verklaring te vinden.
Getracht wordt door toekenning van indicatiecijfers aan de graslandplanten, milieufactoren te berekenen.
Als onderdeel van het oecologisch onderzoek zij nog vermeld de bestudering van het verband tussen graslandvegetatie en bodemtype, die zowel geschiedt door middel van detailopnamen binnen één perceel, als door statistische studie van percelen, die in hun geheel
op één bodemtype liggen.
Aan de bestudering van de grasmat op dijken wordt in verband met het gevaar voor doorbreken bijzondere aandacht besteed. In aansluiting hieraan zal de plantengroei van het
buitendijkse land nader worden onderzocht.
Sociologisch en oecologisch onderzoek van de akkeronkruidbegroeiing wordt verricht
naar het voorbeeld van het graslandonderzoek. De methodiek wordt bestudeerd, waarbij
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in Sterkemate rekening gehouden wordtmet defrequentie enmassaverhouding der soorten.
Verder wordt de dynamiek der onkruidvegetatie nagegaan, zowel in eenzelfde jaar in
verband met de ontwikkeling van het gewas, als ook in de loop van de vruchtwisseling.
Bovendien worden proefkarteringen verricht, waarbij contact is verkregen met het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek te Oosterbeek, zulks om de indicatorische waarde van akkeronkruiden te beproeven,
1: Sociologisch en oecologisch onderzoek van practijkgraslanden.
4: Bestudering van het verband tussen bodemprofiel en samenstelling van de grasmat.
321: Sociologisch en oecologisch onderzoek van akkeronkruidbegroeiingen.
':. GRASLANDKARTERING, Ir TH. A. DEBOERen Ir J. P. VANDEN BERGH
De graslandvegetatiekartering heeft ten doel te komen tot een kwantitatieve inventarisatie
van landbouwkundig verantwoorde vegetatie-eenheden, die niet slechts iets zeggen omtrent de gebruikswaarde der gekarteerde percelen, doch tevens omtrent de milieufactoren,
welke deze gebruikswaarde bepalen. Het is zodoende mogelijk aan te geven, of en zo ja,
welke maatregelen ter verbetering moeten worden genomen, entetaxeren, welke opbrengstvermeerdering zij zullen geven. Onderscheiden worden overzichtskarteringen en detailkarteringen. Bij de eerste wordt alleen de vegetatie-eenheid van gehele percelen, gelegen
op bewust gekozen raaien, bepaald; deze vegetatie-eenheden worden samengevoegd tot
grotere groepen, de graslandgroepen, en deze worden op de kaart elk met een eigen kleur
aangegeven. Bij de detailkarteringen heeft de inventarisatie perceelsgewijze plaats en worden de vegetatie-eenheden zelf in kleuren op de kaart aangegeven.
De mogelijkheid van het taxeren van de volgens een gestandaardiseerde methode verkregen bruto-jaaropbrengst in tonnen droge stof of zetmeelwaarde per ha en het gemiddelde
van de genoemde opbrengst over een aantal jaren (opbrengstniveau) wordt bestudeerd aan
de hand van çontrôlevakken. door het maaien waarvan deze opbrengst wordt bepaald.
Nagegaan wordt welke factoren van invloed zijn op de nauwkeurigheid van deze taxatie.
Ook het verband van bovengenoemde opbrengst met de physieke (materiële) netto opbrengst en de invloed, die verschillende factoren op deze samenhang kunnen hebben, worden bestudeerd.
1 2 : 1 nundatieproefvelden.
13 : Inundatie-onderzoek op observatievelden.
14: Practijkcontrôle geïnundeerd grasland.
219: Botanische overzichtskartering van het Nederlandse grasland.
241: Onderzoek naar de opbrengsttaxatiemogelijkheid op grasland.
252: Verzamelproject graslandkarteringen.
b. PLANTENPHYSIOLOGISCH ONDERZOEK, Dr T H . ALBERDA
Te velde wordt de grootte van de grasopbrengst beïnvloed door vele factoren. De rol van elk
der factoren afzonderlijk kan in het veld moeilijk worden vastgesteld. Dit zal in het laboratorium dienen te geschieden.
Dank zij de gastvrijheid van de directeur, Prof. Dr E. C. WASSINK, kan momenteel worden
beschikt over een kamer van constante condities in het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool.
De volgende onderwerpen worden bestudeerd:
De invloed van het afsnijden op groei en ontwikkeling van gejarowiseerde en ongejarowiseerde planten ;
De invloed van het afsnijden op de grootte van de koolhydraatreserve, zowel in veldproeven
als onder constante condities.
De invloed van verschillende koolhydraatgehalten op de productie ;
Het bij verschillende lichtintensiteit en nachttemperatuur optredende verloop van de groei
en de grootte van de koolhydraatreserve na afsnijden.
Voorshands wordt alleen gewerkt met Engels raaigras.
149: Onderzoek naar de factoren, die de grasproductie beïnvloeden.
c. D I E R K U N D I G ONDERZOEK, Dr Ir J. DOEKSEN
Het dierkundig onderzoek is verdeeld over drie objecten, die elk hun problemen opwerpen,
zodat het onderzoek in een vrij groot aantal projecten is ondergebracht.
Het onderzoek naar de bodemfauna (projecten 15, 17 en 18) tracht een inzicht te verkrijgen
in haar betekenis voor de humusvorming en de structuurverbetering van de grond, zowel als
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indeeisen, diezij aan het milieu stelt. Dit inzicht zal demogelijkheid verschaffen omviaeen
verrijking vandebodemfauna vanonzecultuurgronden tekomentot hogereenvooralveiliger
opbrengsten.
Het leverbotonderzoek (projecten 20 en 22) is gericht op de bestrijding van de schadelijke,
parasitaire veeziektedistomatose. Verschillende mogelijkheden worden nagegaan, waarbij de
nadruk wordt gelegd op de directe zowel als indirecte bestrijding van de onmisbare schakel
in deontwikkeling van deparasiet, het alstussengastheer fungerende slakje Limnaea truncatula.
De studievan debestuivende insecten vanrode klaver enlucerne(project 162)heeft ten doel,
door middel van een vergroting van de daartoe thans zeer onvoldoende bestuiving, te komen
tot een zaadopbrengst, die de eigen behoefte aan klaver- en lucernezaad geheel zal kunnen
dekken. Daar rode klaver en lucerne uitgesproken landrassen vormen, kleeft aan de, tot nu
toe noodgedwongen, import van buitenlands zaad het grote bezwaar, dat dit afkomstig is
van rassen, die slecht aan de Nederlandse omstandigheden zijn aangepast. Een oplossing
wordt inhoofdzaak gezocht inhetkweken vanhommels (denatuurlijke bestuivers)in kastjes,,
dieop deklaver-en lucernevelden worden uitgezet.
15: Algemeen bodemfaunistisch onderzoek.
17: Omzetting organische stof.
18: Studie omtrent de symbiontische bacteriën in de nephridiën van aardwormen.
20: De invloed van uitwendige factoren op de productiviteit van rundvee.
22: Het behandelen van gehele boerderijen tegen de leverbotziekte van schaap en rund.
162: Waarnemingen betreffende bestuivende insecten van rode klaver en lucerne.
d. AANLEG VAN GRASLAND EN TEELT VAN GRASZAAD, Ir A. SONNEVELD
1. AANLEG VAN GRASLAND, Ir A . SONNEVELD

Langs verschillende wegen kan worden berekend, dat in ons land per jaar ongeveer
35.000hagrasland wordt ingezaaid.Daarnaast kan naarschatting opnogrond200.000ha
slecht blijvend grasland, door scheuren en opnieuw inzaaien of overgang op wisselbouw,
deproductieaanzienlijk wordenverhoogd.Deopbrengstvan kunstweiden enjong blijvend
grasland islangs verschillende wegen nog te verbeteren.
Het onderzoek opditterreinisgericht opdeverbeteringvaninzaai-techniek, methodenen
tijdstippen van inzaaien, soorten- en rassenkeuze en mengselsamenstelling; t.a.v. de
beide laatste punten wordt nauw samengewerkt met het I.V.R.O. en t.a.v. de soorten- en
rassenkeuze tevens met de Stichting voor Plantenveredeling.
28: Interprovinciale demonstratieproeven metmengselsvoor blijvend graslanden kunstweiden (serie501).
29: Interprovinciale demonstratieproeven met mengsels voor blijvend grasland (serie
501).
34: Reactie vanverschillende typenvan Engelsraaigras entimothee op diversegebruikswijzen.
166: Gebruik van dekvrucht en tijdstip van inzaaien bij graslandaanleg.
167: Interprovinciale kunstweideproef met verschillende klaverrassen (serie 504).
168: Interprovinciale proef met verschillende grondbewerkingen bij de graslandinzaai
(serie 505).
169: Interprovinciale proef met vergelijking van machinezaai tegenover breedwerpige
zaai bij graslandaanleg (serie506).
245: M.S.A.-project nr 4 - Veredeling en onderzoek van grassen en klavers (samen met
S.v.P.);onderzoek naar de waarde voor verschillende gebruikswijzen in de practijk
vantypenenselecties.
2. TEELT VAN GRASZAAD, I r A . EVERS

Wileenbetererassenkeuzeeneendoelmatiger mengselsamenstelling in depractijk vlot ingang vinden, dan moet het beschikbaar zijn van zaad van betere typen en selecties geen
probleem meer vormen.
Verschillende kwekers houden zich met de zaadteelt van dezelfde soorten en typen bezig.
Daardoor is per kweker de afzet van zaad betrekkelijk gering en drukken de altijd hoge
selectiekosten sterk op elke kg. Bovendien brengen de betere selecties bij de gebruikelijke
cultuurmethoden veelal minder zaad op. Deze omstandigheden maken het zaad duur en
daarmeeschaars,daar dekweker uitvreesvooreenonvoldoende afzet geengrote vermeerdering durft op te zetten. Ten slotte beschikt men bij de zaadteelt van sommige soorten
hier telandeinhet geheelniet overervaring.
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Verlichting in deze situatie kanworden verkregen door hetuitwerken vanbetere cultuurmethoden bij de zaadteelt, daar de hiermee verkregen hogere zaadopbrengsten de productiekosten aanzienlijk drukken. Behalve voor dezaadteelt van bovengenoemde voedergrassen bestaat er een stijgende belangstelling voor de zaadteelt vanenkele soorten (vnl.
gazongrassen) voor export. Ook hiervoor is onderzoek naar betere cultuurmethoden
urgent.
In onderzoek zijn Engels raaigras, Italiaans raaigras, timothee, kropaar, beemdlangbloem,
ruw beemdgras, veldbeemdgras, rood zwenkgras, fijnbladig schapengras, fiorien en
kruipend struisgras. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de invloed van rijenafstand, zaaizaadhoeveelheid, dekvrucht, zaaitijd, bemesting, inzaai- en oogstmethoden,
voormaaien etc.Belangrijke verschillen zijn reeds naar voren gekomen. Oriënterend onderzoek wordt verricht inzakedezaadteelt van rode klaver, witte klaver enlucerne. Hetonderzoek ontvangt richtlijnen van de Commissie Gras- en Klaverzaadteelt A.W. - T.N.O.
246: M.S.A.-project nr 5- Deteelt vangras-en klaverzaad.
3. KLAVER-ENLUCERNE-ONDERZOEK,Ir G.C. ENNIK en IrT.C. VAN DERK.AMP
Het klavergehalte van kunstweiden envan nieuw ingezaaid blijvend grasland laat in zeer
veel gevallen te wensen over. Daar eenbehoorlijk klavergehalte vanveel belang isvoor de
opbrengst, de verdeling vande opbrengst over hetseizoen en de chemische samenstelling
met het oogop de gezondheid vanhetvee, rechtvaardigt het probleem uitgebreid onderzoek. Bijhet opsporen vande oorzaken van slechte klavergroei werd en wordt aandacht
besteed aan de invloed van : de wijze van inzaaien, de wijze van gebruik, de bemesting
met macro- en sporenelementen, deaantasting door ziekten, deeffectiviteit vandewortelknolletjesbacteriën en de invloed van enting (in samenwerking methet Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen), de structuur van de grond, de
vochtvoorziening en de boven- en ondergrondse concurrentiekracht vande verschillende
gras- enklaversoorten tenopzichte van elkaar.
Mede onder invloed vandeervaringen inhet buitenland komt er in onsland steeds meer
belangstelling voor lucerneteelt op zandgrond. Dit geeft echter speciale problemen, die
om eenoplossing vragen, zoals onkruidbestrijding voor ennahetzaaien, invloed vanprofiel en pH vande grond, concurrentie ten opzichte van verschillende grassoorten, zaaizaadhoeveelheden enrijenafstanden. In verband methetkunstmatig drogen wordt o o kde
invloed van een groter aantal sneden bij de lucerneteelt op de zwaardere gronden nader
onderzocht.
220: Onderzoek naar de oorzaken van onvoldoende ontwikkeling van klavers.
312: Onderzoekingen betreffende delucerneteelt, inhetbijzonder aangaande de mogelijkheden op zandgrond.
e. W A T E R H U I S H O U D I N G , Drs G. F. MAKKINK

Het onderzoek naar dewaterhuishouding heeft twee aspecten: hetfundamentele (e-1) enhet
rechtstreeks op de practijk gerichte (e-2). Het fundamentele onderzoek op het C.I.L.O. is
ondernomen alsuitvloeisel vanproblemen uitdepractijk derwatervoorziening, hetzij van de
infiltratie, hetzij van de beregening. Het infiltratie-onderzoek valt grotendeels onder het
onderwerp „Komgronden" (f).
1. LYSIMETER-ENEVAPOTRANSPIRATIE-ONDERZOEK, DrsG.F. MAKKINK en IrG. P.WlND
Dit onderzoek fs van fundamentele aard en wordt in de eerste plaats verricht met lysimeters. Hiermee wordt het hele jaar door over korte perioden (in de zomer 3à 4 dagen)
het waterverbruik van grasland bepaald onder veldomstandigheden. Getracht wordt de
formules van PENMAN voor hetmaximale waterverbruik teverfijnen. Het onder-maximale
waterverbruik, zoals zich dat bij ten dele uitgedroogde grond of beperkte watertoevoer
voordoet, wordt ook bestudeerd. Hierbij wordt het verband metde grondeigenschappen
nagegaan. De opbrengst wordt onderzocht in samenhang met de watervoorziening, b.v
met de grondwaterstand.
Dit onderzoek heeft ook een direct practisch nut, doordat de verkregen cijfers vanhet
waterverbruik aan belanghebbenden worden toegezonden; er wordt naar gestreefd een
grotere kring van interessenten te bereiken.
Het onderzoek met de lysimeters is gecoördineerd methet werk van de Werkcommissie
voor Verdampingsonderzoek enmetdatvandeWerkgroep Lysimeters T.N.O.
In de tweede plaats wordt fundamenteel onderzoek verricht door Ir G. P. WIND opeen
aantal klei-, zand- en veenprofielen. Hier wordt de waterhuishouding bestudeerd door
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periodieke metingen vanhetvochtgehalte en devochtspanning indeopeenvolgende grondlagen. Deze metingen geschieden met nylon-elementen volgens BOUYOUCOS. Speciale aandacht wordt besteed aandewijze, waarop dewateronttrekking plaats heeft en de oorzaken
waardoor dat zo gebeurt. Dit wordt inverband gebracht met de beworteling en de mogelijkheden van watertransport inde grond.
41: Lysimeteronderzoek.
164: Samenvattende studie over besproeien, inhet bijzonder van grasland.
247: M.S.A.-project nr 12- Waarnemingen betreffende dewaterhuishouding van grasland op proefvelden.
2. BESPROEIING VAN GRAS- EN BOUWLAND INZ.O.-NEDERLAND, I r C . BAARS

Dit onderzoek bestudeert de invloed vanberegening op de landbouw op de droogtegevoelige zandgronden inoostelijk Noord-Brabant. Het staat onder toezicht van de Beregeningscommissie Zuidoost-Nederland. Erisnauwe samenwerking met het Landbouweconomisch Instituut en metdeCommissie voor het onderzoek vandeverdroging en verstuiving inMidden- en Noord-Limburg.
Bij eenaantal akkerbouwgewassen worden indeopeenvolgende delen der vegetatieperiode
drie verschillende vochtigheidsniveau's indegrond door besproeiing verwerkelijkt onder
uitschakeling vannatuurlijke regenval. Aldus wordt nagegaan in welke ontwikkelingsphase en inwelke mate besproeiing dient teworden toegepast. Voorts worden opdriein
droogtegevoeligheid uiteenlopende gronden grasland enenige akkerbouwgewassen volgens
de verkregen gezichtspunten besproeid. Hiermede kanvoor hetjaar in kwestie het opbrengstniveau, deopbrengstverhoging en debehoefte aan kunstmatige beregening worden
beoordeeld bij uiteenlopende droogtegevoeligheid vandegrond. Ten slotte worden bij de
bedrijven inNoord-Brabant enhet Rijk van Nijmegen, waar beregening wordt toegepast,
door middel van een enquête gegevens verzameld, die nodig zijn voor hetopstellen van
een begroting vande rentabiliteit.
248: M.S.A.-project nr 17- Onderzoek naar verdroging, winderosie endebetekenis van
besproeien vanzandgronden in dezuidelijke provinciën; onderzoek naar de techniek
en de rentabiliteit vande kunstmatige beregening van weide- en akkerbouwgewassen.
ƒ. VERBETERING VAN K O M G R O N D E N , IrJ. W. MINDERHOUD
Het probleem van de verbetering van de komgronden wordt bestudeerd door de Commissie
Onderzoek Komgronden.
Aan een werkcommissie hieruit, waarin Ir M. L. ' THART, Drs P. BRUIN, Ir L. J. A. DEJONGE

en IrW. C.VISSER zitting hebben, isdedagelijkse leiding opgedragen. Deze werkcommissie
stelt het werkplan vanIr MINDERHOUD vast.
Komgronden komen voor inhetrivierkleigebied; huntotale oppervlakte wordt op 60.000 ha
geschat. Hetovergrote deelvandekomgronden ligtingras.Tengevolgevandiverse historische
oorzaken, zoals periodieke wateroverlast eneenzeer ongunstige ligging vande percelen
t.o.v de bedrijven, verkeren zijin deregel nog ineen slechte verzorgings- en bemestingstoestand.
Het onderzoek, dat door het C.l.L.O. wordt veiricht, houdt zich inhoofdzaak bezig met de
waterhuishouding vanhetkomkleigrasland. Hier ishet probleem, dat innatte tijden dikwijls
wateroverlast optreedt, terwijl indroge zomers droogteschade istevrezen. Daar, gezien de
vele invoorbereiding of uitvoering zijnde cultuurtechnische werken, inhetrivierkleigebied
de mogelijkheid nog aanwezig isnieuwe polderpeilen vast te stellen, zijn de onderzoekingen
gericht opdeinvloed van dediepte van degrondwaterstand enopde problemen, die hiermede samenhangen. Aangezien inhetgebied het gemengde bedrijfstype overheerst, wordt in
dit kader ook aan akkerbouwgewassen aandacht besteed.
250: M.S.A.-project nr16- Verbetering van komgronden op practijkschaal; invloedvan
de hoogte vandegrondwaterstand opdeproductie vankomkleigrasland, -bouwland
en -boomgaard.
254: Invloed van derelatieve hoogteligging opproductie enhoedanigheid van komkleigrasland.
g. GEBRUIK EN PRODUCTIENIVEAU VANGRASLAND, IrM.L.'T HART enIrTH. A.
DE BOER

Dit onderzoek geschiedt tendele tezamen metIl-b: project 151 omvat een gemeenschappelijk
onderzoek van deafdeling Weide- enVoederbouw endeAfdeling Akkerbouw, waarvan d e
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wetenschappelijke leiding bij dehoofden vanbeide afdelingen berust; dealgemene leiding is
bij Akkerbouw ondergebracht (zie Il-b).
Voor hetoverige deel ishetonderzoek gericht ophetbepalen van deopbrengst van uiteenlopende graspercelen, verspreid over verschillende weidegebieden, ten einde de samenhang
van opbrengst met klimaat, bodem, gebruik enleeftijd nategaan (project nr50).
50: Opbrengstbepaling opuiteenlopende graslandpercelen.
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's indeNederlandse landbouw (zie Il-b).
h. KUILVOEDERBEREIDING, Ir D . KAPPELLE

Het kuilvoederonderzoek isgericht opdevolgende problemen: het conserveren van een product met een zo hoog mogelijke voederwaarde ;het beperken tot het uiterste van de gedurende
de bewaring optredende verliezen; het verkrijgen vaneenkuilvoeder, dat geen schadeberokkent aandezuivel.
Voor het conserveren van een product met hoge voederwaarde dient teworden uitgegaan van
eiwitrijk groenvoeder, opdat bij de samenstelling vanhet winterrantsoen de behoefte aan
krachtvoeder zich zomin mogelijk zal doen gevoelen.
De verliezen, welke gedurende de bewaring optreden, kunnen worden gesplitst in verliezen
door gisting, waaraan eenafbraak vandevoedende bestanddelen tengrondslag ligt, en verliezen methetperssap, waarbij voedende bestanddelen met hetovertollige vocht worden afgevoerd. Degistingsverliezen zullen inhetalgemeen afhangen van dezuurgraad, welke door
vorming vanmelkzuur of door toevoeging vanminerale zuren wordt bereikt; de verliezen
met hetperssap zullen bepaald worden door dehoeveelheid vanhetovertollige vocht.
Het verkrijgen van een voor de zuivel onschadelijk kuilvoeder komt inhoofdzaak neer ophet
vermijden vandeboterzuurbacterie, Clostridium tyrobutyricum, welke, viabesmettingvan
de melk, een gevaarlijke activiteit indekaas kan ontplooien. Clostridium tyrobutyricum verraadt zijn aanwezigheid door devorming vanboterzuur inhetkuilvoeder. Inhet algemeen
wordt zijn ontwikkeling onderdrukt door een pH lager dan 4,2. Erdient derhalve gezocht te
worden naar voorwaarden, waaronder de p H vaneen silage overal beneden 4,2 komt te
liggen. De laatste jaren isechter ook gebleken, dateen verminderd vochtgehalte een gunstige
invloed heeft op de gistingsprocessen. Zelfs krijgt mende indruk, dat bijeen lager vochtgehalte de pH hoger mag zijn dan 4,2, zonder haar beperkende invloed op ongewenste
gistingen teverliezen. Deoplossing van debovengenoemde problemen dient teresulteren in
een methode van kuilvoederbereiding, die een hoge bedrijfszekerheid geeft endie tevens voor
de practijk aanvaardbaar is.
175: Het verwerken vande gegevens, welke verkregen zijn uit de analyse vandoor de
practijk ingezonden hooi- en kuilvoedermonsters.
221: Hetinkuilen volgens diverse methoden.
i. BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROEI, Ir S. BOSCH
1. BEWEIDINGSPROEVEN ENHOOIWINNING, I r D . BOSCH

Een groot gedeelte van dit onderzoek is geconcentreerd op de proefboerderij „Bosma
Zathe I "teSelmien (Fr.). Een deel van het grasland ishier in 1946 ingezaaid met verschillende typen Engels raaigras. Deopbrengst vanditnieuwe grasland wordt vergelekenmet
die vanhetoude grasland, mede in verband methetgebruik. Naast de netto-opbrengst
(weidedagen, melkopbrengst enz.)wordt per perceel ook de bruto-opbrengst door het
geregeld uitmaaien van proefvakken bepaald (project 281).
Het verschil tussen beide opbrengsten iste verklaren uitdeverliezen bijconservering en
beweiding. Degrootte van debeweidingsverliezen enéén derfactoren, diehierop vaninvloed zijn, worden o.a. bestudeerd bijdeproefneming met hetinscharen bij verschillende
graslengten (project 56). Bijenkele eigen proeven enbij proeven ininterprovinciaal verband wordt nagegaan inhoeverre meerjarige zware stikstofbemesting een nadelige invloed
op het grasland heeft (project 55) eninhoeverre zijeen gebrek aan bepaaldeelementen kan
veroorzaken.
Het laatste punt wordt tevens nagegaan op de proefboerderij te Selmien en op enkele
andere bedrijven, waarbij geregeld onderzoek vangewasmonsters plaatsvindt, ten einde
verband tezoeken tussen dechemische samenstelling van hetvoeder enhetoptredenvan
bepaalde ziekteverschijnselen bij hetvee(kopziekte, weidediarrhee, bloedwateren enz.).
Bestudeerd worden de factoren, die invloed op deze chemische samenstelling hebben
(project 224).
55: Nawerking vanmeerjarige N-bemesting opgrasland (serie 53).
56: Inscharen bijverschillende lengten van hetgras.
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224: Onderzoek naar de variatie van de gehalten aan mineralen in gras en de basenzuurverhouding in verband met ziekteverschijnselen bij het vee (zieIH-b-1).
281 : Bruto- en netto-opbrengstbepaling van grasland.
331: Onderzoek naar de oorzaken van het optreden van kopziekte in de buitenpractijk
van deVeeartsenijkundige Faculteit.
2 . HOOIBROEI, I r D . VAN DER SCHAAF

Het onderzoek over hooibroei wordt uitgevoerd in het raam van de Commissie Hooibroeiproblemen in Friesland. De proeven op practijkschaal zijn gelijkelijk over de drie
consulentschappen in Friesland verdeeld. De meer nauwkeurige proeven zijn geconcentreerd op de proefboerderij Wielzicht te Rijperkerk, welke eigendom is van de Friese
Maatschappij van Landbouw. Het onderzoek naar de chemische en bio-chemische omzettingen bijhooibroei wordt uitgevoerd door het chemischlaboratorium vanhet C.I.L.O.
Het routine-onderzoek van hooimonsters geschiedt door een bedrijfslaboratorium.
De jaarlijkse verliezen, door hooibroei veroorzaakt, zijn aanzienlijk. Hogere stikstofgiften enhetmaaienvanhetgrasineenjongerstadium doendekansenopbroeiaanmerkelijk toenemen. Met behulp van chemisch onderzoek van hooimonsters en door het opsporen van devoorwaarden voor het optreden van broei en de bestudering van het broeiverloop zal getracht worden practische methoden ter bestrijding van de hooibroei te vinden.Voortszalworden nagegaan, of deinvoeringvaneendoelmatige bestrijdingsmethode
het optreden van broei in depractijk doet verminderen.
282: Hooibroei-onderzoek en hooibroeibestrijding (zieIII-b-1).
3. BEMESTINGSVRAAGSTUKKEN, Ir P . DE VRIES

Het is gebleken, dat wanverhoudingen in de minerale samenstelling van het rantsoen bepaalde ziekteverschijnselen bij het vee kunnen veroorzaken, zoals kopziekte, weidediarrhee, bloedwateren, onvruchtbaarheid, kalfziekte, likzucht.
Bij het streven naar intensivering van de bedrijfsvoering wordt enerzijds de productie per
koe opgedreven, terwijl er anderzijds door het toegenomen gebruik van kunstmest,
vroeger maaien en nieuwere conserveringsmethoden belangrijke verschuivingen optreden
in de samenstelling van het eigengewonnen voeder. Tevens ishet gebruik van krachtvoer
gedaald. Daarom zullen we in de toekomst steeds meer bedacht moeten zijn op bovengenoemde ziekteverschijnselen, veroorzaakt door eenonjuiste voeding met mineralen.
Het uit te voeren onderzoek heeft in het algemeen drie aspecten: onderzoek naar de invloedvan deverschillende factoren op deminerale samenstelling van het grasgewas,zoals
bodem, bemesting, botanische samenstelling, groeistadium, seizoens- en weersinvloeden,
gebruik; onderzoek naar de eigenschappen van „goed" gras, d.w.z. gras, dat bij gebruik
alsenigvoereen goede productie geeft, gepaard gaande meteengoede gezondheid eneen
goede vruchtbaarheid van het dier; ten slotte onderzoek naar methoden, waardoor we
bovengenoemde factoren zodanig in dehand hebben, dat er grasgeoogst kan worden van
een goede kwaliteit, waarbij tevens gelet wordt op de optimale opbrengst aan gras.
In dit verband worden devolgende onderzoekingen verricht: aan dehand van oudeproefveldgegevens zal getracht worden na te gaan, welke gehalten aan P en K voorkomen bij
eenoptimale bemesting, d.w.z. een bemesting, dienet voldoendeisgeweest omeenmaximale opbrengst te benaderen. Hierbij treedt dan net geen luxe-consumptie op. Uit een
oriënterend onderzoek bij fosfaat is gebleken, dat er gegronde hoop bestaat op een vrij
nauw verband op dit punt tussen het fosfaat- en het ruw-eiwitgehalte. Een dergelijk
verband heeft grote waarde als uitgangspunt bij de waardering van de chemische samenstelling van een gewas inverband met degezondheid van het vee.Onderzocht zullen worden deeventuele invloed van de grondsoort en de grassoort op dit verband en of het met
behulp van dit verband mogelijk is om uit de mineralengehalten van het gewas een uitspraak te doen over de doeltreffendheid van de toegepaste bemestingen.
Verder worden literatuurgegevens verzameld over deverschillen inminerale samenstelling
tussen de diverse graslandplanten. Aanvullend zal een aantal grassen, klavers en kruiden
afzonderlijk worden uitgezaaid op zand, veen en klei en periodiek bemonsterd worden
voor chemische analyse. Ook wordt onderzoek verricht naar deinvloed van urineplekken
op de opbrengst en de chemische samenstelling van het gewas en op de kalihuishouding
van de bodem. Nagegaan wordt de wenselijkheid om kali in meer giften perjaar te verstrekken op lichte zandgronden. Bovendien wordt de invloed van het seizoen op de kalibehoefte van grasland onderzocht, waarbij waarschijnlijk vooral de temperatuur een rol
speelt (project nr 332).
In samenwerking met het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te
Groningen wordt een aantal 6-jarige K-beweidingsproefvelden aangelegd op verschillende
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grondsoorten en bij verschillende K-niveau's. Doel is de kalihuishouding van de bodem
bij 2 kaligiften te bestuderen onder practijkomstandigheden. Tevens wordt gelet op de
opbrengst en op de chemische samenstelling van het gewas (project nr 334).
332: Factoren die invloed hebben op de minerale samenstelling van het grasgewas, in
verband met de gezondheid van het vee.
334: Handhaving en wijziging van de kalitoestand van grasland onder practijkomstandigheden (samen met het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te
Groningen).
j . WISSELBOUW EN GRONDBEWERKING, Ir C. J. CLEVERINGA
1. WISSELBOUW

Mede onder invloed van de gunstige ervaringen, die in het buitenland worden verkregen
met het afwisselend gebruik van cultuurgrond voor akkerbouwgewassen en kunstweiden,
wordt sinds 1947, in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, op een
aantal gemengde bedrijven in ons land het wisselbouwstelsel systematisch toegepast. Deze
proefbedrijven, waarvan het aantal thans 20 bedraagt, bieden de gelegenheid practische
ervaringen met dit landbouwstelsel te verkrijgen. Door het verzamelen van zoveel mogelijk
technische en financiële gegevens en het vergelijken van deze gegevens met die van gemengde bedrijven, welke het wisselbouwstelsel niet toepassen, zal het mogelijk zijn na een
periode van ongeveer 10jaren een oordeel uit te spreken over de wenselijkheid om het
wisselbouwstelsel meer algemeen ingang te doen vinden.
Eén van de voornaamste ervaringen, dis tot nu toe op de proefbedrijven zijn verkregen,
is de grote variatie in de wijze, waarop het wisselbouwstelsel kan worden toegepast. Aangezien het op grond van de empirisch verkregen kennis op practijkbedrijven niet mogelijk
isaan tegeven, welke wijze van toepassing onder degegeven omstandigheden demeest doelmatige is, werd de behoefte gevoeld het wisselbouwstelsel systematisch op speciaal voor
dit doel aangelegde proefvelden te onderzoeken, opdat aan de hand van de hiermee verkregen resultaten een basis wordt verkregen voor het geven van adviezen aan de practijk.
In verband hiermee zijn de wisselbouwproefbedrijven, die voorheen onder de Inspectie
voor Weide- en Voederbouw ressorteerden, sinds Mei 1952 in de organisatie van het
C.I.L.O. opgenomen, waardoor de mogelijkheid geschapen is, dat onder dezelfde leiding
zowel practische ervaringen worden verkregen als fundamenteel onderzoek wordt verricht.
45: Aanwending van stabiele humus op aangelegd en oud grasland.
277: Wisselbouwproefbedrijven (wpb).
278: Wisselbouwproefvelden (wpv).
2 . GRONDBEWERKING

Naar aanleiding van de in het najaar van 1951 door de Nederlandse Bodemkundige Vereniging georganiseerde „Grondbewerkingsdag" is in Augustus 1954 een Werkgroep
„Grondbewerking" opgericht. Hierin hebben voorlopig onderzoekers van drie instituten
zitting, nl. Ir J. C. GLERUM (Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie), Ir H.
KUIPERS (Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.) en IrC.J. CLEVERINGA
(C.I.L.O.). Het is de taak van deze onderzoekers onder leiding van Dr Ir G. J. VERVELDE
(Afdeling Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) fundamenteel onderzoek te verrichten op het gebied van grondbewerking,
met het doel de practische toepassing van de grondbewerking doelmatiger en rationeler te
doen plaatsvinden.
Het aandeel van het C.I.L.O. zal in de eerste plaats bestaan in het in samenwerking met
het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. ontwikkelen van methoden,
volgens welke de verschillen in physische eigenschappen van de grond van objecten van
reeds bestaande grondbewerkingsproefvelden quantitatief kunnen worden vastgelegd.
Hierbij zal tevens aandacht worden besteed aan de reacties van onder- en bovenaardse
plantendelen op eventuele verschillen in physische bodemeigenschappen.
Vervolgens zal door het C.I.L.O. in het bijzonder de invloed van de grondbewerking op de
onkruidflora en op het gedrag van onkruidzaden worden bestudeerd.
322: Bestudering van de factoren, die van belang zijn voor de grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen (samen met het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. te Groningen en I.L.R. te Wageningen).
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k. VOEDERGEWASSEN, Ir J. C. BOSMAN en Ir W. A. P. BAKERMANS

Aangezien invele gevallen voederbietenteelt gewenst wordt op daarvoor minder geschikte
gronden, neemt het onderzoek naar de factoren, die de bietengroei op lichte zandgronden
beperken, een belangrijke plaats in. Onze kennis omtrent hetjuiste ionenevenwicht op deze
gronden isnog zeer gebrekkig, met name wat betreft de K-Na-Mg-verhouding.
Belangrijk is hetvraagstuk van de vergelingsziekte, mede in velband met de K-, Na-en
Mg-bemesting.
Ook dehoudbaarheid van voederbieten hangt duidelijk samen met de vruchtbaarheidstoestand van degrond. Nagegaan wordt, hoe door rationele bemesting en cultuurmethoden
de houdbaarheid kanworden verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht, welke bewaarmethoden ons ten dienste staan om de bewaarveriiezen van slecht houdbare bieten tebeperken.
De geschiktheid van andere voedergewassen voor delichte zandgronden, tervervanging
van de voederbiet, maakt eenpunt vanonderzoek uit.Devruchtopvolging snijrogge,
lupine en stoppelknollen kan bij de voedervoorziening een belangrijke rol spelen. Het bezwaar van de droge stoppel, diesnijrogge vaak achterlaat, kan mogelijk door vroeger
maaien geheel of gedeeltelijk worden ondervangen. Van destoppelgewassen nemen de
stoppelknollen in omvang van de teelt en productie van voeder een zeer belangrijke plaats
in. Inverband met devaak onregelmatige enslechte opkomst van ditgewas, inhet bijzonder wanneer deweersomstandigheden endetoestand van degrond minder gunstig
zijn, isdediepte van zaaien van betekenis.
Ook het op rijen zaaien is hier van belang. Een vergroting van de tot nu toe gebruikelijke
rijenafstand kan voordelen bieden tenaanzien van b.v. hetschoffelen ende benodigde
tijd voor het plukken.
In samenwerking met de Stichting voor Aardappelbewaring worden de mogelijkheden van
de verbouw van aardappelen als stoppelgewas voor het verkrijgen van gezond pootgoed
nagegaan. Inhet bijzonder voor de kleine boer die zelf zijn pootgoed wil verbouwen, kan
deze teeltwijze van belang zijn. Het opbrengstniveau, debemesting, destandruimte en
potergrootte, alsmede debestrijding van Phytyophthora vormen punten van onderzoek.
61: Vergelijking van voedergewassen als hoofdgewas op lichte zandgrond (serie 402).
62: Rijenafstandenproef met stoppelknollen (serie 427).
63: Onderzoek naar de invloed van dedieptevan zaaien en verschillende grondbewerking
op opkomst enontwikkeling van stoppelgewassen.
64: Onderzoek naar de factoren, die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken.
172: De opvolging snijrogge - voederlupine - stoppelknollen vergeleken bij verschillende
maaitijden van de rogge en zaaitijden van de lupine (serie 429).
213: Bewaring van voederbieten (serie 430).
225: Zaaitijdenproef met suikerbieten en/of voederbieten (serie 404).
292: De teelt van aardappelen als stoppelgewas.

II. AFDELING AKKERBOUW
a. G R A N E N , D r W. H. VAN DOBBEN en Mej. Ir A. C. WIERSEMA

Binnen het kader van het 1O-jarenplan van de Stichting Cocobrowordt het oecologisch graanonderzoek in 1955 sterk uitgebreid (zie project nr326). Dank zij desteun van deze stichting
zijn een onderzoeker, een assistent en een hulpkracht speciaal voor dit fundamenteel onderzoek aangesteld, terwijl in 1955ook belangrijke investeringen tot stand komen in devorm van
kas-ruimte, een installatie voor potproeven inde open lucht en een verbetering van de outillage voor daglengte-onderzoek.
Het onderzoek over oogstmethoden en afrijping werd overgedragen aan Ir VAN ROON (project nr309). daar dit onderwerp voor alle zaadteeltgewassen van uitnemend belang is.
Alle projecten betreffende veldproeven op het gebied van de graanteelt zijn nu samengevat in
project nr339.
214: Mengcultuur van haver en gerst (serie 163).
326: Physiologisch en oecologisch graanonderzoek:
A. het probleem van legering en strostevigheid;
B. de invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van de granen;
C. de invloed van hitte op de opbrengst en kwaliteit;
D. de invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit:
E. de afrijping van granen;
F. het daglengte-onderzoek;
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G. het vegetatief houden van rogge;
H. onderzoek over koudebehoefte.
339: Cultuurmethoden bij granen:
A. rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met granen;
B. stikstofaanwendingstijden bijgranen (serie 80).
b. PRODUCTIENIVEAU VAN AKKERBOUWGEWASSEN, DrW. H. VAN DOBBEN,Drs
C. POSTMA en Ir F. W. J. VAN Es

Het landelijk productieniveau-onderzoek geschiedt voor een belangrijk deel tezamen met I-g:
project nr 151 en omvat een gemeenschappelijk onderzoek van de afdeling Weide- en Voederbouw endeafdeling Akkerbouw, waarvan de wetenschappelijke leiding bij de hoofden der
beide afdelingen berust; de algemene organisatie isbij Akkerbouw ingedeeld.
Het productieniveau-onderzoek heeft een tweeledig doel:
Ie hetvaststellen van de opbrengstniveau's in verschillende streken enop diverse grondsoorten van ons land en
2e het opsporen van deoorzaken, die deze opbrengstniveau's bepalen.
Het eerste punt maakt een nauwkeurige indeling van de verschillende profielen noodzakelijk.
Op grond van de profielbeschrijving wordt voor de klei- en veengronden een classificatie gegeven inbodemassociaties en -reeksen.
In overleg met deStichting voor Bodemkartering iseen scherpere indeling van dezeekleigronden toegepast op grond van gegevens, verzameld ten behoeve van de Nebo-kaart. Voor
de zandgronden is- in samenwerking met deRijkslandbouwconsulent voor Bodem enBemesting en deStichting voor Bodemkartering - een indeling invochtklassen gemaakt.
Er is reeds gebleken, dat deze indeling correspondeert metsignificante verschillen in opbrengst.
Voor het tweede punt isvereist, dat vele groeifactoren - ieder met een ruime spreiding -in
het onderzoek worden betrokken. Reeds de rangschikking in tabellen en grafieken van deze
gegevens, b.v. betreffende velerlei cultuurmaatregelen, blijkt vanbelang. Deze toont o.a.
regionale verschillen, waaromtrent totnu toe geen kwantitatieve gegevens bestonden.Het
opsporen van samenhangen, die inhet materiaal voorkomen, geschiedt met mathematische
methoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van Hollerith-bewerking. De hiervoor benodigde
mechanische bewerkingen worden verricht door de Afdeling Bewerking van Waarnemingsuitkomsten vande Centrale Organisatie voor T.N.O. Over de bewerkte statistischegegevens over 1950 zal in1955 een rapport verschijnen, tezamen met de eerste uitkomsten van
de correlatieve bewerking.
In 1951 werd het productieniveau-onderzoek uitgebreid met het M.S.A.-project nr7,datin
nauwe samenwerking met deStichting voor Bodemkartering wordt uitgevoerd. Dit project
omvat een streekonderzoek in twee zandgebieden ter grootte van 10à 15 km 2 in de omgeving
van Borger envanVenray, waar 450 proefplekken op bouwland door de Stichting voor
Bodemkartering werden uitgekozen, ten einde de landbouwkundige waarde van enige bodemtypen nate gaan, Dit, door beperking van keuze intensieve, regionale onderzoek kan het
extensieve, landelijke onderzoek aanvullen. De statistische gegevens zijn in bewerking, terwijl
met correlatieve bewerking een aanvang is gemaakt.
151: Onderzoek betreffende deproductieniveau's indeNederlandse landbouw (zie I-g).
251: M.S.A.-project nr7- Betekenis van het bodemtype voor deproductiviteit van de
zandgronden.
c. P E U L V R U C H T E N , Ir P. RIEPMA W Z N en Mej. A. VEENBAAS

Over de invloed van de thans indepractijk gangbare cultuurmethoden opdeopbrengsten
kwaliteit van peulvruchten bestaat veelal geen eenstemmigheid. Dit isde reden, waarombij
het onderzoek aan peulvruchten hieraan thans nog zoveel aandacht wordt besteed. Hierbij
zijn onderwerpen vanzeer uiteenlopende aard opgenomen. In 1955 wordt voor heteerst
de reactie van conservendoperwien opstandruimte nagegaan. Op grote landbouwbedrijven
neemt de belangstelling voor de verbouw van voor deconservenindustrie bestemde doperwten
toe. In deregel wordt hierbij contractteelt toegepast, waarbij o.m. derassenkeuze aan de
fabrikant wordt overgelaten. Hierin schuilen verschillende gevaren, waardoor het rassenonderzoek mede actueel blijft. Speciale aandacht wordt besteed aande landbouwkundige
eigenschappen endegeschiktheid van hetrasvoor volveldscultuur, terwijl inhetlaboratorium voor voedingsonderzoek (hoofd Mej. A. VEENBAAS) de kwaliteitseigenschappen worden beoordeeld.
In een tijd, waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het product, is een
onderzoek naai de invloed van dedroogmethoden tevelde op dekwaliteit van het zaadbij
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peulvruchten onontbeerlijk. Dit klemt te meer, omdat hierover geen exacte gegevens bekend
zijn.
Het oecologisch en physiologisch onderzoek aan peulvruchten, dat voorlopig van bescheiden
omvang blijft, kan als een aanvulling van het b.v. in veldproeven verrichte onderzoek worden
beschouwd. De interpretatie van verschillende, bij veldproeven gevonden resultaten stuit
nl. soms op moeilijkheden, doordat ons de hiervoor benodigde, meer fundamentele kennis
ontbreekt. Een aanvulling van deze leemte is dan ook gewenst, waarbij gebruik kan worden
gemaakt van de reeds gebouwde of in aanbouw zijnde kassen.
Het daglengte-onderzoek wordt aangesloten bij soortgelijke proefnemingen met granen,
mais, handelsgewassen e.d., waartoe met de betrokken onderzoekers wordt samengewerkt.
Het voedingsonderzoek van peulvruchten betreft de factoren, die de consumptiewaarde
( = voedingswaarde + consumptiekwaliteit) bepalen. Het richt hierbij het oog vooral op behoud, zo mogelijk verbetering van de consumptie-kwaliteit. Een goede kwaliteit wordt om
velerlei redenen van grote waarde geacht; o.a. iszij één der eerste voorwaarden om op de duur
een bevredigende afzet in binnen- en buitenland te behouden of op te bouwen. Naast de
betekenis voor de landbouw houdt dit ook voor de volksvoeding uit gezondheids- en economisch oogpunt voordelen in. De peulvruchten toch bezitten waardevolle voedingsstoffen, als
eiwit, B-vitamines en mineralen, o.a. ijzer, fosfor en calcium, welke voedingsstoffen zij onder
normale omstandigheden voor een betrekkelijk lage prijs leveren. Dit vooral is een reden om
voor goede kwaliteit zorg te dragen, waardoor verschuivingen naar duurdere levensmiddelen
met vaak geringere voedingswaarde niet noodzakelijk worden.
Naast het onderzoek op consumptiekwaliteit van de producten wordt gewerkt aan de methoden van onderzoek. Er wordt naar gestreefd om ter ondersteuning van de organoleptische
bepalingen van de kwaliteitseigenschappen te komen tot meer objectieve bepalingen met
mechanische apparatuur.
Voortsheeft oriëntering plaats omtrent deeisen, dieinbinnen-enbuitenland aan de producten
worden gesteld, dit in het bijzonder ten behoeve van het rassenonderzoek.
Ten slotte wordt er naar gestreefd de resultaten van het kwaliteitsonderzoek, aangepast aan
de gegevens, verkregen bij de oriëntering omtrent de kwaliteitseisen, op dejuiste wijze te bestemder plaatse te brengen. Naast het gebruikelijk verslagwerk is een zodanige voorlichting
gewenst, dat de gegevens de landbouw, de handel en de consument in een voor elk dezer
groepen geëigende vorm bereiken.
Alle onderzoek betreffende peulvruchten wordt opgezet in nauwe samenwerking met de Peulvruchten-Studie-Combinatie (voorzitter Ir H. T. TJALLEMA), waarbij Ir P. RIEPMA W Z N gedetacheerd is. Hiertoe wordt contact onderhouden met Ir R. P. LAMMERS, Rijkslandbouwconsulent in algemene dienst, deskundige van de P.S.C. Mej. VEENBAAS is secretaressepenningmeesteresse van de P.S.C.; zij heeft tevens zitting in verschillende commissies der
P.S.C., nl. de werkgroep voor Uiterlijke Kwaliteit en Kookeigenschappen, dewerkgroep voor
Conservenonderzoek, de Pers- en Propaganda-Commissie en de Commissie Afdeling Voorlichting. Voorts is zij lid van de Commissie „Binnenland" van de Propaganda-Stichting
Consumptie-aardappelen.
83: Onderzoek in verband met de voet- en vaatziekten bij erwten (serie 198).
86: Doperwten-rassen-onderzoek (serie 194).
210: Onderzoek op consumptiewaarde van rassen aardappelen, peulvruchten en enkele
andere landbouwgewassen (zie Il-e).
211: Onderzoekingen betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen, bewerkingen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen,
peulvruchten en enkele andere landbouwproducten (zie II-e).
259: Invloed van enkele methoden van drogen op het veld op de zaadkwaliteit bij peulvruchten.
286: Onderzoek aan veldbonen.
308: Werkzaamheden ten dienste van het onderzoek op consumptiewaarde van a a r d appelen, peulvruchten en enkele andere landbouwgewassen (zie II-e).
333: Physiologisch en oecologisch peulvruchtenonderzoek:
A. daglengte-onderzoek bij erwten ;
B. invloed van de zaaitijd op het gedrag van erwtenrassen met uiteenlopende gevoeligheid voor de daglengte ;
C. onderzoek naar de oorzaak van het opbrengstverschil bij erwten tussen Groningen en andere gebieden;
D. onderzoek betreffende de invloed van groeistoffen op bloei en vruchtzetting bij
veldbonen.
336: Cultuurmethoden bij peulvruchten:
A. invloed van rijafstand en afstand in de rij op de opbrengst van erwten;
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B. zaaizaadhoeveelhedenproef met tuinbonen voor zaadteelt;
C. standruimteproef met lupinen voor zaadteelt;
D. onderzoek naar het uitstoelingsvermogen van diverse erwtenrassen;
E. standruimteproef met conservendoperwten ;
F. invloed van diverse zaaizaadontsmettings- en beschermingsmiddelen op de opkomst en opbrengst bij peulvruchten;
G. bespuiting tegen bladrandkevers op verschillende tijdstippen en de invloed van
deze behandeling op de opbrengst en de mate van aantasting door voetziekten.
d. MAIS EN NIEUWE GEWASSEN, Ir W. R. BECKER
Het onderzoek gaat de mogelijkheden na, die tot nu toe weinig of niet in Nederland verbouwde akkerbouwgewassen bieden. Als uit één of enkele oriënterende veldproeven blijkt,
dat nader onderzoek gewettigd is, wordt getracht door meer gedetailleerde veldproeven op
uitgebreide schaal de beste cultuurwijze en de geschikste rassen van het gewas voor de Nederlandse omstandigheden te vinden. Een dergelijk onderzoek kan velejaren in beslag nemen en
dan ook geleidelijk overgaan in het normale onderzoek, zoals dit plaats vindt bij vanouds
verbouwde gewassen, b.v. granen en peulvruchten. Een dergelijk proces voltrekt zich bij de
mais, die veel belangstelling van de practijk en de Voorlichtingsdienst en daardoor tevens van
andere onderzoekingsinstituten ondervindt. Dit leidt weer tot een nauwe samenwerking met
deze instituten en de Voorlichtingsdienst.
Van de mais worden thans de volgende onderwerpen bestudeerd:
Het rassenvraagstuk, in samenwerking met het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen, de Stichting voor Plantenveredeling en het Instituut voor Rassenonderzoek van
Landbouwgewassen, tevens wordt daarvoor geregeld contact gehouden met de particuliere
maiskwekers in Nederland, met verschillende Amerikaanse en Canadese maiskwekers en met
buitenlandse deskundigen in F.A.O.-verband. Het rassenvraagstuk van snijmais en suikermais
wordt hierbij eveneens bestudeerd.
Standruimteproblemen in verband met rassen en uitwendige omstandigheden; voor het
graangewas mais kon dit onderzoek voorlopig afgesloten worden, voor snijmais is het in
1954 begonnen.
De stikstofbemesting, tevens de invloed van de tijd van toediening daarvan.
De invloed van de fosfaatbemesting, speciaal als rijenbemesting bij het zaaien gegeven, op de
voorjaarsontwikkeling.
De invloed van de daglengte en de temperatuur op de bloeitijd, rijping en opbrengst van verschillende rassen.
Werkmethoden, vooral betreffende het oogsten en drogen, in samenwerking met het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en met het Droogtechnisch Laboratorium.
De onderzoeker vervult de functies van secretaris en deskundige van het bestuur van de
Stichting Maisteelt, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening, de Stichting voor de Landbouw, het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten, het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed, de Maiszetmeelindustrie, de kwekers en de zaaizaad- en veevoederhandel. Als adviserende leden zijn aan dit
bestuur vertegenwoordigers van de Voorlichtingsdienst, de Landbouwhogeschool en de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst toegevoegd.
In het kader van het, door de Stichting Maisteelt beheerde, M.S.A.-project „De verbouw van
mais in Nederland", wordt intensief meegewerkt aan de voorlichting en aan practijkonderzoek op het gebied van de maisteelt. Hiervoor zijn drie assistenten, resp. gedetacheerd bij de
Rijkslandbouwconsulenten teTilburg, Roermond enHengelo (O), indienstvan deze Stichting.
De onderzoeker is voorzitter van het Northern Regional Committee voor de internationale
samenwerking op het gebied van de maisteelt en -veredeling in F.A.O.-verband.
92: Sojaveredeling en -rassenonderzoek.
206: Mais-rassenonderzoek (serie 180 en 181).
287: Builenbrand-resistentie-onderzoek bij mais.
329: Physiologisch en oecologisch maisonderzoek (zie Il-i):
A. mais-zaaitijdenonderzoek (serie 184);
B. de invloed van de daglengte op bloei en ontwikkeling van mais;
C. de rijping van mais.
337: Cultuurmethoden bij mais:
A. standruimte-onderzoek bij mais;
B. proef met onderteelten bij mais;
C. stikstofbemestingsproeven bij mais;
D . onderzoek naar de mogelijkheden om de opkomst en eerste ontwikkeling van
mais te verbeteren door bemesting en grondbewerking te wijzigen.

21

e. A A R D A P P E L E N , Ir A. J. REESTMAN, Drs K. B. A. BODLEANDER en C. LUGT

Het onderzoek omvat zeer uiteenlopende onderwerpen.
Doordat de aardappel een zeer belangrijk akkerbouwgewas vormt met verschillende bestemmingen (poot-, eet-, fabrieks- en voeraardappelen) wordt reeds veel onderzoek verricht door
andere instanties. De proefnemingen van het C.l.L.O. richten zich hoofdzakelijk op die problemen van de teelt, waarover elders geen onderzoek wordt verricht.
Het doodspuiten van aardappelloof is thans reeds voor een groot deel inde plaats gekomen
van het looftrekken met de hand.
Na het opstellen van een urgentieprogramma van onderzoek werd tot een taakverdeling over
verschillende instituten overgegaan, waarbij hetonderzoek naar dedoodspuitmiddelen aan
de P.D. en de ontwikkeling van een doeltreffende klapper en verbetering der spuitmethodiek
aan het I.L.R. werden toegewezen. Het onderzoek kan daardoor meer op de verschillen inde
reactie der planten ten gevolge van ras, groeiomstandigheden enouderdom worden gericht,
waarbij de studie van de vitaliteit van grote betekenis is(project nr 243).
Door invoering van de z.g. Igel-Lange-test, waarbij door een kleurreactie op de knol bladrol
en Y-virus kunnen worden aangetoond, ishet onderzoekprogramma over deforceringder
kieming geheel gewijzigd. Erwordt thans insamenwerking met de S.A.B, naar gezocht, hoe
men uit de reacties naeen forcering der kieming een prognose kan doen omtrent dehoudbaarheid van de verschillende pootgoedpartijen; ook wordt naar een eenvoudige, practische
en zonder gevaar uitvoerbare forceringswijze gezocht, waardoor export naar zuidelijke landen
korte tijd na het rooien meer mogelijkheden kan gaan bieden (project nr 95).
Doordat istevoorzien, dat in de toekomst, nu nacontróle mogelijk is, het pootgoed later zal
worden gerooid, ishet zoeken naar methoden om het aantal knollen per plant te vergroten
(meer knollen inde pootgoedmaat) zeer urgent. Waarschijnlijk bepalen groei- en remstoffen
in deplant ditaantal, zodat een studie over deinvloed van toediening van groei- en antigroeistoffen opknolzetting enknolgroei van groot belang is. Ook onderzoek naar het verband tussen loof- en knolgroei en wederzijdse beïnvloeding hiervan kanbelangrijke aanwijzingen geven (project nr 96).
De invloed van bodemtype, grondsoort, bemesting enandere factoren opde consumptiekwaliteit vraagt thans nader onderzoek (project nr 101). Voortgegaan zal worden met een
streekonderzoek (begonnen in1947) op sterk uiteenlopende percelen zand- en zavelgrond van
de Veluwe (in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering).
Het onderkennen van rassen aan het fluorescentiebeeld van dedoorgesneden aardappel in
ultraviolet licht is zeer hoopgevend.
Er wordt thans getracht om de uitvoering tevergemakkelijken van een eventueel in de toekomst intcvoeren controle opeetaardappelen, door demeest uiteenlopende beelden van
eenzelfde ras in kleurenfoto's (met hulp van Prof. G. WOLF, Göttingen) of in aquarellen vast
te leggen (project nr 262). Fundamentele aspecten vanbovengenoemde problemen zullen
ook inkassen onder meer gecontroleerde omstandigheden worden bezien.
Om beter over het gedrag van onze pootaardappelen inandere landen teworden ingelicht,
zal een studie worden begonnen over de invloed van het klimaat. Een commissie, geïnteresseerd bij het onderzoek en de export van pootaardappelen, zal mede het onderzoekprogramma gaan bepalen (project nr313).
Het onderzoek op consumptiewaarde van aardappelen geschiedt ineen speciaal hiervooringericht laboratorium.
Voor deNederlandse aardappelteelt isdekwaliteit van het product een zaak van deeerste
rang, zowel met het oog op binnenlands verbruik als export. Ook voor de volksgezondheid is
het aardappelverbruik van grote betekenis; in1950 betrok de Nederlandse bevolking ± 55%
van degeconsumeerde hoeveelheid vitamine C uit aardappelen, terwijl de aardappelook
vitamine B t en eiwit van hoge biologische waarde bevat. De aardappel ligt hiermee als basisvoedingsmiddel op hoger niveau dan verschillende andere zetmeelhoudende voedingsmiddelen. De belangrijkheid van de aardappel ligt echter niet alleen inde voedingswaarde als zodanig, maar vooral ook daarin, dat hij de voedingsstoffen voor een zeer lage prijs levert. Elis momenteel geen voedingsmiddel datdeaardappel, wat betreft decombinatie goede voedingswaarde en lage prijs, kan vervangen. Dit vooral is een reden om voor een goede kwaliteit zorg te dragen, waardoor verschuivingen naar duurdere levensmiddelen met vaakgeringere voedingswaarde niet noodzakelijk worden; ook hier wordt naast een landbouwbelang
een algemeen belang gediend.
Het onderzoek omvat: rassenonderzoek, dat zich ook uitstrekt tot nieuwe kweekproducten;
onderzoek naar de invloed van grondsoort en bemesting op de kwaliteit; onderzoek naar de
invloed van bestrijdingsmiddelen.
Ir REESTMAN is bestuurslid vanhet Aardappel-Studiecentrum en heeft zitting indePropagandastichting Consumptieaardappelen, welke deafzet vanconsumptieaardappelen in het
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buitenland propageert enin de Commissie „Binnenland" hiervan. Voorts heeft hij zittingin
de Technische Commissie N.A.K. en in de Aardappelvoedingswaarde-Werkcommissie.
99: Het drogen van aardappelen.
102: Gebreksverschijnselen bij aardappelen.
210: Onderzoek op consumptiewaarde van rassen aardappelen, peulvruchten en enkele
andere landbouwgewassen (zieII-c).
211: Onderzoekingen betreffende de invloeden buiten het ras, als grond, cultuurmaatregelen, bewerkingen, bereidingen e.d. op de consumptiewaarde van aardappelen,
peulvruchten enenkele andere landbouwproducten (zie II-c).
262: Onderzoek naar het aanbod van consumptieaardappelen in de kleinhandel.
308: Werkzaamheden ten dienste van het onderzoek op consumptiewaarde van aardappelen, peulvruchten enenkele andere landbouwgewassen (zieII-c).
328: Physiologisch onderzoek bij aardappelen:
A. vergroting vanhet aantal knollen per plant;
B. verband tussen loofgroei en knolproductie;
C. invloed klimaat op de groei vanaardappelplant en -knol;
D. onderzoek vitaliteit aardappelplant;
E. factoren, diederustperiode endehoudbaarheid bepalen.
338: Cultuurmethoden bij aardappelen:
A. onderzoek naar de eisen, die diverse aardappelrassen stellen aan verschillende
cultuurmethoden ;
B. invloed vanfungiciden, insecticiden en groeistoffen opdeopbrengst ende kwaliteit van aardappelen;
C. invloed vandebemesting opdekwaliteit van consumptieaardappelen;
D. onderzoek naar de mogelijkheid tot verhoging vandeaardappelopbrengst door
middel van beregening;
E. chemische onkruidbestrijding bij aardappelen;
F. loofdodende middelen voor aardappelen.
VEZELGEWASSEN, Ir J. C. FRIEDERICH en Ir j . J. AUKEMA, gedetacheerd bij] het Ned.

Vlasinstituut.
Het landbouwkundig onderzoek inzake devezelgewassen iseenonderdeel vande werkzaamheden van het Ned.Vlasinstituut en omvat zowel het vezel- als het olievlas en de hennep.
Dit werk vanhetNed. Vlasinstituut isalsvolgt inprojecten ingedeeld:
104: Onderzoek naar de productiviteit en de kwaliteitswaarde vanvezelvlasrassen zowel
uit het oogpunt vanteler als vlasser en naar de factoren, dieopbrengst en kwaliteit
beïnvloeden.
105: Onderzoek oogstmethoden bij vezelvlas.
106: Onderzoek naar depractische toepassingsmogelijkheden vanonkruidbestrijding met
chemische middelen in vezelvlas.
107: Onderzoek naar de vatbaarheid van vezel- en olievlasrassen voor de meest voorkomende parasitaire schimmelziekten en naar de mogelijkheden deze ziekten door
resistentieveredeling of door eenchemische behandeling in het veld te bestrijden.
108: Het kweken en selecteren vannieuwe olie- en vezelvlasrassen.
109: Onderzoek naar de productiviteit van olievlasrassen en de meest gewenste cultuurmethoden voor deze teelt.
194: Onderzoek naar de optimum oogsttijd van olievlas en de factoren, welke de zaadvorming beinvloeden. Onderzoek beëindigd; verslag wordt samengesteld.
263: Onderzoek naar de desinfecterende werking van diverse zaaizaadontsmettingsmiddelen ter bestrijding vanparasitaire schimmelziekten, diemethetzaad overgaan,
en ter bescherming tegen infectie door bodemschimmels.
288: Onderzoek naar deproductiviteit en kwaliteitseigenschappen van hennep.
, ZAADTEELT, Ir E. VAN ROON

Het onderzoek omvat de bestudering van groepen van gewassen, waarbij hoofddoel vande
teelt dewinning vanzaadis.
Bij éénvandeze groepen, defijne zaden, vindt hetgewonnen zaad voor eendeel een bestemming indeindustrie. Eenander deel wordt verbouwd uitsluitend voor zaaizaad. Het cultuuronderzoek vandefijne zaden isgericht opdeverbetering vanmomenteel gebruikelijke methoden, diedeteelt, met hetoogopdetoenemende concurrentie bij export, meer rendabel maken.
Uit hetgrote aantal gewassen, datvoor het onderzoek inaanmerking komt, wordt uiteraard
een keuze gedaan. De proeven met sluitkoolrassen worden voortgezet, omdat de gevonden
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aanwijzingen voor dejuiste zaaidatum, de minimale plantgrootte vóór het inzetten vanhet
winterseizoen en de reactie op diverse cultuurmaatregelen betreffende de zo zeer gevreesde
spikkelziekte nognadere bevestiging behoeven.
Van een beperkt aantal éénjarige gewassen wordt nagegaan, in hoeverre zij bij late zaai als
noodgewas dienst kunnen doen. De zaaitijdenproeven verschaffen verder inlichtingen over
de invloed vanuitwendige omstandigheden, zoals vochthuishouding, temperatuur, daglengte
en structuur, ophun ontwikkeling. De zaadteelt vanradijs heeft in onsland vaak met enige
moeilijkheden te kampen, die onderzoek noodzakelijk maken. De kiemkracht vanhet zaad
is door totnu toenogniet geheel opgehelderde oorzaken soms zeer laag.
Met een aantal zaadteeltgewassen worden bemestingsproeven genomen. Er wordt nagegaan,
of een late stikstofgift vlak vóór ofinhetbegin vandebloei dezaadproductie verhoogt. Het
lijkt waarschijnlijk, datbij deteelt vanspinaziezaad de late N-gift niet alleen een verhoogde
zaadopbrengst, maar ookeenbesparing vankunstmest mogelijk maakt.
Met kunstmatige buitenluchtkoeling ishetgoed mogelijk gebleken pootbieten gedurende het
bewaarseizoen op te slaan in brede en hoge kuilen, of in voor dit doel ingerichte bewaarruimten binnenshuis. Het is gebleken, dat reeds een geringe verdroging van het gekoelde
plantgoed gevaarlijk kan zijn. Hiertegen moet vooral gewaakt worden, wanneer bij het
rooien vande pootbieten de grond droog isen de temperatuur in deeerste helft vanhetbewaarseizoen hoog is. Verschillende bevochtigingsinstallaties worden op hun bruikbaarheid
beproefd. Ditonderzoek geschiedt innauwe samenwerking metdeStichting voor Aardappelbewaring.
Bij zaadgewassen als klavers en lupine belemmert welige groei eensnelle afsterving vanhet
loof tentijde vandezaadoogst, zowel op wortel alsna hetmaaien. In natte jaren kan waarschijnlijk met succes een bespuiting met chemicaliën worden toegepast, waardoor het loof
snel afsterft, zodat het droogproces bevorderd en dekwaliteit vanhetzaad verbeterd wordt.
Behalve aan fijne zaden wordt aandacht geschonken aan andere gewassen, waarvan de teelt
uitsluitend gericht is op het verkrijgen vanzaaizaad. Ten aanzien van deze gewassen zullen
de werkzaamheden zich voorlopig beperken tot het bestuderen vanalle maatregelen, die van
de oogst af metde behandeling en bewaring vanhetgereproduceerde materiaal op de boerderij samenhangen. In onderzoek zijn de verschillende wijzen van hokken van granen, de
oogstmethodiek vanvlas enhet bewaren vanlijnzaad in knopbulten (Groningen).
Hiernaast zijn enworden enkele problemen inhetonderzoek opgenomen, welke opphysiologischof oecologisch terrein liggen, zoals hetvochtverloop vangranen tijdens de afrijping, de
invloed vanneerslag tijdens degroei opdekwaliteit vanzaaizaden endedaglengtereactievan
klavers en blauwmaanzaad.
Ir VAN ROON is secretaris vandeWerkgroep Blauwmaanzaad, dieressorteert onder de Stichting voor Oliehoudende Zaden enlidvan deCommissie voor Coördinatie vanhet Onderzoek
van Landbouwzaaizaden. Er bestaat contact met de Stichting voor Aardappelbewaring,
het Nederlands Vlasinstituut, de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van
Broodgraan enmetde Rijkslandbouwconsulent voor deZaadteelt, Ir B.H. OLTHOFF.
183: Invloed vankunstmatige koeling vanpootbieten op de zaadproductie.
264: Bevordering van hetafsterven dervegetatieve organen enige tijd voor de oogstdatum
bij zaadteeltgewassen (serie327).
309: Onderzoek naar de behandeling en bewaring van zaaizaden op de boerderij.
330: Physiologisch en oecologisch onderzoek aan zaadteeltgewassen:
A. deafrijping van granen;
B. de invloed vanneerslag tijdens degroei op dekwaliteit vanzaaizaden;
C. het daglengte-onderzoek.
340: Cultuuronderzoek aanzaadteeltgewassen :
A. zaadproductie van sluitkoolrassen, afhankelijk van zaaidatum en enkele andere
cultuurmaatregelen;
B. invloed vande zaaidatum op groei en bloei vaneen aantal éénjarige gewassen;
C. zaadteelt van radijs;
D. bemestingsproeven met zaadteeltgewassen.
BESTRIJDING VAN O N K R U I D E N , Ir P. RIEPMA K Z N en Dr W. VAN DER ZWEEP

Dit onderzoek omvat deverschillende aspecten der onkruidbestrijding, zoals deze in de projecten tot uiting komen. De gevoeligheid dercultuurgewassen en onkruiden wordt empirisch
nagegaan, voornamelijk door periodiek herhaalde bespuitingen met verschillende concentraties.Watbetreft delandbouw, iseenvoldoende basis voor de voorlichting verkregen voor
toepassing in een aantal belangrijke gewassen en in grasland ook voor de bestrijding van
bepaalde onkruiden.
Voor de onkruidbestrijdingsproeven op grasland en in akker- en tuinbouwgewassen wordt

24

samengewerkt met de desbetreffende onderzoekers en instituten, als ook met de Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwconsulentschappen. Dit laatste wordt bevorderd door de voorlopige
detachering van de Heer D. VAN STAALDUINE door de Onkruidbestrijdingscornmissie T.N.O.
bij het C.l.L.O. met als opdrachten de coördinatie van het onkruidbestrijdingsonderzoek in
de tuinbouw, eigen onderzoek en voorlichting op dit gebied.
Bij de toepassing van bestrijdingsmiddelen heeft men met verschillende milieu-invloeden te
maken. Een reeks van omstandigheden bepalen het te verkrijgen resultaat: concentratie,
druppelgrootte, luchtvochtigheid, temperatuur, resistentie van soort of ras etc. Deze factoren
hebben ook weer hun invloed op de nawerking van de middelen en de daarmee verband
houdende kwestie, welke gewassen eventueel bij lange nawerking geteeld zullen kunnen
worden. De in de practijk toegepaste bestrijdingmethoden worden onderzocht, waarbij
met spuittechniek en nawerking wordt rekening gehouden. Bovendien wordt geëxperimenteerd met nieuwe methoden van toepassing, voornamelijk in gevoelige land- en tuinbouwgewassen.
Bij de proeven omtrent de nawerking der middelen wordt aandacht besteed aan de methodiek. Samengewerkt wordt o.a. met de Ned. Spoorwegen N.V.
Als nevenverschijnselen van de chemische onkruidbestrijding vraagt het stimulerende effect
van D N C op granen en van DNBP op erwten de aandacht. Hieromtrent kan worden meegedeeld, dat een wetenschappelijk assistent isgedetacheerd bij Prof. VAN DEN HONERT te Leiden,
die speciaal de invloed van DNC op de assimilatie en respiratie bij granen onderzoekt, terwijl
op het C.l.L.O. o.a. potproeven worden genomen. Hierbij wordt onder meer nagegaan de
invloed op de waterhuishouding van de onderzochte planten. Tevens wordt wat betreft de
middelen contact onderhouden met Dr VAN DER KERK van het Organisch Chemisch Instituut
T.N.O. te Utrecht. De in de practijk bij bespuitingen verkregen resultaten zijn voorts afhankelijk van de reactie der aangetroffen onkruidsoorten op herbiciden. Een verder onderzoek
omtrent de oecologievan onkruiden isdusgeboden, temeer daar gebleken is, dat verschillende
soorten gemakkelijk bestreden kunnen worden door cultuurmaatregelen.
Bij het onderzoek wordt contact onderhouden met de Onkruidbestrijdingscornmissie T.N.O.,
welke twee wetenschappelijke assistenten voor halve dagen bij het C.l.L.O. heeft gedetacheerd en één bij het I.L.R. (voor onderzoek aan spuitdoppen).
266: Onderzoek naar de spuittechniek.
283: Onderzoek over de biologie en oecologie van onkruiden.
323: Onkruidbestrijding in de tuinbouw:
A. algemene proefnemingen ;
B. proefnemingen over onkruidbestrijding in de fruitteelt;
C. proefnemingen over onkruidbestrijding in de groenteteelt;
D. proefnemingen over onkruidbestrijding in de bloementeelt;
E. proefnemingen over onkruidbestrijding in de boomteelt;
F. proefnemingen over onkruidbestrijding in de kruidenteelt;
324: Onderzoek bestrijdingsmiddelen:
A. bestudering van de opbrengstverhogende werking van D N C ;
B. oriënterend kasonderzoek nieuwe bestrijdingsmiddelen;
C. bestudering van de interactie tussen bestrijdingsmiddelen en de grond.
325: Onkruidbestrijding in grasland:
A. proeven over de bestrijding van bepaalde graslandonkruiden;
B. de invloed van bestrijdingsmiddelen op de opbrengst en samenstelling van grasland;
C. het doden van een bestaande grasmat voor de inzaai van nieuw grasland;
D. de onkruidbestrijding in jong grasland.
327: Onkruidbestrijdingsonderzoek in akkerbouwgewassen.
i. PLANTKUNDIG ONDERZOEK, Drs H. G. WITTENROOD
Deze afdeling geniet nu voor een jaar gastvrijheid in het Laboratorium voor Technologie der
Landbouwhogeschool.
Het onderzoek omvat de physiologische analyse van de ontwikkeling van landbouwgewassen,
voornamelijk de beinvloeding door milieufactoren als temperatuur en daglengte.
Vanwege de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan (Cocobro ; secr. Dr S. BROEKHUIZEN) werd de Werkgroep Kouderesistentie ingesteld. Deze werkgroep, waarin Drs WITTENROOD zitting heeft, heeft haar programma uitgebreid tot de studie
van de productiefactoren der granen in het algemeen. De gegevens van door het Cocobro op
internationale schaal genomen zaaitijdenproeven zullen worden geanalyseerd en van enkele
rassen zal de ontwikkeling kwantitatief bestudeerd worden volgens de distributiewetten van
VAN DE SANDE BAKHUYZEN (project nr 144),terwijl ook nog enige gegevens over de samenhang
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van kouderesistentie, bladstand, voorjaarsontwikkeling (vnl. daglengte-invloed) en koudebehoefte statistisch zullen worden bewerkt (project nr 145).
In samenwerking metIrW.R. BECKER zaldedaglengte-invloed op deontwikkeling vanmaisrassen worden onderzocht (project nr329B).
Bij topinambour wordt deinvloed van daglengte en bespuiting met groei- en antigroeistoffen
in verschillende groeistadia van deplant opdebloemvorming nagegaan. Bij topinambour
en bij aardappelen wordt door bovenstukken op onderstukken teenten nagegaan, welke invloed het bovenaardse deel heeft op de knolvorming.
143: Topinambourveredeling.
329: Physiologisch en oecologisch maisonderzoek (zie Il-d):
A. mais-zaaitijdenonderzoek (serie 184);
B. deinvloed van dedaglengte opbloei enontwikkeling van mais;
C. de rijping van mais.
341: Ontwikkelingsphysiologie :
A. de verhouding tussen deorganen van tarwep'anten bij diverse daglengten;
B. de physiologische factoren van de bloem- enknolvorming;
C. kouderesistentie van granen;
D. de invloed van de temperatuur tijdens deopkomst op de ontwikkeling van mais
tot bloei;
E. de internationale zaaitijdenproeven vanhet Cocobro.

III. AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
o. WERKZAAMHEDEN VOOR ANDERE AFDELINGEN EN SAMENWERKING MET
ANDERE INSTELLINGEN
1. VOORLICHTINGVANCHEMISCHEAARD, D r W. B. DEUS en Mej. Ir C. L. HARBERTS

Chemische research envoorlichting worden zeer vaak gevraagd tenbehoeve van de bewerkingen van deprojecten der verschillende landbouwkundige afdelingen. Deervaring
heeft geleerd, dathiervoor geruime tijd van descheikundigen beschikbaar gesteld moet
worden.
2. ROUTINE-ONDERZOEK, INCLUSIEF SAMENWERKING HIERVOOR MET ANDERE, OOK BUITENLANDSE
LABORATORIA, Mej. Ir C. L. HARBERTS

Op deafdeling Scheikundig Laboratorium worden, wat het routine-werk betreft, uitsluitend de monsters van deproefvelden van het C.I.L.O. ende monsters voor research van
het scheikundig laboratorium onderzocht. Het aantal bepalingen, dat hiervoor moet worden verricht, bedraagt jaarlijks ca40.000.
Door eenregelmatige uitwisseling vanmonsters metdiverse andere, ook buitenlandse
laboratoria wordt medegewerkt aan de vaststelling van de meest juiste methoden en voorschriften voor de analyse van gewassen. De vaak moeilijke bepalingen van sporenelementen, dieindeteonderzoeken materialen inuiterst geringe hoeveelheden voorkomen, vereisen steeds nauwgezette controle.
b. SPECIALE ONDERZOEKINGEN
1. BIOCHEMIE, INCLUSIEF SPORENELEMENTEN, D r W. B. DEUS en Mej. Ir C. L. HARBERTS

Bestudeerd wordt de betekenis vansporenelementen voor de gezondheid vanhet vee.
Daartoe worden niet alleen verschillende ruwvoedermiddelen, maar ook monsters grond
(cobalt), bloed, mest enzonodig urine enmelk onderzocht. Vaak wordt dit onderzoek
verricht in samenwerking metde Heer J. VAN DER GRIFT, clinicus-physioloog aan het
Rijkslandbouwproefstation te Hoorn ensoms ook met Prof. D rE. BROUWER te Wageningen. Daar gebleken is, dat de koperhuishouding van het dier beïnvloed wordt doorde
verhoudingen, waarin macro-elementen inhet voer voorkomen, ishet noodzakelijk ook
laatstgenoemde elementen te betrekken inhetonderzoek naar debetekenis van sporenelementen voor rundvee. Ookmagdemogelijkheid vaninteracties tussen sporenelementen
onderling niet uithet oog worden verloren.
Ten einde voor grasenenkele andere gewassen deverliezen aandroge stof, diebij transport, bewaring en kunstmatig drogen optreden, zoveel mogelijk te beperken, wordt
getracht de factoren teleren kennen, die deze verliezen bepalen. Daar deveranderingen,
die inhet materiaal optreden, voor een groot deel toeteschrijven zijn aan dewerking van
enzymen, worden deademhaling endeeigenschappen van enige belangrijke fermenten
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bestudeerd. Langs chemische en biochemische weg worden de omzettingen tijdens het
hooibroeiproces bestudeerd. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de bepaling
van de voederwaarde van gebroeid hooi.
142: Onderzoek naar sporenelementen in verband met klachten bij het rundvee.
224: Onderzoek naar de variatie van de gehalten aan mineralen in gras en de basenzuurverhouding in verband met ziekteverschijnselen bij het vee (zie I-i-1).
153: Onderzoek naar de verliezen van koolhydraten, die optreden door ademhaling
tijdens het bewaren, het transport en het kunstmatig drogen van gras.
282: Hooibroei-onderzoek en hooibroeibestrijding (zie I-i-2).
2 . FUNDAMENTEEL ANALYTISCH CHEMISCH ONDERZOEK, M e j . Ir C. L. HARBERTS

O.m. wordt aandacht geschonken aan de volgende problemen:
De chemie van het zetmeel in doperwten.
Het voorkomen van blauwzuurbevattende glucosiden in verschillende klaverrassen en de
chemische bepaling daarvan.
De toepassing van moderne werkwijzen bij de analyse van gewasmonsters en de verbetering van bestaande voorschriften.
Speciale aandacht wordt besteed aan de colorimetrische en spectrophotometrische bepaling van macro- en sporenelementen.
Het analytisch onderzoek van de fracties, die worden verkregen bij het persen van eiwit
uit groenvoedergewassen, al dan niet na verdere bewerkingen.
335: Fundamenteel analytisch chemisch onderzoek en de toepassing daarvan op het gebied der gewasanalyse.
291: Het persen van eiwit uit groenvoedergewassen (zie IV-g).
3. DE OPNAME VAN IONEN DOOR GRAS, D r W . DIJKSHOORN

Door middel van potproeven en watercultures wordt nagegaan, welke factoren van invloed zijn op de opname van verschillende ionen van macro-elementen en sporenelementen
door het gras. Speciale aandacht wordt geschonken aan de onderlinge verhoudingen,
waarin de elementen in het gewas voorkomen en aan de mate waarin deze verhoudingen
door uitwendige factoren (bemesting, temperatuur, vochtigheid) worden beïnvloed. Er is
een nauw verband tussen dit onderzoek en de resultaten, diezijn verkregen met betrekking
tot de invloed van de minerale samenstelling van het voer op de gezondheid van het rundvee. Tevens wordt bestudeerd, in welke mate sporenelementen, die in kunstmeststoffen
voorkomen, door gras worden opgenomen.
270: M.S.A.-project nr 8 - Onderzoek naar sporen- en andere elementen in gewas en
bodem; in het bijzonder naar factoren, welke de minerale samenstelling van het gras
beïnvloeden.

IV. AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
J. KREYGER en Prof. Ir J. J. I. SPRENGER

Het Droogtechnisch Laboratorium beoogt de techniek van het drogen van groenvoedergewassen, granen en zaden te bestuderen met de doelstelling tot een verbeterde inrichting en constructie van de daarvoor gebruikelijke drogers te geraken. In grote trekken wordt hiervoor het onderstaande programma gevolgd:
a. Onderzoek naar de veranderingen van physische eigenschappen, met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang, van groenvoedergewassen, granen en zaden als gevolg van de droging.
b. Ontwikkeling van de theorie van het drogen.
c. Het beproeven van droogapparaten en vochtmeters met het doel tot een voor de practijk zo
bruikbaar mogelijke uitvoering te komen.
d. Bestudering van bewaringscondities ter bepaling van het optimale vochtgehalte, waarbij verschillende landbouwproducten mogen worden opgeslagen onder de in verschillende streken
van ons land heersende klimatologische omstandigheden.
•e. Zowel theoretisch als practisch onderzoek van de schuurdroogtechniek in weidegebieden,
alsmede op de gemengde bedrijven.
ƒ. Het doormeten en inspecteren van practijkdrogers, mede in verband met de voor subsidieverlening gestelde eisen.
g. Het persen van eiwit uit groenvoedergewassen (zie III-b-2).
h. Het geven van adviezen op droogtechnisch gebied.
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122: Verbetering van de inrichting van graandrogers.
123: Schuurdroging van gras enandere landbouwproducten.
192: Verbetering van de inrichting van drogers voor gras en groenvoedergewassen.
238: Onderzoek naar de meest doelmatige wijze van maisdroging inNederland.
239: Onderzoek van snel-vochtbepalingsapparaten.
240: Onderzoek naar de theorie der eestdroging.
268: inspectie van drogers voor gras en groenvoedergewassen.
289: Het drogen en bewaren van landbouwzaaizaden.
290: Onderzoek naar demeest doelmatige wijze van cichoreidroging inNederland (zie
II-c, project nr 211).
291: Het persen van eiwit uit groenvoedergewassen (zie Hl-è-2).

STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
Bij deze stichting zijn door het C.I.L.O. gedetacheerd DrIr W. H.DE JONG, Mej. IrN. KRIJTHE,
Ir P. A. SCHIPPERS, D . HOFSTRA, T. LEENSTRA en E. KROESBERGEN. De Stichting is in het begin van

1952 tot stand gekomen en zet het werk voort van de vroegere Commissie voor Aardappelbewaring.
Voorzitter van het bestuur isD r[r N. H.H. ADDENS, Inspecteur van deLandbouw en directeuris
Dr Ir W. H. DE JONG.

Het werk van de Stichting is ingedeeld als volgt:
Sectie I.

BEWAAR- EN CONSERVERINGSPROEVEN OP SEMI-PRACTIJKSCHAAL
Dr DE JONG, Ir OPHUIS, Ir SCHIPPERS, Ir STEIN, D r Mooi, SCIPIO, HOFSTRA en LEENSTRA

In de proefinstallatie te Kerkwijk en in het nieuwe laboratorium te Wageningen zijn veel
cellen aanwezig, waarin het product aan verschillende omstandigheden van temperatuur,
vochtigheid enz. wordt blootgesteld.
Ook de kuilbewaring wordt bestudeerd.
195: Bewaring van aardappelen met mechanische koeling.
196: Bewaring van aardappelen met buitenluchtkoeling.
293: Lichtbewaring bij pootaardappelen.
199: Toepassing van conserveringsmiddelen bij pootaardappelen.
201: Invloed van diverse bewaarmethoden (ook met conserveringsmiddelen) op de consumptiekwaliteit van aardappelen.
183: Bewaring van stekbieten.
213: Bewaring van voederbieten.
294: Bewaring van suikerbieten.
295: Bewaring van andere wortel-, knol- en bolgewassen.
296: Conservering van allerlei oogstproducten.
Sectie II.

TRANSPORTONDERZOEK
Dr DE JONG, Ir OPHUIS, Ir STEIN, D r Mooi, SCIPIO, HOFSTRA en LEENSTRA

205: Transportonderzoek. Algemeen.
Sectie III.

LUCHTBEHANDELING EN KOELTECHNIEK
Ir OPHUIS en SCIPIO

297: Luchtbehandeling en koeltechniek.
Sectie IV.

BOUWKUNDIG ONDERZOEK
VAN BRUGGEN, Ir HAGREIS en Ir OPHUIS

298: Bouwkundig onderzoek.
: Onderzoek van isolatiematerialen.
Sectie V.

BESTUDERING VAN DE BEHANDELINGEN, DIE AARDAPPELEN ONDERGAAN VAN EVEN VOOR HET
ROOIEN TOT EN MET HET GEBRUIK
Prof. WEBER, Ir OPHUIS, Ir STEIN, D r Mooi, SCIPIO en HOFSTRA

De behandelingen van de aardappel (tijdens en nade oogst) beïnvloeden de houdbaarheid ; daarom moeten deze invloeden worden bestudeerd. Eén der hoofdproblemen bij
de bouw van bewaarplaatsen is momenteel het mechanisch inbrengen en uithalen.
Bij debouw van bewaarplaatsen moet met dezemechanisatie rekeningworden gehouden;
evenals met nieuwe bewerkingen (wassen, kleinverpakken), die door opslag in gebouwen
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mogelijk worden. Er zijn twee studiegroepen met het I.L.R. gevormd. Het wasonderzoek
geschiedt daarentegen insamenwerking met Ir BIJLOO van deWerkgroep Onderzoek
Bestrijding Aardappelcystenaaltje (W.O.B. A.).
261: Algemeen.
299: Studiegroep Imet het I.L.R. inzake de behandelingen op het veld.
300: Studiegroep IImet het I.L.R. inzake de behandelingen nade oogst.
306: Het wassen van aardappelen.
: Commissie voor debestudering van loofklappen en doodspuiten.
Sectie VI.

ADVIESDIENST
D r DE JONG, Ir OPHUIS, VAN BRUGGEN, Ir HAGREIS, Ir STEIN, SCIPIO en HOFSTRA

De bouw van bewaarplaatsen gaat nog steeds door. De adviesdienst speelt hierbij nog
steeds een grote rol.
Sectie VII. PHYTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK
D r Moor, Ir SCHIPPERS, HOFSTRA en LEENSTRA

Ziekten vanaardappelknollen spelen bijhetbewaren van aardappelen een grote rol.
Mede inverband hiermede werd D rDE JONG aangesteld, die vroeger phytopatholoog
is geweest.
De ontwikkeling van het onderzoek leidde er echter toe, dat vrij kort nahet begin een
aparte phytopatholoog moest worden aangetrokken (Dr J. C. Mooi).
Sedert de oprichting van het I.P.O. is deze aldaar gedetacheerd.
301: Phytopathologisch onderzoek. Algemeen.
Sectie VIII. PHYSIOLOGISCH EN BIOCHEMISCH ONDERZOEK
Dr DE JONG, Prof. WEBER, Mej. Ir KRIJTHE, Ir SCHIPPERS en HOFSTRA

Bij ditonderzoek gaat hetindeeerste plaats omdebestudering van de houdbaarheid
der aardappelen, eeneigenschap, diedoor vele factoren wordt beïnvloed. Er wordt
echter ook gezocht naar een methode omdeze houdbaarheid opkorte termijn te bepalen. Hiervoor is diepgaand physiologisch en biochemisch onderzoek nodig. Dit laatste
onderzoek istevens van belang bijdebestudering van invloeden derbewaring op de
smaak.
Verder wordt indeze sectie dekieming van pootaardappelen morphologisch-physiologisch bestudeerd.
302: Invloed van temperatuur envochtigheid tijdens debewaring, opde rustperiode
en op de houdbaarheid van aardappelen.
261, 299, 300, 306 (zie sectie V): Invloed van de behandelingen op de rustperiode en op
de houdbaarheid.
234: Invloed van de mate van rijpheid bij het oogsten, op de rustperiode en op de houdbaarheid.
155: Invloed van de grond op derustperiode en op de houdbaarheid.
232: Invloed van de bemesting op de rustperiode en opde houdbaarheid.
303: Physiologische processen inde knollen inverband met de rustperiode en de houdbaarheid.
304: Physiologische processen indeknollen inverband met smaak, barsten en andere
ongewenste eigenschappen.
181: Uitwendige beïnvloeding derknollen inverband met de houdbaarheidsbepaling.
305: Uitwendige beïnvloeding der knollen inverband met barsten.
116: Onderzoek naar de ontwikkeling van de aardappelplant naverschillende behandelingen van het pootgoed.
198: Invloed van de duur der koeling op aardappelen.
182: Onderzoek naar deinvloed van licht van verschillende golflengten opde spruitgroei bij aardappelen (zie ook 293).
318: Invloed van lage temperaturen opde houdbaarheid van aardappelen.
: Onderzoek naar de invloed van de bewaring op het gewichtsverlies van aardappelen.
: Invloed vandebewaartemperatuur ophetoptreden vanblauw bijconsumptie
aardappelen.
Sectie IX.

ONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN PROEFVELDEN
Dr DE JONG, HOFSTRA en LEENSTRA

Vele van de proeven uit de andere secties vinden hun afsluiting door uitplanting op een

29

proefveld en nagaan vanderesultaten van degroei. Deze proeven vallen niet onder
sectie IX. Bij de laatste sectie zijn enige projecten ingedeeld, waarbij de nadruk sterk valt
op het proefveld en die minder goed bij de andere secties zijn onder te brengen.
200: Invloed van bespuitingen met groeistof op het aardappelgewas inverband met de
houdbaarheid van de oogst.
202: Proef met wel of niet voorgekiemd pootgoed van aardappelen voor winterconsumptieteelt (serie 289).
Sectie X.

ZIJLIJNEN VAN ONDERZOEK
Dr DE JONG, Ir OPHUIS, HOFSTRA en LEENSTRA

Om houdbaarheidsverschillen van aardappelen teconstateren, heeft deStichting sedert
1948 poters van deoude oogst inAugustus uitgeplant. Hierbij werd dikwijls een goed
gewas verkregen. Hierdoor aangemoedigd, onderzoekt de Stichting ook(sinds 1949)
of de verspreiding van virusziekten inhet najaar kleiner isdan inhet voorjaar, zoalsin
het buitenland wordt beweerd. Indeze sectie is als nieuw project opgenomen een onderzoek van Prof. THUNG van het I.P.O., die tracht het bladrolvirus inde poters te doden
door deknollen teverwarmen. DeStichting voor Aardappelbewaring levert daarbij d e
benodigde (aangetaste) knollen en tevens plant zij (voor het eerst in1954) de behandelde
aardappelen uit.
Ten slotte isindeze sectie ook nog het project impregneren van zakken ondergebracht.,
dat tezamen met het Vezelinstituut T.N.O. te Delft wordt uitgevoerd.
272: Poterteelt als stoppelgewas (serie 603).
319: Vernietiging van virus inpoters.
320: Impregneren van zakken. Studie in samenwerking met het Vezelinstituut T.N.O. teDelft.
Sectie XI.

ECONOMISCH ONDERZOEK
Dr DE JONG, Ir WESTHOF, Ir OHLER en HOFSTRA

: Kosten van de massa-opslag van aardappelen.
: Kosten van de opslag van pootaardappelen inglazen bewaarplaatsen en in andere
bewaarplaatsen met lichtbewaring (ook kunstlicht).
: Kosten van het wassen van aardappelen.
: Marktonderzoek.
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VERSLAG DER W E R K Z A A M H E D E N IN 1954
ALGEMENE ZAKEN
GRONDEN, BEDRIJFSGEBOUWEN, LEVENDE HAVE EN MATERIEEL

Evenalsin 1953werd deproefboerderij teSelmieninexploitatiegehouden engebruikt voor allerlei
proefnemingen, zowelwat deveevoeding alsook wat degraslandexplotiatie betreft.
De veestapel in Selmien bedroeg ultimo 1954, 43 stuks grootvee. Gedurende 1954werd een deel
van deveestapel overgebracht naar destallen in Randwijk en Droevendaal.
De proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk is sinds 1950in exploitatie. Van de 32ha cultuurgrond werdenthans 3^ha doorgrasland en 3 ha door lucerneingenomen.Diverseproefvelden namen
± 4,5ha in beslag. De veestapel bestond ultimo 1954uit 21stuks grootvee.
Behalvegenoemdegronden beschiktehet instituutbegin 1954over25ha opdeBorn-Zuiden 18ha
op Droevendaal, de Ossekampen en de Veenkampen, terwijl in de loop van 1954door aankoop via
de Dienst der Domeinen nog het beheer werd verkregen over ± 39ha, die respectievelijk gelegen
waren op Droevendaal, de Ossekampen en de Veenkampen. Op het complex Droevendaal werden
ook de opstallen aan de Kielkampsteeg in eigendom verkregen, zodat deze gebouwen in gebruik
genomen konden worden en dienstbaar gemaakt aan de voorlopige huisvesting van de bedrijfsleider en deveestapel, die ultimo 1954uit 11stuks grootvee bestond, grotendeels afkomstig uit Selmien.
Om verlichting te brengen in het nijpend tekort aan werkruimte voor de onderzoekers werd door
deAfdeling Akker- en Weidebouw een barak ter beschikking gesteld.
Voor het vervoer van personen engoederen stonden in 1954ter beschikking: een truck, een bestelwagen, een Combi, eenjeep en 4 personenwagens.
Omdeverschillende werkzaamheden opdeproefboerderijen en deproefvelden uittevoeren,deden
3zware trekkers, 2lichte trekkers en2jeeps goede diensten.
Twee proefboerderijen bezitten een volledige werktuigeninventaris, terwijl dederde indeloop van
'54geleidelijk aan werd opgebouwd.
Ten slotte staan ten behoeve van de proefvelden ten dienste: 2 motorgrasmaaiers, 2 proefvelddorsmachines, 2 aardappelsorteermachines, 1grote sproeimachine en andere kleinere werktuigen.
NIEUWBOUW EN ONTSLUITING TERREINEN

In het eerste kwartaal van 1954 kon worden begonnen met de werkzaamheden aan het Akkerbouw-gebouw. Tegelijkertijd werd de paalfundering voor het Weide- en Voederbouw-gebouw aangebracht. Niettegenstaande enkele moeilijkheden met de aanvoer van materialen, kwam het eerstgenoemde gebouw ultimo 1954nagenoegonder dekap.Het betonskelet vanhet centrale deel van hst
tweedegebouw kwamvoor het eindvanhetjaar gereed.
Inhet 3ekwartaal kon eenbegin gemaakt worden met debouw vaneenkasvoor het physiologisch
onderzoek van aardappelen.
Ten behoeve van de verschillende gebouwen moesten egalisatie-werkzaamheden worden verricht
overeenoppervlaktevan 15000m2.Daarenboven
moestenwegenwordenaangelegd opdeBorn-Zuid,
die een bestrating omvatten van 2000 m2,2terwijl de Droevendaalse steeg als toegangsweg moest
worden verhard en in asfalt gelegd (1800m ). Langs al deze wegen werd een passende ontwatering
tot stand gebracht door het graven van sloten en het leggen van riolen en duikers. Speciaal voor de
afvoer van het rootwater van het Vlasinstituut werd eenkostbaar riool aangelegd, waarop ook het
Instituut voorAardappelbewaring werd aangesloten.
Hetnieuwetransformatorstation werdmedio 1954ingebruikgenomen,nadateerstdeprovisorische
stroomvoorziening wasvervangen doorzwarehoogspanningskabels eneennieuwnet. Dit brachtveel
graafwerk metzichmee.
Ten einde op de Born-Zuid de beschikking te krijgen over goede tuingrond voor de aanleg van
kleine proeven, moest de bestaande wildernis worden ontgonnen. In het 4e kwartaal werd hiermede
een aanvang gemaakt.
Verder werd het bestaande lysimeterterrein, waarin de kelder gevaar liep bij hoge waterstanden
onder te lopen, bedijkt en bemalen.
Omdedrainage van enkelelageplekken op deproefboerderij Randwijk teverbeteren, werden hier
en daar nogextra drains gelegd.
VoorhetgebouwvanhetChemischlaboratorium, deTechnischeDienst endeproefboerderij Ossekampen werden plannen van eisen opgesteld en ter verdere behandeling ingediend.
Voor deontsluiting en ontginning van degronden der toekomstige proefboerderijen werden voorlopige plannen opgesteld.
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AFD. WEIDE- EN VOEDERBOUW
Bij bestuderingvandeveevoederproductie isin deeersteplaats dekeuzevanverschillendeplantensoorten van belang. Bij het blijvende grasland komt dit neer op de sociologie en oecologie van de
voornaamste plantensoorten, die in het grasland in Nederland voorkomen. De resultaten van dit
onderzoekhebben aanleidinggegeventot karteringvangraslandgebieden opgrond vandebotanische
samenstelling. Hierdoor wordt inzichtverkregen indeproductiviteit van dezegraslanden,terwijldeze
kartering ook inzicht geeft in degeaardheid van de standplaatsen demogelijkheden tot verbetering.
Naast debodemkartering blijkt dezebotanische kartering belangrijke gegevensop televeren.
Bij ingezaaid grasland en voedergewassen moet daarentegen de keuze van soorten, variëteiten en
mengselshiervan bij deinzaaiworden afgewogen. Dezaadteelt van dezegewassen,diegeteeld worden
voor deproductie van vegetatieve plantendelen, stelt zeer speciale problemen. Practisch onderzoek is
op dit gebied in de laatste jaren tot ontwikkeling gekomen, terwijl physiologisch onderzoek is begonnen.
Naast de keuze van de plantensoorten is de verzorging van de gewassen van veel betekenis. Het
meeste onderzoek heeft momenteel betrekking op de voorziening van de plant met water en op de
bemesting. Zowel de invloed op de opbrengst perjaar alsper onderdeelvan het seizoen worden hier
bestudeerd, terwijl naast de hoeveelheid vooral de samenstelling de laatstejarende aandacht trekt.
Bij deze gewassen is ook de wijze van gebruik van grote betekenis voor het uiteindelijk resultaat.
Enerzijds gaat van het bruto-product vrij veelverloren tijdens het gebruik, anderzijds wordt ook de
productie van plantaardig materiaal zelf sterk beïnvloed door dewijze van gebruik, in verband met
het feit dat het gewas in onvolgroeide toestand wordt geoogst. Het tijdstip en de wijze van oogsten
bepalen hierbij enerzijds de grootte en qualiteit van de opbrengst; daarnaast wordt echter ook de
hergroeivoor volgende oogsten beïnvloed.
Dephysiologievan deweideplanten endeinvloedvan demineralesamenstellingvanhetgrasopde
gezondheid en de productie van het vee zijn hier belangrijke onderwerpen van studie geworden.
Bij de conservering en bewaring van groenvoeders gaat in de practijk 30-60% van de brutocalorische waarde verloren, terwijl de verliezen aan specifieke voedingsstoffen in vele gevallen nog
groter zijn. Uit de veelheid van onderwerpen op dit terrein zijn de laatstejaren de hooibroei, het inkuilen van gras en de bewaring van voederbieten als studie-objecten aangepakt.
In 1954 werden in totaal 3705 monsters van grasland botanisch onderzocht; hierbij waren 1008
monsters van andere onderzoekingsinstellingen.
Bijhet oecologisch onderzoekverrichtteDr D.M.DE VRIESeennadereanalysebetreffende decorrelatie invoorkomen van telkenstwee van devoornaamste graslandplanten. Hierbij bleken indeeerste
plaats de bodemvruchtbaarheid en daarnaast de vochtvoorziening en de gebruikswijze van het land
de bepalende factoren.
Bij devergelijking van stalmest en kunstmest bleek dat de hoedanigheidsgraad en speciaal Engels
raaigras gunstig door destalmest werden beïnvloed.
Het statistisch onderzoek naar deoecologie van witte klaver in oud grasland toonde aan, dat deze
soort bij zeer uiteenlopende omstandigheden voorkomt. De indruk werd verkregen dat deze soort
optimaal aanwezigisbijeenpH-water -• 6,terwijl zijonder overigensoptimaleomstandigheden niet
of zwakpositief opkali en niet of zwak negatief op fosfaat reageert. Op bemestingsproefvelden, die
gemaaid werden, reageerde dezesoort welvrij sterk positief op P en K. Waarschijnlijk isonder practijkomstandigheden de beschikbare open ruimte voornamelijk bepalend voor de uitbreiding. Een
viltige grasmat of een welige groei van de grassen is blijkbaar van meer invloed danietsmeerof
minder PenK.
Ir TH. A. DE BOERgingvoort met detoetsing van decorrelatie tussen degestandaardiseerdebrutoopbrengst van grasland, de opbrengst aan dierlijke producten, de hoedanigheidsgraad en de pachtwaarde. Gedeeltelijk geschiedt dit in samenwerking met de afdeling onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst.
De eerste twee groothedenblekenpositieftecorreleren,hoeweldeverhoudingop natte percelen iets
anders was dan op droge percelen. In het Friese kleiweidegebied en in het komkleigebied van de
Bommelerwaard vonden weeen verband tussen de gestandaardiseerde bruto-opbrengst en de pachtwaarde. Inheteerstegeval wasdezepositief, inhettweedegevalnegatief.In hetlaatste gevalbepalen
blijkbaar anderefactoren depachtwaarde dan deopbrengst als grasland
Er werd verder gewerkt aan een nauwkeurige begrenzing van de indicatorische waarde der vegetatiekarteringseenheden en varianten. Hierbij werd een wiskundige verwerking met middelbare
fouten toegepast.
Enkeleresultatenwaren, dat ineenzandgebied,alsdeGelderscheVallei,5enineenkomkleigebied,
alsdeBommelerwaard en deTielerwaard, 4zomergrondwaterstandstrajecten betrouwbaar op grond
vanvegetatiekartering aantegevenzijn. In deTielerwaardkunnen 3P-citroentrajecten van de grond
betrouwbaar aangegeven worden d.m.v.devegetatiekartering.
Op verzoek van deCultuurtechnische Dienst werd, in verband met te ontwerpen ruilverkavelingsplannen, een graslandvegetatiekartering in de Tielerwaard aangevangen. In 1954 kwam ± 3500 ha
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gereed. Voor dezelfde instantie werd N.W. van Barneveld inhetstroomgebied vandeEsvelderbeek
een dergelijke kartering van ± 650ha in detail uitgevoerd. Hier was een onderzoek naar de behoefte aan egalisatie, mede in verband met een beeknormalisatie, de aanleiding.
In samenwerkingmetleraren van Landbouwwinterscholen werd weer :t 1000ha gekarteerd in het
Landvan Heusden enAltena enindegemeente Voorthuizen.
Bij het plantenphysiologisch onderzoekvanDr TH. ALBERDA werd de reactie van Engels raaigras
op afsnijden verder nagegaan, zowel in het laboratorium als in het veld. Speciaal de verandering
in de koolhydraatreserves in deplant werd nader bestudeerd, waarbij bleek dat delichtintensiteit en
de nachttemperatuur hiervan betekeniszijn. In het veld bleek de koolhydraatreserve ook sterk af te
nemen na afsnijden of afweiden, terwijl verdereen duidelijk verloop gedurende het seizoen optreedt
meteendalingvaneenhoogniveauin het voorjaar toteenminimum inmidzomerendaarnaweereen
stijging in nazomer en herfst.
De belangstelling voor de toepassing van de berekening van de melkproductie per standaardkoe
nam nog steeds toe. Een nieuwe tabel voor de vetproductie per standaardkoe kwam gereed. Bij toepassingvan deze tabel op degegevensvan deproefboerderij te Selmien bleek het resultaat vrijwel in
overeenstemming met de berekening volgens de melkproductie
Bijhetonderzoeknaardebestrijdingsmogelijkheden vandeleverbot is nu wel duidelijk gebleken,
dat het bespuiten met DNC eenpractisch bruikbare methode oplevert diegoederesultaten geeft. De
verdereontwikkeling van deze bestrijding isnu een kwestievan practische toepassing.
Bij het mengselonderzoek traden vooral de gevolgen van de strenge winter 1953-1954naar voren.
Opname van wintervaste soorten en bij de winterzwakke soorten van de meest kouderesistente
rassenbleekvanveelbelang.Zeeropvallend wasdat dewinterschadegeringer was,naarmate hetgraslandjonger was enmet een korter bestand dewinter was ingegaan. Het herstel werd door het droge
en schrale voorjaar sterk geremd. Anderzijds kwam devochtige en groeizame zomer dit herstel weer
sterk ten goede.
IrG.C. ENNIKnambeweidingsproeven,waarinwerdnagegaan,hoehetgebruik,destikstofbemesting,
de opbrengst en het klavergehalte met elkaar samenhangen. Voorlopige resultaten wijzen er op dat,
althans op minder vruchtbare zandgronden, ook bij een hoog klavergehalte de opbrengst door
stikstofbemesting wordt verhoogd, mits het klavergehalte voldoende op peil blijft. Dit laatste lijkt
mogelijk door een juiste combinatie van gebruik en bemesting, mits andere factoren, zoals ziekten
e.d., deklaverontwikkeling niet ongunstig beïnvloeden.
Op matige, grofzandige ontginningsgronden bleek lucerne, zowel wat opbrengst als N-gehaltebetreft, sterkop depH tereageren.Deregenrijke zomer gafaanleidingtot sterkevergrassing, vooral op
de oude matigfijnzandigebouwlandgronden. De ontwikkeling van de lucerne beïnvloedde de mate
van vergrassing. De opbrengst van denazomersnede bleef ver beneden de verwachtingen.
Bij het graszaadteeltonderzoek bleken timothee enkropaar voorkeur tehebben voor grotere rijenafstanden, beemdlangbloem daarentegen voor kleinere. Bij meerjarige teelt was grondbewerking
direct nadeoogst het gunstigst. Ook N-bemestingin deherfst na deoogst werktegunstig.Zo behandeld kan o.a. ruw beemdgras ook goedeopbrengsten ineentweedeoogstjaar geven.De tijd van aanwending van de stikstof in het voorjaar had bij verschillende soorten grote invloed. Bij Engelsraaigras en rood zwenkgras bleek verdeling van de voorjaars-N-gift voordeel op te leveren. Zeer hoge
N-giften waren bijveldbeemdgras niet rendabel. Grond, diein 1953metzout water was overstroomd,
bleek in 1954toch van diversegrassoorten goedezaadopbrengsten tegeven.
Kleurstof en groeistoffen bleken, mits vroeg in het voorjaar aangewend, geen invloed te hebben
op dezaadopbrengst van rood zwenkgras.
Evenalsin 1952 en 1953werd doorDrsG.F. MAKKINKoverperioden van 3à4dagenmet 32weegbare lysimeters het waterverbruik van grasland bepaald en maandelijks aan enige instanties en instellingen meegedeeld. Sedert half Juni werden halfmaandelijkse cijfers in „Water" gepubliceerd.
Van een 6-tal lysimeters met een constante waterstand op-50cm werd in het groeiseizoen dagelijks
hetwaterverbruik bepaald.
Uit een vergelijking van de berekende verdamping volgens physische formules (PENMAN) met de
waargenomen verdamping aan lysimeters en bakken water, bleek een grote overeenstemming, die
echter opeenaantalpunten kwantitatief nogverbetering behoeft.
Hetvoorhanden cijfermateriaal werdten delebewerkt.Zowerdo.a. nagegaan ofmenbijnietweegbare lysimeters van twee opeenvolgende tijdstippen waarop de drainage ophoudt of begint, mag uitgaan voor deberekeningvanhet waterverbruik.
In 1954werden ten behoeve van het verdampingsonderzoek van deWerkgroep Lysimeters T.N.O..
weerstandselementen in de grond van het lysimeterveld aangebracht en z.g. Popof-lysimeters ingegraven voor het toetsen van een veldmethodiek.
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Ir C. BAARS vond bij de beregeningsproeven in Noord-Brabant met kleine, tegen regen afgeschermde vakjes, waarin voor het derdejaar verschillende vochttoestanden in de grond werden verwerkelijkt,
dat gras en lucerne op de natste variant de hoogste opbrengst geven. Bij haver was een matig vochtige
grond gedurende de hele groeiperiode beter dan wanneer tot het schieten droogte heerste. Vocht vóór
het schieten is belangrijker dan er na.
In een proef met een reeks gewassen op drie bedrijven van uiteenlopende droogte-gevoeligheid
werd beregend op indicatie van het schatten van de grondvochtigheid op het gevoel. Met beregening
werd op het zeer droogte-gevoelige bedrijf evenveel gras geproduceerd als op het vochthoudende, dit
geldt ook voor de oogst van rogge en haver (korrels). Gerst bereikte met beregening niet dat niveau.
De aardappel- en bietenoogst echter werden zelfs hoger.
Er werden talrijke adviezen gegeven betreffende kunstmatige beregening, waaronder enige over het
verregenen van afvalwater.
Tr G. P. WIND kreeg belangrijke resultaten uit de verwerking van een veldproef over capillaire opstijging in 1953. Met behulp van de theoretische wetten over waterbeweging in onverzadigde grond
kon bewezen worden, dat de aangetoonde capillaire opstijging inderdaad een waterbeweging
door de grond was. Dus niet door de graswortels, voor zover het tenminste de stroming dieper
dan 10 cm betrof. Daarboven voldeden de gevonden bedragen niet aan de wetten. Met de kennis
van de hoeveelheid wortels en de afmetingen van de houtvaten daarin, konden door toepassing van
de wet van Poiseuille de drukverliezen berekend worden, indien het water door de wortels zou stromen. Bij deze berekening bleek, dat op diepten groter dan 15cm het vochttransport door de grond
gemakkelijker was dan door de wortels. Beide, geheel onafhankelijk van elkaar uitgevoerde, berekeningen bleken zeer goed overeen te stemmen.
Hier kon dus aangetoond worden, dat een bepaalde worteldichtheid niet voldoende was om de
planten van water te voorzien. Dit opent het perspectief, dat we na voortgezet onderzoek kunnen
beoordelen, of een wortelstelsel in staat is een voldoende watervoorziening te waarborgen.
Bij het komgrondenonderzoek van Ir J. W. MINDERHOUD is nu reeds drie jaar achtereen gebleken
dat bij vergelijking van practijkvelden de hoogste grasopbrengsten worden verkregen bij vrij hoge
grondwaterstanden. De betrekkelijke waarde van deze gegevens kwam echter dit jaar duidelijk naar
voren, toen het grondwaterstandsproefveld in het eerste jaar van exploitatie een ander resultaat gaf.
Nader onderzoek zal hier moeten volgen om tot een definitieve conclusie te komen.
Het onderzoek betreffende het optreden van de sukkelperiode bij aangelegd grasland op rivierklei
werd afgesloten. Het is gebleken dat deze sukkelperiode niet kan worden vermeden door behandeling
van de grond voor de inzaai met kalk, compost of stalmest. Periodieke overbemesting van het jonge
grasland heeft daarentegen een duidelijk gunstig effect, evenals een goede algemene verzorging en een
juiste mengselkeuze.
Het onderzoek naar het verband tussen de chemische samenstelling van het gras en de gezondheidstoestand van het vee werd door Ir S. BOSCH voortgezet met een tweetal proefnemingen. Op een proefveld te Marum (Gr.), waar sedert 1938 de invloed van resp. 80en 200 kg N per ha per jaar wordt vergeleken, werden de laatstejaren bij de hoge N-gift belangrijk lagere Cu-gehalten in het gras gevonden.
Deze lagere gehalten kwamen ook tot uiting in het Cu-gehalte van het bloedserum van de pinken
waarmee de 2 objecten gedurende het weideseizoen werden beweid. Bij de lageN-gift trad een daling
op van 0,79 tot 0,47 mg/l, doch bij de hoge N-gift van 0,80 tot 0,14 mg/l.
Duidelijke, nadelige gevolgen van deze lage Cu-gehalten werden echter niet waargenomen. Op een
tweetal percelen van de proefboerderij te Selmien (Fr.), waar geregeld zure urine bij het weidende
vee werd waargenomen, bleek het Cu-gehalte van het bloedserum bij de pinken waarmee in 1954
werd beweid, in de loop van het seizoen te dalen van 0,90 tot 0,30 mg/l. Deze daling werd niet beïnvloed door het geven van extra CaO en MgO en evenmin door bemesting met Chilisalpeter i.p.v. met
zwavelzure ammoniak. Door deze laatste maatregel werd de pH van de urine echter duidelijk verhoogd (van 6,0 à 6,5 tot ± 7,5).
Van de 12 practijkbedrijven waar getracht werd hooibroei te bestrijden door ventileren, bleek bij
blazen in alle 6 gevallen de proef te zijn geslaagd. Bij zuigen was in 2 van de 7 gevallen de ventilatie
onvoldoende en moest nog worden gespit. De drogende werking was bij blazen met een grote capaciteit (3500m 3 lucht per uur) zeer behoorlijk. Het vochtgehalte daalde hierbij 3,3% per 24uur. Met het
ventileren met enkele hooiblazers werden ook goede resultaten bereikt. De mogelijkheid wordt onderzocht om de aan te zuigen lucht voor te verwarmen, ten einde het drogend effect groter te maken.
Bij het inkuilonderzoek werd dit jaar door IrD. KAPPELLE vrij veel aandacht aan de betekenis van
het vochtgehalte besteed.
Bij reeds vroeger verricht onderzoek werd de invloed van het vochtgehalte op de conservering nagegaan. Hierbij kwam naar voren dat de betekenis van de pH verschillend is bij uiteenlopende vochtgehalten, waarbij de pH-grenzen tussen geslaagd en mislukt omhooggaan bij afnemend vochtgehalte.
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Er werden proeven opgezet om het uitgeperste materiaal dat bij eiwitwinning uit gras overblijft
in te kuilen; medewerking werd verleend aan proeven van Prof. Dr H. A. LENIGER betreffende het
inkuilen van al of niet geperst gras, hierbij wordt het gras uitgeperst om te proberen op deze wijze een
gemakkelijker te conserveren product te verkrijgen.
De wisselbouwproefbedrijven blijven zich in gunstige zin ontwikkelen

De netto-opbrengst van 116percelen kunstweiden bedroeg in 1953gemiddeld ruim 4600kg ZW per ha
bij een stikstofbemesting van 160kg per ha. Gemiddeld werd per ha voederoppervlakte 230 kg melkvet geproduceerd.
In het kader van de Werkgroep „Grondbewerking" heeft [r C. J. CLEVERINGA in 1954een aanvang
gemaakt met het grondbewerkingsonderzoek.
Proeven over de teelt van aardappelpootgoed als stoppelgewas leverden, ondanks minder gunstig
herfstweer, redelijke opbrengsten. Gebruik van een zinkhoudend middel bij de bestrijding van Phytophthora gaf, vergeleken met een koperhoudend middel, een aanzienlijke opbrengstverhoging.
Bij de bewaarproeven met voederbieten gaf licht koppen minder rot dan diep koppen. Uitzoeken
van aangetaste bieten tijdens de bewaring had geen vermindering van rot ten gevolge. De ademhalingsintensiteit van met K bemeste bieten was hoger dan dievan onbemeste. De opbrengst van bieten
werd beïnvloed door de Na-K-Mg-verhouding in de gegeven bemesting.
AFD. AKKERBOUW
In 1954 ishet onderzoek weer enkele stappen verder geleid in fundamentele richting. Hoewel de
outillage hiertoe nog slechts zeer weinig gelegenheid biedt, werd het toch noodzakelijk geacht om in
afwachting van het gereed komen van het nieuwe gebouw en de kassen, de aandacht niet meer uitsluitend te richten op veldproeven, die doorgaans onmiddellijk bij de practijk aansluiten, maar in
vele gevallen het inzicht in de oecologie en physiologie van de landbouwgewassen niet verdiepen.
Bij de aardappelen werd door Ir A. J. REESTMAN al sinds enkele jaren met eenvoudige middelen
onderzoek verricht over het verbreken van de kiemrust ter wille van de nacontrôle op gezondheidstoestand van pootgoed.
Dit onderzoek heeft in 1954een deel van zijn betekenis verloren, doordat met de Igel-Lange-test,
virusziekten zelfs in ongekiemde knollen aangetoond kunnen worden. Het behoudt zijn waarde voor
de export van pootgoed naar streken waar men reeds in Augustus-September uitpoot. Dit onderzoek
geschiedde dit jaar in samenwerking met de S.A.B. Er werden sterke aanwijzingen verkregen, dat in
de Ie helft van Juli gerooid pootgoed van Voran en Eigenheimer door een behandeling van 14 dagen
bij 30°C op het gewenste ogenblik de kiemrust verliest.
In proeven met bespuitingen met maleïnezuurhydrazide bleek dat deze stof de sortering zeer sterk
kan beïnvloeden. Er worden meer en kleinere knollen gevormd, hetgeen voor de pootgoedteelt
perspectief biedt. De knollen vertonen echter sterke misvormingen. Daarentegen bleek er een gunstige
invloed te zijn op de verhouding loof : knollen.
Op het gebied van het onkruidbestrijdingsonderzoek hebben Ir P. RIEPMA K Z N en Dr W. VAN DER
ZWEEP gebruik gemaakt van de omstandigheid dat er in de M.S.A.-kas enige ruimte vrij was voor
potproeven, verder heeft men zich ook beholpen met platglas.
In watercultures werden vele oriënterende proefjes genomen met nieuwe middelen. Bij het spuittechnische onderzoek is gebleken, dat de hoeveelheid vloeistof die een plant opvangt, sterk afhangt
van haar morphologie en dat hierdoor de verschillen in resistentie tegen chemische middelen gedeeltelijk kunnen worden verklaard.
Er werden tevens metingen verricht over de contacthoek welke druppels op een blad vertonen en
die sterk afhangt van de aard van de epidermis.
Het onderzoek over deinvloed van D N C op de plantengroei isvoortgezet met potproeven en watercultures. Bespuitingen in de winter 1953-1954 op wintergranen gaven geen opbrengstverhogend effect
te zien en ook werd het bladoppervlak niet vergroot, zoals in vroegere proeven. Nu was tijdens de
bespuitingen de physiologische ontwikkeling der planten ditmaal (door het zachte najaar 1953)
abnormaal ver voortgeschreden, de winterrogge vertoonde in December reeds volledige aaraanleg
(normaal pas eind Februari) en hiermede wordt een samenhang vermoed.
In 1954 werd begonnen met een oriënterend onderzoek over de invloed van de daglengte op de
bloei van voor zaad geteelde landbouwgewassen. Het werd uitgevoerd in samenwerking tussen Ir
W. R. BECKER, Ir E. VAN ROON, Ir P. RIEPMA W Z N en Dr W. H. VAN DOBBEN, terwijl Mej. Ir A. C.

WIERSEMA en Drs H. G. WITTENROOD hulp verleenden bij het groeipuntonderzoek en de interpretatie
der gegevens.
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3 Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van rijdende verduisteringshuisjes in het vrije veld op het
terrein „De Born-Zuid".
Hier werden daglengten van 8, 10, 12, 14, 16 en 18 uur gerealiseerd met behulp van een basisbelichting van 8uur daglicht en verder kunstbelichting. Deze opzet bleek voor velegewassen bezwaren
te hebben, omdat de basisverlichting te kort was voor een normale ontwikkeling. Mais en erwten
hadden dit bezwaar niet en over deze gewassen werden duidelijke resultaten verkregen. Het bleek
dat bij de erwten allerlei typen voorkomen, van dag-neutrale tot extreme lange-dagplanten en dat de
fotoperiodisch gevoelige periode in de eerste weken na opkomst ligt.
Deze kennis is van belang in verband met de zaaitijd, die men bij doperwten gaarne wil spreiden
met het oog op de industriële verwerking.
Rode klaver CB bleek een lange-dagvorm te zijn met een hoge critische daglengte. Pas bij 16 uur
licht wordt bloei geïnduceerd. Dit verklaart wellicht de geringe bloei en sterke vegetatieve ontwikkeling van een eerste snede en wekt het idee, om de bloei van een eerste snede met bijbelichting te stimuleren.
Betreffende demais wasreeds bekend, dat dit gewasvoor normale bloeiin het algemeen korte dagen
behoeft en dit heeft wel geleid tot het vermoeden, dat de rassen die voor Nederland geschikt zijn, in
dit opzicht sterk zouden afwijken.
Uit onze proeven bleek echter, dat deze rassen ook wel degelijk door K.D. in bloei werden versneld,
maar dat hun critische daglengte zo hoog ligt, dat zij daglengten van 14 à 15uur nog als K.D. accepteren.
Dit is van groot belang voor het kweken van voor onze breedte geschiktere rassen. Het lijkt
wenselijk, het voor de maisveredeling gebruikte materiaal te testen en bewust naar typen met zeer
hoge critische daglengten te zoeken.
De fotoperiodisch gevoeligeperiode ligt waarschijnlijk vlak na opkomst. De gewone granen worden
blijkbaar pas gevoelig bij het 3eblad. Voor tarwe was dit reeds bekend, wij konden dit bevestigen voor
haver. Uitbreiding van onze kennis op dit gebied is wenselijk met het oog op het zaaitijdenprobleem
en, bij wintergewassen, met het oog op de wintervastheid.
Ons onmiddellijk doel is, methoden te ontwikkelen voor serie-onderzoek aan een groot aantal
typen. Hiertoe is in de nazomer 1954 door Mej. WIERSEMA bij een aantal gewassen de optimale lichtsterkte onderzocht, benodigd bij kunstlicht voor fotoperiodische proeven. Deze blijkt voor erwten
laag te liggen, bij granen hoger. De metingen gaven voor tarwe de hoogste waarde, dan volgden rogge
en haver.
Bovenvermelde onderzoekingen konden worden verricht zonder inkrimping van andere werkzaamheden, b.v. veldproeven.
Onderstaand overzicht blijft beperkt tot dieresultaten, welke in 1954bijzonder de aandacht trokken.
Uit de proeven met zeer late overbemesting op wintertarwe, waaraan vooral het Rijkslandbouwconsulentschap Rotterdam een groot aandeel heeft gehad, is gebleken, dat door een overbemesting
met 40 kg zuivere N omstreeks de bloei 10% opbrengstverhoging kan worden verkregen.
De cultuurproeven met snijmais gaven de indruk dat ook hier het plantgetal meer gewicht in de
schaal legt dan de rijenafstand; men kan dus ook bij deze teelt een ruime afstand tussen de rijen
nemen. De proeven met de zaadbietenteelt leiden tot de conclusie, dat de minder goede resultaten van
de laatstejaren gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan slordig poten (zonder aandrukken).
Voorts is gebleken, dat sorteren van pootgoed vóór het bewaarseizoen de helft van de bewearruimte uitspaart. In luchtgekoelde ruimten is 50% tarra (aanklevende grond) gewenst, in verband
met het gevaar van uitdrogen.
Bij de proeven met spinazie voor zaadteelt bleek een deling van de stikstofgift, ni. de helft bij zaaien,
de andere helft bij bloei, een aanmerkelijke opbrengstverhoging te geven (in één geval 20% ) .
Het is gebleken, dat karwij tegen onkruidbestrijdingsmiddelen tamelijk resistent is, ook als kiemplant onder erwten. Groeistoffen schijnen in karwij echter niet te kunnen worden aangewend.
Bij oogstproeven met erwten voldeed de veel gepropageerde „eivormige" methode op driepootsruiters slecht. Het gewas is hier niet luchtig genoeg opgetast.
Het onderzoek over het determineren van aardappelknollen met behulp van ultraviolet licht is nu
zover gevorderd dat het mogelijk is, plm. 80% van de vervalsingen bij consumptie-aardappelen op te
sporen. Het instrueren van uitvoerend personeel is echter niet eenvoudig.
Betreffende de poterteelt als stoppelgewas, welke proeven in hoofdzaak door de S.A.B, en Ir J. C.
BOSMAN worden verzorgd, zijn nu gegevens bekend geworden over de gezondheidstoestand van de
nateelt. De nateelt 1954 was, voor zover het pootgoed (najaar 1953) uit het zuiden des lands stamde,
goed gezond. Materiaal uit het noorden, waar in de nazomer 1953 een abnormale luizengradatie is
voorgekomen, vertoonde in de objecten, afkomstig van de pootdata 1 en in mindere mate ook 8
Augustus, nogal bladrol. In de nazomer 1954waren er zeer weinig bladluizen en de speciaal voor de
tellingen geëngageerde wetenschappelijk assistent, de heer STAAL (werkend onder supervisie van de
heer HILLE RIS LAMBERS) heeft weinig te doen gehad. De voorlopige uitslag (Igel-Lange-test) vermeldt
dan ook vrijwel geen ziekten in het desbetreffende pootgoed (wel in de in het voorjaar gegroeide ob-
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jecten). Het najaarspootgoed vertoont een zeer diepe kiemrust en moet steeds vrij warm worden
voorgekiemd.
De uitwerking van degegevens van het productieniveau-onderzoek isnu zover gevorderd, dat enkele
resultaten van het correlatief onderzoek bekend werden.
Door middel van een analyse volgens THURSTONE iseen eerste overzicht verkregen van die factoren,
welke gezamenlijk de opbrengst in 1950 beheersten. In de eerste plaats krijgt men hier een antwoord
op devraag, in hoeverre de bij het onderzoek opgenomen factoren de schommelingen van de opbrengst
dekken. Dit bleek bij aardappelen en haver op zandgrond voor plm. 9 5 % het geval, bij rogge voor
64%, bij zomergerst op kleigrond slechts voor 2 5 % . Jn dit laatste geval hebben wij dus blijkbaar de
belangrijkste factoren niet te pakken gekregen.
Bij haver op zandgrond worden de landelijke fluctuaties blijkbaar voornamelijk beheerst door de
vochthuishouding van de grond, de zaaidatum en de zorg bij het zaaien besteed en de onkruidbezetting.
De bemestingstoestand komt niet als belangrijke oorzaak voor fluctuaties naar voren. Dit kan wijzen op een bereikt evenwicht. Een interessante uitzondering vormt het Mg-cijfer, dat bij alle onderzochte gewassen op zandgrond een positieve samenhang met deopbrengst vertoont, ook onafhankelijk
van het humusgehalte.
Bijeenvergelijking van analysecijfers van het grondonderzoek met actuele bemestingen bleek, dat bij
bouwland de samenhang zeer gering is. Dit moet aldus geïnterpreteerd worden, dat hier een positieve
samenhang (door traditionele bemesting) en een negatieve samenhang (door letten op de bemestingstoestand) elkaar in evenwicht houden. Bij kali op zeeklei overheerst echter de laatste tendentie. Bij
grasland spelen daarentegen traditionele bemestingen blijkbaar een grotere rol.
AFD. SCHEIKUNDIG ONDERZOEK
a.WERKZAAMHEDEN VOOR ANDERE AFDELINGEN EN SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN

Monsteronderzoek
In 1954 werden uitsluitend monsters geanalyseerd ten behoeve van de onderzoekingen, die op de
verschillende afdelingen op het C.I.L.O. worden verricht. Daarvoor werden 31824 bepalingen gevraagd in de periode van 1Mei 1954 t/m 31 October 1954. In het tijdvak van 1 Mei 1953t/m 31 October 1953 was dit aantal bepalingen iets groter, nl. 35953.
Hieronder volgt een overzicht van de analysen, welke zijn verricht in de periode van 1 Mei 1953
t/m 30 April 1954.
Vocht (droge stof)
18402
Ruw eiwit
6098
Verteerbaar ruw eiwit (peps.-HCl)
291
Ruwe celstof
1751
As en zand
6208
Asbestanddelen (K, Na, Ca, Mg, P0 4 , Cl, S0 4 , N 0 3 ) 8093
Ammoniak en org. zuren in silages
399
pH in silages en grond
604
Suikers, zetmeel, vet, werkelijk eiwit, caroteen . . 625
Haemoglobine in runderbloed
358
Sporenelementen (Cu, Co, Mo, Mn, Fe, B, Pb) . . 1577
Diverse bepalingen
194
Totaal

44600

b . SPECIALEONDERZOEKINGEN

Veelal in samenwerking met de heer J. v. D. GRIFT, clinicus-physioloog aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn, werden bedrijven bezocht, waarvan klachten over de gezondheid van rundvee
waren gemeld, welke konden samenhangen met gebrek aan sporenelementen. De toediening van koper
en/of cobalt bracht in vele gevallen verbetering. Op een aantal bedrijven in Z.W.-Friesland werd gedurende het weideseizoen regelmatig de samenstelling van gras en van het runderbloed onderzocht.
Belangrijke verschillen werden hierbij geconstateerd in het verloop van het kopergehalte van het bloed.
Zodra alle gewasanalysen gereedgekomen zijn, zal worden getracht verband te leggen tussen deze
verschillen en de gehalten aan mineralen in het gras.
Voortgang vond het onderzoek van grond, afkomstig uit verschillende gebieden, op het gehalte
aan cobalt, oplosbaar in 2\ % azijnzuur. In bepaalde gevallen werd daardoor het optreden van cobaltgebrek bij rundvee waarschijnlijk.
De proeven over de bepaling van de verteerbaarheid van de droge stof en het ruw eiwit van het voer
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volgens de „chromogeenmethode" werden voortgezet. Nagegaan werd, welke stoffen als „chromogenen" uit vers gras en uit mest worden geëxtraheerd. Op grond van de verkregen resultaten kon de
chromogeenmethode aanzienlijk worden verbeterd. Met behulp van deze methode werd de opname
van koper en mangaan door runderen bestudeerd. In overeenstemming met de verwachting bleek,
datvanhetkoper inhetvoer inhetgunstigstegevalslechtseenzeerkleingedeelteinhetlichaam wordt
geabsorbeerd. Daardoor is het buitengewoon moeilijk een geringe opname of afgifte van koper op
dezewijzevoldoendenauwkeurig vast testellen.
Het is belangrijk teweten inwelkevorm bij runderen het koper het lichaam verlaat. Daartoe werd
een aanvang gemaakt met een onderzoek omtrent koperverbindingen in demest. Een groot gedeelte
van het koper in demest bleek, althans gedurende de weideperiode, onoplosbaar te zijn in verdund
zoutzuur. In de 10onderzochte mestmonsters varieerde dit van 49tot 86%. Ook is gedacht aan het
voorkomen van verbindingen van chlorophylafbraakproducten en koper, waarin het koper sterk
complex is gebonden. Dit onderzoek verkeert nog in een beginstadium. In dit verband werd ook het
chlorophylgehalte van vers gras nagegaan in verband met het seizoen en het groeistadium. Er bleek
een goedecorrelatie te bestaan tussen degehalten aan ruw eiwit enchlorophyl. De verhouding chlorophyl a/chlorophyl b en de hoeveelheid vrij phaeophytine in gras vertoonden geen veranderingen
gedurendehetseizoen enbij verschillende groeistadia.
Voortdurend werd aandacht geschonken aan dejuistheid van debepaling van macro-elementen en
sporenelementen in gewassen, o.a. door middel van uitwisseling van monsters met andere, ook
buitenlandse laboratoria.
Een colorimetrische bepaling van totaal zwavel in gewasmonsters werd uitgewerkt en in gebruik
genomen. Daarbij werd speciale aandacht besteed aan een destructie, waarbij wordt voorkomen, dat
verliezen aan zwavel optreden.
Debepalingen vanblauwzuur inwitte-klaverrassenwerdenvoortgezet. Behalveenigenieuwerassen
werden ook enkelereedsvroeger onderzochte rassen geanalyseerd. Opverschillendewijzen, o.a. door
toevoeging van een uit witte klaver met een hoog gehalte aan blauwzuur geïsoleerd actief glucosidesplitsend enzympoeder, kon wordenaangetoond, dat indeonderzochterassenmeteenlaagglucosidegehalte voldoende enzym aanwezig is, om bij de gehaltebepaling zonder toevoeging van enzym het
potentiële blauwzuurgehalte te vinden.
Ter aanvulling van eerder uitgevoerde proefnemingen, waarbij ademhaling en enzymactiviteit van
gehakseid grasinhetbegin vanhet droogproceswerden bepaald, werden dergelijke metingen verricht
met witte klaver. Deze proeven toonden niet alleen aan, dat drogen bij een te lage temperatuur ongunstig is,doch bovendien, dat enzymatische processen daardoor geactiveerd kunnen worden.
De kleur van in verschillende mate gebroeid hooi werd in cijfers uitgedrukt door met behulp van
een Beckman-spectrophotometer de optische dichtheid van een extract van hooi in een natriumcarbonaat-oplossing (5%) te bepalen. Er bleek een goed verband te bestaan tussen de kleur van het
extract en de vermindering van de verteringscoëfficiënt van het ruw eiwit (pepsine-HCl) tijdens de
broei.Tevens werd gevonden, dat gedurende de broei deverteerbaarheid van het werkelijk eiwit snel
afneemt en bij sterke broei invelegevallen tot nul isgereduceerd. Het gehalte aan pentosanen ondervindt bij matigebroei slechtsweinigverandering, bij sterkebroei daalt het duidelijk. Het gehalte aan
in water oplosbare koolhydraten bleekbijlichte broeiiets testijgen, maar daalt sterk bij zwarebroei.
In potproeven en watercultures werd de opnamevan verschillende ionen door Engels raaigras bestudeerd. Uit opbrengsten en gehalten werd voor diverse elementen de opneembaarheid uit een toevoeging aan het voedingsmilieu vastgesteld. Deze opneembaarheid is afhankelijk van de omstandigheden waarbij deproeven worden genomen. Door dit echter gelijktijdig na tegaanvoor verschillende
elementen, konden reeksen worden opgesteld voor afnemende opneembaarheid, welke een meer algemenetoepassingmogelijk maken. Watercultuurproeven enpotproeven metlichtegronden leverden
de volgende reeksen van afnemende opneembaarheid: K, Na, Mg, Ca en No3, Cl, phosphaat, S0 4 .
Bijuiteenlopende bodemtypen kunnen afwijkingen vandezeregelsvoorkomen, welkezoudenmoeten worden herleid op de activiteit van de toevoeging. Dit vormt een apart onderwerp van studie.
De gevonden opneembaarheid dient alsuitgangspunt voor deinterpretatie vanpotproeven met bepaalde bemestingscijfers, verschillende bodemvochtgehalten, temperaturen, maaitijden e.a. landbouwkundige factoren, welke naar aanleiding van voorkomende problemen in overleg met de betrokken landbouwkundigen worden uitgevoerd.
AFD. DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
In samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij te Hoorn
werden proeven genomen waarbij lucerne in verschillende groeistadia in hoge en lage temperatuurdrogers werd gedroogd.
Op het gebied van grasdrogen werden verschillende adviezen gegeven, t.w. ten aanzien van automatisering, vergroting van capaciteit en het voorverwarmen van zware stookolie door drooggassen.
Enkele drogers werden doorgemeten.
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Bewaarproeven werden aangezet met grasmeel in verschillende verpakkingen bij uiteenlopende
temperaturen en bewaartijden.
Deonderzoekingen betreffende het verbeteren van degraandroger van het cascadetype gaven aanleiding tot de bouw van een nieuw model proefdroger, waarmede een proevenserie werd aangevangen. Oriënterende droogproeven met mais in een droogkast volgens een gemodificeerd ontwerp
van deNederlandse HeideMaatschappij toonden aan, dat dit ontwerp geenpractische bruikbaarheid
in het uitzicht stelt.
Het onderzoek inzakedebewaaromstandigheden in pakhuizen werd voortgezet.
De onderzoekingen betreffende hetdrogen en bewaren van landbouwzaaizaden vonden voortgang.
In aansluiting op een eerder uitgevoerd temperatuurgevoeligheidsonderzoek werden soortgelijke
proeven genomen met nattere objecten. Het bewaaronderzoek met een negental zaaizaadsoorten
onder afsluiting van delucht werd beëindigd. Een beginwerd gemaakt methet bepalen van dedroogsnelheden van verschillende soorten zaaizaden.
Veelaandacht is besteed aan het kunstmatig drogen op het bedrijf; bedoeld wordt het z.g. drogen
in de schuur. Op twee weide- en twee gemengde bedrijven werden series droogproeven genomen,
waarbij vóórgedroogd gras tot schuurhooi werd verwerkt. Dezeproeven vonden plaats onder auspiciën van de betrokken T.N.O.-Commissie. Veel technologische gegevens werden verkregen.
In samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij te Hoorn
werden vergelijkende schuurdroog- en ruiterproeven genomen. Het onderzoek zal worden voortgezet; hierbij zullen het loondrogen, het drogen op wagens, zo mogelijk het drogen in de tas en het
ontwikkelen van eenvoudiger en goedkoper luchtverhitters deaandacht hebben.
Een speciale schuurdrooginrichting voor zaaibonen werd ontwikkeld en beproefd. Naast deze
proeven werden met verschillende eenvoudiger installaties schuurdroogproeven genomen met peulvruchten, granen, brouwgerst, mais en uien. Op dezewijze werd ineersteaanleg een groot aantal gegevens verkregen betreffende de kwaliteit van de producten, de capaciteit van verschillende drooginstallaties en de droogkosten.
Aangaandehetuitpersenvangrasengroenvoedersendeverwerking,respectievelijkhetvervoederen
van het uitgeperste sapendeoverblijvende vezelwerden oriënterende proeven genomenin September
1954,nadat de betrokken installatie gereed gekomenwas.
De technische werking van deinstallatie beantwoordde aan de.verwachtingen, doch de voorlopige
conclusies aangaande dewinningspercentages vaneiwit en betreffende een economischeen bruikbare
verwerkingsmethode zijn teleurstellend. De proeven zullen dienen te worden voortgezet.
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P U B L I C A T I E S IN 1954 / PUBLICATIONS

IN 1954

De publicaties, die nieuwe resultaten van onderzoek bevatten, zijn met * gemerkt. De andere
geven merendeels bekende feiten in een nieuwe vorm.
Thepublications giving new results of investigations are marked with *. The others are mainly advisory.
*BOSCH, S.: Verslag van de proefboerderij „Bosma Zathe L" te Selmien (Fr.) over de periode Mei
1952 tot Mei 1954; 62 p., stencil 2001 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 11.
Contactorgaan voor Proefveldassistenten, jg 1, nr 1en 2; 5en 24 p. stencil 1907 en 1991 C.I.L.O.
*DOBBEN, W. H. VAN: Het berekenen van warmtesommen (with summary: The summation of daydegrees); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 87-93.
Gids voor de proefboerderij „Bosma Zatlie I", tweede druk; 16p.
Gids 1954 voor de proefboerderij „De Bouwing" van het C.I.L.O. te Wageningen; 40 p., stencil
1844 C.I.L.O.
Lijst van proeven en proefbedrijven van rijkslandbouwconsulenten en andere instanties 1954; 116p.;
Mededeling nr 69 Landbouwvoorlichtingsdienst.
VERKERK, P.: Per provincie geordende titels van jaarverslagen over akker- en weidebouwkundig
onderzoek van landbouwleraren, rijkslandbouwconsulenten, verenigingen voor bedrijfsvoorlichting, proefboerderijen e.d.; 23 p., stencil 1848 en 1848-a C.I.L.O.
"Verslag van de proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk over 1953; 61 p., stencil 1934 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 10.
WIND, J.: Sporenelementen en plantenvoeding; stencil, p. 139-144 = voordracht nr 22 (van
„Heterosis-cursus 1953—*54", Wageningen).
*WIND, J.: Verslag van een studiereis naar Engeland over gebreksziekten bij rundvee (11-17 Mei
1954); 6 p„ stencil 1882 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 4.
*ZIJLSTRA,A. : De invloed van enige uitwendige factoren op demelkproductie per koe (with summary:
The influence of some external factors on milk yield in cattle); Verslag C.I.L.O. over 1953,
p. 63-67.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
LABORATORIUM VOOR BOTANISCH ORASLANDONDERZOEK

*BOER, T H . A. DE: Het doel en de uitvoering van de graslandvegetatiekartering; 8p., stencil Consulentschap voor Weide- en Voederbouw.
*BOER, T H . A. DE:A grassland classification by vegetation survey units and their ecological and
agricultural value in Dutch circumstances ; 14 p., stencil 57365 Organization for European
Economic Co-operation, Paris (textefrançais: Les herbages: leur classification par lots d'étude
de la végétation, leur valeur écologique et agricole aux Pays-Bas; 16 p., stencil 57422); EPA/
AG/Project 224/28 European Grassland Conference 1954.
*BOER, T H .A. DE: Het verband tussen vegetatiekarteringseenheden en de bruto jaaropbrengst op
grasland; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66, nr 8, p. 563-565.
BOER, T H . A. DE: Grünlandvegetationskartierung inden Niederlanden; Festschrift für Erwin Aichinger
(Sonderfolge der Schriftenreihe Angewandte Pflanzensoziologie, Wien), Band II, S. 1232-1234.
*BOER, T H . A. DE:Der Wassergehalt des Grünlandbodens und die bei der Kartierung verwandten
Vegetationseinheiten ; Angewandte Pflanzensoziologie (Stolzenau/Weser), 8, S. 60-63.
*DAMMAN, A. W. H„ and D. M. DE VRIES: Testing of grass/and associations by combinations of
species; Biologisch Jaarboek, jg 21, p. 35-46.
*SONNEMA, M., en H. MOOI: Over het verband tussen zuurgraad en onkruidbegroeiing op zandgrond (with summary: Relation between pH and weed vegetation on sandy soils); Verslag
C.I.L.O. over 1953, p. 29-35.
*SONNEMA, M., en H. MOOI: Eindverslag van het onderzoek naar deveranderingen der akkeronkruidvegetatie in de loop van het seizoen; 16 p., stencil 2037 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen
jg 1954, nr 12.
*VRIES, D . M. DE, en L. 'T MANNETJE: Een overzicht van de samenstelling van het grasgewas van
verschillende door Dr D . M. de Vries in de jaren 1929-1934 onderzochte dijken; 12 p., stencil
1846 C.I.L.O.
*VRIES, D . M. DE: Ecological results obtained by the use of interspecific correlation; 12 p., stencil
57569 Organisation for European Economic Co-operation, Paris (texte français: Résultats
écologiques obtenus par l'utilisation de la correlation interspécifique; 13 p., stencil 57730);
EPA/AG/Project 224/53 European Grassland Conference 1954.
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*VRIES, D. M. DE, Miss J. P. BARETTA and G. HAMMING: Constellation of frequent herbage plants,
based on their correlation in occurrence; Vegetatio, vol. V-VI, p. 105-111.
VRIES, D. M. DE:Die angewandte botanische Grünlandforschung in den Niederlanden; Festschrift
für Erwin Aichinger (Sonderfolge der Schriftenreihe Angewandte Pflanzensoziologie, Wien),
Band H, S. 1207-1222.
DIERKUNDIG O N D E R Z O E K

*DOEKSEN, J. : The Standard cow asa criterion ingrassland evaluation; 10p.,stencil 57369 Organisation
for European Economic Co-operation, Paris (textefrancais: La vache standard, en tant que
critère d'évaluation des pâturages; 12 p., stencil 57624); EPA/AG/Project 224/39 European
Grassland Conference 1954.
DOEKSEN, J.: De rol van het dierenleven bij het omzetten van de organische stof in de grond;
Landbouwkundig Tijdschrift, jg. 66, nr 5j6, p. 301-305.
*DOEKSEN, J., en D. C. HEIJBOER: Tabellen voor het omrekenen van melkvee tot standaardkoeien,
tweede druk; 7 p. en maatstrook.
*DOEKSEN, J.: Natuurlijke teruggang van de leverbotinfectie bij rundvee (with summary: Natural
decrease of liverfluke infection in cattle); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 35-38.
DOEKSEN, J. : Wat beoogt men met de standaardkoe?; De Landbodejg 8, nr 42, p. 7.
AANLEG V A N G R A S L A N D EN TEELT VAN G R A S Z A A D

*EVERS, A., en A. SONNEVELD: Voormaaien bij de zaadteelt van geselecteerd Italiaans raaigras (with
summary: Seed production of a bred strain of Italian ryegrass with cutting in spring); Verslag
C.I.L.O over'1953, p. 38-45.
*EVERS, A., en A. SONNEVELD: Graszaadteeltproeven II (with summary: Grass seed production trials
II); 47 p., stencil 1853 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 9.
EVERS, A.: Improved methods of grass seed production in the Netherlands; 9 p, stencil Train/13/5a
Workshop on High Quality Seed, held at Wageningen, June 1954 ( = .1 stencil 1966 C.I.L.O.,
8 p.; texte français: Méthodes améliorées pour la production des semences de graminées aux
Pays-Bas, 10 p . ; deutscher Text: Verbesserte Methoden beim Grassamenbau in den Niederlanden, 9 S.).
*KAMP, T. C. VAN DER: Oriënterende proef met mengsels van lucerne en gras (with summary:
Orientation about mixtures of lucerne and grass); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 45-50.
SCHEOGROND, W., H. Vos en A. SONNEVELD: Rassen-, soorten- en mengselonderzoek bij grassen en
klavers; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 5, p. 236-241.
SCHEIJGROND, W., and A. SONNEVELD: Some factors influencing the behaviour of seed mixtures;
13 p., stencil 57343 Organisation for European Economie Co-operation, Paris (textefrançais :
De quelques facteurs influençant le comportement des mélanges de semences; 15 p., stencil
57408); EPA/AG/Proiect 224/6 European Grassland Conference 1954.
SONNEVELD, A.: Over de inzaai van tijdelijk en blijvend grasland; Landbouwgids 1954, p. 360-361.
*SONNEVELD, A., and A. EVERS: Some results of recent research on grass seed production in the
Netherlands; 17 p., stencil 57353 Organisation for European Economic Co-operation, Paris
( = 4 stencil 1974 C.I.L.O., 12 p . ; textefrançais : Recherches sur la production des semences
de graminées aux Pays-Bas: quelques résultats récents; 19 p., stencil 57416); EPA/AG/Project
224/16 European Grassland Conference 1954.
WATERHUISHOUDING

BAARS, C. : Vragen en moeilijkheden op landbouwkundig gebied bij toepassing van kunstmatige beregening in de practijk; Landbouwvoorlichting, jg 11,nr 6, p. 270-276.
BAARS, C. : Beregening van grasland; 10p., stencil Consulentschap voor Weide- en Voederbouw.
*BAARS, C. : De kunstmatige beregening op de droogtegevoelige zandgronden; Landbouwkundig
Tijdschrift, jg 66, nr 9, p. 625-633 ; verkort in Algemeen Agrarisch Archief,jg 12,nr456, p. 51865188.
*MAKKINK, G. F . : „Lysimeterstation C.I.L.O., Wageningen" (cijfers met toelichting betreffende elke
maand); 30 p., stencil 1748, 1771, 1804, 1805, 1806, 1819, 1820, 1821, 1838, 1854, 1865, 1917,
1927, 1948 C.I.L.O.
MAKKINK, G. F . : Besproeien; 3 p., stencil, syllabus nr 4 (nl. van de cursus „Waterhuishouding en
Grondverbetering") van Jan. 1954van de Commissie voor Opleiding tot het Examen in Bodemkunde voor Assistenten van de Directie van de Landbouw.
*MAKKINK, G. F . : De midzomerdepressie bij grasland als gevolg van watertekort (with summary:
The midsummer growth depression in grassland due to shortage of water);Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66, nr 1, p. 17-26.
MAKKINK, G. F.: Het druppelen van planten; Landbouwvoorlichting, jg II, nr 8, p. 380-384.
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*MAKKINK, G. F . : De evapotranspiratie van grasland in 1953 (with summary: Water consumption
of grassland in 1953); Verslag C.l.L.O. over 1953, p. 50-54.
»Verdamping; Water, jg 38, nr 14, p.160; nr 15, p. 176; nr 16, p. 187; nr 17, p. 197; nr 18, p. 209;
nr 20, p. 240; nr 21, P . 253; nr22, p. 267;nr 23, p. 283 ; nr24, p. 296;nr 25, p. 304; nr 26, p. 326.
*WIND, G. P.: The influence of nitrogen fertilizing on water consumption of grassland; 7 p., stencil
57345 Organisation for European Economic Co-operation, Paris {texte,français: Incidence de
la fertilization azotée sur la consommation en eau des herbages; 8 p., stencil 57506); EPA/AG/
Project 224/7 European Grassland Conference 1954.
WIND, G. P.: Nadere bijzonderheden over de beschikbaarheid van water en lucht in de grond voor
de planten; 7 p., stencil 2006 C.l.L.O.
VERBETERING VAN KOMGRONDEN

MINDERHOUD, J. W.: Verbetering komgronden; 3 p., stencil 1739 C.I.L.O., syllabus nr 15 (ni. van
de cursus „Waterhuishouding en Grondverbetering") van Jan. 1954 van de Commissie voor
Opleiding tot het Examen in Bodemkunde voor Assistenten van de Directie van de Landbouw.
*MINDERHOUD, J. W. : Enige proeven over de aanleg van blijvend grasland op rivierklei; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 11, p. 521-526.
MINDERHOUD, J. W.: Voorkomen van wateroverlast op graslandpercelen; 5 p., Radio-causerie
nr 102 {van 1954) in de Landbouwrubriek van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ; Landbouwcourant nr 52 {van 1954), p. 4; iets verkort
in De Nieuwe Veldbode,jg 21, nr 14,p. 238-239; meer verkort in De Landbode, jg 9, nr 1, p. 10.
GEBRUIK EN PRODUCTIENIVEAU VAN GRASLAND

HART, M. L. ' T : De waterhuishouding van grasland; Plattelandspost, jg 10, nr 11, p. 11.
*HART, M. L. ' T : De invloed van stikstofbemesting op de botanische samenstelling van grasland;
Stikstof, nr 1,p. 4-10.
*HART, M. L. 'T,en A. KEMP: De grasopbrengsten in 1953 (with summary: Grass yields in 1953);
Verslag C.l.L.O. over 1953, p. 54-59.
KEMP, A. : Enkele punten die van belang zijn bij de opbrengstbepaling van grasland door middel
van kooien; 8 p., stencil 1741 C.l.L.O.
*Pasture andfodder production in North-West Europe (by M. L. 'T HART a.o.); 177 p., Organisation
for European Economic Co-operation, Paris 1954.
KUILVOEDERBEREIDING

KAPPELLE, D. : De algemene zorgen voor dekuil &Hakselen of kneuzen?;2p., stencil 1773C.l.L.O.;
iets uitvoeriger (2 p.) als stencil 29034/3-4-0/11 van de Stichting voor de Landbouw versehenen.
KAPPELLE, D . : A.I.V.-voeder; Bedrijfsvoorlichting {Maandblad van de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting in Oost-Gelderland), jg 5, nr 12,p. 2.
KAPPELLE, D. : Plastic op kuilvoer; De Landbode, jg 8, nr 33, p. 6; De Nieuwe Ve/dbode,jg20, nr48,
p. 847.
Verbetering van grasland en verbouw en gebruik van voedergewassen (door D. RAPPELLEe.a. ;with
summary on grassland improvement and culture and utilization of fodder crops); 128 p., Contactgroep Opvoering Productiviteit, Den Haag.
BEWEIDINGSPROEVEN, HOOIWINNING EN HOOIBROEI

*BOSCH, S.: Beweiding van grasland; Stikstof, nr 1, p. 11-15.
*BOSCH, S.: The influence of some factors on the mineral content of herbage; 9 p., stencil 57421
Organisation for European Economic Co-operation, Paris (texte francais: Influence de certains
facteurs sur la composition minérale des herbages; 10 p., stencil 57672); EPA/AG/Project
224/3 European Grassland Conference 1954.
*BOSCH, S.: Enige gegevens betreffende de invloed van de waterhuishouding op de gehalten aan
mineralen van gras (with summary : Water supply and mineral content of grass) ; Verslag C.l.L.O.
over 1953, p. 59-63.
BOSCH, S., en D. KAPPELLE: Enkele resultaten van proefnemingen met melkveein open loopstallen;
Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 10, p. 472-478.
Gevallen van „vuur in het hooi" en brand door hooibroei (Friesland); 2 p., stencil C.l.L.O. 1885
C.l.L.O. en 9 kaartjes van Friesland.
SCHAAF, D. VAN DER: Het hooibroeionderzoek in Friesland; Friesch Landbouwblad, jg 51, nr 6,
p. 98-99.
SCHAAF, D. VAN DER: Kartering van hooibroei; Friesch Landbouwblad, jg 51, nr 10, p. 167; Boer en
Tuinder (A.B.T.B.-uitgave);yg- 7 (moet zijn 8), nr 368, p. 12; Algemeen Agrarisch Archief jg 12,
nr 447, p. 4974-4975.
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SCHAAF, D . VAN DER: Vragenformulier over hooibroei; Friesch Landbouwblad, jg 51 nr 11, p. 193.
Boer en Tuinder (A.B.T.B.-uigave),yg 7 (moet 8 zijn), nr 370, p. 10.
SCHAAF, D. VAN DER: Hooibroei en zijn bestrijdingsmogelijkheden; Stikstof, nr 2, p. 41^48.
*SCHAAF, D. VANDER: Het kunstmatig ventileren van broeiende hooiklampen (with summary:
Artificial ventilation of heated hayclamps); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 67-74.
WISSELBOUW EN GRONDBEWERKING

CLEVERINGA, G. J.: Wisselbouw; Bodem, nr 15, p. 2-11.
*CLEVERINGA, C. J. : Technical and economic results of ley farming in comparison with normal mixed
farming in the Netherlands; 10 p., stencil 57419 Organisation for European Economic Cooperation, Paris {texte,français: Comparaisons des résultats techniques et économiques obtenus
aux Pays-Bas selon que l'on pratique le système de la prairie temporaire ou le système mixte
normal; 14 p., stencil 57670); EPA/AG/Project 224/4 European Grassland Conference 1954.
CLEVERINGA, C. J.: Grondbewerking; 26 p., stencil 1880 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg
1954, nr 6.
VOEDERGEWASSEN

*BAKERMANS, W. A. P., P. J. JOCHEMS en E. KROESBERGEN: Proeven over de invloed van bemesting,
zaai- en oogsttijd op de houdbaarheid van voederbieten; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 6, p.
277-279.
BAKERMANS, W. A. P.: Iets over bewaren van voederbieten; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66,
nr 8, p. 546-549; verkort in Algemeen Agrarisch Archief,jg 12, nr 451, p. 5065-5067.
BAKERMANS, W. A. P.: Bewaring van voederbieten; 2 p., stencil 1916 C.I.L.O.
*BAKERMANS, W. A. P. : Proeven over de bewaring van voederbieten in koelcellen II (with summary:
Experiments on cold storage offodderbeet II); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 78-87.
*BAKERMANS, W. A. P.: Onderploegen van kunstmeststoffen bij voederbieten op zandgronden;
Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 12, p. 584-587.
•BOSMAN, J. C.: Phytophthora-bestrijding bij aardappelen als stoppelgewas (with summary: The
control of Phytophthora inpotatoes as a catch-crop); Verslag C.I.L.O over 1953, p.74—78.
AFDELING AKKERBOUW
GRANEN

DOBBEN, W. H. VAN: Graanteelt; Landbouwgids 1954, p. 299-303.
DOBBEN, W. H. VAN: Wanneer stikstof op wintergranen?; De Landbode,jg 8, nr 8, p. 7.
*DOBBEN, W. H. VAN: Stikstofaanwendingstijdenproeven met wintergranen in 1952 en 1953 (serie
80); 10p., stencil 1775 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr 44.
*DOBBEN, W. H. VAN: De wintertarwe-opbrengsten in 1953 en de weersomstandigheden (with summary: The yield of winter wheat in 1953 and the weather conditions) ; Vierde Jaarboekje van de
Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan, p. 17-23.
*DOBBEN, W. H. VAN: De teelt van zomergerst op zandgrond; Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66,
nr 8, p. 518-519; Algemeen Agrarisch Archief,jg 12, nr 451, p. 5057.
*DOBBEN, W. H. VAN: Zomergerst en haver op zandgrond en hun gevoeligheid voor concurrentie
(with summary :Spring barley and oats on sandy soil and their behaviour in competition) ; Verslag
C.I.L.O. over 1953, p. 93-97.
*DOBBEN, W. H. VAN, en R. F. HOOGLAND: De invloed van de temperatuur op de bladlengte van
granen (with summary : The influence of temperature on the length of leaves of winter cereals) ;
Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 97-101.
PRUDUCTIENIVEAU

*Es, F. W. i. VAN: Het toetsen van een bodemclassificatie met behulp van de gegevens van het
productieniveau-onderzoek (with summary: A classification of sandy soils); Verslag C.I.L.O.
over 1953, p. 101-105.
PEULVRUCHTEN

*BAKKER, Mej. A. J.: Verslag van een peulvruchtenenquête, gehouden in het winterseizoen 1952/
1953; 10 p., stencil Peulvruchten-Studie-Combinatie.
LABRUYÈRE, R. E., en P. RIEPMA W Z N : De teelt van erwten in verband met bodem, klimaat en
plantenziekten; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 10, p. 481-497; verkort in De Nieuwe Veldbode,
jg 21, nr 14, p. 236-237, nr 15, p. 258-259, nr 16, p. 276-277, en nr 17, p. 295-296.
*LUGT, C , en Mej. A. VEENBAAS: Vergelijking van een tenderometer en een hardheidsmeter bij de
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bepaling van de rijpheid van doperwten (avec résumé: Une investigation de la cohérence des
observations d'un „tenderometer" et d'un „hardheidsmeter' pour le mesurage de la maturité des
petits pois); Conserva, jg 2, nr 12,p. 367-371.
Peulvruchtenmenukaartje, nr 1,2,3,4(herdruk); 8p.,Peulvruchten-Studie-Combinatie, Wageningen.
*RIEPMA W Z N , P.: Proeven over rijenafstand en plantgetal bij landbouwstambonen in dejaren 1948
t/m 1952 (serie 232, proj. nr 89); 32 p., stencil 1720 C.I.L.O.; Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven , nr 43.
RIEPMA W Z N , P.: Doperwtenrassenonderzoek (serie 194) in 1953; 15 p., stencil 1830 C.I.L.O.;
Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, nr 45.
RIEPMA W Z N , P.: Onderzoekingen over cultuurmethoden bij peulvruchten; p. 95-103 van „Vijftien
jaren P.S.C.",Wageningen 1954. .
*RIEPMA W Z N , P.: Standruimte-onderzoek aan lupinen (with summary: Seed-rates and row-widths
trials with lupinsfor seed); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 105-110.
*RIEPMA W Z N , P. : Onderzoek naar de invloed van MCPA op bloei en vruchtzetting bij veldbonen
(with summary: The influence of a growth regulator on the seed vield of horse beans); Verslag
C.I.L.O. over 1953, p. 110-113.
SCHEYGROND, Mej. K.: Peulvruchten in ieder jaargetijde (met twee herdrukken); 16 p., Peulvruchten-Studie-Combinatie, Wageningen.
VEF.NBAAS, Mej. A.: De kwaliteit van doperwten in samenhang met de rijpheid en de korrelgrootte;
p. 175-180 van „Vijftien jaren P.S.C.", Wageningen 1954.

BECKER, W. R. : De verbouw van mais; Landbouwgids 1954, p. 306-307.
BECKER, W. R. : Maisplukken en ontvliezen met de hand; Landbouwgids 1954, p. 308-309.
BECKER, W. R. : Report on progress in hybrid maize breeding and production in 1953 in the Netherlands; 2 p., stencil 1747 C.I.L.O.
*BECKER, W. R.: Report of field experiments with maize varieties in the Netherlands in 1953; 8 p.,
stencil 1750 C.I.L.O.
BECKER, W. R.: Perspectieven van de maisverbouw in ons land; 5 p., Radio-causerie nr 18 (van
1954) in de Landbouwrubriek van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening.
BECKER, W. R. : Is mais een betrouwbaar gewas voor het gemengde bedrijf? ; OnsPlatteland, nr 443,
p. 3.
BECKER, W. R.: De teelt van snijmais; Ons Platteland, nr 444, p. 4-5.
BECKER, W. R.: Het zevende hybride-maiscongres te Belgrado, Joego-Slavië, 8-13 Februari 1954,
georganiseerd door F.A.O.; 6 p., stencil 1867 C.LL.O.
*BECKER, W. R.: De invloed van de zaaitijd op de ontwikkeling en de opbrengst van de mais;
Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66, nr 8, p. 524-528; iets verkort in Algemeen Agrarisch Archief,
jg 12, nr 451, p. 5058-5060.
*BECKER, W. R. : Zaaitijdenproeven met mais (with summary :Planting date experiments with maize) ;
Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 113-117.
*BECKER, W. R., F. J. DIJKHUIS en C. K A N : De bepaling van de specifieke warmtesombehoefte van
mais (with summary: The estimation of the specific heat unit sum of-maize); Verslag C.I.L.O.
over 1953, p. 118-124.
BECKER, W. R.: De maisteelt, bezien in het licht van de ontwikkeling in 1954; 5 p., Radio-causerie
nr 91 (van 1954) in de Landbouwrubriek van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ; Landbouwcourant, nr 45 (van 1954), p. 4; verkort en
gewijzigd in Algemeen Agrarisch Archief, jg 12, nr 457, p. 5207-5208 ; iets gewijzigd en onder
de titel „Nieuwe ervaringen met maisteelt" in De Landbodejg 8, nr 45, p. 11.
BECKER, W. R. : De betekenis van de maisteelt; Plattelandspostjg 10, nr 50, p. 2.
AARDAPPELEN

*BAKHUIS, Mevr. J. A.: Verslag van enige proeven met insecticiden in verband met de consumptiekwaliteit van aardappelen (with summary: Influence of insecticides on the consumption quality
of potatoes); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 144-142.
REESTMAN, A. J.: Enkele punten van belang bij de aardappelteelt; Landbouwgids 1954, p. 310-312.
REESTMAN, A. J.: Aantal poters per hectare; Landbouwgids 1954, p. 312-313.
REESTMAN, A. J.: Enige belangrijke punten in de pootgoedteelt ;Landbouwgids 1954, p. 317-318.
*REESTMAN, A. J., A. SCHEPERS en J. WALRAVE: De invloed van het trekken van aardappelloof, vergeleken met maaien en doodsproeien, op de gezondheidstoestand van de nateelt (with summary:
The influence of pulling potato vines by hand, as compared with mowing and chemical spraying,
on the attack by leaf roll); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 124-132.
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SCHEPERS, A.,en A.J. REESTMAN: Doodspuiten van aardappelloof in de pootgoedteelt ; De Landbode,
jg 8, nr 28, p. 10, en nr 29, p. 9.
*VEENBAAS, Mej. A.: Verschillen in consumptiekwaliteit tussen klei- en zandaardappelen en de oorzaken daarvan; 39 p., stencil 1842 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 2.
*VEENBAAS, Mej. A.: De consumptiekwaliteit van klei- en zandaardappelen; Landbouwvoorlichting,
jg}], m 9, p. 43(M36.
*VEENBAAS, Mej. A.: Verslag deelneming Kartoffeltag 1954 te Hamburg op 19en 20 Februari; 10p.,
stencil 1925 C L L . O . ; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 7.
*VEENBAAS, Mej. A.: Oorzaken van de verschillen in consumptiekwaliteit tussen klei- en zandaardappelen; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 11, p. 546-557.
VEZELGEWASSEN

FRIEDERICH, J. C. : Rassenkeuze bij vezelvlas;Plattelandspost, jg 10, nr 5,p. 13.
FRIEDERICH, J. C. : Resultaten van enkele vlasrassenproeven in het gebied van de Aisne in Frankrijk; De Vlasbode, jg 16, nr 441, p. 4-5.
FRIEDERICH, J. C. : Een overzicht van de vezelvlasrassenproeven, die ditjaar in het kader van internationale samenwerking zijn aangelegd; De Vlasbode, jg 16, nr 447, p. 2 - 3 ; onder een andere
titel in Plattelandspost, jg 10, nr 26, p. 6-7; en bovendien verkort in Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed, jg 11, nr 2, p. 14.
*FRIEDERICH, J. C.: Hagelschade of insectenbeschadiging in vezelvlas; De Vlasbode, jg 16, nr 452,
p. 3 ; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 10, p. 479^-80.
FRIEDERICH, J. C. : Enige gegevens over de vlasteelt en vlasverwerking in Japan; De Vlasbode,
jg 16, nr 453, p. 3-4.
*FRIEDERICH, J. C. : Zaaizaadvoorziening in verband met de rassenkeuze en de weersomstandigheden
bij de teelt van vezelvlas; Mededelingen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Landbouwzaden en Aardappelpootgoed; jg 11, nr 6, p. 48-49.
FRIEDERICH, J. C.: Over rassenkeuze bij de teelt en nieuwe mogelijkheden bij de verwerking van
vezelvlas; De Vlasbode,jg 16, nr 454, p. 3-4; onder andere titels: als Radio-causerie nr 85 (van
1954) in de Landbouwrubriek van de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening; en in De Landbode, jg 8, nr 43, p. 16; bovendien verkort in
De Nieuwe Veldbode, jg 21, nr 3, p. 50-51; en in Friesch Landbouwblad, jg 51, nr 43, p. 813;
en in Algemeen Agrarisch Archief,jg 12,nr 457, p. 5209.
FRIEDERICH, J. C. : Wat betekent het Nederlands Vlasinstituut voor de teler en vlasser?; De Vlasbode,jg 16, nr 455, p. 2-4.
FRIEDERICH, J. C. : Verslag over de tentoonstelling „Nederland weer linnenland"; De Vlasbode,
jg 16, nr 456, p. 2.
FRIEDERICH, J. C. (auteursnaam ontbreekt): Onderzoekingen op het terrein van de vlasteelt;
Plattelandspost, jg 10, nr 46, p. 4.
*FRIEDERICH, J. C. : Resultaten van de rassenproeven met vezelvlas over de jaren 1950 t/m 1953 in
relatieve verhoudingscijfers ; De Vlasbode,jg 16, nr 457, p. 1, 2 en 4.
*FRIEDERICH, J. C.: Voorlopige resultaten van de vezelvlasrassenproeven oogstjaar 1954; De Vlasbode, jg 16, nr 458, p. 3-4.
ZAADTEELT

*ROON, E. VAN: Het bewaren van pootbieten; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 2, p. 70-77.
*ROON, E. VAN, en J. KUIZENGA: Enkele ervaringen met de teelt van sluitkoolzaad; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 4, p. 174-179.
ROON, E. VAN: Improved methods of seed production ; 9 p., stencil Train/13/5b Workshop on High
Quality Seed, held at Wageningen, June 1954 (textefrancais: Méthodes améliorées de production de semences, 10p.; deutscher Text: Verbesserte Methoden für die Saatguterzeugung, 10 S.).
BESTRIJDING VAN ONKRUIDEN

*POSTMA, C , en P. RiEPMA K Z N : Enige opmerkingen over de penetratie van D N C in de plant (with
summary: The penetration of DNOC into plants); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 132-136.
RIEPMA K Z N , P.: Chemische onkruidbestrijding; Landbouwgids 1954, p. 437-440.
*RIEPMA K Z N , P. : Spuittechniek en weersomstandigheden (with summary : Spraying technics and
climatological conditions) ;Landbouwkundig Tijdschrift, jg 66, nr 2, p. 99-107.
RIEPMA K Z N , P.: Enkele opmerkingen over de onkruidbestrijding in de komende maanden;
Plattelandspost, jg 10, nr 5, p. 13.
RIEPMA K Z N , P.: Onkruidbestrijding op grasland; Plattelandspost, jg 10, nr 11, p. 3.
*RIEPMA K Z N , P.: Chemische onkruidbestrijding in erwten; Landbouwvoorlichting, jg 11, nr 3, p.
121-124.
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*RIEPMA K Z N , P.: Opbrengstverhogende werking van DNC op winterrogge; Landbouwvoorlichting,
jg 11, w 4, p. 180-182.
RIEPMA K Z N , P.: De onkruidbestrijding in peulvruchten; p. 104-107 van „Vijftien jaren P.S.C.",
Wageningen 1954.
RIEPMA K Z N , P., W. VAN DER ZWEEP en R. SIJTSMA: Verslag van een studiereis betreffende onkruidbestrijding naar België op 14 en 15 Juni 1954; 7 p., stencil 1910 C.I.L.O.; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 5.
RIEPMA K Z N , P.: De reactie van granen en peulvruchten op kleurstoffen (with summary : The
reaction of cereals and pukecrops ondinitros; mit Zusammenfassung: Die Reaktion von Getreiden
und Leguminosen auf Dinitro-Spritzungen); Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de
Opzoekingsstations van de Staat te Gent, deel 19, nr 3, p. 451-456.
*RIEPMA KZN, P.: De toepassing van herbiciden in overjarige lucerne; 4 p., stencil 1953 C J . L . O . ;
Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 8.
RIEPMA KZN, P.: The application of herbicides in winterrye and -wheat with special reference to the
yield-stimulating effect of DNC; Proceedings British Weed Control Conference 1954, p. 425-432.
ZWEEP, W. VAN DER, en P. RIEPMA K Z N : Het zesdejaarlijks symposium over phytopharmacie; 2 p.
stencil 1843 C.I.L.O. ; Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 3.
P L A N T K U N D I G

O N D E R Z O E K

*WITTENROOD, H. G.: Een photoperiodisch ongevoelig jeugdstadium bij topinambour (with summary: A photoperiodically indifferent juvenile stage in Jerusalem artichoke); Verslag CJ.L.O.
over 1953, p. 136-143.
AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
DEUS, W. B.: Algemene gegevens; Verslag CJ.L.O. over 1953, p. 152.
DEUS, W. B.: Enkele gegevens over het nitraatgehalte van ruwvoedermiddelen (with summary:
Some data on the contents of nitrate in roughages); Verslag CJ.L.O. over 1953, p. 153-154.
*DEIJS, W. B., en Mej. M. S. M. BOSMAN: De bepaling van de verteerbaarheid van voedingsstoffen
met behulp van plantaardige gekleurde verbindingen, die in het voer voorkomen (with summary:The useof natural occurringplant pigments asindicators for the determination of digestibility
offeed); Verslag C.I.L.O. over 1953^, p. 155-166.
*DIJKSHOORN, W. : Een onderzoek naar de opname van cobalt en koper door Engels raaigras uit
enige handelsmonsters koperslakkenbloem (with summary: Experiments on the uptake of
cobalt and copper bv perennial ryegrass from soil manured with copper slag flour); Verslag
CJ.L.O. over 1953, p. 170-180.
HARBERTS, Mej. C. L. : Jahreshauptversammlung des Verbandes deutscher landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten te Lindau/Bodensee; 14 p., stencil 1727 C.I.L.O.;
Gestencilde Mededelingen, jg 1954, nr 1.
*HARBERTS, Mej. C. L.: Ademhaling van afgesneden witte klaver en gras (with summary: Respiration
of cut while clover and grass); Verslag CJ.L.O. over 1953, p. 166-167.
HARBERTS, Mej. C. L., en H. J. IMMINK: Vergelijking van twee methoden voor de bepaling van
chlorophyl-A en chlorophyl-B (with summary: Comparison of two methods for the determination
of chlorophyll-a and chlorophyll-b); Verslag CJ.L.O. over 1953, p. 168-170.
Sporenelementen en andere biochemische onderwerpen bij planten en dieren (door W. B. DEUS en
J. WIND e.a. ; with summary: Biochemistry and trace elements); 128 p., Contactgroep Opvoering
Productiviteit, Den Haag.
AFDELING DROOGTECHNISCH LABORATORIUM
BASTELAERE, G. R. VAN: Een „praatje" over vochtmeters; De Boerderij,jg. 38, nr 40, p. 7, en nr 41,
p. 13; onder andere titeis in De Nieuwe Veldbode, jg 20, nr 43, p. 786-788, en De Landbode,
'jg8, nr 30, p. 1-2.
BASTELAERE, G. R. VAN: Droogstoven; De Boerderij, jg 38, nr 42, p. 5; De Nieuwe Veldbode, jg 20,
nr 44, p. 801-802; De Landbode, jg 8, nr 31, p. 16.
*BASTELAERE, G. R. VAN: Microscopische determinatie van kunstmatig gedroogde en gemalen
groenvoeders (with summary: Microscopic determination of green crop meal); Verslag C.I.L.O.
over 1953, p. 196-203.
*BASTELAERE, G. R. VAN: Het vochtbepalen in hooi met behulp van infraroodstralers; 8 p., stencil
1980 C.I.L.O.
KREYGER, J. : Het drogen en bewaren van zaaizaden ; Zaadbelangen, jg. 8, nr 1, p. 6-7, en nr 2,
p. 21-23.
*KREYGER, J.: Schuurhooidroogproeven in- 1953 te Hoogkerk en Aduard in Groningen; 33 p.,
stencil 1728 C.I.L.O. ; Publicatie nr 47 van het Droogtechnisch Laboratorium.
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*KREYGER, J.: Metingen aan een pneumatische Van den Broek-groenvoederdroger te Stolwijk, uitgevoerd 4 November 1953; 9 p., stencil 1790 C.I.L.O.; Publicatie nr 48 van het Droogtechnisch
Laboratorium.
*KREYGER, J. : Semi-technische proeven op het gebied van het drogen in de schuur (eerste serie: met
granen); 15 p., stencil 1873 C.I.L.O.; Publicatie nr 50 van het Droogtechnisch Laboratorium.
KREYGER, J.: Practische richtlijnen voor het kunstmatig drogen van granen in de schuur; 15p.,
stencil 1868 C.I.L.O. ; Publicatie nr 51 van het Droogtechnisch Laboratorium.
KREYGER, J. : Luchtverhitters voor het drogen in de schuur; Plattelandspostjg 10, nr 25, p. 7.
*KREYGER, J.: Het drogen en bewaren van peulvruchten; p. 184-188 van „Vijftien jaren P.S.C.",,
Wageningen 1954.
KREYGER, J. : Het drogen van cichorei (with summary: Chicory drying); Verslag C.I.L.O. over 1953,
p. 185-190.
*KREYGER, J. : De temperatuurgevoeligheid van zaaipronkbonen in verband met schuurdroging in
het stro (with summary : Critical temperature of rubber-beans in relation to bin-drying of unthreshed material); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 190-196 (Nederlandse tekst ook verschenen
als stencil 1789 C.I.L.O.).
KREYGER, J. : Het drogen van hooi in de schuur; Plattelandspostjg 10, nr 38, p. 3.
KREYGER, J. : Metingen aan een Van den Broek-groenvoederdroger te Bergambacht, uitgevoerd
17 Augustus 1954; 7 p., stencil 1995 C.I.L.O.; Publicatie nr 53 van het Droogtechnisch Laboratorium.
*LENIGER, H. A., en A. J. VAN DER POEL: Onderzoek over het ventileren van zaden met weinig of
niet verwarmde lucht; 34 p., stencil 1797 C.I.L.O.; Publicatie nr 49 van het Droogtechnisch
Laboratorium.
SPRENGER, J. J. 1.: Het persen van groenvoeder vóór kunstmatige droging; 3p.,stencil 1796 C.I.L.O.
SPRENGER, J. J. I.: Gezichtspunten voor de inrichting van graandrogers speciaal met het oog op hun
gebruik voor verschillende landbouwproducten (with summary: Some aspects of installation
of grain-driers, especially in connection with their usefor various types of agricultural products);
Vierde Jaarboekje van de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan,
p. 43-55.
*SPRENGER, J. J. I., en N. D. DIJKSTRA: Voorlopig resultaat van vergelijkende droogproeven, in 1953
uitgevoerd met gras, gedroogd in hoge- en lage-temperatuurdrogers; 6 p. stencil (voordracht,
gehouden tijdens de jaarvergadering der Vereniging van Coöperatieve Grasdrogerijen te
Utrecht op 23 April 1954).
*SPRENGER, J. J. L, and N. D. DIJKSTRA: The effect of drying temperatures on the quality of the product in dehydrating grass; 11 p., stencil 57349 Organisation for European Economic Co-operation, Paris ( = ± stencil 1833 C.I.L.O., 8 p.; texte français: Influence des températures de
séchage sur la qualité du produit dans la deshydratation des fourrages; 13 p., stencil 57412);
EPA/AF/Project 224/14 European Grassland Conference 1954.
SPRENGER, J. J. I. : Welche Untersuchungen sindfür die technische Beurteilung eines Grünfuttertrockners erforderlich?; 4 p., stencil 1906 C.I.L.O.
SPRENGER, J. J. L. : De bereiding van eiwit uit groenvoedergewassen III; 22 p.,stencil 1900C.I.L.O.;
Publicatie nr 52 van het Droogtechnisch Laboratorium.
*SPRENGER, J. J. L. : De fijnheidsanalyse van gras- en groenvoedermeel (with summary: Grading analysis of grass- and greencropmeal); Verslag C.I.L.O. over 1953, p. 181-185.
*SPRENGER, J. J. I. : Mogelijkheid voor opvoering van de capaciteit van een Ducrobra-grasdroger;
15p., stencil 1998 C.I.L.O. ;Publicatie nr 55 van het Droogtechnisch Laboratorium.
STICHTING VOOR AARDAPPELBEWARING
*BRUGGEN, O. VAN: Lezing voor assistenten van de boerderijenbouw, gehouden in het gebouw van
de Stichting Aardappelbewaring op 24 Februari 1954 door de bouwkundige; 10 + 3 p. stencil
+ 6 p. opgeplakte foto's.
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MEDEDELINGEN
In de volgende verslagen zijn niet alle behandelde
projecten besproken, maarmerendeels onderzoekingen,
die een conclusie toelaten - zij het ook veelal slechts
eenvoorlopige.
AFDELING WEIDE- EN VOEDERBOUW
EEN BIJDRAGE TOT D E OECOLOGIE VAN WITTE KLAVER
(TRIFOLIUM REPENS L.) IN OUD GRASLAND
with summary
J. P . VAN D E N B E R G H e n D . M . D E V R I E S

I. INLEIDING

De klavers onderscheiden zich door enkelebelangrijke eigenschappen van degrassen, namelijk door hun vermogen om vrije luchtstikstof te binden, door hun hoge
voedingswaarde onafhankelijk van het groeistadium en door hun minerale samenstelling. Dit is de reden, waarom in het buitenland zoveel aandacht aan deze groep
van graslandplanten wordt geschonken. Het feit, dat in het weidebestand van Nederlands oude graslanden de klavers een zo ondergeschikte rol spelen, wekt dan ook
steeds de verbazing op van onze buitenlandse gasten. In verband hiermee is het van
belang te weten, welke factoren en in welke mate deze factoren invloed uitoefenen op
hun ontwikkeling. Uit de aard der zaak zijn vanuit landbouwkundig oogpunt bezien
dié factoren van het meeste belang, die door de mens gemakkelijk te wijzigen zijn,
zoals b.v. de pH, de P- en K-toestand van de grond en het gebruik van het grasland.
Teneindehierover eenindruk teverkrijgen ishet desbetreffende materiaal, ontleend
aan het sociologisch en oecologisch onderzoek van oude practijkgraslanden verricht
door D. M. DE VRIES (project 1),aan een nadere analyse onderworpen. Bij dit onderzoek werd de botanische samenstelling der graslanden onderzocht, zowel door toepassing van de gecombineerde £dm2-frequentie- en rangorde-methode (1,2), als van
de drooggewichtsanalytische methode (1).
Van de ruim 1500 bemonsterde percelen bleken er slechts 90 geen witte klaver te
bevatten; de algemene verspreiding van deze soort is hiermee duidelijk aangetoond.
Aangezien van al deze percelen behalve een volledige botanische analyse onder
andere ook bekend zijn de gebruikswijze, de grondsoort, het humusgehalte, de
vochtigheidsgraad, de P- en K-toestand en de zuurgraad, kan getracht worden door
factorenontkoppeling de invloed van de afzonderlijke milieufactoren op de witte
klaver vast te stellen.
II. METHODIEK

In het algemeen kan het onderhavige onderwerp van twee kanten worden aangepakt:
A. Men kan uitgaan van percelen met een bepaalde hoeveelheid witte klaver (uitgedrukt in gewichts- en frequentie-percentages) en nagaan, welke de milieu-omstandigheden zijn van deze percelen.
B. Men kan uitgaan van percelen met een bepaald milieu en nagaan hoeveel witte
klaver in die percelen voorkomt.
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Ter oriëntatie werd eerst de onder A genoemde methode toegepast. Hierbij is van
twee uitersten uitgegaan, aangezien deze, oecologisch gezien, belangwekkender en
leerzamer resultaten opleveren dan gemiddelden. Immers bij het bestuderen van de
milieu-omstandigheden van percelen metmiddelmatige hoeveelheden klaver gaan de
oecologische bijzonderheden verloren. Op deze manier is zowel een indruk verkregen
van het optimale milieu voor de klaver als van milieu's, waarin de klaver zich bijna
niet kan ontwikkelen.
Aan de hand van de hiermee verkregen resultaten zijn demilieu's gekozen, waarvan
is uitgegaan bij de toepassing van methode B. Hierbij zijnde gemiddelde frequentie-,
dominantie- en gewichtspercentages (F-, D- en G %'es) van de klaver berekend in
percelen met gelijke milieu-omstandigheden. Deze percentages zijn vervolgens vergelekenmet derespectievepercentages derpercelen, dieslechts inéénbepaalde milieufactor verschillen met de eerst genoemde percelen. Zodoende is het mogelijk de invloed vast te stellen van die ene factor op de klaver als bestanddeel van oud, in evenwicht zijnd grasland. Deze invloed zal het best tot uiting komen, indien percelen met
overigens optimale milieu-omstandigheden voor de klaver met elkaar worden vergeleken, aangezien de bedoelde factor dan limiterend kan gaan werken.
Ten eindeeenvoldoend aantal percelenteverkrijgen, kan in sommigegevallen toch
van een milieu worden uitgegaan, waarvan de grenzen tamelijk ver uit elkaar liggen.
Daarbij moet dan echter worden onderzocht in hoeverre de gevonden tendens het gevolgisvan de variërende factor alleen. Dit ismogelijk door per groep na te gaan of er
verschillen zijn in de procentuele verdeling van de klassen, waarin de overige milieufactoren zijn verdeeld binnen het gekozen milieu.
III. RESULTATEN

Methode A
In de figuren 1 en2worden resp.demilieu-omstandigheden van percelen met weinig
of geen klaver (189 percelenmeteen G% < 0,5 en een F % < 5) en vanpercelenmet
veel klaver (175 percelen met een G% > 5 en een F % > 75) weergegeven in %'es
van het totaal aantal percelen met dat speciale milieu. Deze grenzen werden zo gekozen om vergelijkbare aantallen percelen te verkrijgen.
De percelen, waarop weinig klaver voorkwam (figuur 1), werden op enkele uitzonderingen na als hooiland gebruikt of vertoonden een hooilandinslag (te oordelen
naar de botanische samenstelling) door een zeer extensief gebruik.
Tot de enkele uitzonderingen behoren echte- en wisselweiden op zilte, neutrale
(pH + 7,0)gronden enalkalischeuiterwaarden (beidemet eenbehoorlijke bemestingstoestand) en op zeer droge zandgronden met een slechte P-toestand.
Dat ondanks het feit, dat de gebruiksvorm van deze percelen betrekkelijk gunstig
is voor de klaverontwikkeling, toch zeer weinig klaver aanwezig is, wijst er op dat
bovengenoemde milieu's uitzonderlijk slecht zijn voor de klaver.
Het trekken van meer conclusies uit deze figuur is niet verantwoord, aangezien
dit resultaat niet vrij is van gekoppelde factoren, zoals een bijzonder slechte klavergroei op sterk zuur, arm en nat hooiland op veengroAd.
Figuur 2 vertoont, zoals te verwachten was, ten naaste bij een tegengesteld beeld
aan dat van figuur 1. Opmerkelijk is het verschillend verloop van de figuren, die betrekking hebben op de P- en de K-toestand van de grond. Figuur 2 laat zien, dat
percentsgewijze het aantal percelen met veel klaver toeneemt naarmate de K-toestand
beter wordt. Daarentegen schijnt in oud grasland bij een goede P-toestand de klaver
zich niet optimaal te kunnen ontwikkelen.
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°/c
70

gebruikswijze vochtigheidsgraad
type of use degree of humidity

eh hw ww ew
119 377 412 501

150 730 425 166

grondsoort
soil type

zl K
366 412 27R 243

pH water
pH water

P -toestand
P- status

K- toestand
K-status

I I HI I T T H
s o v m v g
s o v m v g
56 329 515 311 150 97
189 259 351 330 326
76 255 461 328 330
Totaal aantal percelen met de betrokken milieufactor
Tora/ number of fields with the concerning environmental factor

FIG. 1. Aantallen percelen met weinig of geen witte klaver ( F % < 5 en G% <0,5) bij de verschillende
milieu-factoren, uitgedrukt in percenten van het totaal aantal percelen per klasse
Number of fields containing little or no white clover (F% <5 and W%<0,5) with the various
environmental factors, expressed in percentages of the total number of fields by group
FIG. 2. Idem, percelen met veel witte klaver ( F % >75 en G% > 5 )
Idem, fields containing much white clover (F% >75 and W°/0 > J )
Type of use:
Vochtigheidsgraad:
- Degree of humidity:
Gebruikswijze :
eh = echthooiland
hay
field
d = droog
- dry
hw = hooiweide
hay pasture
nv = normaal vochthoudend - normaal waterww = wisselweide
alternate pasture v = vochtig
-humid
[content
pure pasture
n = nat
- wet
ew = echte weide
Grondsoort: - Type of soil:
z = zand - sand
zl = zavel - sandy clay (11-40 % partieels <0,0I6 mm)
k = klei
- clay
v — veen
- peat
pH-water:
I
<5,05
II
5,05-5,50
III
5,55-6,00
IV
6,05-6,50
V
6,55-7,00
VI
>7,00

P- en K-toestand:
s = slecht
ov = onvoldoende
m = matig
v = voldoende
g = goed

P- and K-status
poor

insufficient
moderate
sufficient
good

Methode B
P- en K-toestand
Ter nadere bestudering van de gevonden algemene lijnen is de onder B genoemde
methode toegepast.
Uitgegaan isvan eenmilieu, dat blijkens de figuren 1 en 2optimaal geacht mag worden voor de klaverontwikkeling, te weten:
gebruikswijze: echte weiden en wisselweiden;
grondsoort:
klei en zavel;
vochttoestand : normaal vochthoudend;
zuurgraad:
pH water 5,55-6,50;
K-toestand:
matig tot goed.
Als variërende factor is hier de P-toestand genomen. Uit tabel 1blijkt, dat de ge51

middelde gewichts- en dominantiepercentages onafhankelijk zijn van de P-toestand
en dat de gemiddelde frequentiepercentages afnemen naarmate de P-toestand beter
wordt. Ten gevolge van het feit, dat de spreiding van de afzonderlijke waarnemingen
zeer groot is,zijn de verschillen tussen dezegemiddelden wiskundig niet betrouwbaar.
De enige conclusie die hieruit getrokken zou kunnen worden is, dat onder overigens
optimale omstandigheden, de „klaver in de grasmat" door een betere fosfaattoestand
eerder in zijn ontwikkeling geremd dan bevorderd wordt.
Tabel 1. Gewichts-, dominantie- en frequentie-percentages (G-, D- en F%'es) van witte klaver bij
verschillende P-toestanden onder overigens optimale milieu-omstandigheden
Weight-, dominance- and frequency-percentages {W-, D- and F%'es of white clover at
various P-status in otherwise good conditions
P-toestand
P-status
G (W)%.
. .
D (D) % . . .
F (F) % . . .
Aantal percelen
Number of fields

Onvoldoende
insufficient

Matig
moderate

Voldoende
sufficient

Goed
good

71
26

6
7
62
56

7
66
50

56
41

Tabel 2. Gewichts-, dominantie- en frequentie-percentages (G-, D- en F%'es) van witte klaver bij
verschillende K-toestanden onder overigens optimale milieu-omstandigheden
Weight-, dominance- and frequency-percentages (W-, D- and F%'es) of white clover at
various K-status in otherwise good conditions
K-toestand
K-status
G (W) % . . .
D (£>) % . . .
F (F) o/0. . .
Aantal percelen
Number of fields

Onvoldoende
insufficient

Matig
moderate

Voldoende
sufficient

Goed
good

4
4
45
11

5
5
57
33

8
7
60
39

8
8
69
36

Bij het onderzoek naar de invloed van de K-toestand op de klavergroei, bleek het
tegengestelde het geval te zijn (zie tabel 2). Alhoewel ook hier de verschillen niet wiskundig betrouwbaar zijn, zou de conclusie kunnen luiden, dat onder overigens
optimale omstandigheden (o.a. P-toestand matig tot voldoende) de tendens bestaat,
dat de klaver zich beter kan ontwikkelen naarmate de K-toestand beter wordt.
Bij echte weiden en wisselweiden met slechte milieu-omstandigheden voor de klaver
doen zich dezelfde tendenzen voor als hierboven zijn beschreven.
De invloed van de P- en de K-toestand onder hooilandomstandigheden kon niet
objectief worden vastgesteld vanwege de alles overschaduwende invloed, die van deze
gebruikswijze op de klaverontwikkeling uitgaat.
Op zandgronden met overigens gunstige omstandigheden reageert de klaver zomin
op de P- als op de K-toestand.
Vanwege de koppeling van de grondsoort veen aan de gebruiksvorm hooiland,
konden hieromtrent geen bruikbare gegevens worden ontleend.
Zuurgraad engrondsoort
Bij de bestudering van deinvloed van dezuurgraad van de grond op de klavergroei
leek het wenselijk dit voor deverschillende grondsoorten afzonderlijk na tegaan. Ook
hier werden al de omstandigheden, uitgezonderd de pH, optimaal gesteld. De ge52

vonden verschillen tussen de gemiddelde frequentie- en gewichtspercentages waren
door de grote spreiding van de afzonderlijke waarnemingen wederom niet betrouwbaar; toch kunnen twee algemene conclusies worden getrokken:
1. de voorkeur van klaver in oud grasland voor een bepaalde pH isweinig opvallend,
alhoewel een pH water van omstreeks 6 als optimaal moet worden beschouwd
(zie tabellen 3en 4);
2. op kleigrond ontwikkelt klaver zich het best en op veengrond het slechtst (zie
tabellen 3en4).
Tabel 3. Frequentie-percentages van witte klaver bij verschillende grondsoorten en verschillende
pH-groepen onder overigens optimale milieu-omstandigheden
Frequency-percentages of white dover at various soil types and variouspH-groups in otherwise
good conditions
~--._

Grondsoort
~~-~-^^ soil type
pH-water

^~ ~~-^

5,05-5,50
5,55-6,00
6,05-6,50
6,55-7,00

Zand
sand

Zavel
sandy clay

Klei
clay

53 (15)
53 (43)
59 (32)

52(11)
56 (37)
60 (54)
51 (33)

64 (37)
58 (24)
51 (16)

Veen
peat

41 (9)

-

(De getallen tussen haakjes geven de aantallen percelen aan)
(The figures in brackets indicate the numbers of fields)
Tabel 4. Gewichts-percentages van witte klaver bij verschillende grondsoorten en verschillende pHgroepen onder overigens optimale milieu-omstandigheden
Weight-percentages of white dover at various soil types and various pH-groups in otherwise
good conditions
~~-~,^
~--,.^
pH-water
5,05-5,50
5,55-6,00
6,05-6,50
6,55-7,00

Grondsoort
soil type
^~~~^^^

Zand
sand

Zavel
sandy clay

3(15)
5(43)
5(32)

5(11)
6(37)
7(54)
6(33)

Klei
clay

Veen
peat

2(9)
11 (37)
7(24)
5(16)

-

(De getallen tussen haakjes geven de aantallen percelen aan)
(The figures in brackets indicate the numbers of fields)

Humusgehalte
Een invloed van het humusgehalte van klei-, zavel- en zandgronden op de klavergroei kon met deze statistische methode niet worden aangetoond.
Gebruikswijze
Naarmate het grasgewas vaker de kans krijgt lang te worden, d.w.z. naarmate er
meer gehooid of ruiger beweid wordt, is het milieu voor de klaver ongunstiger. Dat
hier de concurrentie om het licht de belangrijkste romspeelt wordt algemeen aangenomen. Toch is dit verschijnsel met het onderhavige materiaal niet zuiver aan te
tonen, aangezien hooien en ruig beweiden (hooilandinslag) sterk gebonden zijn aan
de nattere percelen met een slechte bemestingstoestand; vooral de K-toestand laat
op deze percelen veel te wensen over.
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Daarnaast speelt wellicht het verschil in zodedichtheid tussen percelen met verschillende gebruikswijzen ook een belangrijke rol; metingen hieromtrent zijn niet
gedaan. Wel werd de indruk verkregen, dat het gebruik als wisselweide voor de ontwikkeling van klaver zeer gunstig is ten gevolge van een minder dicht gesloten zode.
IV. BESPREKING EN SAMENVATTING

Door statistisch onderzoek is gebleken, dat de oecologische amplitudo van de
Witte klaver (Trifolium repens L.) in oud grasland zeer groot is:in 94% van de ruim
1500bemonsterde percelenmet wijd uiteenlopende milieu's isklaver aanwezig. Bovendien variëren binnen een landbouwkundig nauw begrensd milieu de frequentie-, gewichts- en dominantiepercentages van witte klaver zó sterk, dat geen wiskundig betrouwbare verschillen konden worden aangetoond tussen de onderscheidene percentages van twee milieu's, die slechts in één milieufactor van elkaar verschillen. Hieruit
volgt, dat de mate van voorkomen van de klaver niet in de eerste plaats wordt bepaald door het edaphische milieu als zodanig. Veeleer hangt het af van de ruimte
(zowel in de zode als daarboven), die de omringende grassoorten in de zode hebben
overgelaten, of de klaver zich goed zal kunnen ontwikkelen. Een viltige zode zomin
als een hoog grasgewas (lichtconcurrentie) zijn bevorderlijk voor de klavergroei. In
oecologisch opzicht zou de klaver een „opvulplant" genoemd kunnen worden.
Deze zienswijze is in overeenstemming met het ervaringsfeit, dat plekken in de
zode, waar Engels raaigras uitgewinterd is, vaak vrij spoedig o.a. door klaver worden
opgevuld, terwijl aan de andere kant herhaaldelijk is waargenomen, dat klaver in
een viltige zode met zijn wortels bloot komt te liggen, doordat hij er letterlijk uit
wordt gedrukt.
Het ligt dus voor de hand te veronderstellen, dat een goed behandelde wisselweide
een milieu vormt, waarin de klaver zich optimaal zal kunnen ontwikkelen.
Voorts isgebleken, dat klaver in oud grasland, dat gebruikt wordt als echt weiland
of wisselweide, niet of weinig positief op een betere K-toestand en niet of weinig
negatief op een betere P-toestand reageert. Waarschijnlijk is deze matige of zelfs
negatieve reactie te wijten aan de geduchte concurrentie, die de klaver van de productieve sterk uitstoelende en/of bovengrondse uitlopers vormende grassen ondervindt.
Bovendien is er sprake van een koppeling van een goede fosfaattoestand aan een
flinke stikstofbemesting, hetgeen zoals algemeen bekend, de klaver in haar groei
remt. Dat klaver in het algemeen sterker op de K- dan op de P-toestand reageert,
werd door DE VRIES en KRUIJNE (4) aangetoond door hun samenvattende bewerking
van een groot aantal bemestingsproefvelden, welke doorgaans werden gehooid.
Hoewel er niet gesproken kan worden van een sterke gebondenheid aan een bepaalde pH, bleek de klaver zich bij pH water van omstreeks 6 het best te kunnen
ontwikkelen. Dit isin overeenstemming met wat door DE VRIES (3) gevonden werd op
hetzogenaamde graskalkvak, indertijd aangelegd door het Rijkslandbouwproefstation
te Groningen met gemengde zure zandgrond, welke door bekalking op verschillende
pH-trappen was gebracht. Aan de andere kant is ENNIK (C.T.L.O.) de mening toegedaan dat, althans bij de lagere pH's, het al of niet gedijen van de klaver in eerste
instantie afhankelijk is van de beknolling van de wortels, waarbij de pH van het
grensgebied, waarin een slechte beknolling overgaat in een goede beknolling, van
geval tot geval vrij sterk kan variëren. Indien er zich weinig knolletjes hebben gevormd, hetgeen gepaard gaat met een slechte klavergroei, kan meestal door bekalking
de knolletjesvorming sterk worden bevorderd en daarmee ook de klavergroei. Wanneer de beknolling eenmaal goed is, resulteert een kalkgift niet in een meeropbrengst
aan gewas, onafhankelijk van het pH-niveau van de grond.
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Dat veengrond minder geschikt is voor klaver dan kleigrond staat misschien in
verband met de voorkeur van klaver voor een tamelijk vaste grond. Daarenboven is
klaver vooral op veengrond slecht opgewassen tegen het vochtminnende, sterk zodesluitende ruw beemdgras (Poa trivialis).
A contribution to the ecology of white clover (Trifolium repens L.)
in oldpermanent grassland
Of about 1500old permanent grassland fields with wide varying habitats, the complete botanical composition (frequency of occurrence-, dominance frequency- and
weightpercentages of all the plant species) and also the environmental factors, important from an agricultural point of view, have been determined (1).
By comparing the average frequency- (F-), dominance- (D-) and weight- (W-) percentages of white clover in fields having the same environmental factors, with the
respective percentages of this legume in fields which differ from the first fields in one
agricultural factor only, there is a possibility to determine the influence of the concerning factor on white clover.
It is evident, that the ecological amplitude of white clover in old permanent grassland isvery large:this very common species being present in 94% ofthe total number
of fields. Moreover on account of the wide variation of the percentages within a well
defined environment, thedifferences arenot mathematically reliable. Hence it follows,
that the development of white clover does not depend on the edaphic circumstances
as such in the first place. It is more dependent on the largness of the space (both in
and above the turf) which is left by thesurrounding grasses. Neither a fifty turf nor
a tall grasscrop (competition for light) will stimulate the growth of this creeping
clover. Ecologically there are reasons to speak of white clover as a „plant which fills
up". One could suppose, that an alternate pasture will furnish the best habitat for
the development of white clover.
Concerning other agricultural factors it was evident, that under otherwise good
conditions, there is no or very little response to the potassium status of the soil and
no or even a negative response to thephosphate status. Probably this iscaused by the
vigourous competition of virulent, turf-forming grasses and a positive correlation
between a good P-status and rather high nitrogen gifts.
In spite of the fact white clover showslittlefidilitytoacertain pH,thereisevidence
it will grow best at a pH water of about 6.
In general peat soils are less suitable for white clover growth than clay soils which
probably is connected with its preference to rather firm soils. Moreover especially on
peat soil the humid loving, turf-forming Poa trivialis is a vigorous competitor to
white clover.
LITERATUUR
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OVER HET VERSCHIL IN INVLOED TUSSEN ORGANISCHE EN ANORGANISCHE
BEMESTING OP DE BOTANISCHE SAMENSTELLING VAN OUD GRASLAND
with summary
TJ. T H . WIND en D. M. DE VRIES

Uit gegevens van bijna 1600 over 't gehele land verspreid liggende percelen oud
grasland, door D. M. DE VRIES in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst uitgezocht voor sociologisch en oecologisch onderzoek, werd getracht na te
gaan, wat de gevolgen zijn van een bemesting met stalmest, gier of kunstmest, of een
combinatie vandezemeststoffen voor debotanische samenstellingvan de grasmat.
Van al deze practijkpercelen, die de meest uiteenlopende omstandigheden in zich
vertegenwoordigen, werd een botanische analyse verricht volgens de gecombineerde
l dm2-frequentie- en rangorde methode (1, 3) en volgens de gewichtsanalytische methode (1, 4, 7).Tevens werd de grondsoort en de vruchtbaarheidstoestand analytisch
vastgesteld door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, terwijl
door waarneming ofinformatie gegevens werden verzameld over devochttoestand, de
bemesting endegebruikswijze der percelen.
Daar over de bemesting van deze percelen voor het merendeel slechts globale gegevens bekend waren, moest van een quantitatieve vergelijking van de verschillende
meststofvormen worden afgezien. Als basis voor dit onderzoek werden die percelen
aangehouden, welke ten aanzien van de bemesting de laatste 5tot 10jaren nagenoeg
geen verandering in behandeling ondervonden, hetzij ze niet bemest werden of een
naar onze indrukken behoorlijke en regelmatige gift stalmest, gier en/of kunstmest
(zowel N-, P 2 0 5 als K 2 0, voor zover door devruchtbaarheiosiuestand niet overbodig)
ontvingen. Echter werden depercelen met eenextremevochttoestand (droog ofnat) en
de percelen, die buiten het pH-traject 5,1-7,0 vielen, buiten het te bewerken materiaal
gehouden.
De overgebleven 407 percelen werden naar hun gebruikswijze ingedeeld in echte
weiden (115),wisselweiden (90)en hooiweiden (85)terwijl deechtehooilanden, wegens
het tegeringeaantal van 17percelen, moesten vervallen.
Op dezepercelen werden naast de variaties in de hoedanigheidsgraad (5) die van de
gewichtspercentages van verschillende plantensoorten vergeleken. De resultaten zijn
in tabel 5vermeld. Eveneens werden per groep van percelen de middelbare afwijking
(fout van het gemiddelde) en een betrouwbaarheidsinterval met 5% overschrijdingskansbepaald metbehulpvan det-toetsvan STUDENT(1).(Ziefiguur3)
In het algemeen blijkt de middelbare afwijking nogal belangrijk te zijn, wat veroorzaakt kan zijn door de globale bemestingsgegevens, het verschil in intensiteit van het
gebruik,deweersgesteldheidindeverschillendejaren, enhettijdstip van bemonstering.
De beweiding oefent een vrij sterk nivellerende invloed uit op de grootte van de
reactiederplantensoorten opeenbepaalde bemesting.
In het algemeen lijkt de tendens aanwezig te zijn, dat de invloed van de stalmest op
de hoedanigheidsgraadiets gunstiger is dan die van de kunstmest, zowel bij de wisselweidenalsbijdehooiweiden. Deverschillen zijn echter niet betrouwbaar.
Bij het zeer gewaardeerde Engels raaigras(Lolium perenneL.)isdevariatiebij eenzelfde bemesting wel erg groot. Het aandeel van deze soort wordt dan ook voor een
groot gedeeltedoor het gebruik bepaald. Toch blijkt zowelvan stalmest alsvan kunstmest een stimulerende invloed uit te gaan;van stalmest echter de grootste, zoals het
significante verschil bij de hooiweiden laat zien. Bij de echte weiden schijnt echter een
combinatie van stalmest en kunstmest beter tewerken, terwijl daarnaast degier vooral
eenbevorderend effect heeft.
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Ruw beemdgras(Poa trivialis L.), eveneens eengoede grassoort, vertoont een geheel
ander beeld. Het wordt, hoewel niet met volledige zekerheid, bij de meer of minder
vaak gehooide percelen sterker door dekunstmest dan door destalmest bevorderd.
De matig gewaardeerde witbol (Holcus lanatus L.) blijkt op de percelen met stalmest gemiddeld niet talrijker voor te komen dan op de onbemeste percelen. Een volledige kunstmestgift heeft op de ontwikkeling van deze soort echter een zeer gunstig
effect, zodat de gewichtspercentages ervan op hooiweiden, welke onderscheidenlijk
kunstmest of stalmest ontvingen, gemiddeld zelfsinbetrouwbare mate verschillen.
Bij het minderwaardige roodzwenkgras (Festuca rubra L.) is de tendens aanwezig,
dat kunstmest deze soort minder sterk drukt dan stalmest. Bemesting met gier remt
haar, althans op deechteweiden, het meest.
Daarentegen toont het weinig productieve straatgras (Poa annua L.), dat als tredplant het meest voorhanden is opdeechteweiden, evenals het daar veelal overheersende Engels raaigras, vooral een stalmestgift op prijs te stellen. Straatgras kan een belangrijk aandeel in de zode innemen op overbegraasde weiden en op melkplaatsen,
waar uiteraard veeluitwerpselen gedeponeerd worden.
Belangrijk is ook de invloed van de beweiding op het verband tussen de bemesting
en de hoeveelheid witte klaver (Trifolium repens L.). Wordt de invloed der meststof
gemiddeld bij de echte weiden geheel genivelleerd, bij de hooiweiden blijkt kunstmest
remmend, stalmest echter stimulerend tewerken, zodat óok hier een betrouwbaar verschilgevonden werd in dewerkingvan organischeen van anorganische mest.
Indien aangenomen wordt, dat met de kunstmestgiften gemiddeld een grotere hoeveelheid direct voor de planten opneembaar voedsel in de grond gebracht wordt dan
bij stalmestbemesting, vinden de hierboven beschreven reacties belangrijke steun in
hetgeen door DE VRIES en KRUIJNE (6) werd gevonden in materiaal uit gemaaide bemestingsproefvelden. Gevonden werd, dat ruw beemdgras sterker op stikstof en fosfaat reageert dan Engels raaigras. Ook witbol is dankbaar voor een goede stikstofbemesting, witteklaver wordt erechter relatief sterk door geremd.
Ten slotte werd nagegaan of en in hoeverre de gevonden variaties in de botanische
samenstelling bepaald zouden kunnen zijn door verschillen in vruchtbaarheidstoestand. Hierop kon namelijk in het uitgangsmateriaal niet worden geselecteerd, daar
een bepaaldejarenlange bemesting tot een verhoging van het vruchtbaarheidsniveau
zou kunnen hebben geleid.
Bepaald werden het gemiddelde P-citr. en K-getal van de percelen met een gelijke
bemestingsvorm engebruikswijze en demiddelbare fout hiervan, tevens het percentage
percelen met een minstens voldoende P-citr. en K-getai. Als grenzen hiervoor werden
aangehouden voor het K-getal: 20, (behalve op zandgrond: 25), voor het P-citr. op
veengrond:55,zeeklei:50,rivierklei enzandgrond : 40enloss: 35.
Voor deresultaten zij verwezen naar tabel5.
Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de gevonden variatie in botanische
samenstelling niet of voor slechts een zeer gering gedeelteverklaard kan worden uit de
verschillen in vruchtbaarheids (P-en K-) toestand, diemogelijk het gevolgzijn van de
toegediende bemesting.
De belangrijkste gevolgtrekking, welke uit dit onderzoek kan worden gemaakt, is,
dat vooral op devaak gemaaidepercelen toediening van stalmest engier naast die van
de aanvullende kunstmest een niet te verwaarlozen voorwaarde is voor een goede
grasmat.
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On the influenceof organicor inorganicmanure on the
botanical composition of permanent grassland
The influence of farm yard manure, liquid manure, fertilizers and a combination of
these dressings on the grade of quality of the sward and on the weight percentages of
some grassland plants has been traced.
This statistical compilation refers to the data of numerous farm grassland plots,
distributed alloverthe Netherlands.
Only fields which were rather favourable regarding humidity and pH, were taken
into account. According to their usage these plots were devided in: pure pastures,
alternatepastures and hay pastures.Thefew pure hayfields had to be abandoned.
The grade of quality on farm yard plots has a tendency to bejust a littlehigher than
onplots dressed with fertilizers.
The amount of Lolium perenne L. is increased with farm yard manure, especially
with liquid manure. Trifolium repens L. too, shows higher percentages with farm
yard manure contrary to fertilizers, though there is no reliable difference with respect
to non manured grassland with above mentioned circumstances. On the other hand
Holcus lanatusL., and alsoPoa trivialisL. to a lower grade of reliability, prefer fertilizers. These differences especially refer to alternate and hay pastures, for in pure
pastures they arelevelledrather strongly.Besidesadressing offertilizers, those of farm
yard- and liquid manure areafactor ofimportance toget good herbage.
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EEN ORIËNTEREND ONDERZOEK NAAR HET VERBAND TUSSEN HET
G R O E I R H Y T H M E VAN G R A N E N
E N DAT D E R BIJBEHORENDE ONKRUIDVEGETATIE
with summary
Mej. E. H. ZEILER

Nadat de veranderingen, welke in de loop van het groeiseizoen in akkeronkruidbegroeiingen plaats grijpen, op enige akkers werden bestudeerd (1,3), leek het gewenst
een dergelijk onderzoek over een aantal opeenvolgendejaren uit te strekken, ten einde
de invloed van vruchtwisseling en weersgesteldheid na te gaan. Voor dit onderzoek,
dat in 1954 begon, werd een akker op lemige zandgrond uitgezocht, gelegen aan de
Bosrandweg in de Wageningse Eng, die in ditjaar beteeld werd met haver. De waarde
van dit onderzoek voor de praktijk werd verhoogd, door het groeirhythme, zowel van
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het graan als van de onkruiden, in het onderzoek te betrekken, daar het immers van
groot belang is aanwijzingen te krijgen omtrent de juiste tijd van onkruidbestrijding
door middel van bespuiten.
Gezien het voorafgaande lag het voor de hand het onderzoek te splitsen in tweegedeelten, teweten:
1. Van Mei tot November werden maandelijks onkruidopnamen verricht in 20 vaste
kwadraten van \ m2. De bedekkingsgraad van het gezamenlijke onkruid werd geschat, de volgorde inmassa van de driebelangrijkste soorten aangegeven en verder
alle overige soorten genoteerd. Hieruit werden volgens de rangordemethode (2):
frequentie- (F%), belangrijkheids- (B%) en dominantiepercentages (D%) berekend, onderscheidenlijk aangevende het aantal keren, dat een soort voorkwam
(zonder meer), de eerste, tweede of derde plaats bezette, of wel nummer één was,
telkens omgerekend op 100kwadraten. Alduswerd eenbeeld verkregen van de ontwikkelingder onkruidvegetatie indeloopvan het seizoen (tabel6).
2. Van begin Mei tot half Juli werden wekelijks opnamen verricht in 20 vaste kwadraten van 1/16m2. Hierbij werden alle voorkomende soorten genoteerd, bovendien
van elkesoort het aantalplanten enhet aantal bladeren perplant. Ook bij het gewas
werden spruit- en bladtellingen verricht, zij het slechts enkele malen. Wel werd de
lengte van het gewas telkens gemeten en het ontwikkelingsstadium van het geheel
genoteerd (tevoorschijn komen van de bloeiwijzen, bloeien, tijd van rijping). Zo
werd een overzicht verkregen van de ontwikkeling van de afzonderlijke onkruidsoorten indeloopvan hetseizoeninverband metdegroeivandehaver.
Uit het eerste onderzoek (tabel 6) is gebleken, dat de frequentiecijfers van Capsella
bursa-pastoris, Chenopodium album, Erysimum cheiranthoides, Polygonum convolvulus en Viola arvensis alle van 85 tot 100% lagen in de maanden Mei tot en met
Juli. Alleen Viola arvensis handhaafde zich na het maaien op dit niveau. Lamium
amplexicaule bereikte alleen in Juni 85%, Capsella bursa-pastoris enErysimum cheiranthoides kwamen in October en November opnieuw boven 60%, maar bleven toen
kleine,vrij nietige plantjes.
De belangrijkheidscijfers van Capsella bursa-pastoris, Erysimum cheiranthoides en
Polygonum convolvulus lagen van Mei tot Juli ook in de buurt van 90%. Viola arvensis bereikteditgetalpas inSeptember, na hetmaaien. Chenopodium album steegin
Julitot 70% enhad toen verscheidenefors ontwikkelde planten.
Wat de dominantiepercentages betreft, overschreden alleen Capsella bursa-pastoris
en Polygonum convolvulus de 50%, resp.in Meien Juni.
Verder waren er nog enige onkruiden, die weliswaar in behoorlijke hoeveelheid,
maar meer plaatselijk aangetroffen werden. Zo kwam Galinsoga parviflora meest in de
zuidwestelijke hoek van het perceel voor, Anagallis arvensis hoofdzakelijk langs de
beboste Noordrand, Erodium cicutarium weer juist aan de open Zuidrand op de
grens van een naastliggende aardappelakker. Galeopsis tetrahit ontwikkelde enkele
forse planten op hetwestelijk gedeelte. Op het niet bemonsterde zuidoostelijk gedeelte
en ook op het belendende aardappelveld, kwam een hoeveelheid Euphorbia helioscopia voor. Stellaria media en Stachys arvensis ontwikkelden zich pas in October plaatselijk in behoorlijke hoeveelheid. De overige soorten uit tabel 6kwamen in vrij kleine
enwisselendehoeveelheden voor.
Het tweede gedeelte van het onderzoek gaf fijnere overgangen tezien en bovendien
het ontwikkelingsstadium van elke soort in het bijzonder. Dit onderzoek strekte zich
echter slechts over driemaanden uit,daar het gewasna halfJulidoor legerende meeste
soorten verstikte en tevens het omslingeren van onkruid en gewas door Polygonum
convolvulus en Convolvulus arvensis het tellen van planten en bladeren vrijwel on61
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doenlijk maakte. Het gewas werd, in verband met het slechte weer, in twee gedeelten
gemaaid, namelijk op 17Augustus en 1 September.
Het aantal planten van de afzonderlijke soorten begon na half Mei af te nemen (zie
tabel 7). De minder levenskrachtige kiemplanten werden verdrongen en stierven af.
Alleen bij Galinsoga parviflora was na 25 Mei een geleidelijke stijging waar te nemen,
maar ditisdan ook eenlatekiemer.
Meer dan gemiddeld 3planten per kwadraat van 1/16 m2leverden: Capsella bursapastoris, Erysimum cheiranthoides, Polygonum convolvulus, Chenopodium album
en Viola arvensis. De sterkste bladontwikkeling hadden in volgorde: Galeopsis tetrahit, Chenopodium album, Lycopsis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Lamium
amplexicaule, Erysimum cheiranthoides, Senecio vulgaris, Polygonum convolvulus,
Erodium cicutarium enPolygonum aviculare.
De hoogste bedekkingsgraad in verband met de bladoppervlakte en groeiwijze
hadden, eveneens in volgorde: Galeopsis tetrahit, Chenopodium album, Lycopsis
arvensis, Erodium cicutarium, Senecio vulgaris, Capsella bursa-pastoris, Erysimum
cheiranthoides, Galinsoga parviflora, Stachys arvensis, Lamium amplexicaule en
Myosotis arvensis.
A preliminary research on the correlation of the growing-rhythm
of oats and of the belonging weed vegetation
In connection with former researches on weeds on arable land (1, 3),in the summer
of 1954a research was started on an oatfield on loamy sand soil. During this research
three objects wereinview,namely:
1. theseasonalvariation ;
2. theinfluence ofcroprotation and weather conditions ontheweedvegetation;
3. theexact timeof startingweedcontroll bywayof spraying.
Tocome to a definite conclusion this research will have to be carried on for several
years.
The research was divided into two parts. Firstly, from May unto November, every
month a reading of the weed vegetation was madein twenty squares of \ m2.Out of
these, frequency- (F%), importancy- (B%) and dominancy- (D%) percentages were
calculated. F % is the number of times a species occurs, B% is the number of times a
species occupies the first, second or third place in bulk, D% is the number of times a
speciespredominates (alltheseconverted into a hundred squares) (table6).
Secondly from the beginning of May until half July, everyweek a reading was made
of 20 squares of 1/16 ni2. Of each species found, the number of plants and the number
of leaveswerecounted (table7).
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DE GRASOPBRENGSTEN IN 1954
with summary
T H . A . D E B O E R en W . D .

JAGTENBERG

INLEIDING

Het onderzoek naar de opbrengsten van grasland door middel van de proefveldenserie Cl 203 werd in 1954 op dezelfde wijze voortgezet. Ook dit jaar werd bij de uitvoering van het onderzoek medewerking verleend door de Rijkslandbouwconsulentschappen Emmen, Roermond, Sneek enZevenbergen. Insamenwerking met de Directievan de Noordoostpolderwerken werd tevens een 10-talnieuweproefvelden, gelegen
in het randgebied van het IJsselmeer, aan deze serie toegevoegd. Het betrof hier percelenwaaropindejaren 1950,1951en 1952door genoemdeDirectiereeds opbrengsten
werden bepaald.
In 1954werd dit onderzoek op totaal 85Cl 203-velden verricht. Hiervan lagen er49
op percelen, welkereeds vanaf 1946of 1947voor dit doel in gebruik zijn en een 36-tal,
waarop in 1952 of later deze proef een aanvang nam. De tien genoemde veldjes in het
randgebied zijn hierbij inbegrepen.
Deoudeserievan 49proefvelden zal inhetvolgendeafzonderlijk besproken worden.
Een aantal veldjes van de nieuwe serie, o.a. de veldjes in boomgaarden in Zuid-Limburg, isniet inonderstaande beschouwing opgenomen.
DE WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS DE GROEI

Om enigeinlichtingen te verkrijgen over deinvloed van regenval en temperatuur op
de grasproductie volgt in tabel 8een overzicht van de gemiddelde etmaaltemperatuur
en de gemiddelde neerslag per maand over de periode Februari t/m November 1954.
Ter vergelijking worden tevens dezelfde cijfers gegeven, gemiddeld over de laatste 40
j a a r ( = N40).
Tabel 8. Gemiddelde etmaaltemperaturen en gemiddelde neerslag van Febr. t/m Nov. 1954vergeleken
met N 40 over het gehele land
Average temperature per 24 hours and average precipitation from Febr.-Nov. 1954 compared
with the average of the last 40years (N 40) in the Netherlands
Febr.

Mrt

Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Tempérât, in °C 1954 .
Temperature
N 40

-0,6

5,5

6,5

12,4

14,7

14,4

15,7

13,8

12,0

7,2

2,5

4,8

7,9

12,1

14,7

16,8

16,7

14,3

10,0

5,8

Neerslag in mm 1954 .
Precipitation
N 40

38

46

19

40

80

133

108

89

97

68

44

43

47

49

57

72

76

69

72

70

De maand April was voor de grasgroei buitengewoon ongunstig. De temperatuur,
zowel als de neerslag, bleven ver beneden het gemiddelde. In Mei en Juni waren beide
vrij normaal;de rest van het groeiseizoen kenmerkte zich door lage temperaturen en
zeer veelneerslag.
DE GRASOPBRENGSTEN IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN

In tabel 9 volgen de opbrengsten aan kilogrammen droge stof per jaar per gebied
vanaf 1946t/m 1954.
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Tabel 9 Droge-stofopbrengst in kg per are
Grass yield in kg dry matter per are
District
Klei
Clay
Veen
Peat
Zand
Sand

Gelderland . .
Z.W.-Friesland .
Zuid-Holland . .
Gr.-Fr.-Dr. . .
Noord-Brabant .
Gr.-Fr.-Dr. . .

1946

1947

1948

1949 1 1950

1951

1952

1953

1954

64,5
89,5
92,0
72,9
67,2
72,2

48,4
59,0
65,1
64,3
49,3
57,3

83,2
82,2
95,0
76,0
65,4
75,7

72,9
99,0
79,0 (105,2)
!
96,0 101,5
81,5 79,5
64,9 82,8
93,4 99,3

86,0
93,1
99,7
79,4
88,8
91,7

78,6
88,1
102,3
84,1
87,4
85,7

92,4
106,3
117,8
93,8
84,8
101,9

89,4
102,2
101,9
84,5
89,3
89,8

57,2

79,6

81,3

89,8

87,7

99,5

92,7

1

Gemidc eld
Average

' j 76,4

94,5

Zoalsverwacht konworden liggen deopbrengsten inhetalgemeenlagerdan in 1953.
Noord-Brabant maakt hierop een uitzondering. In 1953waren de opbrengsten echter
zeer hoog, zodat toch ook in 1954de graslandopbrengsten boven het gemiddelde der
laatste negenjaar komen.
De bemestingstoestand vande proefpercelen isin deloop derjaren slechts langzaam
vooruitgegaan en ligt op een zodanig niveau, dat deze geleidelijke verbetering van de
bemestingstoestand der desbetreffende proefvelden slechts van beperkte invloed kan
zijn geweest opverschillen tussen dejaaropbrengsten.
De cijfers in de tabel geven de bruto productie aan. Daar de verliezen bij de beweiding en hooiwinning in de natte zomer en herfst van 1954 groter geweest zijn dan
anders, zal de netto opbrengst meer achtergebleven zijn t.o.v. de bruto opbrengst dan
normaal. In vele gevallen zouden door een betere detailontwatering deze verliezen
minder groot zijn geweest.
In Noord-Brabant lagen de opbrengsten in1953relatief laag door de depressie in de
grasgroei in demaanden April en Mei, welke depressie niet werd gecompenseerd door
een hogere productie in de daarop volgende zomermaanden, zoals in de andere gebieden welhet geval was. In 1954was er echter ook in Noord-Brabant een weelderige
zomergroei onder invloed van de overvloedige regens vanaf Juni. Eenzelfde groeiverloopzullenwestraks ook zienop dezandgronden van deGraafschap en Twente.
De kleigraslanden haalden hun achterstand door het ongunstige klimaat in April
gedurende derest van het seizoen ruimschoots in.
Op de veengronden in Zuid-Holland viel in Mei iets minder, en in Juli veel meer
regen dan in deanderegebieden. Dit kan ermedeoorzaak van zijn, dat de opbrengsten
daar relatief laag bleven evenals op de veelal laag gelegen en minder goed ontwaterde
zandgraslanden inhet noorden.
In tabel 10 volgen de opbrengsten van een aantal in de inleiding genoemde proefvelden,welkeinenna 1952aangelegd zijn.
De veldjes op de zeeklei van West-Noord-Brabant zijn de gevolgen van de overstroming nog niet te boven. Het langst geïnundeerde veldje geeft verreweg de laagste
opbrengst. Vóór de overstroming washet omgekeerde het geval.Het zout uit het overstromingswater is weer uit deze gronden verdwenen, zodat de oorzaak van deze lage
opbrengsten gezocht moet worden in achteruitgang van de graszode en van de hoedanigheidsgraad en in structuurbederf.
Het percentage Engels raaigras en kweek steeg in 1953 belangrijk, daarna volgde
eensterkedalingvan eerstgenoemdegrassoort eneenverderestijgingvan kweek.
De loss in Zuid-Limburg gaf in 1954 eenzelfde opbrengst als in het matige grasjaar
1952. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de relatief zeer lageen mogelijk te laat
gemaaide opbrengst der eerstesnede.
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Tabel 10. Droge-stofopbrengst in kg per are
Grass yield in kg dry matter per are
District

1
Klei
Loss
Veen
Zand
Zand
Zand
Klei
Zand

Clav
Peat
Sand
Sand
Sand
Clav
Sand

Klei op veen
Clay on peat
Veen Peat

Aantal veldjes
number of plots

West-Brabant
Zuid-Limburg
Drente
Twente
Graafschap
Geld. Vallei
Z.W.-Friesland
Randgebied
IJsselmeer
idem

2
4
3
4
4
3
4
3

idem

1950

1951

1

1952

1953

1954

78,8
87,6
63,6
78,1
74,8
93,6

52,0
98,6
72,4
75,7
70,6

51,4
87,4
69,2
83,9
84,6

-

117,7

88,7

: 90,4

69,7

5

92,1

:

85,5

78,2

2

82,6 .J 92,8

74,5

-

-

-

94,8
84,6
90,8

-

90,2

id-Holland, lager dan in de andere gebieden.
De opbrengsten van de zandgraslanden in de Graafschap en Twente waren, evenals
in Noord-Brabant, hoger dan in 1953.Hier waren echter niet allepercelen dezelfde, als
dieinvoorafgaande jaren voor dit onderzoek gebruikt werden.De graslanden in het randgebied van het IJsselmeer in het algemeen, en ook onze
proefpercelen, liggen overwegend op terreinen met een hoge grondwaterstand. De
proefpercelen zijn meestal ook ver van de boerderij gelegen. Dientengevolge zijn de
opbrengsten niet hoog en is het verschil in opbrengst tussen de grondsoorten evenmin
groot. De verhoudingen derjaaropbrengsten blijken ook hier dezelfde te zijn als in de
andere gebieden.
DE GEHALTEN AAN VERTEERBAAR RUW EIWIT

In tabel 11wordt een overzicht gegeven van de gehalten aan verteerbaar ruw eiwit
perjaar enpergebied,gemiddeld over degehelejaaropbrengst.
Tabel 11. Gemiddeld % vre van alle sneden per gebied
Average percentage digestible crude protein of all cuts. Summarized per district
District

Klei
Clay
Veen
Peat
Zand
Sand

Gelderland
Z.W.-Friesland
Zuid-Holland
Gr.-Fr.-Dr.
Noord-Brabant
Gr.-Fr.-Dr.

Totaal (Total) . . . .
Gemidc eld (Average)

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

gem.
1946
t/m
1954

11,2
12,6
12,3
12,0
9,8
11,6

13,0
13,4
14,3
13,1
11,1
12,4

13,2
14,0
13,5
13,3
10,0
12,6

12,5
14,0
14,0
13,3
12,4
13,3

11,9
13,5
13,6
10,1
10,1
10,0

11,4
11,3
12,5
11,4
11,0
10,7

12,3
12,0
12,9
13,1
11,2
12,1

12,3
12,9
12,6
11,1
10,6
10,6

13,4
12,5
14,8
12,6
13,0
12,1

12,4
12,9
13,4
12,2
11,0
11,7

69,5
11,6

77,3
12,9

76,6
12,8

79,5
13,3

69,2
11,5

68,3
11,4

73,6
12,3

70,1
11,7

78,4
13,1

73,6
12,3

Degehalten liggenin het zuiden en midden van het land boven het gemiddelde.
Gezien de schommelingen van dit gehalte, die vanjaar totjaar tussen deze groepen
van veldjes en tussen de veldjes onderling voorkomen, kan het gehalte aan verteerbaar
ruweiwitin 1954toch welalsnormaal beschouwd worden.
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HET GROEIVERLOOP IN 1954

Evenals in voorafgaande jaren wordt een schematisch overzicht gegeven van het
gemiddeld groeiverloopvanhetgraspergebied indegroeikrommenvan defig.4t/m 9.
De gemiddelde groeicurven over dejaren 1946 t/m 1954 zijn ter vergelijking in de
schema's opgenomen.
1954
gem. 1946 -'54
average

kg d s / h a / d a g
8 0 r kg dm/ha/day

1 1
1 /
1 /
1 /
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FIG. 4. t/m 9. Groeiverloop op klei-, veen- en zandgrond, in 1954 en in 1946-1954 (gemiddeld)
Growth on clay soil, peat soil and sandy soil, in 1954 and in 1946-1954 (average)

In alle gebieden zien we een verlate voorjaarsgroei, in het noorden minder, in het
zuiden meer. Deze wordt echter ruimschoots gecompenseerd door een regelmatige en
goedeproductie in de zomermaanden.
De meest productieve gebieden, Zuid-Holland en Friesland, geven een duidelijke
tweedegroeitop inJuli-Augustus.In deandere provincies verloopt degroei regelmatig
en eindigt in een normale daling in September-October.
De figuren 10t/m 17geven eenbeeld van het gemiddeld groeiverloop in 1954van de
proefvelden, die in en na 1952werden aangelegd.
De groeicurven van 1954zijn hierbij uitgezet tegen de gemiddelde curven der voorafgaande jaren, waarin op deze percelen opbrengsten werden bepaald.
De late groei in het voorjaar van 1954 komt hier meer tot uitdrukking dan bij de
groeicurven der oude serie, omdat alleen vergeleken wordt met de vroege en snelle
voorjaarsgroei van dejaren 1952 en 1953.Dit geldt niet voor het randgebied van het
IJsselmeer, waar een vergelijking met 1953 ontbreekt, doch wel het groeiverloop van
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FIG. 10t/m 17. Groeiverloop op klei-, loss-, veen- en zandgrond in 1954en in 1952-1953 (gemidd.)
Growth onclaysoil,loess, peat soilandsandy soilin 1954 andin1952-1953 {average)

het koude en late voorjaar 1951 in de curven verwerkt is. Het gelijkmatig doorgroeien
indezomer van 1954,tegenover detweedegroeitop inJuli-Augustus van degemiddeldegroeikromme, isook hierweertyperend voor deabnormaletemperatuur en neerslag
in hetjaar 1954.
Het tegenovergestelde, nl.eentweedegroeitop inJuli-Augustus 1954,dieindejaren
1952en 1953niet voorkomt, zien we op deloss in Zuid-Limburg.
Het groeiverloop isvoor het overige in hoofdzaak gelijk aan dat van de proefvelden
der eerstbesproken oude serie.
Grassyields in1954
From 1946-1954 on 49 parcels the grass production was estimated on trial plots.
On thesetrial plots thegrassyieldhasbeendetermined after mowing 6cutsper season.
69

The application of fertilizers was fixed at 60 kg P 2 0 5 , 120kg K 2 0 and 70 kg N per ha.
The average total yield per annum for the different soils and districts are showed in
table 9. On 34parcels thegrass yield was studied during lessyears (table 10).
Temperature and precipitation in 1954 were very different from the averages in 40
years (table 8).
The cold and dry weather in April moved the normal April-May growth top to
May-June. This was more striking in the centre and the south of the country than in
the north. This is caused by the lower percentage drought susceptible grassland and
the lower spring temperatures inthe north.
Thehigh rainfall in thesummer of 1954(table 8)stimulated a verygood and regular
grass production of the grass in June-September (seegrowth diagrams 4-9).
Bythisrainy weather thelossesbypasturing and haymaking werebigger as normal.
So the output of the grassland in 1954 was low. The total grass production in kg dry
matter per are (1kg = 2.2pound, 1 are = 0.0247 acre) in 1954risesabove the average
of the last nine years.
Thedigestibleprotein percentage showsno remarkable differences (table 11).
Theproduction ofthetwoparcelsflooded for sometimewithsaltwater in FebruaryMarch 1953,is still 30% lower than in 1952(table 10West-Brabant).

DE VERANDERINGEN IN DE KOOLHYDRAATRESERVE BIJ ENGELS
RAAIGRAS (LOLIUM PERENNE) IN 1954
with summary
TH. ALBERDA
INLEIDING

Wanneer van een gras door maaien of door beweiden het grootste deel der bladeren
wordt weggenomen, dan zal het op het veld achtergebleven deel van de plant voor
verdere groei tijdelijk afhankelijk zijn van de hierin aanwezige reservestoffen.
Reeds lang is onderkend, dat de grasproductie over een geheel seizoen afneemt met
toenemende frequentie van maaien of beweiden en ook, dat het gehalte aan reservestoffen daalt naarmate het gras vaker wordt gesneden. Ook omgekeerd is aangetoond,
dat de nagroei geringer is naarmate de frequentie van maaien in een voorafgaande
periode groter is geweest en, overeenkomstig hiermee, het gehalte aan reservestoffen
lager.
Hoewel een exact bewijs hierover nog nietis gegeven, wordt het uit het bovenstaande wel waarschijnlijk, dat de grootte van de reservevoorraad een belangrijke invloed
zal hebben opdenagroei.Inverband hiermeeis hetvan belangtewetenwelke gehalten
in het veld worden aangetroffen, hoe deze gehalten door afsnijden worden beïnvloed
of er na afsnijden weer een volledig herstel mogelijk is en welke andere factoren de
groottevandereservevoorraad in belangrijke mate beïnvloeden.
Er is met het onderzoek in verband met deze vraagstelling nog slechts een begin
gemaakt. Alleen het verloop van de reservevoorraad op een normaal onderhouden
grasland is bestudeerd. Het ligt in de bedoeling dit onderzoek in de toekomst voort te
zetten en uit te breiden.
METHODIEK

Gedurende het seizoen 1954zijn grasmonsters genomen van een viertal proefterreinen van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen, die hiervoor
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welwillend beschikbaar waren gesteld.1) Deze proefterreinen zijn ingezaaid met een
mengsel van verschillende rassen van Engels raaigras (Lolium perenné), gecombineerd
met witte klaver. Een overzicht van de samenstelling van de grasmengsels in de vier
terreinen is gegeven in tabel 12.
Tabel 12. Samenstelling van de grasmengsels op de vier proefterreinen
Composition of the grass mixtures on thefour experimental areas

j
Veld I
Plot 1

j
i

i
25 kg/ha

I

1

5 kg/ha

I
Veld II

j

25 kg/ha
I Engels raaigras, hooitype
5 kg/ha
, Fries-Groninger witte klaver
: ingezaaid op 26-8-1953

Veld III

|

25 kg/ha
! Engels raaigras, weidetype Barenza
5 kg/ha
Fries-Groninger witte klaver
ingezaaid op 4-9-1952

Veld IV

12,5 kg/ha
12,5 kg/ha
5 kg/ha

"

i Engels raaigras, hooi- en weidetype gemengd
• Perennial ryegrass (hay- and pasture type mixed)
I Fries-Groninger witte klaver
Fries-Groninger white dover
j ingezaaid op 26-8-1953 sown on 26-8-1953

Engels raaigras, laat (late) hooitype M.S.G.
' Engels raaigras, weidetype (mengsel van 10 rassen, mixture of 10
I varieties)
| Fries-Groninger witte klaver
j ingezaaid op 4-9-1952

Bij de bemonstering werd per veldje een groot aantal kleine polletjes uitgestoken,
waarbij er voor werd gezorgd, dat deze monsterplekjes regelmatig over het veld verspreid lagen. De polletjes werden in een plastic zakje zo snel mogelijk naar het laboratorium vervoerd en daar werden de afzonderlijke spruiten van aanhangende grond,
wortelresten en dode bladeren ontdaan. Het zo verkregen materiaal werd daarna verdeeld in een aantal porties, namelijk, gerekend vanaf debasis,0-5 cm, 5-10 cm, 10-20
cm en >20 cm. Was het gras kort, dan kwamen enkele porties te vervallen; de portie
van 0-5 cm was uiteraard steeds aanwezig. Deze laatste omvatte ongeveer datgene,
wat er na het maaien of beweiden op het veld achterblijft.
De bemonsterde proefterreinen werden gedurende het groeiseizoen zowelbeweid als
gemaaid. Vlakvoor elkeingreepindegroei van hetgraswerd eenmonster genomen en
het eerstvolgende monster ongeveer een week na de ingreep. Verder werd ongeveer
eens per veertien dagen bemonsterd.
De afzonderlijke porties werden gewogen, fijngeknipt, uitgespreid op een plat blik
en in een oven met luchtventilatie gedroogd bij 70°C. Was het materiaal droog, wat
meestal na een paar uur het geval was, dan werd nog een half uur nagedroogd bij
105°C, waarna het werd gemalen. Na het malen werd het materiaal geëxtraheerd
volgens een door BOSMAN (1) iets gewijzigde methode van D E MAN en D E HEUS (4).
De analyse zelf werd uitgevoerd volgens VAN DER PLANK (7).
Door het grote aantal monsters was het niet doenlijk de afzonderlijke koolhydraten
apart te bepalen; volstaan werd met het gehalte aan in water oplosbare koolhydraten.
Dit gehalte is steeds uitgedrukt in procenten van het drooggewicht. Met enkele
analysen werd vastgesteld, dat het overgrote deel van deze koolhydraten aanwezigis
als in water oplosbare Polysacchariden. Anderen (zie bijv. WEINMANN (10)) hadden
reeds vastgesteld, dat dit bij Lolium vrijwel uitsluitend fructosanen zijn.
*) Gaarne wil ik hier mijn dank betuigen aan de Directeur van het l.V.R.O. en de betrokken
medewerkers voor de prettige wijze, waarop zij aan het slagen van dit onderzoek hebben meegewerkt.
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ONDERZOEK

Van tevoren werd nagegaan of de wijze van bemonsteren een betrouwbare indruk
kan geven van het koolhydraatgehalte op een bepaald ogenblik. Hiertoe werd een der
terreinen twee keer achtereen bemonsterd en deze monsters werden voor de verschillende fracties apart geanalyseerd. De resultaten zijn als volgt (tabel 13):
Tabel 13. Variatie in koolhydraatgehalte van twee vlak na
elkaar genomen monsters op hetzelfde veld
Variation in soluble carbohydrate content of two
successive samples on the same plot
Fractie
Fraction

0 - - 5 cm
5 - - 10 cm
> 10 cm

A

B

i
1

°/

%

i

28,8
26,8
22,9

30,2
28,3
25,0

Tevensisonderzocht of degehalten aan oplosbare koolhydraten gedurende één dag
belangrijke schommelingen kunnen vertonen. Hiertoe zijn op de ochtend en avond
van een zonnige voorjaarsdag monsters genomen van drie verschillende veldjes. Geanalyseerd is alleen de fractie 0-5 cm. De resultaten zijn weergegeven in tabel 14.
Tabel 14. Het gehalte aan oplosbare koolhydraten van
monsters, die aan het begin en aan het eind van
een zonnige dag zijn genomen
Thesoluble carbohydrate content ofsamples taken
on the morning and the evening of a sunny day
Totaal opl. koolhydr.
Total soluble carbohydr.

Veld
Plot
1

I
II

m.

1

Ochtend
Morning

Avond
Evening

%

/o

35,3
31,7
27,9

29,0
32,2
28,3

Voor develdjes II en III vallen deverschillen binnen defout van het monsternemen,
voor veldje I zijn de verschillen iets groter, doch zeker niet uitgesproken. Ondanks
deze geringe verschillen zijn de monsters uit voorzorg steeds op hetzelfde tijdstip van
de dag genomen en wel om ongeveer tien uur 's ochtends.
De resultaten van het eigenlijke onderzoek zijn weergegeven in fig. 18. De op verschillende tijdstippen gevonden percentages voor de in water oplosbare koolhydraten
van de fractie 0-5 cm zijn voor één bepaald veld door een lijn verbonden, zodat het
verloop van de koolhydraatreserve gemakkelijk is te volgen. Met deze lijn wordt het
werkelijke verloop uiteraard slechts bij benadering aangegeven.
Er is naar gestreefd om een monster te nemen, direct voorafgaand aan het maaien
of beweiden. Soms echter was dit door omstandigheden niet mogelijk en de ingreep
ligt dan tussen twee waarnemingen in. In dat geval zal een lijn, die deze twee waarnemingspunten verbindt zeer waarschijnlijk niet het werkelijke verloop van het koolhydraatgehalte voorstellen. Dit isin de figuren met een onderbroken lijn aangegeven.
72

Uit diegevallen, waarbij wel vlak voor de ingreep is geanalyseerd, isgebleken, dat het
gehalte op dat ogenblik steeds eentop heeft bereikt, behalve bij deeerste keer maaien,
resp. beweiden (zie onder). Direct na het afsnijden daalt het gehalte snel. In die gevallen nu, waarin de grootte van de reserve vlak voor de ingreep niet is bepaald, is
met een stippellijn aangegeven hoe het verloop bij benadering zal zijn geweest.

M

l

J

I

J

I

FIG. 18. Het verloop van het gehalte aan oplosbare koolhydraten en ruw eiwit gedurende het
seizoen
The carbohydrate and crude protein content during the growing season
Y L y 2 en Y 3 - Totaal oplosbare koolhydraten in % van de droge stof
Total soluble carbohydrates as a percentage of total dry matter
Y4
- Ruw eiwit in % van de droge stof
Crude protein as a percentage of total dry matter
-, Beweidingsperiode I en II
Beweidingsperiode III en IV
•" Grazing period I and II
Grazing period III and IV
t Maaidatum I en II
Maaidatum III en IV
Date of mowing III and IV
Date of mowing I and II

In fig. 18azijn de veldjes I en II vergeleken, dieverschillen in de samenstelling van
het grasmengsel, maar hetzelfde schema van maaien en beweiden hebben en dezelfde
ouderdom.
In fig. 18bzijn veld I en IV onderling vergeleken. Dezeveldjes komen in samenstelling van het grasmengsel enigszins overeen, doch ze verschillen in ouderdom en behandeling.
In fig. 18c zijn de fracties 0-5 cm en 5-10 cm (resp. > 5 cm) onderling vergeleken.
Van de overige fracties is alleen hier en daar een cijfer bekend, zodat geen beeld kan
worden gegeven van het verloop in het seizoen. Om toch een beeld te krijgen van het
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gehalte van detopfracties, zijn voor veld I decijfers gegeven van diemonsters, waarbij
alle vier fracties aanwezig waren (tabel 15).
Tabel 15. Het gehalte aan oplosbare koolhydraten in de vier fracties op verschillende tijdstippen
The soluble carbohydrate content of thefour fractions on different sampling dates
~~^^

Datum Date

Fractie Fraction

~~~- ~^

15/6

°/
0 - 5 cm
5-10 cm
10-20 cm
> 2 0 cm

22/7

°/

/o

/o

8,7
6,6
3,9
3,6

17,1
12,0
7,0
5,6

3/8

23/9

/o

%

20,7
16,7
9,7
6,3

26,7
18,7
9,9
5,9

Uit de cijfers blijkt, dat het gehalte steeds van top naar basis toeneemt. Hetzelfde
geldt voor deandere drie terreinen.
Ten slotte zijn in fig. 18d de percentages ruw eiwit weergegeven, voor zover er nog
voldoende materiaal voor een analyse aanwezig was. Door dit tekort aan materiaal
zijn in de 5-10 cm fractie verscheidene analysen uitgevallen, wat het verloop nog onzekerder maakt. In die gevallen, waarin ook nog hogere fracties zijn geanalyseerd,
blijkt dat het verloop hier tegengesteld is aan dat van het koolhydraatgehalte. Het
eiwitgehalte neemt van top naar basis af.
Uit deweergegeven lijnen vanfig. 18aen 18bblijkt, dat het gehalteindebasale fractie,
dus bij benadering in dat deel dat na maaien of beweiden op het veld achterblijft, in
hetvoor- ennajaar zeer hoogis.Bijna een derdedeelvan het drooggewicht bestaat dan
uit in water oplosbare koolhydraten. Direct na de ingreep, hetzij maaien of beweiden,
treedt een acute daling van het gehalte op, die na 1à 2 weken weer overgaat in een
stijging. In vele gevallen is na 3 à 4 weken het uitgangsgehalte weer bereikt of soms
zelfs overschreden.
Verreweg de sterkste daling treedt op in het begin van de waarnemingsperiode. Bij
de terreinen I en II daalt het gehalte van 28% op 7 Mei tot 7% op 3Juni. Hier is dus
het gehalte tot een kwart van het oorspronkelijke gedaald en er treedt 14dagen na het
beëindigen van het beweiden enig herstel op. Na de tweede keer beweiden is het verloop echter heel anders. De daling is dan veel minder en de stijging begint hier al4 dagen na het beëindigen van het beweiden op te treden.
Uit de lijn van veld IV (fig. 18b) valt af te leiden, dat er ook reeds in het voorjaar
een sterke daling op kan treden zonder dat in de groei wordt ingegrepen. Op het tijdstip van maaien (15Juni) ishet gehalte reeds gedaald van 24% (19 Mei) tot 14%.
In de eerste helft van het seizoen isbij elke monstername een aantal spruiten onderzocht op de ontwikkeling van het vegetatiepunt. Hieruit isgebleken, dat van het eerste
monster (7 Mei) het merendeel der vegetatiepunten beginnend reproductief was. Kort
hierop begint de strekking van de stengel en de ontwikkeling van de aar. Eind Mei is
deze ontwikkeling al voor een belangrijk deel beëindigd. De aren worden dan zichtbaar.
De sterke daling in het koolhydraatgehalte valt dus vrijwel geheel samen met de
generatieve ontwikkeling.
Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat in begin Mei het weerisomgeslagen van
koud en zonnig naar betrekkelijk warm en vochtig, waardoor de groei plotseling zeer
sterk toenam. Verder onderzoek zal derhalve moeten uitmaken, of de daling in de
koolhydraatreserve steeds met de generatieve ontwikkeling is gecorreleerd, of dat dit
voor het seizoen 1954eentoevallige omstandigheid isgeweest.
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Uit de gegevens blijkt verder, dat er geen aantoonbare invloed van de samenstelling
van het grasmengsel envan deouderdom van het grasland aanwezigis.
De laagste gehalten kwamen bij alle terreinen in de maand Juni voor. Daarna heeft
er, afgezien van de schommelingen door maaien of beweiden, een geleidelijke stijging
plaats gevonden tot het eind van de waarnemingsperiode.
Dit geldt niet, zoals blijkt uit fig. 18c voor de 5-10 cm fractie. Het koolhydraatgehaltein dezefractie isin het voorjaar hoog (bij veld I en II iser vrijwel geen verschil in
gehalte tussen de 0-5 cm en de 5-10 cm fractie) en het vertoont eveneens de sterke
voorjaarsdaling en de schommelingen als gevolg van het afsnijden. Echter, er treedt
hier na Juli geen duidelijke stijging op, zodat er begin December een groot verschil in
gehaltebestaattussendebeidefracties. Ditisnietalleen zoophetweergegevenveld III,
doch ook op de andere terreinen blijft de stijging bij de 5-10 cm fractie achterwege.
Uit de verdere cijfers zal moeten blijken, of deze verschillen gedurende de winter
worden genivelleerd, zodat in het vroege voorjaar 1955degehalten van de verschillende fracties weer nagenoeg gelijk zijn, of dat 1954 een uitzonderingsgeval is geweest
door het koude, doch betrekkelijk zonnige voorjaar.
Deveranderingen in het eiwitgehalte hangen ook tennauwste samenmet het maaien
ofbeweiden. Direct na deingreeptreedt eenstijging op,gevolgd door eendaling, zodat
ook hier meestal na enkeleweken het uitgangspercentage weer is bereikt.
Met het voortschrijden van het seizoen worden de verschillen tussen de fracties
echter niet groter; ook is er geen duidelijk maximum in Juni. Zeer waarschijnlijk gaat
de sterke procentuele daling van het koolhydraatgehalte in Juni gepaard met een stijging van het percentage cellulosebestanddelen e.d., aangezien dan in alle fracties vrij
veel stengelmateriaal aanwezig is.
BESPREKING DER RESULTATEN

Uit de hierboven vermelde gegevens blijkt, dat het koolhydraatgehalte van de stoppel sterk wordt beïnvloed door het afsnijden. Daarbij wordt het grootste deel van het
assimilatie-apparaat weggenomen en de plant moet tijdelijk teren op de in de stoppel
en in de wortels aanwezige reserve.
Door het ontbreken van een eigen proefterrein was het nog niet mogelijk ook het
wortelstelsel regelmatig op het gehalte aan oplosbare koolhydraten te onderzoeken.
Uit enkele analysen is wel komen vast te staan, dat het gehalte steeds duidelijk lager
ligt dan dat van de stoppel, doch omtrent de grootte van de optredende fluctuaties is
nog niets bekend.
Om dezelfde reden ontbreken nog de bij elk tijdstip van bemonstering behorende
cijfers over de groei, dus over de toename in droge stof per eenheid van oppervlak
voor degehele plant. Derhalve valt nu nog nietstezeggen over devariaties in hoeveelheid koolhydraten per eenheid van oppervlak, verdeeld over de verschillende fracties.
Het ligt voor de hand het gevonden verloop van de koolhydraatreserve in de stoppel
in verband te brengen met de verhouding tussen productie en consumptie van koolhydraten.
Direct na het afsnijden ishet bladoppervlak en dus de koolhydraatproductie gering.
Derhalve zal voor de groei en de stofwisseling eenberoep moeten worden gedaan op
de reservekoolhydraten, totdat het bladoppervlak weer groot genoeg is om, behalve
voor groeien stofwisseling, ook nogdeaanvullingvan dereservemogelijk te maken.
Behalve deze kortdurende schommeling is er echter ook nog een seizoenschommeling, die hierin bestaat, dat het gehalte in het voorjaar daalt tot een minimum in Juni,
gevolgd door een geleidelijke stijging tot het eind van hetjaar.
Ditzelfde verloop is door BROWN (2) gevonden voor de koolhydraatreserve van
wortels en rhizomen van Poapratensis, waarbij het gras regelmatig werd afgesneden en
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door M C C A R T Y en PRICE (5)instoppel enwortels vanongesneden planten van Bromus
carinatus en Agropyron trachycaulum.
BROWN vond een minimum in September, doch depositie vandit minimum is niet
geheel zeker, omdat het aantal bepalingen in de loop van het seizoen betrekkelijk
gering is geweest, waardoor de schommelingen alsgevolg vanhetafsnijden door hem
niet zijn opgemerkt.
M C C A R T Y en PRICE hebben hunwaarnemingen over drie opeenvolgende jaren uitgestrekt; zij vinden een maximum in het vroege voorjaar, een minimum in Meiof
Juni, meteengeleidelijke stijging daarna toteenmaximum inde herfst (October),gevolgd door eenzwakke daling indewintermaanden. Deze waarnemingen aan pollenvormende prairiegrassen in Utah komen zeer sterk metde eigen waarnemingen overeen en bevestigen hetvermoeden, datdeseizoenschommeling misschien wel beïnvloed
wordt door maaien of beweiden, doch veroorzaakt wordt door andere factoren.
Ook MCILVANIE (6) en WAITE en BOYD (8) vinden een seizoenschommeling in de

koolhydraatgehalten van de onderzochte grassen. MCILVANIE vindt bij ongesneden
planten vanAgropyron spicatum eenmaximum in hetvroege voorjaar, een minimum
in Mei,een tweede maximum in Augustus-September, waarna weer een duidelijke
daling volgt. Deze daling isbijhet blad meer uitgesproken d a nbij stoppel en wortel.
Hier isdusnog een duidelijke overeenkomst methetbovenvermelde onderzoek en met
de eigen resultaten.
De resultaten van WAITE en BOYD echter zijn tegengesteld a a nwatmenop grond
van het voorgaande zoumogen verwachten. Zij vonden voor het koolhydraatgehalte
van het blad van enkele ongesneden grassoorten (Dactylis, Festuca, Phleum enLolium)
een minimum in voor- en najaar en een, dikwijls tweetoppig, maximum in de voorzomer (Mei-Augustus).
In een later onderzoek hebben WAITE en BOYD (9) het gesneden gras op verschillende
tijdstippen inhetseizoen onderzocht. Indatgeval vonden zemeestal eenmaximum in
het vroege voorjaar enin de herfst, meteenminimum in de zomer, zij het niet altijd
duidelijk uitgesproken.
In hunverklaring stemmen echter alle auteurs hierin overeen, datzij een daling in
het koolhydraatgehalte toeschrijven a a ntijdens deze daling optredende perioden van
snelle groei. Volgens WAITE en BOYD wordt speciaal tijdens deaarvorming endezaadzetting de grootte vande reserve verlaagd, doch dit neemt niet weg, dat bij heneen
maximum optreedt indeperiode vanbloeijuist hiertussen in. Volgens MCILVANIE valt
de daling in het voorjaar samen meteensterke vegetatieve groei en is er een stijging
tijdens degeneratieve ontwikkeling met een maximum aanheteind daarvan.
Uit waarnemingen a a ndevegetatiepunten vandedoor onsverzamelde monsters is
echter komen vast te staan, datde periode vangeneratieve ontwikkeling juist samenvalt met dezeer sterke daling inhetkoolhydraatgehalte in Mei.
Het isin ditstadium nogniet mogelijk omdeze gegevens, dieniet alleen verschillen
in uitkomst, maar ookingebruikte plantensoort, klimaat e.d. onder een gemeenschappelijk gezichtspunt te brengen.
Wat betreft deeigen gegevens kunnen weveronderstellen, dattijdens de generatieve
ontwikkeling door devorming vanbloeistengels en aren, de bladproductie in verhouding totdetotale droge-stofproductie relatief gering is, metalsgevolg een aanspreken
van deindestoppel aanwezige reserve. Wordt erin deze periode gemaaid, danzal dit
de reeds aanwezige daling nog versterken. Juist indeze periode isookde grasproductie
het hoogst, zoals o.a.blijkt uitdegegevens van't H A R T en KEMP (3).
D a t er kort na deze periode vansterke groei engeneratieve ontwikkeling een minimum in deproductie optreedt, is begrijpelijk wanneer menbedenkt, data a nhet eind
van deze periode dekoolhydraatreserve een zeer lage waarde heeft bereikt ener boven76

dien, als gevolg van de stengelstrekking na maaien of beweiden, zeer weinig blad
op het veld achterblijft.
Minder gemakkelijk is het een verklaring te vinden voor het geleidelijk groter worden van de koolhydraatreserve vanaf begin Augustus. De nog sterke stijging van het
koolhydraatgehalte in November laat zien, dat bij Loliumperenne nog grote veranderingenin hetpercentageoplosbare koolhydraten opkunnen treden bijeen temperatuur,
waarbij de zichtbare groei vrijwel stilstaat. Zonder een nadere analyse van de andere
bestanddelen van deplant ishet echter niet mogelijk de oorzaak voor deze veranderingenaan te geven.
Variations in the carbohydrate reservesof
Perennial ryegrass in1954
During 1954the soluble carbohydrate content of the shoots of Lolium perenne harvested from field plotswas investigated.
Whenever possible, the plants were divided into four groups, viz. 0-5 cm, 5-10 cm,
10-20cm and > 20cm. These groups were dried, milled and analysed for total watersoluble carbohydrates.
It appears from theresults obtained, that the carbohydrate content of the 0-5 cm
fraction shows twodifferent variations, superimposed oneupon the other.
There is a long-term variation in that the carbohydrate content is high in spring,
falls rapidly during May to a minimum in June, and then rises gradually until, at the
end oftheyear, thespringvalueisreached again.
Short-term variations exist which are connected with grazing or mowing. There is a
steep drop in soluble carbohydrate content immediately after defoliation, followed, a
few weeks later, by a rise. Usually after about four weeks the original level is reached
again or even surpassed.
When cutting occurs during the seasonal drop in spring a very severe decrease in
carbohydrate percentage may occur.
In the 5-10 cmfraction there isalso asteepdrop in spring, but inthiscasethereisno
distinct recovery until December.
For the other groups, carbohydrate content could only be measured when the grass
waslongenough.It appearsthatthereisalwaysanincreaseincarbohydrate percentage
from top to base.
Crude protein content does not show a seasonal fluctuation; only the short-term
fluctuations as a consequence of cutting are present. The trend in crude protein percentage isoppositeto that ofcarbohydrates inthat there isa riseinprotein percentage
immediately after defoliation, followed by a drop to the original level within about
four weeks. The uppermost fraction contains the highest protein percentage and the
basal onethe lowest.
These results are discussed in relation to those of previous workers in this field. It is
suggested that the strong depletion of the reserves in June may be connected with the
well-known midsummer depression inherbage yield.
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DE BESTRIJDING VAN DE LEVERBOTSLAK
with summary
J. DOEKSEN en O. J. HEMKES

Blijkens een publicatie van DOEKSEN, HERINGA en SWIERSTRA (1) bedraagt de ver-

mindering van demelkgift van runderen ten gevolge van distomatose (leverbotaantasting) over hetgehele land ± 3 % . Ditkomt neer opeenschade vanongeveer 40 millioen gulden perjaar. Gemiddeld betekent diteen melkverlies perhavan 135 kg, m a a r
op de werkelijk besmette oppervlakte zal dit uiteraard veel hoger zijn.
Verder blijkt uit de vande Veterinaire Hoofdinspecteur vande Volksgezondheid
ontvangen gegevens betreffende geheel of gedeeltelijk afgekeurde levers ten gevolge
van leverbotaantasting, dat jaarlijks minstens voor I j millioen gulden schade wordt
geleden aan afgekeurde levers.
De totale schade, die zowel bijrunderen alsbijschapen door deleverbot wordt veroorzaakt, loopt inde tientallen millioenen guldens per jaar.
Economisch gezien ishetdus demoeite waard aanditprobleem aandacht te schenken.
De leverbotziekte kandirect bestreden worden door dezieke dieren medicamenten
in tegeven. Daar ditechter eenveterinaire aangelegenheid is, kunnen wij hier niet o p
ingaan.
De indirecte bestrijding iseropgericht hetleverbotslakje (Limnaea truncatula),dat
als tussengastheer van deleverbot fungeert, tevernietigen. Middelen hiertoe zijn volgens de literatuur o.a. kopersulfaat en keukenzout. Zelf probeerden wij dinitroorthocresol (DNC).
Deze publicatie isbedoeld omverslag uittebrengen over onze proefnemingen met
dit - voor slakkenbestrijding - nieuwe middel.
D a a r de leverbotslak voorkomt o p de vochtige plekken in het grasland, dusin
hoofdzaak in greppels en in mindere mate ookin de slootkanten, zullen deze vindplaatsen met één van de hier bovengenoemde middelen behandeld moeten worden.
In 1951 werden op de veebedrijven van J. J. BOERSMA en J O H . VAN DER MEER te

Friens degreppels van depercelen behandeld metkopersulfaat, keukenzout en D N C .
N a de behandeling bleek het aantal levende slakjes belangrijk tezijn teruggelopen.
De toepassing van kopersulfaat bleek inde practijk veel moeilijkheden opteleveren,
daar het niet goed mogelijk bleek, debenodigde - betrekkelijk kleine - hoeveelheid in
lang gras goed teverdelen. Bovendien moet men wegens degiftigheid van ditmiddel dat integenstelling totD N C niet afstotend o phet vee werkt - steeds minstens 2 weken
voor hetinscharen strooien. Dit betekent, dat menpractisch alleen vlak na het uitscharen en maaien ditmiddel k a ntoepassen, waardoor menin de geschikte periode
de percelen van een bedrijf nooit achter elkaar kan behandelen.
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Wij besloten daarom verder uitsluitend dewerking van DNC tevergelijken met die
van keukenzout, daar dit laatste middel door Mevrouw Dr N. L. WIBAUT-JSEBREE
MOENShet bestewas bevonden.

Voor elkeeffectieve slakkenbestrijding iseen goed greppelonderhoud een eerste vereiste. Eengoede afvoer eneengeringe begroeiing verkorten detijd, waarin de vochttoestand van degreppelgunstigisvoor de slak.
Behalve dat eengoede open greppel de regelmatige verdeling vande bestrijdingsmiddelen vergemakkelijkt endusdedirecte bestrijding vandeslak bevordert, vormt
hij opzichzelf reedseen indirecte bestrijding.
De vergelijkende proeven metDNC enkeukenzout werden in 1952 herhaald.Ook
nu werd zowel voor alsnadebehandeling hetaantal leverbotslakjes permeter greppel
bepaald. Ditgeschiedde door opelkperceel degreppels omdeandere te bemonsteren
en welzo,datsteedsomde20meter van één meter de slakjes werden verzameld.
De resultaten van devoorjaarsbehandeling worden intabel 16weergegeven.
Tabel 16.Invloed vanverschillende behandelingen opde slakkenbestrijding
Controlofsnails bydifferent treatments
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Uit deze tabel blijkt, dathetmogelijk ismet45 kgzout per 100 meter greppeleen
minstens even sterke teruggang vanhet aantal slakjes te verkrijgen alsmeteen 1 %
DNC-oplossing. 26kgzout per 100 meter greppel moet hier echter als onvoldoende
worden beschouwd, hoewel het voorschrift van Mevrouw WIBAUT 15kgper 100meter
greppelis.
Perceel V werd blanco gelaten omnategaan in hoeverre denatuurlijke teruggang
hier eenrolzou spelen.
In delaatste kolom vantabel 16wordt demortaliteit vermeld, diewerkelijk aan het
gebruikte middel magworden toegeschreven. Voor de berekening hiervan werd de
formule van ABBOTT gebruikt.

Deze luidt: P ^ P - P o ^ waarin: Px = werkelijke mortaliteit tengunste vanhet middel.
P = gevonden mortaliteit ophetbehandelde perceel.
P0 = gevonden mortaliteit ophetblanco perceel.
We zien dan, dateenhoeveelheid zout van45kgper 100meter greppel evenals5,3
liter 1 % DNC-oplossing goede resultaten geeft. Bij gebruik vandeze hoeveelheden
liggendekosten voor het zout echter 6-7 maal zohoogalsvoor DNC. Bovendien heeft
een DNC-behandelinghetgrotevoordeel,datmen veelsneller kanwerken, terwijl men
tevensveelminderafhankelijk isvanhet'weer.
Gezien degunstige resultaten metDNCendevoordelen, zoals gemakkelijke toepassing, dieaanditmiddel zijn verbonden, werd besloten voor de najaarsbehandeling
uitsluitend DNC toete passen.
Werd inhetvoorjaar gewerkt meteenrugsproeier, thans werd debeschikkinggekregen over een motorspuit. Tengevolge vande veel hogere druk, waarmee nuge79

spoten konworden,bedroegdehoeveelheid DNCthans ± 15literper 100 metergreppel.
Op initiatief van de Werkgroep Leverbot van de Landbouworganisatie T.N.O.
werd besloten in de omgeving van Sneek in 1954 nogmaals een vergelijkende bestrijdingsproef aan teleggen. Het C.I.L.O. zou hiervoor tweebedrijven met een 1% DNCoplossing behandelen, terwijl op twee andere bedrijven een zoutbehandeling zou worden toegepast onder leidingvan Mevrouw WIBAUT envolgens haar inzichten.
Dezeproef werd op debedrijven van DE BOER, GERBRANDY, GEERLINGS en VAN DER
VELDEgenomen.

Om een indruk te krijgen van de besmetting op deze bedrijven werden in de voorafgaande stalperiode op elk bedrijf zo mogelijk van 10éénjarige en 10tweejarige dieren
mestmonsters genomen. De helft van deze monsters werd door het C.I.L.O. microscopisch onderzocht, terwijl de andere helft door het Instituut voor Parasitologic te
Utrecht volgens een andere methode op aanwezigheid van leverboteieren werd onderzocht (afcentrifugeren van deeieren ineenZnS04-oplossing).
De resultaten van dit onderzoek staan intabel 17vermeld.
Tabel 17. Overzicht van de leverbotbesmetting van runderen op de vier proefbedrijven (mestonderzoek volgens 2 methoden, resp. door het C.I.L.O. en door het Instituut voor Parasitologie)
Numbers of fluke eggs in thefaeces of cattle on 4farms (2 methods of determining fluke eggs)
Veehouder (Farmer)

D E BOER

GERBRANDY

G E E K U N G S I v.o. V E L D E

Groep I (C.I.L.O.)

Aantal bemonsterde dieren
Number of animals of which samples are taken
Gem. aantal eieren per 10preparaten . . . .
Average number of eggs per 10 slides
Aantal eieren per 10 preparaten

mln

10
3,0

10
5,7

0
31

I

10

9
14,7
2
38

5,0
0
13

Min. and max. number of eggs per 10 slides
Groep ] I (I.V.P.)

Aantal bemonsterde dieren
Number of animals of which samples are taken
Gem. aantal eieren per gram mest
A verage number of eggs per gramm of faeces
Aantal eieren per gram mest !
K

&

( max
Min. and max. number of eggsper gram of faeces

9
8,9
0
36

9

9

20,9

108,9

21,2

4
68

4
332

4
56

Uit beide onderzoekingsmethoden blijkt, dat het bedrijf van DE BOER lichter besmet
isdan debedrijven van GERBRANDY en VAN DER VELDE, waar debesmetting op hetzelfdeniveau ligt. Het bedrijf van GEERLINGSisverreweghet zwaarst besmet.
Beslotenwerd, dat op debedrijven van VAN DER VELDEen GEERLINGS degreppels en
slootkanten meteen 1 % DNC-oplossingbespoten zouden worden, terwijl de bedrijven
van DE BOERen GERBRANDY eenzoutbehandeling zouden krijgen.
Voor elk der bestrijdingsmethoden werd zowel een voorjaars- als een najaarsbehandeling toegepast.
Na de najaarsbehandeling werden 35 proefschapen als volgt over de bedrijven verdeeld:
Op het bedrijf van DE BOER, waar het land in twee kavels ligt, werden zowel op de
noordelijke als op de zuidelijke kavel 5schapen ingeschaard. Bij GERBRANDY, GEERLINGSen VAN DER VELDEwerden resp. 5, 10en 10proefdieren geweid.
Hoewel het op deze bedrijven in andere jaren niet mogelijk is schapen te houden
zonder dezemedicamenten integeven,zagenalleproefdieren, dieafkomstig waren van
leverbotvrije bedrijven op Texel, er aan het eindevan de proef gezond uit. De schapen
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werden in de winter 1954/55 geslacht, ten einde de aantallen leverbotten in hun levers
vastte kunnen stellen. Het resultaat van dit onderzoek wordt in tabel 18weergegeven.
Tabel 18. Overzicht van het gemiddeld aantal leverbotten per dier per bedrijf bij zout- en DNCbehandeling
Numbers of flukes per sheep on 4farms after snail control with sodium chloride and D.N.C.
z outbehandelir g
sodii m chloridetrea ment
Veehouder (Fanner)

DE

DlS'C-behandeling
D.N.C. treatment

30ER
GERBRANDY

noord

Aantal proefschapen
Number of sheep
Gem. aantal leverbotten per dier . . .
Average number of flukes per animal
Aantal leverbotten per
v dier

mln

' ' '
\ max. . . .
Min. and max. number of flukes per sheep

5

j

GKERLINGS

v.u. V E L D E

zuid

5

5

10

10

0,6

122

109

22

5

0
3

59
184

83
162

10
48

0
11

Uit dit leveronderzoek blijkt, dat deschapen, dieop denoordelijke kavelvan het bedrijf DE BOER hebben gelopen, zeer licht waren geïnfecteerd. Gezien echter de slechte
resultaten van de zoutbehandeling op de zuidelijke kavel en op het bedrijf van GERBRANDY moet het waarschijnlijk worden geacht, dat de kans op besmetting op de
noordelijke kavelreedsvoor dezoutbehandeling geringisgeweest.Ditkonuithetvoorafgaandemestonderzoeknietblijken, daarderunderen opbeidekavels hadden geweid.
De controle door proefschapen bevestigt in dezeproef hetgeen voordien door slakkentellingen was gevonden.
Wij menen, dat het verantwoord istestellen, dat met DNC eengunstiger bestrijding
van de leverbotslak, Limnaea truncatula, kan worden verkregen dan met keukenzout
(vgl.voorschrift, 15kg/100mgreppel).
Wij bepaalden op 6verschillende bedrijven van 30-45 ha de kosten, verbonden aan
een DNC-behandeling. Deze varieerden naar de ligging en vorm van de percelen van
10-15 gulden per behandeling per ha. Wij menen, dat men zal moeten beginnen, met
het eerste jaar 2 behandelingen, resp. in voorjaar en zomer of najaar uit te voeren.
Daarna zal weer een voorjaarsbehandeling moeten volgen. Het zal van de situatie afhangen of men daarna nog regelmatig ieder jaar zal moeten spuiten of dat men kan
volstaan met het bijwerken van bepaalde gedeelten van percelen. De kosten over de
eerste 3jaar moet men daarom gemiddeld stellen op 14-20 gulden per ha, waarvan
11-16gulden voor materiaal, de rest als werkloon, afschrijving op spuitmateriaal, olie
en benzine.
Daar, zoals wij in het begin van dit artikel zeiden, de berekende melkschade ten gevolge van leverbot gemiddeld over Nederland neerkomt op 135kg per ha grasland, of
bij de tegenwoordige prijzen op ± f 33,— per ha, betekent dit, dat een bestrijding van
de leverbot tegen f20,— per ha reeds door de melkopbrengstverhoging in de eerste
jaren rendabel is.Daarnaast heeft men devoordelen van betere runderopfok en demogelijkheid om schapen te houden; eenvoordeel, dat moeilijk incijfers isuittedrukken.
Vergelijken we de resultaten van het mestonderzoek van de pinken op het bedrijf
van J. J. BOERSMA over dejaren 1951 t/m 1954 (tabel 19,blz. 82), dan zien we dat in
1954 de besmettingten opzichte vandiein 1951met 97% is teruggelopen.
De pinken hebben hun besmetting in de voorafgaande weideperiode als kalf opgedaan. Slechts in zeer zeldzame gevallen komt het voor, dat een kalf voor de geboorte
via het moederdier een besmetting op doet. We mogen dus wel aannemen, dat deze
dieren bij het begin van deweideperiode nietgeïnfecteerd waren.
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Tabel 19. Het verloop van deleverbotbesmetting bij pinken over dejaren 1951t/m 1954 op hetbedrijf van J. J. BOERSMA

The trend of liver fluke infestation inheifers on thefarm of Mr J. J. Boersma

Aantal bemonsterde dieren
Numbers of heifers
Gem. aantal eieren per 10 preparaten . .
Average number of eggs per 10 slides
Aantal eieren per 10 preparaten J

Winter
50/51

Winter
51/52

Winter
52/53

Winter
53/54

9

15

15

17

2,2

1,3

0

''

0
12

Min. andmax. number of eggs per 10 slides

0,2

0,06

0
2

0
1

Het verloop van deze besmetting is duseen maatstaf voor het aanwezig zijn van
leverbotslakjes inhet grasland.
Bij de le-kalfskoeien zien wehetzelfde verschijnsel alsbijdepinken. Hier loopt de
besmetting ook terug. In1955bedraagt deteruggang 94% t.o.v. 1951(zietabel20).
De le-kalfskoeien hebben huninfectie gedeeltelijk alskalf engedeeltelijk als pink
opgedaan. Datzeover hetalgemeen sterker geïnfecteerd zijn, iseengevolg van het
weidenjuist alspinken opverafgelegen envaak lagergelegen percelen,waar dekansop
besmetting groteris.
Tabel 20. Het verloop vande leverbotbesmetting bij le-kalfskoeien over dejaren 1951t/m 1954 op
het bedrijf van J. J. BOERSMA

The trend inliverfluke infestation in first calf cows onthesamefarm astable 19

Aantal bemonsterde dieren
Number of cows
Gem. aantal eieren per 10preparaten .
Average number of eggs per 10 slides
Aantal eieren per
™ln"
K 10preparaten
* y
j max.
Min. andmax. number of eggsper 10 slides

Winter
50/51

Winter
51/52

Winter
52/53

Winter
53/54

Winter
54/55

1

11

12

9

10

15,4
1
53

5,2 i
1
16

(

0,6

2,0

0
3

0
7

0,9
:

Uit het mestonderzoek in Januari 1955blijkt, dat de le-kalfskoeien t.o.v. de besmetting, diezijalspink in 1954hadden, eenrelatief sterkeinfectie opliepen. Maar ook
blijkt, datdeabsoluteinfectie nogzeergering blijft.
Daar 1954 eenzeer ongunstig jaar is geweest voor het optreden vande leverbotziekte, mogen wedegeringe besmetting zeker toeschrijven aan debestrijding van de
leverbotslak.
Op hetbedrijf van JOH. VAN DER MEER vertonen depinken en le-kalfskoeien eeniets
minder gunstig beeld, hoewel deteruggang in besmetting voor depinken in 1954en
voor dele-kalfskoeien in 1955(voor beidegroepen t.o.v. 1951)toch nog resp. 64%en
79% bedraagt. Dezwaardere besmetting opditbedrijf vindt haar oorzaak inde lagere
liggingvandepercelent.o.v. dievanJ.J. BOERSMA.
Wij hebbeneronstotnutoetoe beperkt aante tonen, datDNCeen bruikbaar bestrijdingsmiddel tegen deleverbotslak is.Wij hebben dusniet nagegaan ofeenzo hoge
concentratie, alsdoor onsgebruikt, welnoodzakelijk is.
Nader onderzoek moet uitmaken ofde kosten van chemicaliën kunnen worden verlaagd. Ditiswel waarschijnlijk, daar bijdeeerste proeven, waarbij eenrugspuit werd
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gebruikt, 6liter vloeistof per 100meter greppel voldoende leek te zijn, terwijl wij met
degrotespuit 15 literper 100meter greppel verbruiken.
The control of Limnaea truncatula
This isthe report ofinvestigations on the useofdinitro orthocresol (D.N.C.) for the
control of the snailLimnaeatruncatula, theintermediatehostof theliverfluke Fasciola
hepatica.
Coppersulfate being not very satisfactory for the purpose, the only other controlmeasure recommended in literature was sodium chloride, 15 kg per 100 m. ditch.
Therefore wecompared the latter method with the application of a 1 % D.N.C. solution. Dueto theequipment available,wehad to spray + 151per 100m. ditch but 5-6 1
isequally satisfactory ifspread evenly.
Table 18gives the counts of the flukes in the livers of the sheep introduced to the
farms after treatment with salt and D.N.C. resp.

DE INVLOED VAN WITTE KLAVER OP DE OPBRENGST VAN KUNSTWEIDEN
IN D E ZOMER
with summary
A . SONNEVELD e n W . SCHEYGROND ( I . V . R . O . )
INLEIDING

In het voorjaar van 1951 werd te Wolfheze een kunstweideproefveld ingezaaid,
waarin 50 objecten waren opgenomen.1) Verreweg de meeste objecten bestonden uit
zeer eenvoudige mengsels van slechts één ras van een bepaalde grassoort, tezamen met
witte of rode klaver. Van onze voornaamste weidegrassen en de beide klavers was een
vertegenwoordigend ras van elk beschikbaar type opgenomen. Als basis voor vergelijkingwerd ook eenviertal rassenlijstmengsels indeproef opgenomen, terwijl van elke
uitgezaaide soort ook enkelerassen in monocultuur aanwezig waren. Elk object wasin
10-voud in de proef opgenomen. Gedurende 1951 werd het proefveld met rundvee en
schapen beweid om een goede zode te verkrijgen. Gedurende 1952 en 1953 werd uitsluitend gemaaid om de opbrengst en het verloop daarvan gedurende het seizoen te
kunnen bepalen. Dit maaien gebeurde volgens een schema, dat voor zover wij weten,
nog niet eerder werd toegepast. Begonnen werd in de loop van de maand April, zodra
een behoorlijk maaibaar gewas aanwezig was. De eerste keer werden van elk object
twee veldjes gemaaid, precies een week later devolgende tweeen zo vervolgens, totdat
na vierweken alletien veldjes van elk object gemaaid waren. De week daarop, dus vijf
weken na de eerste keer maaien, werden de twee eerstgemaaide veldjes voor de tweede
keer gemaaid en zo vervolgens gedurende het gehele groeiseizoen. Alle veldjes werden
achtereenvolgens steedsopnieuw navijfwekengemaaid enditmaaienwerd in de herfst
voortgezet, totdat er practisch niets meer te oogsten viel. Het maaien geschiedde elke
week opeenvastedag.
Uit elke bepaalde opbrengst, die dus behalve bij de eerste snede, gedurende vijf
weken was gegroeid, werd de gemiddelde groei per week berekend. Over elkeweek gedurende het geheleseizoen, uiteraard met uitzondering van deeersteweken,waren dus
vijf opbrengsten (in duplo) beschikbaar, die gemiddeld konden worden. Doordat de
groeiomstandigheden gedurende elkeweek hun invloed hadden uitgeoefend op eengewas vanverschillende ouderdom, geven degemiddelde weekopbrengsten een goed idee
*) Dit proefveld behoort tot een reeks proeven op het desbetreffende gebied, die door het I.V.R.O.,
C.I.L.O. en de C.R.O. gezamenlijk worden genomen.
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van de invloed die deze omstandigheden hadden. Het was zo mogelijk van elk object
een vrij nauwkeurige productiecurve over het gehele seizoen te tekenen. De groei gedurende deeersteweken van het seizoen werd berekend, door de opbrengst verkregen
bijhetmaaienindeeersteweek af tetrekkenvan die in detweedeweek,dieindetweede
van deopbrengst in de derde enz. Als begindatum van de groei werd aangenomen de
dag volgende op die, waarop de gemiddelde etmaaltemperatuur voor het laatst beneden 4°Cbleef.
In beidejaren werd in het voorjaar 30kg N per ha gegeven, terwijl steeds na elke
snede, behalve na de laatste in het seizoen, 20 kg N per ha werd toegediend. In 1952
werd een totale hoeveelheid van 110kgN per ha bereikt, in 1953van 130kg. Ondanks
dezevrijhogestikstofbemestingwerdengeenextreem hogeopbrengsten verkregen. Dit
was op de hooggelegen, droogtegevoelige zandgrond, waarop het proefveld was aangelegd, ook niet te verwachten.
Dit proefveld heeft in menig opzicht vele en interessante resultaten opgeleverd.
Doordat van de diverse soorten ook enkele typen in monocultuur waren uitgezaaid
bleek het o.a. mogelijk na te gaan, welke invloed witte klaver kan hebben op de productie, zowel wat betreft over het seizoen in totaal als wat betreft deverdeling over het
seizoen.
INVLOEDVANDEWITTEKLAVEROPDETOTALEJAAROPBRENGST

De totale opbrengsten per seizoen van dezelfde grasobjecten met en zonder witte
klaver zijn samengevat intabel 21.
Tabel 21. Jaaropbrengst aan droge stof van verschillende grassoorten en -typen, gezaaid met en
zonder witte klaver
Total yield of dry matter per year of different grass species and-types sown with and without
white clover
Droge stof in kg/a
Dry matter in kgja

Verhoudingscijfers
Relative figures
1953

1952

1952

Object
Object

Sä

'si

î S

* S

£ S

Engels raaigras hooitype .
Perennial rye grass hay type
Engelsraaigras weidetype .
Perennial rye grass pasture
type
Beemdlangbloem hooitype.
Meadow fescue hay type
Beemdlangbloem weidetype
Meadow fescue pasture type
Timothee hooitype . . . .
Timothy hay type
Timothee weidetype . . .
Timothy pasture type
Kropaar handelszaad . . .
Cocksfoot commercial seed
Kropaar selectie
Cocksfoot bred strain
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52,6 i 72,4

67,2

81,9

45,1 I 64,8 ; 56,4 | 73,3
55,2

74,3

72,8

55,2

76,0

57,7

75,7

56,1

74,6

72.8 j 84,4
!
75.9 j 84,0
I

58,9
57,0

74,6
67,0

85,4

69,5 j 76,1
66.2 | 79,2
63.3 | 73,1

100

138

100

122

100

144

100

130

100

135

100

117

100

138

100

116

100

131

100

111

100

133

100

109

100

127

100

120

100

118

100

115

De witte klaver heeft ondanks de reeds hoge N-bemesting, vooral in 1952 de jaaropbrengst aan droge stof aanzienlijk verhoogd. In 1953 was de invloed van de witte
klaver geringer, hoewelnog duidelijk aanwezig.Hierop wordt nog teruggekomen.
INVLOED VAN DE WITTE KLAVER OP DE OPBRENGST IN DE ZOMERMAANDEN

In tegenstelling tot demeestegrassen, diezichgedurendevoorjaar envoorzomer het
beste ontwikkelen, vertoont witte klaver een gunstiger ontwikkeling gedurende de
zomermaanden. Er mag dan ook verwacht worden, dat de opbrengst gedurende de
zomermaanden nog gunstiger door de witte klaver wordt beïnvloed dan de opbrengst
over het gehele seizoen. Zoals uit tabel 22 blijkt was dit in 1952 ook inderdaad het
geval,behalvebij deselectievan kropaar.
Tabel 22. Opbrengst aan droge stof in de eerste zomermaanden van verschillende grassoorten en
-typen, gezaaidmet enzonder witte klaver
Dry matteryield in the first summermonths of different grassspecies and-typessown with
andwithout white dover
V e r h o u d i ngscijf e r s
Relativ » figures

D r o g e stof in k g / h a
Dry matter in kgjha
1952
(17/6-11/8)

1953
(16/6-10/8)

ce
-G

Object
Object

^

fi Ü

3-a
V <u

il
•si
Engels raaigras hooitype .
Perennial rye grass hay type
Engels raaigras weidetype .
Perennial rye grass pasture
type
Beemdlangbloem hooitype.
Meadow fescue hay type
Beemdlangbloem weidetype
Meadow fescue pasture type
Timothee hooitype . . . .
Timothy hay type
Timothee weidetype . . .
Timothy pasture type
Kropaar handelszaad . . .
Cocksfoot commercial seed
Kropaar selectie
Cocksfoot bred strain

ce
-G

"bc
V

•o
V

(S g

3 's
« - • =

"S"!
« -c:

1953

19 5 2

V

^

jtf

a

-* ~§
V m

il
V

3

ir-

-G

"ta

bc

bß

p fc.

m

-^
Sï *

iO

S a
3-S
•u ^

'~
ci 5

'si

"••a

11

X/ *->

si

14
81

es

14
SI

E1

V

(rt »
m ^

'$t
+J - c

<L> S

-ï

Ä

tu

> fe

d g

3 "s

v ^

Sa

Ë'1

14
S'§

10,3

18,0

18,3

23,0

100

175

100

126

8,7

15,2

16,3

19,8

100

175

100

121

12,9

20,4

21,1

25,2

100

158

100

119

12,5

22,1

22,2

24,8

100

177

100

112

14,8

22,9

20,6

22,9

100

155

100

111

13,8

21,6

18,7

19,6

100

157

100

105

14,0

19,0

20,6

24,6

100

136

100

119

15,0

17,4

20,7

23,5

100

116

100

114

0J "S

Op het type grond waarop dit proefveld werd aangelegd, laat de graslandproductie
vooral indeeerstezomermaanden over het algemeen veeltewensen over. Witte klaver
inhet bestand blijkt onder dergelijke omstandigheden welzeerwaardevol tezijn.
In 1953was ook in deeerstezomermaanden het effect van deingezaaide witte klaver
veelgeringer. De oorzaak hiervan blijkt duidelijk, wanneer men de botanische samenstelling beziet.
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DE BOTANISCHE SAMENSTELLING

Van alle veldjes werden in beidejaren zowel van de eerste als van de vijfde snede
monsters genomen voor botanisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn
voor zover het de hier ter sprake gebrachte objecten en de witte klaver betreft samengevat intabel23.
Tabel 23. Gehalten aan witte klaver van veldjes met verschillende grassoorten en -typen, gezaaid
met en zonder witte klaver
Percentage of white dover in plots of different grass species and -types, sown with and
without white dover
1952

Object
Object

Engels raaigras hooitype .
Perennial rye grass hay type
Engels raaigras weidetype .
Perennial rye grass pasture
type
Beemdlangbloem hooitype.
Meadow fescue hay type
Beemdlangbloem weidetype
Meadow fescuepasture type
Timothee hooitype . . . .
Timothv hav type
Timothee weidetype . . .
Timothy pasture type
Kropaar handelszaad . . .
Cocksfoot commercial seed
Kropaar selectie
Cocksfoot bred strain

1953

Geen witte klaver \ AVcl witte klaver
gezaaid
gezaaid
A"7< white dover
Sown with white dove
sown
5 kgjha

Geen witte klaver 1 Wel witte klaver
gezaaid
|
tiezaaid
\o white dover
!Sown with white dove
sown
!
5 kgjha

2

9

16

31

9

32

15

45

1

7

22

34

9

27

14

37

3

20

23

35

16

43

16

42

4

22

27

42

20

45

i7

48

5

22

27

38

13

40

8

34

7

24

33

40

12

38

8

36

+

4

11

14

4

16

7

17

+

3

16

19

5

18

6

19

In het voorjaar van 1952 bleek er al iets witte klaver voor te komen in de veldjes
waar deze soort niet werd gezaaid. Waar de witte klaver wel was gezaaid bleek ze een
aanzienlijk gedeeltevan het bestand uit temaken. Alleen bij de kropaarobjecten en bij
het hooitype van Engels raaigras had deingezaaide witte klaver blijkbaar minder kans
gekregen om zich behoorlijk te ontwikkelen. Wat de kropaar betreft isdit verschijnsel
op meerdere proefvelden en op practijkpercelen waargenomen, vooral als evenveel of
meer zaad van deze soort werd gebruikt als op dit proefveld (20 kg per ha). Ook in de
literatuur, vooral van Amerikaanse zijde, komt men veel de opmerking tegen, dat de
hoeveelheid zaad van kropaar vooral niet te groot mag worden genomen, indien men
naast dezesoort ook andere soorten envooral witteklaver inhet bestand wil hebben.
Tegenheteindevan hetgroeiseizoen 1952wasdesituatiereedsgeheel anders. Vooral
op de veldjes van beemdlangbloem en timothee waar geen witte klaver werd gezaaid,
maakte deze soort toch al een aanzienlijk deel van het bestand uit. Een ongeveer hiermee overeenkomende situatie trad op in het voorjaar van 1953. Opvallend is echter,
dat het klavergehaltedaar waar deklaverwelwerd ingezaaid,indatvoorjaar bijbeemdlangbloem en timothee lager was dan daar waar de witte klaver niet werd ingezaaid.
Aan het einde van het seizoen 1953was op de objecten waar de klaver niet werd ingezaaid het klavergehalte evenhoogofhogerdan daar waar zewel wasingezaaid. Min of
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meer een uitzondering vormen de beide typen van Engels raaigras. Bij de kropaarobjecten was het gehalte in verhouding steeds laag. Gezien deze resultaten van het
botanisch onderzoek is het begrijpelijk, dat de ingezaaide witte klaver in 1953 nog
slechts eengeringeinvloed had opde opbrengst.
Het zal eerder verwondering wekken, dat er nog een niet te verwaarlozen positieve
invloed aanwezig was bij zulke hoge klavergehalten op de veldjes, waar de klaver niet
werd ingezaaid. Hiervoor isechter weleenverklaring tegeven.
De oppervlakte van het voor de proef beschikbare terrein stond niet toe, dat tussen
de veldjes beschermingsstroken werden gelegd. Naarmate het proefveld langer lag,
begon de witte klaver vanuit de veldjes waar zewas gezaaid, door middel van de uitlopers steeds sterker binnen te dringen in de veldjes, waar ze niet was gezaaid. Vooral
in 1953 was het zeer opvallend, dat de binnengedrongen klaver een veel vitaler en
frisser indruk maakte dan op de veldjes waar ze was gezaaid. In de objecten waar de
klaver niet was gezaaid groeide ze vlot en weelderig en ondanks de vrij hoge stikstofbemestingwasduidelijk tezien,dat hetgrasnogsterk profiteerde vandedoorde klaver
geproduceerde stikstof. Opdezeveldjes kwamdeklaver echter zeer pleksgewijs en dan
vooral aan deranden voor. Opdiegedeeltenvan develdjes waar deklaver nogniet was
doorgedrongen groeide het grasduidelijk minder.
Opdeveldjes waar deklaver wekwasingezaaid maaktezeweliswaar eenveel minder
vitaleindruk en was de groei van de klaver geringer, maar zestond regelmatig over de
veldjes verdeeld en het gras profiteerde duidelijk van de geproduceerde stikstof. De
botanische monsters werden zorgvuldig gelijkmatig over de gehele veldjes genomen.
De sterke groei van de klaver daar waar ze niet was gezaaid, gecombineerd met de
minder sterke groei van het gras daar waar de klaver nog niet was binnengedrongen,
zijn er de oorzaak van, dat procentueel de klaver in gelijke of zelfs hogere mate voorkwam in het bestand van de veldjes waar ze niet werd gezaaid dan in het bestand van
develdjes waar zewel werd gezaaid. Doordat opdezelaatste veldjes alhet gras van de
klaverstikstof kon profiteren, was de opbrengst daarvan uiteindelijk hoger dan van de
veldjes waar de klaver slechts plaatselijk voorkwam, ook alwaszedaar vitaler.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het niet alleen van belang is een behoorlijk percentage klaver inhet bestand te hebben, maar dezeklaver dient ook regelmatig tussen het
gras te zijn verdeeld. Men kan dit ook dikwijls op praktijkpercelen waarnemen. Wanneer deklaver daarin pleksgewijs voorkomt zijn deverschillen in grasgroeiinen buiten
deklaverplekken somszeer opvallend.
Van belang lijkt ons ook de reeds beschreven waarneming, dat de binnengedrongen
klaver een zeer vitale en gezondeindruk maakte, terwijl daar waar zewasingezaaid en
reeds een paarjaar had gestaan, de indruk veel minder gunstig was. Ook inde practijk
ziet men dikwijls, dat de klaver het kort na de inzaai zeer goed doet, maar dat ze na
enkelejaren steeds minder vitaalwordt om ten slottezelfs geheel of bijna geheel te verdwijnen. Omtrent de oorzaak hiervan kunnen wij helaas niets positiefs zeggen, maar
hetiszeker verantwoord omaan hetverschijnsel alleaandacht te besteden.
Behalve de regelmatige verdeling van de klaver in het bestand zal ongetwijfeld ook
nog een andere factor verantwoordelijk dienen te worden gesteld voor de hogere opbrengst in 1953 van de veldjes waar de klaver werd gezaaid. Hetzij door afgifte van
stikstof door de klaver in 1952,hetzij door het vergaan in 1953van dewortelresten van
de in 1952gegroeide klaver trad in 1953een nawerking op van de klavergroei in 1952.
Dit blijkt duidelijk uit fig. 19. Fig. 19A toont nogmaals overtuigend de grote invloed
die klaver kan hebben op de droge-stof-opbrengst. Door 10% meer klaver in het bestand werd dejaaropbrengst aan drogestof met bijna 1000 kg per ha verhoogd. Opvallend is ook, dat het blijkens de figuur weinig of geen verschil maakte of de klaver
tezamen met uiteenlopende typen van Engels raaigras, beemdlangbloem of timothee
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FIG. 19. De invloed van witte klaver op de droge stofopbrengst van jong grasland
The influence of white dover on the yield of dry matter of young grassland
• Engels raaigras beemdlangbloem en timothee gezaaid zonder klaver
Perennial rye grass, meadow fescue and timothy sown without clover
X Idem, gezaaid met 5 kg witte klaver per ha
Idem, sown with 5 kg white clover per ha
O Kropaar, gezaaid zonder klaver
Cocksfoot, sown without clover
A Idem, gezaaid met 5 kg witte klaver per ha
Idem, sown with 5 kg white clover per ha
N.B. De bovenste lijn in fig. B is foutief getekend en dient iets minder steil te verlopen.
The slope of the upper line of figure B should be less steep

was uitgezaaid. Kropaar echter maakte een uitzondering. Van deze soort was de opbrengst aan droge stof hoger dan op grond van het klavergehalte van het bestand kan
worden vermoed. Dit valt niet te verwonderen op deze droogtegevoelige grond. Uit
rig. 19Bblijkt, dat de situatie in 1953geheel anders was. Dezefiguurwijst heelsterk op
een nawerking van het hoge klavergehalte in 1952op die veldjes, waar de klaver werd
ingezaaid. Dat dit echter nietdeenigefactor isblijkt uit de figuren 19Cen 19D.Deopbrengsten in 1953 uitgezet tegen de klavergehalten in 1952geven geen rechte lijn. Wel
echter wanneer ze worden uitgezet tegen het gemiddelde klavergehalte van 1952 en
1953. Dit wijst er op, dat wel degelijk, zoals boven reeds gezegd, ook de klavergroei in
1953 en de aard daarvan een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de opbrengstverhoudingen in 1953. Wegens het afwijkende karakter van kropaar zijn de

I
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punten betreffende dezesoort nietinaanmerking genomen bij het trekken der lijnen.
De vraag dringt zich op, hoe deze nawerking van de klaver tot stand is gekomen;
door afgifte van stikstof aan de grond in het voorgaandejaar of door het vergaan van
de wortelresten van de in het voorgaande jaar gegroeide klaver. Ook omtrent deze
vraag geven de op dit proefveld verkregen cijfers enige aanwijzing. Daartoe isin tabel
24 voor verschillende gedeelten van het groeiseizoen de opbrengst in 1953 van de
veldjes waar de klaver werd ingezaaid, aangegeven in procenten van de opbrengst van
develdjes waar deklaver nietwerd gezaaid.
Tabel 24. De opbrengst aan droge stof in de verschillende gedeelten van het groeiseizoen van 1953
van de veldjes waar klaver werd gezaaid in procenten van die van de veldjes waar deze
soort niet werd gezaaid
Theyield of dry matter in the differentparts of the growing seasonof 1953of theplots
where whiteclover was sown aspercentages of theyield of theplots where thisspecies was
not sown
Object
Object

Engels raaigras hooitype .
Perennial rye grass hay type
Engelsraaigras weidetype .
Perennial rye grass pasture
type
Beemdlangbloem hooitype.
Meadow fescue hay type
Beemdlangbloem weidetype
Meadow fescue pasture type
Timothee hooitype . . . .
Timothy hay type
Timothee weidetype . . .
Timothy pasture type
Kropaar handelszaad . . .
Cocksfoot commercial seed
Kropaarselectie
Cocksfoot bred strain
Gemiddeld Average . . .

Voorjaar
Spring

-22/4

23/4-18/5 19/5-15/6 16/6-13/7 14/7-10/8 11/8-7/9

8/9-5/10 6/10-9/11

163

122

103

121

129

122

121

108

225

132

119

119

124

130

134

126

172

105

122

119

120

119

110

100

168

113

106

107

117

121

116

113

162

103

97

114

109

112

111

116

142

110

111

106

104

103

107

110

143

117

110

117

122

115

130

131

140

115

113

114

114

111

119

116

164

115

110

115

117

117

119

115

Een zeer sterk effect trad op vroeg in het voorjaar. Daarna nam het snel en sterk af
om in de zomermaanden, wanneer de klaver beter gaat groeien, weer de tendens te
hebben ietsgroter te worden.
Dit wijst er op, dat op de met klaver ingezaaide veldjes vroeg in het voorjaar een
belangrijk groterehoeveelheid stikstof invoorraad was.Zowelafgifte vanstikstof door
de klaver als ook het vergaan van afgestorven worteldelen der klaver in de vorige zomer kunnen hiervan de oorzaak zijn. Het vergaan van wortelresten zal ongetwijfeld in
het voorjaar doorgaan, vooralwanneer naast voldoencevochtigheid degrond warmer
begint te worden. Dat het effect daarentegen zo snel afneemt naarmate het voorjaar
vordert, wijst indie richting,dat afscheiding door degroeiende klaver een belangrijker
stikstofbron is dan het vergaan van wortelresten. Ook in de literatuur vindt men vele
aanwijzingen indeze richting.
Dat het effect in de zomermaanden weer de tendens heeft groter te worden wijst op
dereedseerdergenoemde gunstigeinvloedvandebetere klaververdeling inhet bestand
waar dewitteklaver werd gezaaid.
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The influenceof white clover on the yield
of leys during the summer
On a big trial field different types of perennial rye grass, meadow fescue, timothy
and cocksfoot were sown with and without white clover among other things. The trial
was sown in the spring of 1951 without a cover crop and during the first year grazed
with dairy cattle and sheep. A dry and rather poor sandy soil was used. During the
second and third year theyield wasestimated bymowing everyfiveweeks.
Inthesecond year thewhiteclover had averyfavourable influence onthedry matter
yield (table 21).Especially during the first summermonths of this year the difference in
yield between the plots sown with and without white clover was very great (table 22).
In the third year the difference was much smaller. This was caused by the fact that the
white clover crept into the plots where it was not sown. On these last plots the clover
was much more vital and healthy, but it growed in spots. Samples for botanical analysisweretaken regularly over each plot. It was found that thepercentage of clover on
the plots where it was not sown was nearly as high as on the plots where it was sown
(table23).
Nevertheless the sown clover had a favourable influence on the yield. The reason is
that the sown clover was distributed over thewholeplot and allthegrass was favoured
by the nitrogen from the clover. On theplotswhere it was not sown the clover growed
in spots and onlypart ofthegrass had profit ofitsnitrogen. Alltheplotswere fertilized
with 30kgpureN per ha in spring and 20kgpure N after each cut, yettheeffect of the
clover on the growth of the grass could be seen clearly, especially on the plots where
theclover wasnot sown.
From fig. 19can beseenthat besides oftheregular distribution of thecloverin 1953,
there was also an after-effect of the clover grown in 1952. Table 24 shows that especially in the early spring the effect was great. This makes it likely that release of nitrogen to the soil bythe clover grown in the year before plays the most important part
inthis respect.
DE STIKSTOFBEMESTING EN DE AANWENDINGSTIJD
VAN STIKSTOF BIJ DE GRASZAADTEELT
with summary
A . E V E R S en A . S O N N E V E L D

INLEIDING

Bij de stikstofbemesting van onze landbouwgewassen doen zich, naast de kwestie
hoeveel er moet worden gegeven, nog verschillende andere vragen voor. Enkele der
voornaamste hiervan, waaraan de laatste tijd nogal wat aandacht is besteed, zijn de
volgende:
a. Moet de stikstofbemesting in één keer worden verstrekt of kan dezebeter in enkele
giften onderverdeeld worden?
b. Opwelk(e)tijdstip(pen) moet(en) dezehoeveelheid(heden) worden toegediend?
LEHR en ROSANOW (1) komen tot deconclusie, dat het logisch isdeaanwending van
meststoffen aan tepassen aan het groeirhythme endezichwijzigende behoeften van de
plant, door de toe te dienen meststof in porties te verdelen en deze op bepaalde tijdstippen, afhankelijk van het groeitempo, toe te dienen. Zij achten dit, vooral bij een
hoog opgevoerde bemesting, van belang.
VAN DOBBEN (2)heeft op dit gebied onderzoek verricht bij wintergranen. Het is hem
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gebleken dat hier stikstof in het najaar minder rendement geeft. Een gift vroeg in het
voorjaar (Maart) bevordert de uitstoeling, terwijl een late overbemesting (April, Mei)
het aantal korrels per aar en het 1000-korrelgewicht kan verhogen. Een wintergraan,
dat in het vroege voorjaar reeds voldoende stikstof ter beschikking heeft, kan een gilt
nog zeer laat in het voorjaar volledig rendabel maken, wat betreft de korrelopbrengst.
Een gedeeldegift wint hetzelfs vaneengift ineens.
Een zeer late overbemesting bij wintertarwe tijdens de bloei (begin Juni) heeft nog
een gunstige invloed op het 1000-korrelgewicht en kan de korrelopbrengst nog aanzienlijk verhogen.
Het idee, om de stikstofgiften zo over de groeiperiode te verdelen, dat het gewas
steeds overvoldoende stikstof beschikken kan, lijkt hier goede resultaten opte leveren.
STIKSTOFBEMESTING EN -AANWENDINGSTIJDEN BIJ DE GRASZAADTEELT

Grassen, die voor zaad worden geteeld, staan - behalve de éénjarige - lang op het
veld. Practisch alle grassen moeten vroeg gezaaid worden, hetgeen in de practijk neerkomt op voorjaarszaai onder dekvrucht. Enkele grassen, nl. Engels en Italiaans raaigras,timotheeenruwbeemdgras,dieinhetjeugdstadium- althans bovengronds - snel
groeien en ook uitstoelen, kunnen eventueel ook indenazomer worden gezaaid en dan
liefst niet later dan indemaand Augustus.
Bij de graszaadteelt moet men aansturen op het bereiken van een voldoende ontwikkeling van het gewas voor dewinter. Als het gras tefijnen teweinig ontwikkeld de
winter ingaat, dan zal het in het oogstjaar niet voldoende doorschieten d.w.z. weinig
fertiele spruiten (halmen) maken en dus weinig zaad opleveren. Vroeg zaaien is hier
dus van doorslaggevende betekenis. Dit houdt in, dat deze gewassen bij voorjaarszaai
15-17 en bij nazomerzaai 10-12 maanden op het veld staan, alvorens de eerste oogst
plaats vindt.
Bij een dergelijke langegroeiperiode ishet ideevan een verdeling der meststofgiften,
om hierdoor tot een doeltreffende en harmonieuze voeding te geraken, aantrekkelijk.
Dit geldt speciaal voor de stikstofbemesting. Hiermede wil niet gezegd zijn, dat bemesting met P a 0 5 of K.20minder belangrijk is,maar tot dusverre heeft depractijk hier
weinig of geen moeilijkheden mee. Men gaat hier af op de resultaten der grondanalyse
enzorgtvooreenroyalebodemvoorraad volgensdezelfde maatstaven als mendat voor
granen zou doen, waardoor devoorziening van de plant met dezevoedingsstoffen vermoedelijk welgewaarborgd is.
Met de stikstofbemesting ligt het veel moeilijker. Er zijn wel „krachtige" gronden
aan te wijzen, waar de stikstofvoorziening van de plant - door bacteriewerking of
anderszins - voldoende is, maar dat iseen uitzondering. De meeste gronden zijn stikstofarm, terwijl het gras - vooral voor de zaadproductie - scherp op stikstof reageert.
In depractijk hoort men wel zeggen: ,,De stikstof moet het zaad geven." Het komt er
dus opaan destikstofzak krachtig,maar ook met verstand, aan te spreken.
Hierbij doet zich de vraag voor, hoeveel stikstof er moet worden gestrooid en wanneer zulksdient te geschieden.
De practijk maakt onderscheid tussen de stikstofbemesting in de nazomer (of de
herfst) van hetjaar van inzaai en een stikstofbemesting in het voorjaar van het eerste
oogstjaar. Bij een meerjarige teelt komen hier nog bij de stikstofbemestingen direct na
deeerste oogst, inhetvoorjaar van het tweedeoogstjaar etc.
De reeds genoemde, indejeugd snel groeiende grassen hebben over het algemeen in
het jaar van inzaai geen stikstof nodig, daar zij vermoedelijk voldoende hebben aan
hetgeen de dekvrucht - of bij nazomerzaai de voorvrucht - heeft overgelaten, om de
gewenste ontwikkeling voor de winter te bereiken. Deze in de practijk verkregen er91

varing is door een enkele proef met Engels raaigras en timothee wel bevestigd, alhoewelhet experiment metEngels raaigras hooitypetoch nogwelenigegunstigereactie op
eenstikstofbemestingindenazomer teziengaf(tabel25).Het aantal genomen proeven
isechter nogverrevanvoldoende om hierover eendefinitief oordeel tekunnen hebben.
Met ruw beemdgras b.v.isnog nooit eendergelijke proef inNederland genomen.
Tabel 25. De invloed van stikstofgiften verstrekt in de herfst van het jaar van inzaai op de zaadopbrengst van enkele grassen (verhoudingscijfers)
Effect of N-amounts applied in the autumn of the sowing year on the seedyield of some
grasses (relative figures)
Proef nr
Experiment nr
N kg/ha in de herfst
N kgjha applied
in the autumn
100 = . . . k g z a a d / h a

0
10
20
30
40
50
60
70
80

CI 984
Engels raaigras
Lolium perenne

C I 981

CI 982

B.B. 1

Timothee w.t.
Phleum pratense
pasture type

Kropaar
selectie
Dactylis
glomerata
bred strain

Roodzwenk
uitloper vorm.
Fesluca rubra
creeping
886

h.i.
commercialseed

laat h.t.
late hay type

w.t.
pasture type

1289

1062

901

444

1350

100
101
98

100
104
105

100
95
98

100
102
98

100

101

-

106

108

107

-

-

-

-

103

-

-

100

-

-

-

104

_

125
115

De aanvankelijk langzamer groeiende grassen als kropaar, veldbeemdgras, beemdlangbloem, rood zwenkgras, fijnbladig schapengras, hard zwenkgras etc., die in het
voorjaar gezaaid moeten worden, reageren echter gunstig op een flinke stikstofgift
(30à 60kgN/ha) na het ruimen van de dekvrucht. Een optimale ontwikkeling voor de
winter wordt hier dus blijkbaar niet alleen door vroeg zaaien, maar ook door een stikstofgift indehand gewerkt. Tijdig zaaien isechter primair; voor allegrassen geldt, dat
hetverzuimvantelaat zaaiennimmer door eenstikstofbemestingkanworden goedgemaakt. In tabel 25hebbenwij deresultaten van onzeproeven met stikstofbemesting in
de nazomer (herfst) van hetjaar van zaaien samengevat. Uit deze tabel blijkt, dat de
reactie van Engels raaigras handelszaad en weidetype en van timothee gering en onregelmatig was en die van Engels raaigras hooitype gering, maar regelmatig. Rood
zwenkgras enkropaar vertoonden eenuitgesproken reactie.
De meeste grassen reageren in hun zaadopbrengst gunstig op hoge stikstofgiften in
het voorjaar. In depractijk worden dete gevenhoeveelheden gebaseerd op de stikstofbemesting, die men onder dezelfde omstandigheden aan tarwe (of op zandgrond aan
haver) zou geven. Bij de meeste grassen geeft men evenveel,soms ook wel aanzienlijk
meer. Engels raaigras weidetype b.v. krijgt 50en kropaar 30kg N/ha meer dan tarwe.
Men dient echter ook rekening te houden met de legering. De raaigrassen en ruw
beemdgras moeten na de bloei beslist zwaar legeren om een maximale opbrengst op te
leveren. Men maakt hier niet gauw ongelukken door eentezwarestikstofbemesting.
Demeeste andere grassen mogen echter niet vroeg tegen de grond gaan, daar zware
legeringhierzeer nadelig kan zijn voor opbrengst en kwaliteit.
Sommige grassen zoals kropaar en beemdlangbloem legeren niet zo gemakkelijk,
zodat ze meer stikstof kunnen verdragen dan de grassen die wel gemakkelijk legeren,
zoals timothee en vooral kruipend struisgras. Bij deze laatste soorten moet men voorzichtig zijn.
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Zaad kg/ha
120,— Seed

Engels raaigras
Lolium
perenne

100=1621kgƒha

100= 1010kg/ha

100= 813 kg/ha
g/h

1000 k. gew.
120 l— WOO-grain weighf
Cl
110

100

—B
100=1.893 grs

aren/m
110, _ fertile

100= 1,757grs

100= l,470grs

tillers

100=2020aren/m' :

In tabel 26geven wij een samenvatting van de resultaten
van onzeproeven met stikstofhoeveelheden, verstrekt vroeg
in het voorjaar van het eerste
en het tweedeoogstjaar. Uit de
cijfers blijkt, dat de grassen
flinkestikstofgiften inhetvoorjaar rendabel kunnen maken
en dat deze giften voor het
tweedeoogstjaar hoger kunnen
100=33korrels/aa
zijn.
Wefdetype
Pastu
type
Indepractijk dientmenvoor
elkjaar, dat het gewas langer
ift met 20 à 50 kg N/ha te verhogen, afhankelijk
rondbewerking na de oogst. Hiermede zijn echter
100=1663aren/m'

Korrels/aar
130r - Kernels/fertile tiller

100= 42 korrels/aar
Handelszaad
Ccmmercîa! seed

FIG. 20.
Zaadopbrengsten,
1000-korrelgewichten, aren per m 2 en korrels per
aar van een stikstof- aanwendingstijdenproef met de zaadteelt van
Engels raaigras handelszaad, hooitype en weidetype (tweede oogst,
1952)
Seedyields, 1000-grain weights, numbers offertile tillers per square metre
and numbers of kernels per fertile
tiller of afieldexperiment with several
dates of N-application with the seed
production of Lolium perenne commercial seed, hay type and pasture
type (second yield, 1952)
B ^ 90 kgN'ha vroeg in het voorjaar (early in the spring) 28
Febr. '52
Bj, --•- id. + 40 kgN/ha nahet schieten (after earformation)
C ^ 90 kg N/ha laat in; het voorjaar (late in thespring) 8April
'52
Q ---- id. + 40kgN/ha nahet schieten (after earformation)

Hooltype
Hay type

te velde staat, de voor jaarsstikstofj
van de grassoort en de toegepaste j
nogzeer weinig proeven genomen.

AANWENDINGSTIJDEN VAN STIKSTOF OP ENGELS RAAIGRAS

Er wordt over het algemeen geadviseerd de voorjaarsstikstof in één keer vroeg in .
het voorjaar testrooien en zoals uittabel 26mogeblijken, met goede resultaten.
Wij hebben bij Engels raaigras handelszaad, hooitype en weidetype enkele proeven
genomen metgedeeldestikstofgiften en hierbij enigeervaring opgedaan met de volgendetoedieningstijden:
A = 32,5 kgN op 10 Oct. + 32,5kgNvroegin het voorjaar (eind Febr.)
A1 = 32,5kgN op 10Oct. + 32,5kg Nvroeg inhet voorjaar (eind Febr.)
-+- 40kgN na het schieten (h.z. medio Mei, h.t. 11/12Juni enw.t. 16/17Juni)
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F I G . 21.
Zaadopbrengsten, 1000-korrelgewichten, aren per m 2 en korrels per aar van
een stikstofaanwendingstijdenproef met
de zaadteelt van Engels raaigras hooitype en weidetype (eerste oogst, 1953)
Seedyields, 1000-grain weights, numbers
of fertile tillers per square metre and
number of kernels per fertile tiller of a
field experiment with several dates of Napplieation with the seed production of
Lolium perennehay type andpasture type
( first yield, 1953)
A -= 32£ kg N/ha in de herfst (in the
autumn) 10Oct. '52 + 3 2 | kg N/
ha vroeg in het voorjaar (early in
the spring) 20 Febr. '53
Ai = id. + 40 kg N/ha na het schieten
(after earformation)
B = 65 kg N/ha vroeg in het voorjaar
(early in the spring) 20 Febr. '53
Bj = id. + 40 kg N/ha na het schieten
(after earformation)
C = 65 kg N/ha laat in het voorjaar
(late in the spring) 7 April '53.
Q = id. + 40 kg N/ha na het schieten
(after earformation)

raaigras
perenne

100= 80/, kg/ha
1000 k. gew.
'
1000-grain weight
110
Al

1,490grs
arer /m
110 |— fertile

Br
C
Ci

65c.q. 90kg N vroeg in het
voorjaar (eind Febr.)
65c.q. 90kg N vroeg in het
voorjaar (eind Febr.) -f- 40
kgN na het schieten
65 c.q. 90 kg N laat in het
voorjaar (begin April)
65 c.q. 90 kg N laat in het
voorjaar (begin April) + 40
kgNna het schieten.

100= 1.455grs

tillers

A
100

Ài^V,

\ ^

Bl

90

UU

B

100=789kg/ha

^ . S
M'

—

100= 1958aren/m
Korrels/aar
130,—Kernels/fertile

100= 2075aren/m
n/rr
CI

tiller

100= 27,6 korrels/aar
Hooitype

100=26korrels/aa
Weidetype

Hay type
Van de resultaten dezer proePasture
type
ven, die reeds elderswerden gepubliceerd (3,4), wordt indefig.20en21eengraphisch voorgestelde samenvatting gegeven,waarin behalvedezaadopbrengsten ook enkeleresultaten der oogstanalyse, nl. het
1000-korrelgewicht,hetaantalarenperm2enhetaantal korrelsperaar,zijnopgenomen.

Uitfig.20 blijkt, dat de vroegegift gunstig werkt op het aantal aren, dat de late gift
het 1000-korrelgewicht en het aantal koreels per aar gunstig beïnvloedt en dat de zeer
late overbemesting wederom het 1000-korrelgewichtverhoogt en bij het weidetype ook
nog het aantal korrels per aar.
Uit de resultaten van het andere proefveld - weergegeven infig.21,waarin ook nog
een toedieningstijd in de herfst was opgenomen - blijkt hetzelfde. Hier heeft de herfststikstof het aantal aren bij het hooitype nog gunstig beïnvloed. Daar wij de hoogste
zaadopbrengst mogen verwachten, als de oogstcomponenten (aantal aren/m2, 1000korrelgewicht en aantal korrels per aar) optimaal zijn, zullen in een volgende proefde
objecten: vroege stikstof + late stikstof, benevens vroege stikstof + late stikstof +
eenoverbemesting nahet schieten(zeerlatestikstof) worden opgenomen.
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AANWENDINGSTUDEN VAN STIKSTOF OP UITLOPERVORMEND ROOD ZWENKGRAS

Roodzwenk is een in hetjeugdstadium langzaam groeiend gras, dat in het voorjaar
onder een dekvrucht wordt uitgezaaid. Zoals reeds werd opgemerkt en ook reeds uit
een enkele proef is gebleken (tabel 25), is het gewenst, zo spoedig mogelijk na het
ruimen van de dekvrucht een stikstofbemesting te geven om een optimale ontwikkelingvoor dewinter te bevorderen. De hoogte van dezegift hangt in de practijk o.m. af
van destand van hetjongegewasenvarieert van 30-100kg N/ha.
Overdevoorjaarsbemesting met stikstof zijn depractici het niet geheelmet elkander
eens. Men is er wel van overtuigd, dat een te zwaar, vroeg legerend bestand nadelig is
voor dezaadopbrengst en de kwaliteit van het zaad. Men vreest dan licht en „voddig"
zaad te verkrijgen, wat vooral bij export naar die landen, diezeer hoge kwaliteitseisen
stellen, eennadeelis.
Sommigen willen het accent leggen op de herfstbemesting en in het voorjaar niet
meer strooien dan §deel van hetgeen men onder dezelfde omstandigheden aan eengewashaver zou geven.
Anderen beweren, dat men met een dergelijke lichte voorjaarsbemesting geen volle
oogst kan krijgen en voelen meer voor een matige bemesting in de herfst en een voorjaarsbemesting gelijk aan dievan een gewastarwe.
Ten einde hierover enigemeerdere oriëntatie te krijgen, werden door ons de volgende proeven genomen.
In de Brabantse Biesbosch - een gebied, waar men veel ervaring heeft met de zaadteelt van ditgewas- werdenin het seizoen 1952/53opeenpractijkperceel van een landbouwer, dietotaal 100kgN/ha geeft, devolgende objecten uitgezet (indrievoud):
1. 100 H = 100 kg N/ha op 10 September 1952,
2. f H + i V.vr. = 66| kg N op 10 September 1952 + 33f kg N op 8 Maart 1953,
3. i H + f V.vr. = 33^ kg N op 10 September 1952 + 6 6 | kg N op 8Maart 1953,
4. 100 V.vr. = 100 kg N op 8 Maart 1953,
5. \ V.vr. + \ V.lt = 50 kg N op 8 Maart 1953 + 50 kg N op 12 April 1953,
6. 100 V.lt. = 100 kg N op 12 April 1953.
H = gift in de herfst (10 September 1952),
V.vr. = vroege voorjaarsgift (8 Maart 1953),
V.lt. = late voorjaarsgift (12 April 1953).
Alle stikstof werd gegeven als kalkammonsalpeter. Het rood zwenkgras was in het
voorjaar van 1952uitgezaaid ondervlasopeenrijenafstand van 33cm.
In het seizoen 1953/54 werd deze proef op een naburig bedrijf herhaald, ditmaal in
een gewas, dat op een rijenafstand van 25cm stond, terwijl de herfstgift wat vroeger op 15 Augustus 1953 - werd verstrekt. De overige giften werden vrijwel op dezelfde
data toegediend.
De resultaten van deze proeven worden in fig. 22 graphisch voorgesteld. In deze
figuren zijn, behalve de zaadopbrengsten, ook enkele resultaten der oogstanalyse, nl.
het 1000-korrelgewicht, het aantal pluimen per m2en het aantal korrels per pluim, opgenomen.
Tussen de uitkomsten der beide proeven bestaat een goede overeenstemming. Uit
eenenander blijkt hetvolgende:
1. Het grootste aantal pluimen per m2werd verkregen bij een matige stikstofgift in de
herfst en een flinke voorjaarsgift vroegin het voorjaar. Toediening van de stikstof
geheel of gedeeltelijk laat in het voorjaar gaf een belangrijke vermindering van het
aantal pluimen. Vroeg toegediende stikstof werkte blijkbaar gunstig op het aantal
pluimen,vooral alseendeelhiervan noginde herfst werd gegeven.
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1000-Korrelgewicht in g
122 — 1000-gi
1.21
- 1953-'54
- 1952-'53
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FIG. 22. Zaadopbrengsten, 1000-korrelgewichten, aantallen pluimen per m 2 en aantallen korrels per
pluim van twee stikstofaanwendingstijdenproeven met de zaadteeit van uitlopervormend
roodzwenkgras (1952/"53 en 1953/'54)
Seedyie/ds, JOOO-grain weights, numbers of fertile tillers per square metre and numbers of
kernels per fertile tiller of two field experiments with several dates of N-application with the
seed production of Festuca rubra creeping (1952j,53 and /95i/'J^)
1. 100 H = 100 kg N/ha in de herfst {in the autumn)
2. f H + I V.vr. — 6 6 | kg N/ha in de herfst (in the autumn) + 33J kg N/ha vroeg in het
voorjaar (early in the spring) 8 Mrt (8 March)
3. 1 H + | V.vr. --- 33J kg N/ha in de herfst (in the autumn) + 6 6 | kg N/ha vroeg in het
voorjaar (early in the spring) 8 Mrt (8 March)
4. 100 V.vr. =- 100 kg N/ha vroeg in het voorjaar (early in the spring) 8 Mrt (8 March)
5. \ V.vr. + \ V.lt. = 50kg N/ha vroeg in het voorjaar (early in the spring) 8 Mrt (8 March)
+ 50 kg N/ha laat in het voorjaar (late in the spring) 12 April
6. 100 V.lt. — 100 kg N/ha laat in het voorjaar (late in the spring) 12 April

2. De laat in het voorjaar toegediende stikstof werkte gunstig op het 1000-korrelgewicht en op het aantal korrelsper pluim.
3. Dehoogstezaadopbrengst werd verkregen bij het object 50kgN/ha beginMaart +
97

50 kg N/ha begin April; het 1000-korrelgewicht en het aantal korrels per pluim
waren hier hoog,doch het aantal pluimen per m2was hier niet optimaal.
Het is de moeite waard om in een volgende proef eens het object 30à 40kg N in de
herfst + 40à 50kgN vroegin het voorjaar + 40à 50 kgN laat in het voorjaar te beproeven. Demogelijkheid bestaat, dat bij dezecombinatie de oogstcomponenten :aantalpluimen per m2,1000-korrelgewicht enaantal korrels per pluim zogunstig mogelijk
zijn. Ook combinatie met een zeer late bemesting na het schieten - welke toedieningstijd niet inde hier besproken proevenwasopgenomen- zou beproefd kunnen worden.
Op geen der beide proefvelden trad zware, vroegtijdige legering op. Van het proefveld geoogst in 1953waren de objecten 100H enf H + \ V.vr., diedus geen of weinig
stikstof inhet voorjaar hadden gekregen, hetminst gelegerd. ïn 1954waserweinigverschil indit opzicht tussen deobjecten teconstateren en het beeld van het proefveld was
hetzelfde als dat van het practijkperceel, nl. een zwaar hangend gewas, dat echter niet
plat op de grond kwam te liggen; zo ziet de practijk het gaarne. De zaadopbrengsten
lagen opeen hoog niveau.
AANWENDINGSTIJDEN VAN STIKSTOF OP TIMOTHEE W.T.

Op een tweedejaars gewas timothee w.t. werd door ons een proef genomen met gedeelde stikstofgiften in het voorjaar. Hier werden dezelfde objecten beproefd als vermeld in fig. 20 voor Engels raaigras. De resultaten van deze proef worden in tabel 27
gegeven. Helaas zijn dezenognietcompleet, omdatdeoogstanalysenognietisverricht.
Wel zijn de 1000-korreIgewichten bepaald. Uit deze proef blijkt, dat een late stikstofgift een gunstige invloed heeft op het 1000-korrelgewicht, terwijl ook hier de zeer late
overbemesting na het schieten het 1000-korrelgewicht nog noemenswaard kon verhogen.
Tabel 27. De invloed van vroeg en laat gegeven stikstof, gecombineerd met een overbemesting kort
voor de bloei op de zaadopbrengst van timothee w.t.
The influence of nitrogenous manure applied early (3 March) and late (9 April) without and
with a nitrogenous topdressing, applied after shooting (30 June) on the seedproduction of
Phleum pratense pasture type
Toediening N
Application of N

|

Zaad
Seed

.

!

415kg/ha

early
early + 40 . . .
late
late + 40 . . . .

!

100 = . . .
90 N vroeg
90 N vroeg + 40
90 N laat
90 N laat + 40

j

j

1000-korrelgewicht
WOO-grainweight

j

100
107

j

104
107

0,258 g
100
103
103
106

DE STIKSTOFBEMESTING IN DE NAZOMER (HERFST) NA DE EERSTE OOGST

Bij de practijk heerst veelal de mening, dat, als een graszaadgewas in de herfst na de
eerste oogst niet beweid of gemaaid (voor groenvoederwinning) wordt, er ook geen
stikstof behoeft te worden gegeven. Men vreest, dat een stikstofgift een te welige groei
zal veroorzaken, waardoor het gewas te ruig de winter ingaat, hetgeen ongewenst geacht wordt. Inderdaad hebben vooral bij late vorstperioden zonder sneeuw Engels en
Italiaans raaigras meer van de koude te lijden, wanneer er een dichte bladmassa aanwezig is, dan wanneer het gras kort is. De andere, hier te lande voor zaad geteelde,
grassen zijn practisch wintervast, maar toch vreest men, dat eentedichtebladmassa de
halmvorming in het tweede oogstjaar kan belemmeren en in ieder geval is het lastig
met de oogst.
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Wij hebben enkele proeven genomen met verschillende stikstofbemestingen na de
eerste oogst bij kropaarselectie (2proeven), beemdlangbloem t.w. en uitlopervormend
rood zwenkgras. Deresultaten dezer proeven vindt men intabel28.
Tabel 28. Deinvloed van stikstofgiften verstrekt in de nazomer na deeerste oogst op de zaadopbrengst
in het tweede oogstjaar van enkele grassen
Effect of N-applications in the autumn of the first harvest year on the seedyields of some
grasses
Proefveld nr
lixperimrnt °,ir
IN"kt?/ha in d e herfst
n a de 1c oogst
A" kii'Jia applied in the autumn
after tltc 1st yield

100 ^ ... kg,.Jja

0
10
20
30
40
50
60 . .

(.II 1241

Ci 982
kropaarselectie
2c oogst f952
Dactylis glomerala
bred strain
2ndyield 1952

kropaarselectie
2e oogst 1954
Dactylis j>lomerata
bred strain
2ndyield 1954

beemdlangbloem
w.t.
2e oogst 1054
Fesluca pratensis
pasture type
•2nd yield 1954

roodzwenk
ilit!. vormend
2e oogst 1954
Festuca rubra
creeping
2ndyield 1954

774

464

622

547

100

100

100

-

-

-

100

_

109
|

116

107

117

121

127

149.

Op bet proefveld CI 982werd de stikstof op 21 September 1951gestrooid, nadat de
kropaar begin September getopt was. De nagroei was in het koude najaar van 1951
gering.
Op hetproefveld Cl 1241werdendedrie grassen op 2September 1953getopt, terwijl
de stikstof op 7 September d.a.v. gestrooid werd. In het uitzonderlijk zachte najaar
1953trad een.zeer aanzienlijke nagroei op, waardoor degrassenzeer ruig de winter in
gingen.
Uitdecijfers blijkt, dat bijdezegrasseneenflinke herfstbemesting nadeeerste oogst,
de tweede oogst nog aanzienlijk kan verhogen, ook in het geval van een zeer ruig gewas. Wfilgaf dedode bladmassa moeilijkheden met het oogsten.
Het wil ons voorkomen, dat het aanbeveling verdient spoedigna de eerste oogst een
flinke stikstofbemesting te geven en een eventuele nagroei kort voor de winter hoog
(r}z 10cm)aftemaaien envan hetveld te verwijderen.
CONCLUSIES

1. De resultaten der proeven met verschillende aanwendingstijden van N bij de zaadteeltvanenkelegrassen(Engelsraaigras en uitl.vormend rood zwenkgras) wijzen er
op, dat vroeg gegeven N het aantal fertiele spruiten (halmen) kan verhogen, terwijl
laat gegeven N de kwaliteit van de aar (pluim) gunstig kan beïnvloeden door een
hoger 1000-korrelgewicht en meer korrels per aar (pluim). Een zeer late overbemesting met N na het schieten toegepast bij 3 typen Engels raaigras en timothee
w.t. gaf een hogere zaadopbrengst door verhoging van het 1000-korrelgewicht en bijEngelsraaigras w.t.- ook vanhetaantal korrels peraar. Dezeervaringen komen
overeen met hetgeen VAN DOBBENbij wintergranen gevonden heeft.
Aangezien men de hoogste zaadopbrengst mag verwachten als de oogstcomponenten optimaal zijn, zal getracht worden dit - door verdeling der N-giften - te bereiken involgende proeven.
2. Het ishierdeplaats omtewijzen ophetnut vandeoogstanalyse. Alswijalleen naar
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dezaadopbrengsten kijken, ishetniet mogelijk omtoteenjuiste interpretatie van de
proefresultaten te komen. De oogstanalyse verschaft een inzicht in de werking van
de op verschillendetijden toegediende stikstof en wijst dewegnaar eenlogische opzetvanvolgende proeven.
3. Het lijkt gewenst, ook als men niet wilbeweiden ofvoor groenvoeder maaien, spoedig na de oogst een flinke stikstofbemesting te geven en een eventuele nagroei kort
voor dewinter hoog ±( 10cm)aftemaaien envan het veld te verwijderen.
Nitrogenousfertilizing and the time of itsapplication
ingrass seedproduction
N IN THE AUTUMN OF THE SOWING YEAR

N-application in the autumn of the seeding year has little or no effect on the first
seedyield of quickly germinating and in youth fast growing grasses such as Lolium
perenne and Phleum pratense (table 25). Lolium multiflorum and Poa trivialis also
belong to this group. Other species, however, developing more slowly after sowing,
such as Dactylisglomerata and Festuca rubra respond favourably to N-applicationsin
the autumn of the sowing year (table 25).To this latter group also belong Poa pratensis,Festuca pratensis, Festuca ovina,Agrostisstolonifera a.o.
N IN THE SPRING OF THE HARVEST YEAR

Most grassesgrown for seedrespond favourably tohighN-applicationsinthespring
of the harvest year. The ryegrasses (Lolium spec.) and Poa trivialis must lodge heavily
to produce a maximum seedyield. Dactylis glomerata can stand high N-applications
without lodging. With Phleum pratense and Festuca rubra one must be carefully.
Some results of our trialsaregivenintable 26. For thesecond yieldthe N-gift in spring
must be20à 50kgN/hahigher thanfor thefirstyield.
MOMENT OF N-APPLICATION IN THE SPRING OF THE HARVEST YEAR

In the figures 20, 21 and 22 and in table 27 the results are given of our experiments
with severaldates of N-application with theseedproduction ofseveraltypes of Lolium
perenne, Festuca rubra creeping and Phleum pratense. An early application of the
nitrogen gave the highest number of fertile tillers per square metre;the later application gave a higher 1000-grainweight and more kernels per fertile tiller. An N-applicacation made after earformation with Lolium perenne (several types) and Phleum
pratense gave a further increase of the 1000-grainweight and in thecase of the pasture
typeof Lolium perenne ofthenumber of kernels per fertile tiller too.
In our opinion to obtain a maximum seedyield it may be advisable to split the Ngift inseveraldoses according to thegrowingstageand theneed ofthe plant.
Similar resultswithwinter cerealswerefound by VAN DOBBEN(2).
N IN THE AUTUMN AFTER THE FIRST YIELD

In the Netherlands most grass seed is grown on arable farms without any cattle.
Consequently the farmers are not interested in mowing or grazing the stand after the
yield. They don't feel inclined to give any nitrogen after the yield to avoid a too luxurious growing ofthegrass inthelastpart ofthe summer.
Alot ofdead grass givestrouble duringtheharvest oftheseedcrop next year.
In table 28 the results are given of our experiments with N-applications after the
first yield. It seems that Dactylis glomerata, Festuca pratensis and Festuca rubra
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respond favourably to a high N-gift after the first yield, though the stands were not
mown.
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HEBBEN DE LAAT BLOEIENDE EN STERK STOELENDE TYPEN
VAN ONZE WEIDEGRASSEN
EEN GERINGERE N E I G I N G TOT GENERATIEVE VOORTPLANTING?
with summary
A. SONNEVELD en A. EVERS
INLEIDING

Het valt bij de zaadteelt van onze weidegrassen nog steeds op, dat per oppervlakteeenheid van delaat bloeiende ensterk stoelendetypen gemiddeld minder kilogrammen
zaad worden geoogst dan bij de vroeger bloeiende en minder sterk stoelende typen,
hoewel dit niet meer zo sterk is als enigejaren geleden. Dit verschijnsel werd min of
meer als iets vanzelfsprekends beschouwd. Door de late bloei en de daarmee veelal
samengaande langere levensduur en de sterke uitstoeling zou bij deze planten het accent meer gelegd worden op vegetatieve groei en uitbreiding enzou degeneratieve ontwikkeling meer op deachtergrond staan.
Toen na de laatste wereldoorlog in ons land het onderzoek betreffende de zaadproductie van onze belangrijkste grassen op gang begon te komen, hebben wij direct
gemeend, dat de veldproeven veel meer inlichtingen zouden kunnen geven, zowel omtrent de aard van deze gewassen als omtrent de richting van het verdere onderzoek,
wanneer naast gewone opbrengstbepaling min of meer uitvoerige oogstanalyse werd
verricht. Daar dergelijke analysen veel tijd en werk vragen, konden dezeniet steedsgeheel uitgevoerd worden. Meermalen moesten wij onstot oriënteringen beperken. Daar
echter allemateriaalzoveelmogelijk werdbewaard kon daaropworden teruggegrepen,
wanneer deresultaten van volgendeveldproeven daartoe aanleiding gaven.
In de loop der jaren zijn op deze wijze vrij veel gegevens verzameld. Aan de hand
hiervan willen wij trachten op de in de titel van dit opstel gestelde vraag een antwoord
tegeven.
ENGELS RAAIGRAS

Van deze soort zijn in de loop der laatstejaren de meeste gegevens verzameld. Deze
zijn samengevat intabel 29, blz. 102.
Bij hetlezen van dezetabel dient, vooral ten aanzien van de opbrengstverhoudingen,
te worden bedacht, dat de proeven genomen zijn op verschillende grondsoorten en in
verschillendejaren en dat hierin zowel eerstejaars- als tweedejaars gewassen zijn opgenomen.
In de eerste plaats valt het op, dat bij handelszaad steeds een hogere zaadopbrengst
werd verkregen dan bij het weidetype, maar dat in de hier genoemde proeven, waar
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hooitype- en weidetypeselecties naast elkaar werden onderzocht, het weidetype steeds
meer zaad opbracht. Het is ons echter gebleken, dat dit geen vaststaande regel is.
Dat het weidetype een geringere neiging tot halmvorming heeft, lijkt op grond van
de beschikbare gegevens onwaarschijnlijk. Op één uitzondering na werd steeds een
groter aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid gevonden bij het weidetype dan
bij handelszaad of een hooitypeselectie. De uitzondering betreft een tweedejaarsgewas
(Cl 984-1952),dat waarschijnlijk een veel tedichte stand had gekregen. Onze indruk is
namelijk, dat naarmate de dichtheid van het gewas groter is, de halmvorming meer te
wensen overlaat. Hierover zijn nog uitgebreideproeven lopende.
De gemiddelde lengte der aren kan voor eenzelfde selectie in verschillendejaren en
opverschillendeproefvelden vrij sterk uiteenlopen.
Er kan niet gezegd worden, dat de aren van deweidetypen steeds korter zijn dan die
van het handelszaad ofvan hooitypeselecties.
Hetzelfde geldt voor het aantal pakjes per aar, het aantal volwaardige zaden per aar
en het aantal volwaardige zaden per pakje. Ook wat deze opbrengstfactoren betreft
heeft het weidetype op de diverse proefvelden nu niet bepaald de indruk gewekt, dat
het demindereisvan handelszaad ofeen hooitypeselectie.
Wel werd uit de gemiddelde afstand tussen de pakjes de indruk verkregen, dat het
weidetype over het algemeen deneiging heeft iets nauwer geschakelde aren te vormen.
Jn één opzicht echter waren de weidetypen steeds de mindere van handelszaad of
hooitypeselecties enwelwat betreft degrofheid van het zaad. Steeds werd bij deweidetypen een lager 1000-korrelgewichtgevonden dan bij handelszaad of hooitypeselecties.
Wij merken bij delater bloeiendetypen ook steedseen korter tijd op tussen bloeien afrijping dan bij de vroeger bloeiende typen. De verschillen in schiettijd en bloeitijd
tussen detypen zijn groter dan indetijd van afrijping.
Onze indruk is, dat de daglengte invloed heeft op de afrijping en dat de afnemende
daglengte inde zomermaanden bij delaat bloeiende typen een min of meer overhaaste
afrijping tengevolge heeft.
Uit dediverse proeven is gebleken, dat uitwendige omstandigheden en cultuurmaatregelen de diverse opbrengstfactoren kunnen beïnvloeden, soms zelfs in aanzienlijke
mate. Ditgeldt ook voorhet 1000-korrelgewicht.Tochbleefditbijdeweidetypen steeds
lager dan bij onder dezelfde omstandigheden verbouwd handelszaad of hooitypeselecties.
In het kader van dit opstel kan hierop echter niet nader worden ingegaan. Nadere
gegevens zijn tevinden inreeds gepubliceerde (1, 2)of nogte publiceren resultaten van
deproeven.
KROPAAR

Van dezesoort hebben wedebeschikking over degedeeltelijke oogstanalyse van een
tweetal proeven. De meeste gegevens zijn verkregen van een rijenafstandenproef met
handelszaad en eenselectie.Deresultaten hiervan zijn samengevat intabel 30,blz. 104.
Ten aanzien van de zaadopbrengst, was het handelszaad steeds de meerdere van de
selectie. Wat het aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid betreft, kwam de selectieinheteersteoogstjaar hoger dan hethandelszaad. Inhettweedeoogstjaar wasdit
bij de grotere rijenafstanden niet meer het geval. Evenals bij Engels raaigras schrijven
wij dit toeaan het tedicht worden van het gewasin hettweede oogstjaar. Hoewelinde
rij steeds eenzelfde hoeveelheid zaaizaad werd gebruikt, vormde de selectie vooral bij
de grootste rijenafstanden inhet tweedejaar voor het schieten rijen met eenzeer zwaar
gewas. Toen het schieten echter begon, viel het aantal halmen dat werd gevormd sterk
tegen.Deverschillen,zoalsdiedoortellingenwerdenvastgelegd,waren ophet oog ook
duidelijk waar te nemen.
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Tabel 30. Resultaten van de oogstanalyse van een rijenafstandenproef met kropaar
Results of the analyses of the seed yield of cocksfoot in a trial with different row widths
Zaadopbrengst in kç/are
Seedyield ir kg per are

2
Aantal fertiele halmen p / m
Number offertile tillersp,1?»2

1000-korrelgewicht in g
1000-grainweight in g

Jaar
Tear

Rijenafstand
Row width

1953

20cm
40 cm
50 cm
67cm

7,48
9,18
9,97
9,37

5,42
6,75
6,17
6,38

385
469
371
403

430
511
432
440

1,245
1,172
1,270
1,198

1954

20 cm
40 cm
50cm
67 cm

7,10
7 57
7,19
6,72

6,20
6,65
5,32
4,94

527
487
429
310

543
364
230
271

1,044
1,046
1,073
1,037

Handelszaad
Cmtunercial seed

Selectie
Bred strain

Handelszaad
Commercialseed

Selectie
Bred strain

Handelszaad
Commercialseed

Selectie
Bred strain

!

0,920
0,864
0,877
0,900
0,938
0,945
0,941
0,942

Wat het 1000-korrelgewicht betreft, trad ook bij dezesoort weer het verschijnsel op,
dat de later schietende en afrijpende selectie fijner zaad opleverde dan het vroeger
rijpende handelszaad. Dat het verschil in het tweede oogstjaar minder groot was dan
inhet eerste oogstjaar moet daaraan wordentoegeschreven, dat het handelszaad in het
tweede oogstjaar iets te vroegwerdgeoogst. Dit werd gedaan om risico door deweersomstandigheden tevermijden. Het handelszaad rijpte namelijk afgedurende een lange
periode met veel wind. Wanneer we het 1000-korrelgewicht in aanmerking nemen,
vragen we ons echter af of het toch niet beter geweest was het risico te lopen een gedeelte van het zaad door uitwaaien te verliezen en het oogsten nog enige dagen uit te
stellen.
Van een proefveld, waar verschillende dekvruchten met elkaar werden vergeleken,
zijn alleen gegevens over het aantal halmen in het eerste oogstjaar beschikbaar. Deze
zijn samengevat intabel 31.
Tabel 3i. Zaadopbrengst en aantal fertiele halmen van kropaar bij een proef met diverse dekvruchten
Seed yield and number offertile tillers of cocksfoot in a trial with different cover crops
Dekvrucht
Cover crop

Koolzaad Colza
Wintergerst Winter barley . .,
Wintertarwe Winter wheat . .
Veldbonen Field beans (Vicia)
Zomergerst Spring barley . .
Erwten Peas
Vlas Flax
Zomertarwe Spring wheat . .
Zonder dekvrucht
Without cover crop
Idem, gras indeherfst gemaaid
Id., grass mown in autumn

Zaadopbrengst in kg/are
Seed yield ii kg per are

Aantal fertiele halmen per m 2
Number offerti letillers per m2
Selectie
Bred strain

Handelszaad
Commercialseed

Selectie
Bred strain

3,84
6,35
7,89
8,54
9,41
9,46
9,48
10,24
10,85
10,87

4,61
6,59
7,20
7,62
10,94
6,00
9,86
10,68
9,55
11,48

126
221
309
383
374
272
401
329
310
403

219
252
367
362
438
361
355
585
435
494

10,56

10,14

439

533

8,86

8,61

324

400

Handelszaad
Commercial seed

Ook op dit proefveld bleek de selectie, op een enkele uitzondering na, steeds een
groter aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid te vormen dan het handelszaad.
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De verschillen in zaadopbrengst waren over het algemeen minder groot en voor de
selectiemindergunstig.Ditwijst erop,dat ookopditproefveld hetzaad vandeselectie
over het algemeen lichter is geweest dan dat van het handelszaad. 1000-korrelgewichten werden echter helaas niet bepaald.
TIMOTHEE

Ook van deze soort is slechts degedeeltelijke oogstanalyse van een tweetal proefvelden,waar het hooi-enweidetype met elkaarwerden vergeleken, beschikbaar. Deresultaten vaneenproef metverschillenderijenafstanden zijn samengevat intabel32.
Tabel 32. Resultaten van de gedeeltelijke oogstanalyse van een rijenafstandenproef met timothee
Results of thepartial analyses of the seed yield of a row width trial with timothy
:

Jaar
Year

Rijenafstand
Row width

Zaadopbrengst
in kg/are
Seed yield
in kg per are

Aantal fertiele
h a l m e n per m 2
Number of fertile
tillers per m2

Hooitype iWeidetype
Hay type Pasture type

Hooitype
Hay type

Weidetype
Pasturetype

1953

40 cm
50 cm
67 cm

6,44
6,87
7,25

3,83
1 4,54
J 4,02

845
758
580

721
739
608

1954

40 cm
50 cm
61 cm

3,31
3,56
3,84

2,79
| 3,63
J 4,26

778
723
637

870
757
616

Gemiddelde lengte
schijnaren in cm
Average length
of heads in cm
Hooitype
Hay type

Weidetype
Pasturetype

1000-korre]gewicht
in g
1000-grainweight in g
Hooitype 1Weidetype
Hay type 1 Pasturetype

0,297 ; 0,272
0,303 ! 0,279
0,316
0,280
6,1
6,2
6,4

6,0
6,8
7,6

0,193
0,213
0,209
0,222
0,225 I 0,230

Wat het aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid betreft, komt het weidetype
bij deze soort gemiddeld op hetzelfde niveau als het hooitype. De gemiddelde lengte
vandeschijnaren, diealleen bij hetgewasvan hettweedeoogstjaar werd bepaald, wekt
sterk de indruk groter te zijn dan bij het hooitype. Zeer opvallend'is, dat in het eerste
oogstjaar ook bij deze soort het 1000-korrelgewicht van het weidetype weer lager was
dan bij het hooitype. In het tweedeoogstjaar wasditniet hetgeval,doch toen werd het
Tabel 33. Zaadopbrengst en aantal fertiele halmen van timothee bij een proef met diverse dekvruchten
Seed yield and number offertile tillers of timothy in a trial with different cover crops
Dekvrucht
Cover crop

Veldbonen Field beans (Vicia)
Wintertarwe Winter wheat . .
Wintergerst Winter barley . .
Koolzaad Colza
Zomergerst Spring barley . .
Vlas Flax
Erwten Peas
Haver Oats
Zomertarwe Spring wheat . .
Zonder dekvrucht
Without cover crop
Idem, gras in de herfst gemaaid
Id., gras mown in autumn
Gemiddeld Average

Zaadopbrengst in kg/are
Seed yield in kg per are

Aantal fertiele halmen per m 2
Number offertile tillers per m2
Hooitype
flay type

Weidetype
Pasture type

Hooitype
Hay type

Weidetype
Pasture type

7,62
7,95
8,92
9,45
9,60
9,60
9,62
10,18
10,24
8,59

4,98
4 18
3,70
3,45
4,35
3,76
4,06
3,73
3,59
4,24

682
646
596
506
607
653
599
605
596
720

685
741
563
677
663
643
724
671
637
720

10,31

4,32

719

734

9,28

4,03

630

678
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hooitype, om dezelfde reden als reeds bij kropaar genoemd, met zekerheid tevroeggeoogst. Dit konworden afgeleid uiteen oogsttijdenproef diemetdezelfde rassenop hetzelfde proefterrein werd genomen. Bij latere oogsten steeg namelijk het 1000-korrelgewichttot boven 0,250. Dat van het weidetype kwam bij de oogsttijdenproef echter niet
boven 0,230.
In de reeds eerder genoemde proef met verschillende dekvruchten waren ook een
hooi- en weidetype van timothee opgenomen. De hiervan verkregen gegevens zijn
samengevat in tabel 33 (zie blz. 105).
Evenals bij kropaar was bij timothee, op een enkele uitzondering na, bij het later
schietende weidetype het aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid steeds hoger.
Ditblijkt ook duidelijk uit hetindetabelvermelde gemiddelde aantal.
WESTERWOLDS RAAIGRAS

Deze soort werd min of meer als noodgewas uitgezaaid op een zaaizaadhoeveelhedenproefveld, waar het landras en een selectie met elkaar werden vergeleken. De
resultaten vandeoogstanalysevandit proefveld zijn samengevat intabel34.
Tabel 34. Resultaten van de oogstanalyse van een zaaizaadhoeveelhedenproef met Westerwolds raaigras
Results of the analyses of the seedyield of a trial withdifferent amounts of sowing seed with Westerwo
Zaadopbrengst in kg/are
Seedyield in kg per are

Zaaizaadhoeveelheid kir/'ha
Seed sown in kg!ha

Landras
Land variety

Selectie
Bred strain

1

Landras
Land variety

1

0M
5
12
25
Gemiddeld Average . . . \

!
\
i
i

10,86
13,84
18,72
18,22
15,41

9,84
10,08
10,15
10,11
|

10,05

|

Lengte der aren in c m
Length oj cars in cm

\ Aantal fertiele h a l m e n per mJSiumber ofjerlile tillers p. >>i2

1141
1309
1413
1688
1388

j

Landras
Land variety j

\
Selectie
i Bred strain
1

1047
927
956
1037
992

I

18,5
20,2
19,0
18,0

17,5
17,3
17,2
16,7
17,2
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') In de rij uitgedund op een plantafstand van :{-_ 15cm. Thinned out in the row to a plantdistance of ±. 15c

Het proefveld werd vrij laat ingezaaid, nl. op 22 April 1954. Door het koude weer
kort na de opkomst was de groei ook aanvankelijk nog traag. Het landras reageerde,
wat dezaadopbrengst betreft, positief opdehoeveelheid zaaizaad t/m 12kgperha. Dit
was niet het geval bij de selectie. Hetzelfde kan gezegd worden van het aantal fertiele
halmenper oppervlakte-eenheid. Onzeovertuigingis,dat, indienhetproefveld vroeger
was gezaaid, de situatie voor de selectie gunstiger was geweest, zowel wat betreft de
zaadopbrengst als wat betreft het aantal fertiele halmen per oppervlakte-eenheid. Bij
de selectie waren de aren gemiddeld langer, het aantal pakjes en het aantal zaden per
aar groter, het aantal zaden per pakje echter geringer. Het 1000-korrelgewicht van de
later schietende enafrijpende selectiewasweer duidelijk lager dan bij het landras.
DISCUSSIE

De mening, dat de later schietende en afrijpende, bladrijke en sterk uitstoelende
selecties een geringere neiging tot generatieve voortplanting en dan vooral tot halmvorming zouden hebben, werd door de oogstanalyse niet bevestigd. Bij verschillende
soorten waar dit tot nu toewerd nagegaan, werd integendeel het tegenovergesteldegevonden. Alleen bij Westerwolds raaigras werd een uitzondering waargenomen. Het is
echter zeer de vraag of dit niet een gevolg is van het abnormaal laat zaaien van het
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Selectie
Bred strain

onderzochte gewas.Dit temeeromdat onsuitverschillendeproeven isgebleken, dat de
latetypen bij deverschillende soorten gevoeliger zijn voor te laat zaaien dan de vroeger
schietende typen.
Wij menen echter welte kunnen aangeven, waardoor dereedsgenoemde meningeen
schijn van bevestiging kreeg toen men de laat schietende selecties had gekweekt en
deze begon te vermeerderen. In die tijd werden bij de graszaadteelt in verhouding nog
vrij grotezaaizaadhoeveelheden gebruikt. Dezelfde hoeveelheden paste men toe bij de
laat schietende sterk stoelende typen. Doordat het zaad van deze typen, zoals boven
meermalen gezegd, over het algemeen fijner is en door de sterkere uitstoeling werd de
stand van de gewassen der late typen veel dichter. Uit meerdere proeven is ons gebleken, dat een dichte of zelfs zeer dichte stand, zoals wel voorkwam, in het algemeen
funest kan zijn voor de halmvorming. Deze valt dan sterk tegen, vooral bij tweedejaarsgewassen. Onzemeningisdan ook, dat bij degraszaadteelt gestreefd dient,te worden naar een betrekkelijk dunne stand. Vooral bij de laat schietende typen is dit een
der voorwaarden voor een maximale zaadopbrengst. Ervaren graszaadtelers onderschrijven dit standpunt dan ook steeds meer.
Voor zover andere opbrengstfactoren zoals bouw der bloeiwijze etc. werden nagegaan, verkregen wij de indruk, dat ook in dit opzicht de late selecties niet in zaadpro}

ye grass
Aantal pakjes per aar
Arunihero / spikeiels perear
Landras
Land variety

1

Selectie
find strain

13,5
13,7
14,3
13,8

18,1
18,3
18,5
16,4

13,8

17,8

•

Aantal zaden per aar
,\umber of seedsperear

\
Landras
j Land variety

!

Selectie
Bred strain

Aantal zaden per pakje
.J\iunber of seeds per spike/et

!

_. _ ....... .._

Landras
Land variety

38
43
49
41

' 4 1
50
50
44

2,9
3,1
3,4
2,9

43

46

3,1

j
Selectie
! Bred strain
j

'

!

2,3
2,8
2,7
2,7
2,6

;

1000-korre gewicht in £r
lOOÖ-grainwcight in g
1.andras
L(!7{d lariely

Selectie
Bred strain

2,498
2,577
2,738
2/754

2,311
2,170
2,194
2,199

2,642

2,219

ducerend vermogen achter staan bij de vroeger schietende typen. Wel vonden wij b.v.
bij de raaigrassen meermalen, dat het aantal volwaardige zaden per pakje bij de later
schietende typen uiteindelijk lager was dan bij de vroeger schietende en afrijpende
typen.
Onze indruk is dan ook, dat de late typen niet een geringere neiging tot generatieve
voortplanting hebben, maar zelfs een zodanige grotere capaciteit tot zaadvorming, dat
tegen het afrijpen deplanten onder denormale cultuuromstandigheden niet voldoende
voedingsstoffen kunnen leveren om ten slotte alle aangelegde zaden ook te laten uitgroeientot volwaardige zaden.
Ook onze proeven met stikstofaanwendingstijden, waarop hier niet nader kan wordeningegaan,wijzen indezerichting(2).
Dan iserverder noghetverschijnsel, dat van de latetypen van deverschillende soorten steeds lichter zaad werd geoogst dan van de vroeger afrijpende typen. Mogelijk is
dit ook een gevolg van te kort schieten van de planten in de levering van voedingsstoffen tijdens het afrijpen.
Wij menen echter, dat de reeds eerder genoemde invloed van uitwendige omstandigheden, zoals dedaglengte etc. indit opzicht à priori niet magworden uitgeschakeld en
wij achten het dan ook van veel belang, dat meer fundamenteel onderzoek in deze
richtingwordt opgezet.
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Do the late flowering and intensively tilleringpasture grasses have
a smaller tendency togenerativepropagation?
More or lessdetailed analyseswere made of the seed yield ofa number of grass seed
production trials with several species. It was found that thelater shooting types witha
high tilleringcapacity don't havea smaller but evena stronger tendency towards generativepropagation than theearlier shootingtypeswith a rather smalltillering capacity.
Regularly a bigger number of fertile tillers per area unit was found in thelate shooting
types.Exceptions werefound onlywhen theplantshad averydense stand (big amounts
of sowingseed, second - and third harvest yearetc.).
Alsoinanalysingotheryieldfactors aslength ofheads,number ofspikeletsper head
etc. wegot the impression that the late shooting types had a stronger tendency to seed
production.
The 1000-grainweight, however, was always lower in the late shooting types. Perhaps the tendency to form a greater number of seeds causes a smaller uptake of nutrientsper seed.
The smaller number of good seeds per spikelet stated in some cases isin accordance
with this. Moreover theremaybean influence of external circumstances as length of
day etc. The time between shooting, flowering and ripening is shorter in the late
shooting types than in the earlier shooting types. Weneedmore fundamental research
ontheseedproduction ofgrasses.
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EEN ERVARING MET COBALTGEBREK BIJ MELKVEE
with summary
G. C. ENNIK
INLEIDING

In het voorjaar van 1953 werd in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap Noord-Limburg een beweidingsproef met verschillende stikstofhoeveelheden
aangelegd opeen zeer klaverrijke kunstweide opjonge ontginningsgrond in IJsselsteijn
(L). Het doelwas de invloed van deverschillende stikstofgiften op de opbrengst en het
klavergehalte na te gaan. In de loop van de zomer deden zich bij het vee afwijkende
verschijnselen voor, die hun oorzaak vonden in de voeding enwaarvan vermoed werd,
dat ze een gevolg waren van cobaltgebrek. Na toevoeging van 1 gram cobaltchloride
per weekaan het drinkwater trad spoedigverbetering enten slottegeheelherstel op.
Ten behoevevan de proef werd gedurende het gehele weideseizoen per koe demelkopbrengst gewogen. Dit stelt ons in staat een indruk te krijgen van de invloed van
cobaltgebrek opdemelkproductie van hetvee.
Het personeel van het Rijkslandbouwconsulentschap Noord-Limburg heeft een
belangrijk aandeel gehad inhet verzamelen van deindit artikel verwerktegegevens.
GEGEVENS OVER HET PERCEEL

Bodemgesteldheid: Het perceel werd in de winter van 1948/49 ontgonnen (diep geploegd) en behoorde voor die tijd tot een gebied van heide, pijpestrootje en vennen.
Het profiel vanhet voorste, meerzandigegedeeltevan het perceelbehoorde voorname108

lijk tot het middelhoge type, dat van het achterste, veenhoudende gedeelte tot het lage
type. In de winter van 1950/51 werd het perceel herontgonnen en geëgaliseerd. Na de
ontginning heeft hetindezomer somslast van droogte. Hetprofiel bestaat thans uit30
à 40 cm doorgewerkte grond (een mengsel van de humeuze bovenlaag en roodbruin
zand) met daaronder licht verkit, roodbruin zand, dat op 1m diepte geleidelijk overgaatingeelbruin zand.
Gebruik: Het gebruik van het perceel vóór de herontginning kan niet meer met
zekerheid worden nagegaan. Zeer waarschijnlijk heeft in 1949op het grootste gedeelte
haver gestaan, terwijl in 1950 vermoedelijk een groot gedeelte grasland was en een
klein gedeelte met rogge is bebouwd. Na de herontginning werd het in Juli 1951ingezaaid met een mengsel van Engels raaigras en witte klaver. In 1951 en 1952 werd het
uitsluitend beweid. In April 1953werd 2ha van het 3ha groot zijnde perceel ingericht
alsproefveld, waarop 4 N-trappen in2-voud werden aangelegd.
Bemesting: In 1949 en vóór de inzaai in 1951 werd het perceel bekalkt met telkens
2000kgpoederkalk/ha, terwijl in Februari 1953nog 1000kgdolokal/ha werd gegeven.
Na de eerste ontginning werd het perceel bemest met 50 kg kopersulfaat/ha en na de
herontginning met 25 kg/ha. In Januari 1952 ontving het perceel 10ton stalmest/ha.
De overige bemesting bedroeg van 1949t/m 1952perjaar en per ha 800-1000 kg slakkenmeel, 250-300 kg K-40 en 300-500 kg kas. In 1953bedroeg deze bemesting 700 kg
slakkenmeel en 350 kg K-40, terwijl de stikstofbemesting voor de verschillende proefobjecten varieerde van0tot 800kg kas/ha.
Grondmonsteronderzoek: In Mei 1953werden monsters genomen voor grondonderzoek. Monster Iisafkomstig vanhetvoorste,meestzandigegedeeltevan het proefveld,
waar de grond vermoedelijk ook iets minder vruchtbaar is, monster II van het achterste, meerveenhoudende gedeelte.
Tabel 35. Resultaat van het grondond
Result of the soil analysis

erzoek
Zand Sand

Humus
pHH.O

1
II

. . . .

5,9
5,7

pH-KCl

5,3
4,85

CaCO,
Organic
matter

,0

grof %
>90(i

fijn %
90-16 li

7,4
11,3

0,14
0,13

76
72

13
14

Afslibbaar %
< 1 6 |i.

Cu
mg/kg
p.p.m.

P-citr.
P-citric
acid
figure

K-getal
K,0figure

3
3

3
6

48
52

31
23

Ms
mg/kg
p.p.jn.

69
120

GEDRAG VAN HET VEE; TOEDIENING VAN COBALTCHLORIDE

Op 5 Mei 1953werd begonnen met de beweiding van het proefperceel. De verschillende objecten, elk 25 are groot, werden na elkaar rantsoenbeweid met 8stuks roodbont melkvee.
Nadat aanvankelijk de grasgroei niet door het vee kon worden bijgehouden, zodat
enkele objecten moesten worden gemaaid, wasdeze later niet steeds toereikend, zodat
de koeien van 2tot 13Juni en van 5tot 17Juli werden ingeschaard in een perceel bij
huis,gelegen opzandigeontginningsgrond, die ± 25jaar incultuur is.Nadat de koeien
op 17Juli vandit perceelweer naar hetproefperceel waren overgebracht, begonnen bij
de dieren afwijkende verschijnselen op te treden. Het gras werd niet goed kaal afgevreten. Dedieren waren dromerig en hadden geeneetlust, met alsgevolgeente geringe
opneming en te weinig buikomvang, waardoor ze een schrale indruk maakten. Ze
knaagden aan de houten palen rond het perceel. Het haar was dof en ruw en het rode
haar vertoonde eengeligetint. Deschedevandedierenwastebleek van kleur. Demest
wasietstedun en ietsschuimend. Demelkgift liep terug.
Bij een bezoek aan het proefveld op 30Juli, toen detoestand van het veein verband
met de melkproductie critiek begon te worden, sprak Ir WIND (CLL.O.) het vermoe109

den uit, dat de dieren aan cobaltgebrek leden. Bij het meten van de pH van de urine
met lyphanpapier bleek nog, dat dezenormaal was ( + 7,9).
De drinkplaats van het vee bestond uit een betonnen bak, midden in het proefveld,
die dagelijks uit een welput werd bijgevuld. Een eenvoudige manier om de dieren van
cobalt te voorzien, leek toevoeging hiervan aan het drinkwater. Hiermee werd begonnen op 5 Augustus en dit geschiedde door iedere week 1gram cobaltchloride op te
lossen ineenflesmet i ; 3 literwater en vandezeoplossing dagelijks i 1 / 7 deel aan het
drinkwater toe tevoegen.
Reeds een paar dagen na de eerste cobaltverstrekking was verbetering merkbaar.
Het graswerd beter (korter) afgeweid, de totale opneming per dag nam toe,evenals de
melkproductie. De uiterlijke conditie van de dieren werd eveneens geleidelijk beter en
na driewekenwas deze bijallekoeienweer normaal.
Gedurende derestvan hetseizoenwerd steedscobalt aan hetdrinkwater toegevoegd,
terwijl dit in 1954gedurende het geheleweideseizoen werd gedaan. Verschijnselen van
bovengenoemde aard hebben zich in die tijd bij het vee niet meer voorgedaan. Wel
werden, evenals voor de toediening van cobalt, de objecten zonder stikstofbemesting
steeds iets minder goed kaa.lgeweid. Vermoedelijk moet dit worden toegeschreven aan
hetzeer hoge klavergehaltevandezeobjecten (indezomer 60%, indeoverige objecten
in de zomer 30tot 40%), waardoor een zeer nauwe eiwit-zetmeelwaardeverhouding
ontstond, d.w.z. veel eiwit ten opzichte van de zetmeelwaarde. Ook op de andere objecten was deze verhouding nauw. Misschien is dit wel de voornaamste oorzaak geweest van deiets tedunne mest indezomer van 1953.Vóór 1 Juni 1953had slechtséén
vandedieren hiergeregeld last van.
De nauwe eiwit-zetmeelwaardeverhouding is vermoedelijk ook de oorzaak, dat in
1954dedieren het gehele seizoen iets teschraal waren. Uiterlijk waren zeverder echter
volkomen gezond, terwijl deopneming in 1954het gehelejaar door zeergoedwas.
U I T S L A G V A N HET O N D E R Z O E K V A N G R O N D E N G E W A S O P C O B A L T

Tijdens ons bezoek aan het proefveld op 30Juli 1953werden de volgende monsters
genomen, waarin deerachter genoemde gehalten werden gevonden:
Tabel 36. Cobaltgehalte van grond en gewas
Cobalt content of soil and herbage
'\> zand
in oorspr.
materiaal
% soil in
fresh
,I material

p H - H . O | S-— S

1. grond van het achterste, veenhoudende gedeelte van het gehele proefveld (0-5cm diep)
soil of the morepeaty part of the field
{0-5 cm layer)
2. gras + witteklaver van voorste, zandige gedeelte zonder stikstofbemesting
grass + white dover from the most
sandy part, not manured with N
3. gras + witte klaver van achterste,
veenhoudende gedeelte zonder stikstofbemesting
grass + white dover from the more
peaty part, not manured with N
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6,1

Zaïidvrije gehalten
Without soil contamination

"„ ds
°„ dry
matter

in ds
% crude
protein
in d.m.

Go in ds
mg/kef
fi.'p.m.
cobalt
in d.m.

0,22

0,1

i 17,4

I 25,1

I 0,17

0,1

! 16,3

! 25,3

!

0,20

Vergelijken we bovenstaande cobaltgehalten met de door anderen gevonden gehalten, dan blijkt dat het cobaltgehalte van de grond laag isen iets beneden degrens ligt,
die als vermoedelijk voldoende voor het vee wordt opgegeven (1,2, 3). Het cobaltgehaltevan het gewasis noch hoog, noch extreem laag. Hoewel het cobaltgehalte van het
gewas door verontreiniging met grond dikwijls minder betrouwbaar is,is deze verontreiniging in ons geval zo gering, dat daardoor het cobaltgehalte van het gras niet beïnvloed wordt. Volgens WIND (3) is voor schapen enjonge runderen 0,07 mg/kg dr.st.
reeds voldoende. Ook in andere publicaties wordt melding gemaakt van gevallen,
waarin bij aanmerkelijk lagere cobaltgehalten in het gras dan de door onsgevondene,
zich bij het vee geen moeilijkheden voordeden (2). Anderzijds worden echter ook gevallen vermeld, waar, bij cobaltgehalten in het gras en de grond van dezelfde orde van
grootte als door ons werden gevonden, zich wel moeilijkheden bij het vee voordeden
(1, 2, 5), hoewel meestal niet met zekerheid kon worden uitgemaakt of de moeilijkheden waren te wijten aan cobalttekort of aan kopertekort. Het feit, dat in bepaalde
gevallendoor bemestingmetkopersulfaat geenverbeteringvan de gezondheidstoestand
van het vee werd verkregen en met koperslakkenbloem wel, is een aanwijzing, dat althans indezegevallen decobaltvoorziening eenbelangrijke rol speelde.
Volledigheidshalve laten wij hier nog de uitslagvolgen van de analysevan een op 16
Juli genomen gewasmonster van het achterste, veenhoudende gedeelte met hoge stikstofbemesting, waarop de ziekteverschijnselen bij het vee het eerst werden waargenomen.
Tabel 37. Resultaat van het aanvullend gewasonderzoek
Resultof the supplementary herbage analysis
Zandvrije gehalten
j
1
% zand j
inoorspr. 1 0, !
materiaal ; , " '
o/ •/
aroge
% soil
7• f ,
1 stol
in fresh
, ,
, • , ' %0 dry
material i
,,
matter

gras -*witte klaver
grass -fwhite dover

Without soil contamination

mg/kt*
ds in
p.p.m. in
dry mailer

% in ds
% in dry matter

.
ruw
eiwit
crude
protein

.
PaO.

... .^ . _;. . ^ _
KsO

l

C a O 1 N'a,iO | M g O

0,2

17.5 1 18,8

i

!

SO,

Gu

1,63

0,73

8,4

1

!
!

CI

!

Mn

j
0,96 ! 4,07

1,25

0,27

0,34 |

1
271

;

Aan koper werd 8,4 mg/kg droge stof gevonden, terwijl de uit dezecijfers te berekenen TA' 1,54 bedraagt. Dezewaarde werd gebruikt door WIND en DEUS(4)engeeft de
base-zuurverhouding aan (K -f Na + Ca + Mg)/(C1 + S+ P); alle waarden uitgedrukt in m. aeq. per kg dr.st. De schrijvers komen tot de conclusie, dat naarmate TA'
hoger is, het kopergehalte lager kan zijn, alvorens zich bij het vee moeilijkheden in de
koperhuishouding voordoen. - Vergelijken wij onzecijfers metdievan WIND en DEUS,
dan blijkt dat het kopergehalte wel laag is,doch dat dit dank zij de hoge TA' vermoedelijk geen aanleiding geeft tot ziekteverschijnselen bij het vee. - De uitslag van het
grondonderzoek (tabel 35) wijst, althans wat het veenhoudende ( = grootste) gedeelte
van hetproefveld betreft, evenmin opeentekort aan koper.
Het mangaangehalte van het gras is hoog, terwijl bovendien de pH van de grond
(tabellen 35en 36) beneden de door GRASHUIS CS. (6) opgegeven critieke grenswaarde
6,3 ligt. Een tekort aan dit element bij het veeis in ons geval dan ook niet waarschijnlijk.
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VERLOOPVANDEMELKPRODUCTIEIN1953

In grafiek 23B isvanaf 22Juni 1953tot aan het eind van het seizoen de totale melkproductie per dag van vijf koeien weergegeven. De drie overige koeien zijn wegens
tijdelijke droogstand buiten beschouwing gelaten. Bovenaan is van dezelfde koeien de
per koe en per object gemiddelde productie per standaardkoe uitgezet (7). Daar een
verandering in het voer pas na ongeveer één dag in de melkgift tot uiting komt, is bij
het middelen per object steeds de eerste dagproductie ineen bepaald object nog tot het
vorigeobject gerekend.
Uit grafiek 23A blijkt, dat in de periode van 5t/m 17Juli, toen de koeien bij huis
liepen, demelkproductie gemiddeld iets hoger wasdan onmiddellijk daarvóór en daarna op het proefperceel. Uit grafiek 23B blijkt, dat ditvooraldeeerstedagenhetgeval
was en de boer schrijft het in hoofdzaak daar aan toe, dat de koeien bij huis niet gerantsoeneerd werden en daardoor in het begin in ruimer gras liepen. Ook de minder
nauwe eiwit-zetmeelwaardeverhouding op het perceel bij huis kan hierbij van invloed
geweest zijn.
Verder blijkt uit degrafieken, dat ophet moment van deeerstetelefonische klachten
op 21 Juli over ernstige afwijkingen bij het veeen ook ten tijde van ons bezoek op 30
Juli, toen de koeien dromerig voor zich uit stonden te staren en ook verder alle beschreven symptomen vertoonden, ondanks de klachten over te weinig melk, de productie per standaardkoe nog niet was teruggelopen. Wel was de totale melkproductie
van de stal iets gedaald, doch deze daling valt geheel binnen de grenzen van het normaleteruglopen van demelkgift gedurendedezomer. Onmiddellijk na onsbezoek trad
echter een zeer sterke daling in demelkgift op (1Aug.) en de productie per standaardkoe bereikte het laagste punt van de gehele zomer (afgezien van dedaling aan het eind
van het seizoen). Op 5Augustus werd met deverstrekking van cobalt begonnen, waarna de melkgift na enkeledagen weer het oude peil bereikte. Weliswaar viel het diepste
punt van de productie enkele dagen voor de eerste cobaltgift (grafiek 23B), doch wij
menen dat dit moet worden toegeschreven aan de toevallige schommelingen van dag
tot dagenwijzijn ervan overtuigd, dat, inverband metdeslechteconditie van hetvee,
zonder toediening van cobalt nieuwe en nog sterkere dieptepunten gevolgd zouden
zijn.
Melkprod. in kg /dag
Milk yield in kg/day
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17 21 30 5
Juli
Aug

Melkproductie in 1953 (Milk yield in 1953)
A: Productie per standaardkoe in kg per-dag
(gemiddeld per veldje)
Production per Standard cow in kg per day
(as an average per plot)
B. Totaleproductie van 5koeien inkg per dag
Production of five cows in kg per day
1) 21 Juli: eerste klachten over ziekteverschijnselen
21 July: first symptoms reported
2) 30 Juli: bezoek aan proefveld
30 July: visit to experimental field
3) 5 Aug.: eerste verstrekking van cobalt
5 Aug.: first administration of cobalt

Later in het seizoen, toen geregeld cobalt verstrekt werd, kwamen nogenkelekleinere depressies in de productie voor, hoewel geen van alle van de omvang van de depressie in begin Augustus. Wat de oorzaak van deze latere depressies was, is ons niet
bekend, maar welisgebleken, dat zij niet samenhangen met hetafweiden van bepaalde
objecten ofmetdehoogtevandestikstofbemesting.
Ofschoon de afwijkende verschijnselen bij het vee pas in Juli werden opgemerkt, is
het waarschijnlijk, dat ze, zij het in mindere mate, ook voor die tijd reeds aanwezig
waren.Theoretisch bestaat dusdemogelijkheid, dat daardoor demelkproductie bij het
begin van degrafieken reeds telaagwas en dat bij een goedecobaltvoorziening hetgeheleproductieniveau hoger zou hebben gelegen. Dit is echter niet waarschijnlijk, daar
na het begin van decobalttoediening deproductie per standaardkoe nimmer een hoger
niveau bereiktedan aan het begin van de grafiek.
DISCUSSIE

Hoewel het niet geheelzeker is,dat deinhetvoorgaande beschreven ziekteverschijnselen veroorzaakt zijn door cobaltgebrek, is dit wel zeer waarschijnlijk, omdat zij in
belangrijke mate overeenstemmen met de in de literatuur vermelde verschijnselen en
door toediening vancobalt zeer spoediggenezingwerd verkregen.
Daar bekend is, dat cobaltgebrek gewoonlijk een ongunstige invloed heeft op de
vruchtbaarheid van de dieren, hebben wij nagegaan of dit ook uit de ons ter beschikking staande gegevens bleek. Hoewel men op het bedrijf geenbijzondere klachten over
de vruchtbaarheid had, was dezein voorgaandejaren niet bijzonder goed. In 1951 en
1952 werd gemiddeld 15 à 20% van de koeien niet drachtig, terwijl van de overige
dieren ruim de helft 2 of 3X geïnsemineerd moest worden, alvorens drachtig te worden. In 1953en 1954lagen deze cijfers iets gunstiger, maar het aantal gegevens en het
verschil met vorige jaren is te klein om hieruit betrouwbare conclusies te kunnen
trekken. Opmerkelijk isdat gedurendedetweejaren,dat dekoeien ophet proefperceel
hebben gelopen, drie dieren moesten worden opgeruimd wegens brulsheid, waarvan
één inJuli 1953vóór met detoediening vancobalt werd begonnen, entweedaarna, nl.
één in de winter van 1953/54na in Aug. 1953aan kalfziekte te hebben geleden en één
in de winter van 1954/55na in het voorjaar van 1954de vrucht te hebben verworpen.
Dit is misschien een aanwijzing dat wij naast cobaltgebrek nog met andere voedingsstoornissen te maken hebben. Daar over dediepere oorzaak van brulsheid nog weinig
bekend is,zullen wijop dezeplaats hieropverder niet ingaan.
Behalve bij de koeien op het proefperceel kwamen overeenkomstige afwijkingen in
haarkleed en conditie ook voor, maar in weinig opvallende.mate, bij hetjongvee op
een ander perceel van hetzelfde bedrijf (welk perceel ± 25jaar in cultuur is) en bij het
veeopsommigeanderebedrijven indeomgeving. Volgensvande Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst verkregen inlichtingen komen indeomgevingvan IJsselstein (L)deverschijnselen vooral voor op de veenhoudende ontginningsgronden. Dit lijkt dus min of
meer in tegenstelling met hetgeen 't HART en DEUS (1) vonden, dat, althans op de
zuidelijke zandgronden, de percelen met moerasveen juist rijker zijn aan cobalt. Dezelfde onderzoekers vonden dat het cobaltgehalte van de zuidelijke zandgronden gemiddeld hoger is dan van de noordelijke en oostelijke zandgronden in ons land. Het
voorgaande doet echter vermoeden, dat, althans in een gedeelte van het ontgonnen
Peelgebied, de cobalttoestand vrij slecht is en dat cobaltgebrek bij rundvee hier meermalen voorkomt.
Ofschoon op het proefperceel na de ontginning jaarlijks een hoge slakkenmeelbemesting werd gegeven, waardoor meer cobalt aan de grond werd toegevoegd dan er
door het gewasaan werd onttrokken (1),isditblijkbaar niet voldoende geweest om de
cobaltvoorziening van hetveete waarborgen.
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De gevolgde wijze van toediening van cobalt aan het drinkwater heeft het voordeel,
dat zij gemakkelijk en goedkoop is en snel en afdoende werkt. Een algemeen geldend
voordeel van het gebruik van een min of meer zuiver cobaltzout is nog, dat men geen
risico loopt daarmee tevens stoffen toe te voegen, die in grotere hoeveelheden schadelijk voor het vee zouden kunnen zijn, welk gevaar bij het gebruik van sommige meststoffen diecobalt als nevenbestanddeel bevatten, misschien welbestaat, vooral bij herhaalde aanwending. Uiteraard mist men het voordeel van laatstgenoemde meststoffen,
dat meer dan éénsporenelement tegelijk wordt toegediend.
A caseofcobalt deficiencyofdairy cattle
I n a grazing experiment with different N-applications to aclover-rich ley on sandy
soil in Limburg, the experimental plots were rotationally grazed by eight cows, five of
which were inmilk. After some months (in the second half ofJuly 1953) the cattle
showed disease symptoms, presumably caused by cobalt deficiency. These symptoms
were: noappetite, noclose grazing, gnawing atwooden posts, dull and rough hair.
Two orthreedays after addition of 1/7 gram of cobaltchloride per day to the drinking
water, recovery was visible andafter approximately three weeks theexternalappearance oftheanimals wasnormal again.
Table 35 shows the result of the soil analysis of the most sandy part of thefield(I)
and of the more peaty part (11)at thebeginning of the experiment. Table 36shows the
cobalt content of soil and herbage on30July and table 37 shows the result of the
analysis of a herbage sample which was taken on 16July on the plot where five days
later the deficiency symptoms in the cattle were first observed. The cobalt content of
the soilislow (1,2, 3),the cobalt content ofthe herbage isneither high, nor extremely
low (2, 3,5).The copper content of the herbage is also low, but in view of the favourable base-acid ratio presumably no deficiency symptoms inthe cattle were tobe expected from that (4).
Figure 23 shows the course ofthe milkproduction in 1953: the curve below (B)
shows thetotal milkproduction of thefivecowsinlactation, thecurveabove (A) shows
the average milkproduction per standard cow (7) per plot. From the latter curveit
appears that atthe moment ofthe first symptoms reported (21 July) and also atthe
time of our visit (30 July), when the cows presented all symptoms described, the production perstandard cow hadnotyetdecreased. One day after (1August) there
occurred avery strong decrease ofthe total milkproduction and the production per
standard cowreached thelowest level of thewholesummer (apart from thedecreasein
autumn). On 5August the first cobaltchloride was administered and then after a few
daysthemilkproduction reached thesamelevelasbefore the decrease.
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DE GRASOPBRENGST EN DE WATERHUISHOUDING
with summary
G. F. MAKKINK

In dejaren 1950, 1951 en 1952werd op een aantal graslandopbrengst-proefveldjes
van de serie Cl 203 een kwiktensiemeter geplaatst, die zoveel mogelijk op alle werkdagenwerd afgelezen.
Debedoeling was na te gaan ofde opbrengst inperioden, waarin de samenhang met
de grondwaterstand onduidelijk is, misschien wel duidelijk reageert op de vochtspanning in de laag van 0 tot 10 cm. Tn elk van de drie jaren waren 27 of 28 proefveldjes bij deproef betrokken, diealsvolgt overde verschillendegrondsoorten enlandstreken waren verdeeld:
Klei

Zuid-Holland
Groningen, Friesland, Drente . .
Noord-Brabant

. . 3
. . 3
2-3
. . 7
. . 3
. . 8-9

Totaal

. . 27-28

Friesland
Betuwe

Veen
Zand

De proefveldjes werden elk jaar op een andere plaats gelegd, doch meestal binnen
hetzelfde perceel.
De aflezingen werden voor elk veldje grafisch uitgezet. De verkregen lijnen werden
kritisch aan dehand van deplaatselijke regenval bekeken eneventueel gecorrigeerd of
uitgeschakeld. Voor de groeiperioden, die 5weken lang waren, werden de vochtspanningen gemiddeld. Omdat tensiemeters als gevolg van nachtvorst stukvriezen, werden
alleen gemiddelden verkregen voor de 2e tot en met de 5e groeiperiode. Uit de opbrengsten werden de gemiddelde toenamen aan droge stof per ha per dag berekend.
Deze cijfers werden voor elke snede, voor elk jaar afzonderlijk, tegen de gemiddelde
vochtspanning uitgezet. Zo werden 4 x 3 = 1 2 stippen-diagrammen verkregen. Hierop was de ligging van de stippen weliswaar sterk verspreid, maar het trekken van een
kromme leverde toch meestal geen grote moeilijkheden op. Dit werd op het oog gedaan.Eenvan degra,
rieken wordt hier als 6Q 9' ° "9
voorbeeld gegeven
(fi.g 24), nl.van de3e
snedevan 1951.
so
40

-

F I G . 24.

Gemiddelde toename aan
droge stof per etmaal in
kg/ha uittrezet tegen de
gemiddelde vochtspanning in de groeiperiode
3e shede 1951. • Klei,
O Zand, X Veen
Daily yield of dry matter
inkg perhaplotted against
the average soil moisture
tension, 1951, 3rd cut.
• Clav, O Sand, x Peat

20

25

30
35
dm neg. waterdruk
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Op de grafieken liggendegrondsoorten somsover de hele vochtspanningschaal verspreid, soms echter niet. Nu eens liggen de veenpunten overwegend op de „natte"
helft vandefiguur,dan weerdezandpunten. Somsliggendekleipunten overwegend op
de „droge" helft. Waar de stippen der drie grondsoorten over de hele schaal dooreenlagen, was hun gemiddelde opbrengst-niveau niet altijd even hoog: in de ene snede
b.v.was het niveau van deveenveldjes hoger dan dat van dezandveldjes, in de volgende snede omgekeerd. Het was wegens het geringe aantal percelen niet mogelijk de drie
grondsoorten apart te houden, noch op opbrengst-niveau tecorrigeren. De behandelingenbemestingwaren echter bij alleveldjes gelijk.
Demaaidata liepenzeeruiteen;over het helelandwashierin somseen spreidingvan
16dagen.
Er zijn oorzaken genoeg te vinden waaraan de spreiding der punten kan worden
toegeschreven. Het geringeaantal punten dwongtot gezamenlijke behandeling zonder
correctie. De verkregen krommen hadden als regel het karakter van optimumkrommen. Dit werd ook vroeger ineendriejarige sproeiproef op een zware kleigrond gevonden (3). Om alle4 optimumkrommen van eenzelfdejaar in hun samenhang in één
figuur te kunnen weergeven is van een isopletengrafiek gebruik gemaakt, waarbij in
het vlak van tekening de assen voor de tijd en de vochtspanning worden gelegd en
loodrecht er op de opbrengsttoename wordt uitgezet gedacht (fig. 25,26en27).Op de
gemiddelde maaidata worden bij de corresponderende vochtspanningen de opbrengsten van de 4krommen ingeschreven en gelijke cijfers met lijnen verbonden, op soortgelijke manier alsdit ophoogtelijnenkaarten gedaan wordt.
Voor de eerste groeiperiode konden geen opbrengstcijfers ingetekend worden, omdat overdieperiode degegevens van devochtspanning ontbreken.
Bij het interpreteren van de figuur moet men welbedenken dat degolvingen van het
oppervlak steeds de gemiddelde groei per dag betreffen en niet de grafisch gedifferentieerdegroeiperdag,zoals indefigurenvan 'T HART en medewerkers(1).
Beziet men de isopletengrafiek van 1950(fig. 25), dan blijkt dat het vlak der drogestoftoename twee heuvels heeft: een naar de droge kant uitgerekte top en een lager
rond heuveltje. Beide zijn verbonden door een zadel, de midzomerdepressie. De hoge
rugwordt slechts gedeeltelijk
waterdruk
door degrafiek weergegeven,
omdat gegevens der vochtspanning ontbraken. Men
ziet, dat, wanneer men de
\ \ \ \ 35 \
^
hoogst mogelijke opbrengst
had willen verkrijgen, men in
de zodelaag een vochtspanninghad moetenverwerkelij-
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Isopleten van de gemiddelde toename per dag aan drogestof in kg
per ha in afhankelijkheid van
vochtspanning en seizoen in 1950
Lines of equal production of dry
matter {in kg per ha per day) as a
function of time (abscis: date and
number of cut resp.) and of soil
moisture tension(ordinate: negative
water pressure in dm in 1950

ken vanca 10dmWK (12dm WK in Mei, 8in Juli, 6in Sept. en misschien meer dan
12in April). Uit deze figuur blijkt verder, dat bij de meest gunstigevochtspanning op
ca 10dm de opbrengstverlaging inJuni enJulinietvermeden had kunnen worden. De
midzomer-depressie is dus niet aan watertekort in de grond toe te schrijven. Deze
uitkomst is een bevestiging van deresultaten van een 3-jarige sproeiproef opeen zware
kleigrond (2,4)en betekent eenverruiming van de geldigheid der uitkomst, omdat nu
drie grondsoorten bij de proef betrokken waren.
Of de depressie bij optimale vochttoestand misschien nog het gevolg is van een
vochttekort in het graszelf, moet voorlopig inhet midden blijven.
Dat beide opbrengstheuvels naar de X-as toe vrij steile hellingen hebben, betekent
dat de groei sterk op de luchthuishouding reageert. Immers schrijft men de daling der
opbrengst bij zeer lage vochtspanningen niet aan een teveel aan water, maar aan een
verslechtering der aeratietoe.
De hellingen van de X-as af zijn minder steil en het valt op dat deze in steilheid afnemen indevolgorde der sneden 4,2,5en 3.Hieruit volgt, dat het niet steedsde eerste
enlaatste sneden inhetjaar zijn dieweinig op dedroogtevan degrond reageren, zoals
eerder (3) werd gemeend, want hier is de droge helling van het midzomer-zadel het
flauwst, d.w.z. de opbrengst het minst gevoelig voor droogte. Dit bevestigt dus de
onderstelling, dat ook de hoogte van het zadelzelf niet het gevolgisvan droogte, maar
van eenandere factor.
Het beeld van de opbrengst in 1951 is anders (fig. 26). Gemiddeld werd het gras
steeds 9 dagen later dan in 1950 gemaaid, 1950was nl. een vroegjaar met bovennormale temperaturen in Februari en Maart (zie tabel 38), 1951 daarentegen was later,
wegens ondernormale temperaturen in Maart en April. Het valt op dat de gemiddelde
groei tijdens de tweede groeiperiode geringer was dan in 1950. Dit kan het gevolg zijn
geweestvandehogereopbrengst dereerstesnede,diein 1951 19,3kgdrogestofper are
bedroeg tegen 17,3in 1950.
Het zadel is in 1951 uiterst vlak, maar ligt op ongeveer hetzelfde niveau als het jaar
tevoren. Veel lager dan in 1950 ligt in 1951 de top van de nazomerheuvel. Dit kan in
verband gebracht worden met het feit, dat 1951 een minder vroegjaar was dan 1950.
De hernieuwde vegetatieve
i

•

• i•

i

groei na deinzinking kwam
daardoorineenperiodemet
gemiddeld minder fotosynthese-uren te vallen.
InSeptemberwasdegroei
in 1951 sterker dan in 1950,
hetgeen kan samenhangen
met het feit dat dan de gemiddelde temperatuur 2,2°
hogerwas.

FIG. 26.
Isopleten der opbrengsttoename
in 1951 (vergelijk fig. 25)
Lines of production of dry matter
in 1951 (see fig. 25)

dm neq

waterdruk

50

| \

Maaidatum
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Tabel 38. Gemiddelde etmaaltemperaturen voor Nederland over 40jaren en de afwijkingen daarvan
in de drie proefjaren
Mean daily temperature in the Netherlands in a period of'40 years (N 40) and the deviations
of it in the years of the experiment (°C)

Januari .
Februari .
Maart . .
April . .
Mei . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augustus
September
October .

N 40

1950

2,4
2,9
5,7
9,3
13,9
16,5
18,4
18,0
15,3
10,5

-0,6
+ 3,0
+ 1,6
- 0,7
+0
+ 2,4
+ 0,4
+ 1,0

i

-U

i

- 0,4

1952

+
+
-

1,6
1,2
1,3
1,0
0,8

+0
+
-

0,2
0,1
1,1
0,6

+ 0,5

+0

-0,2
+ 2,6
+ 0,8
+ 0,1
+ 0,3
+ 0,4
- 2,7
- 1.4

Verder bleekin 1951ook weer,dat bijdeoptimalevochttoestand vandegrond de inzinkingindegrasgroei midden indezomer niet verdween. De optimale vochttoestand
wasin Mei 14dm WK; eind Augustus 10dm WK.
Het laatste jaar van de proef, 1952, week van zijn beide voorgangers "af (fig. 27).
Hoewel de eerste snede op dezelfde datum werd geoogst als in 1950, was de drogestofopbrengst aanzienlijk hoger (24,3 kg/a). Dit kan worden toegeschreven aan de
hoge temperatuur in April (zie tabel 38). De inzinking komt na de vroege top zeer
geleidelijk tot stand engaat tot een niveau dat vrijwel even laag ligt als in 1951. Een
stijging daarna blijft echter, zelfs bij optimale vochttoestand, vrijwel afwezig. In vergelijking met 1950, ook een vroegjaar, kan het afwezig zijn van de nazomerheuvel in
verband staan metdelagere
Augustus-temperatuur (geneg. waterdruk
middeld 0,6° lager).
- 40
Wat in 1952verder opvalt
is,dat demaximale groei in
de zomer optreedt bij een
zeerlagevochtspanning van
de grond: begin Juni bij 3
dm WK, eind Juli bij 0 dm
WK, eind Augustus echter
weer bij 12dm WK. Omdat
in het „natte" deel van het
vochtspanningstraject de
groeidoor de luchthuishouding wordt bepaald, zou
mendusmogen verwachten,

F I G . 27.
Isopleten van de opbrengsttoenamen in 1952 (vergelijk fig. 25
en 26)
Lines of production of dry matter
in 1952 (see fig. 25 and 26)
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dat in 1952 de luchtvoorziening tot eind Juli abnormaal gunstig is geweest. Dit is
vermoedelijk inderdaad het geval geweest, althans tot eind Juni, want van de drie
proefjaren was 1952het enigemet eenabnormaal geringeneerslaghoeveelheid in April
en Mei en een normale in Juni (tabel 39). Hierdoor kon de grond boven de diepte
van het tensiemeterpotje meeruitdrogen dan in vorigejaren.
Tabel 39. Gemiddelde neerslag voor Nederland over 40jaren en de afwijkingen er van in de 3 proefjaren
Mean precipitation in the Netherlands in a period of 40 years (N 40) and the deviations of it
in the years of the experiment (mm)

Februari .
Maart . .
April . .
Mei . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augustus
September
October .

N40

1950

1951

1952

45
43
47
49
57
72
76
69
72

+48
-18
+27
+ 15
- 6
+28
+23
+53
-36

+ 12
+ 36
+ 27
+ 10
- 7
-20
+ 36
- 3
-59

+ 1
+ 12
-27
-24
+ 3
+ 27
+ 10
+ 17
+ 10

!
:

i
1

Het droge voorjaar heeft dus bij ideale watervoorziening van onderaf bijgedragen
tot een goede aeratie, hetzij doordat water in de capillairen der bovenste laag schaars
was, hetzij doordat boven in de kleihoudende gronden scheuren en fijne spleten optraden,zoalsopdezwaarderegraslandeninderdaad vielvasttestellen.Detensiemeters,
dietot 10à 12cmreikten, plegen devochtspanning dernatstelaagaan te wijzen.
Deisopleten-grafieken stellen ons nuin staat een schatting voor de hoogste productie te maken bij optimale vochtomstandigheden. Bij de eerste snede werd de hoogste
opbrengst bij de diepstewaterstand verkregen, dus bij de hoogste vochtspanning. Hier
blijft de onzekerheid bestaan, of deopbrengst bij hogere vochtspanning misschien nog
hoger had kunnen zijn.
Uit het volledige materiaal der opbrengstproefveldjes (44 stuks in 1950, 46 in 1951,
44 in 1952) is de gemiddelde opbrengst voor Nederland bekend. De extra-opbrengst
door optimale verbetering van de vochtomstandigheden is nu te berekenen. Deze gegevens zijn in tabel 40 samengevat. Vooral de eerste snede kan door verhoging van de
vochtspanning meer opbrengen, vermoedelijk meer dan de hoogste verkregen opbrengst. Deze bedragen zijn in verhouding tot de extra-opbrengst door meer water,
aanzienlijk (zietabel 40).Of betereafwatering ertoezou kunnen leiden dat deze meeropbrengst welsteedsgeheelverkregen kanworden, moetinhet midden gelaten worden.
Tabel 40. Gemiddelde droge-stofopbrengst, maximale meeropbrengst per jaar en meeropbrengst bij
de eerste en overige sneden in kg per a in de drie proefjaren
Mean yield of dry matter, maximum increase of yield per year and increase of yield of the
1st cut and the others in kg per a

1950
1951
1952

Totaal

Meer
per jaar

95,3
90,9
87,4

33,1
21,3
34,8

Meer
bij le snede

Meer
bij overige sneden

22,7
16,2
22,8

10,4
5,1
12,0
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Nemen wij nu aan dat de opbrengstproefveldjes een juiste steekproef zijn uit het
Nederlandse grasland, dan kan voor het gebruikte bemestingsniveau (60 kg P 2 0 5 , 120
kg K 2 0 en 70kg N per ha) voor het totale graslandareaal van 1,3 millioen ha worden
geraamd, dat bij optimale verbetering der waterhuishoudkundige toestand in het
winterhalfjaar dedrogestofproductie had kunnen toenemen met
4,3 millioen ton in 1950,
2,8
„
„ „ 1951,
en 4,5
„
„ „ 1952.
Voor de optimale watertoevoer zijn de bedragen:
1,3 millioen ton in 1950,
0,65
„
„ „ 1951,
1,6
„
„ „ 1952.
Reedseerder (6)iseenschattinggemaakt vandemogelijke opbrengstverhoging door
watertoevoer. Hierbij werd aangenomen dat in het nattejaar 1950geen opbrengstverhoging mogelijk was. De raming kwam toen op een gemiddelde verhoging van 15
kg/a.
Wij zien nu dat in 1950echter nog 10,4kg/a extra droge stof verkregen had kunnen
worden met watertoevoer. Neemt men verder in aanmerking dat geen van de drie
proefjaren zeerdroog was, danmag menwelbesluiten, dat devroeger gemaakte raming
gematigd isgeweest.
Grassyield andsoil moisture conditions
In 1950, '51 and '52 daily tensiometer data have been obtained on 27 or 28 experimental grass fields all over the country. The 5-weekly yield of dry matter plotted
against the average soil moisture tension shows a relationship of optimum character
(fig.24).
For each year the average increase of dry matter per day as a function of average
soilmoisturetensionisrepresented by means ofdiagramswith isopletes (fig.25,26 and
27). By these it is shown that with optimal soil moisture tension the midsummer depression in yield is still present. Several characteristics of the course of production
could beexplained by weatherfactors.
On the baseof the diagrams an estimation could be made for the potential increase
of grass production in the Netherlands according to a better drainage in winter and a
better water supply insummer (table40).
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DE EVAPOTRANSPIRATIE VAN GRASLAND IN 1954
with summary
G. F. MAKKINK

Opsoortgelijke manier alsin 1952en 1953werd in 1954metbehulpvandelysimeters
het waterverbruik (evapotranspiratie) van grasland bepaald. Over deinrichtingvan de
lysimeterinstallatie vindt men gegevensin „Water" (nr 13,biz. 159-163, 1953);over de
resultaten van beide voorafgaande jaren in het Verslag van het C.T.L.O. over 1952en
indat over 1953 (resp.opblz. 63e.v. en 50e.V.).
In 1954 kwamen de volgende afwijkingen voor in de behandeling vergeleken met
1953:de constante grondwaterstand van 5kleilysimeters werd van -70 cm op -50 cm
gebracht; ze kregen dus dezelfde waterstand als enige zand- en veenlysimeters. Het
sproeien werd op geen der zandlysimeters uitgevoerd, bij klei slechts op 2in plaats van
op4in 1953. In plaats van elke4weken werdhet grasditjaar elke5weken geknipt; de
periodieke bemesting met N werd overeenkomstig vergroot. Aanvankelijk werd bij de
constante grondwaterstand bij veen- en kleigrond, evenals in 1953,aan één lysimeter
de halve en aan één de dubbele hoeveelheid N-mest gegeven. Dit is echter alleen gebeurd op 29 Maart en 1 Mei, omdat intussen verkregen uitkomsten het wenselijk
maakten allelysimeters uniform te bemesten.
Debemestingwasalsvolgt:
22Sept. '53: 20ton stalmest (90kg N, 70kgP 2 0 5 ,70gk K 2 0) opalle32lysimeters.
29Mrten 1 Mei: 16,7kgP 2 O s en 51,7kg K 2 0 opallelysimeters,
30 kg N op 28 lysimeters,
15kg N op 1klei- en 1veenlysimeter,
60 kg N op 1klei- en 1 veenlysimeter.
8Juni, 12Juli, 16Aug.en 20Sept.: 16,7kgP 2 O s en 51,7 kgK 2 0 opallelysimeters,
30kgN op allelysimeters. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden
bestaat geenzekerheid, dat dezeN werkelijk gegevenis.
21 Oct.: 30kgN opallelysimeters.
De waterstanden werden evenals hetjaar tevoren op 4tijdstippen in hetjaar verzet:
op 12April en 19Mei omlaag; op6October en 17November omhoog.
Ditjaar trad indeeerstehelft vanAprilritnaaldenbeschadigingop,inhoofdzaak op
de veenlysimeters. Hierdoor ontstonden holle plekken waardoor het waterverbruik
verminderde. Meestal kon op grond van de verminderde bedekkingsgraad een correctieworden toegepast. Op 6 Mei werden op 6lysimeters de kaleplekken bijgezaaid
met een grasmengsel, waarin zich de oorspronkelijke botanische samenstelling weerspiegelde. Het nieuwe gras werd hoger dan het oude en zal ongetwijfeld tot een verhoogd waterverbruik hebben geleid. Wegens abnormaal hoge waterstanden in de
Gelderse Vallei- hier en daar tot boven maaiveld - kwamen van 24tot 27Augustus de
lysimeters onderwater te staan.
Devoornaamste gegevens overdeverdampingzijn samengevat intabel41(blz. 122).
Ook zijn weer de regencijfers opgenomen (gemiddelde van 3grondregenmeters) en
de cijfers van een verdampingsbak (sedert 10 Mei van 2 bakken). Voor regendagen
werd een cijfer berekend uitgaande van een verband tussen deverdamping van de bak
en van de verdampingsmeter van PICHE op 15cm hoogte, dat voor regenloze dagen
werd gevonden.
Uit tabel 41 blijkt dat het hoogste waterverbruik optreedt op zand met een hoge
grondwaterstand (567mm),debesproeidelysimetersbuiten beschouwinggelaten. Vrijwel even hoog is het verbruik op veengrond met de waterstand op -50cm (562 mm).
Dit wasook inbeidevorigejaren hetgeval. Nuechter bleef hetverbruik alsgevolgvan
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de ritnaaldenbeschadiging in April en Mei vrij belangrijk bij zand -50 cm achter; van
Juli afwas echter het verbruik bij drie veenlysimeters hoger dan bij de zandlysimeters
ten gevolgevan desterkegroeivan het bijgezaaide gras.
Veel lager was het waterverbruik bij dezelfde waterstand op kleigrond (465 mm),
gevolgvandeminder goede vochtopstijging.
Bij de dieperewaterstanden in het zand (van 19 Mei tot 6October -145 cm) was het
waterverbruik (539 mm) maar weinig minder dan bij -50 cm, bij die in het veen (520
mm) aanzienlijk minder. Op deklei daarentegen was het verbruik onbetekenend meer
bij de diepere waterstanden. Dit wil dus zeggen, dat het waterverbruik, dat als gevolg
van delangzamevochtopstijging albij-50cmver beneden maximaal is, door verdere
daling van de grondwaterstand niet belangrijk meer beïnvloed wordt. Hierbij moet
echter opgemerkt worden, dat dewerkelijke waterstanden na regen kortere of langere
tijd hogerwarendan hetwaterstandspeilglas aangaf.
De besproeide lysimeters bereikten het hoogste waterverbruik, nl. bij veen 87 en bij
klei 83 mm hoger dan bij de diepere waterstanden zonder besproeiing. Het sproeien
had plaats bij onderschrijding vaneenbepaald gewichtvan de lysimeter.
De verhouding tussen het maximale waterverbruik en de verdamping uit een bak
water (zie tabel 41 onderste regel) ligt meestal boven 1, evenals dit in 1953 het geval
was. De strijdigheid van deze waarneming met de gegevens van PENMAN moet vermoedelijk worden toegeschreven aan eeninvloed van dewind in verband met de graslengte,diehetverbruik vanhetgrasverhoogt endatvandebakverlaagt(zie MAK KINK,
Landbouwk. Tijdschr. April 1955).
De gegevens over 1954zijn overeenkomstig aan dievan vorigejaren, zoals nog eens
duidelijk uitderelatievecijfers blijkt van tabel42.
Tabel 42. Waterverbruik April t/m September
Evapotranspiration April till September incl.
Relatief Relative figures

Tn mm
1952

1953

1954

1952

1953

1954

Zand C -50 cm
Sand V div. .
V div. S

455
447
457

511
467
486

491
456

100
98
100

100
92
95

100
93

Veen C -50 cm
Peat V div. .
V div. S

436
445
470

489
460
495

484
450
525

96
98
102

96
90
97

98
92
103

Klei C -70 cm
-50 cm
Clay V div. .
V div. S

409

417

389

90

82

79

406
436

425
465

397
464

96

83
9!

81
94

360

405

532

418

428

444

-58

-23

Regenval (R) . .
Precipitation
Verdamping (E„)
Evaporation
R-E„

+88

Uit deze tabel blijkt, dat de tendenzen, hierboven voor 1954 meegedeeld, ook voor
beide voorafgaande jaren gelden. Ook in vorigejaren was het waterverbruik op zandenveengrond hoger dan opkleigrond. Verder valt opdat in 1952het waterverbruik bij
de verschillende waterstanden en grondsoorten t.o.v. het verbruik van de zandlysimeters met de waterstand op -50 cm, aanzienlijk minder geremd was dan in 1953 en
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1954.Dit zal hoofdzakelijk samenhangen met het lagereniveau van het waterverbruik
in 1952,zoalsdat bijgoedewatervoorzieningwerdgemeten. Merkwaardigisechter, dat
de verdamping uit de bak inde 3jaren veelminder uiteenloopt. Betrekt men deregenval in de vergelijking, dan blijkt dat dezein 1952het geringst was. Hierdoor wordt het
vermoeden gewekt, dat het waterverbruik van het gras in 1952 laag was, doordat het
aandeelvan het rechtstreeks van hetgrasafverdampte regenwater (dezgn. interceptie)
geringer wasdan inbeideanderejaren.
Het vochttekort (regen min verbruik) washetgrootst in 1952.
mm/24 h

6H

I
Lr

^ijvJ

r

_n

11

1953

V
q
rü

P ^

up

^

1

-LAJ

Xn

u

LPw
1952

tri
Maart

April

Hq
Tl
Juli

ü_

iA.

A ug.

Sept.

Oct.

FIG. 28. Verloop van het waterverbruik gemiddeld van alle lysimeters in perioden van enkele dagen
in 1952, 1953 en 1954
Evapotranspiration averaged for all lysimeters in periods of afew days in 1952, 1953and 1954

Hetgemiddeldewaterverbruik van alle32lysimeters verliep in 1954zoalsinfig.28is
weergegeven. Hierin is ook het verloop in het groeiseizoen van 1952en 1953weergegeven. Men zietdat insommigeperioden hetwaterverbruik steegtot gemiddeld bijna 6
mm per dag. Voor een enkele dag kan dit echter bij ondiepe waterstand in zand nog
meer geweest zijn, zoals op 13 Mei toen een verbruik van 8,1 mm werd gemeten; het
gras wastoenvrij kort.
In de vorigejaarverslagen werd meegedeeld, dat in 1952en 1953geen duidelijke invloed kon worden vastgesteld van de grondwaterstand op het waterverbruik. Als waterstand gold destand van hetwater inpeilglazen diecommuniceren met delysimeters.
Het isintussen gebleken, datindegrond van eenaantallysimeters dewaterstand veelal
hoger isdan hetpeilglas aangeeft. Dit bleek duidelijk toen midden inelkelysimeter een
grondwaterstandsbuis gezet was, waarin 2à 3keer per week dewaterstand werd afge124

lezen. Voor de periode van 21 Mei tot 1October, d.i. ongeveer de periode waarin het
waterstandsregiem niet gewijzigd werd, is het waterverbruik tegen de gemiddelde
grondwaterstand uitgezet (voor 17lysimeters was dezebekend sedert 11Juni, voor 15
sedert 21 Juni) (fig. 29). Een samenhang is niet zeer duidelijk, maar wanneer men de
besproeide lysimeters uitzondert en ook die, waarop ten gevolge van het bijzaaien het
gras pleksgewijs extra hoog was, dan blijkt voor zand en veen een aanwijzing te bestaan, dat bij diepere grondwaterstand het waterverbruik afneemt. Voor klei echter,
waar bij eenwaterstand van-50cmhetverbruik algeremd is,bleek dit niet het geval.
De gegevens, die betrekking hebben op
de grasopbrengst, zullen elders uitvoeriger
worden besproken. Het verloop der productiewordt door fig. 30weergegeven. Het
valt op, dat een tweede top ontbreekt. Of
dit moetwordentoegeschreven aan het niet
toedienen der stikstof of aan het feit dat de
zgn. midzomerdepressie afwezig is,moet in
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F I G . 29.
Gemiddeld waterverbruik van 21 Mei tot 1 October 1954 der lysimeters in afhankelijkhei van
de gemiddelde grondwaterstand
Average évapotranspiration from May 21st till
Oct. 1st 1954 of the lysimeters in dependance of
the mean depth of the watertable
• = niet besproeid - niet bijgezaaid
(not sprinkled - without sowing)
O = besproeid (sprinkled)
A — bijgezaaid (partly resowed)

F I G . 30.
De opbrengst aan droge stof van de verschillende sneden voor elke grondsoort apart, gemiddeld voor alle lysimeters
The yield of dry matter from the subsequent
cuts for every soil type apart, averaged from
all lysimeters
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het midden gelaten worden. Hier wordt volstaan met een opgave van de gemiddelde
productie der droge stof voor de3grondsoorten:
zand 10,0 ton per ha
veen 11,4 ton per ha
klei 8,8 ton per ha.
The évapotranspirationof grassland in1954
The results of theinvestigation with theweighablelysimetersat Wageningen werein
accordance with those from former years (Verslag C.I.L.O. over 1952 p. 63-66, over
1953p.50-54).Theratio betweenthepotential évapotranspiration and the evaporation
from apan, wasmostly above 1 asintheyears before.
The oscillations in évapotranspiration during the vegetation period were considerable; at May 13thawater consumption of8,1mm/24 hhasbeen measured (fig.28).
A lower water-table corresponds with a decrease in yield on peat and sandy soil; on
clay soil a water-table below -50 cm did not alter the évapotranspiration, which is
already hampered at-50 cm(fig.29).
In 1954an increase inyield intheend ofAugustdid not occur(fig.30).

VERSCHILLEN IN WATERHUISHOUDING TUSSEN GRASLAND EN BOUWLAND
with summary
G. P. WIND

Droogteschade en opbrengstvermindering ten gevolge van droogte komen bij alle
gewassen voor, maar welhet meest bij gras. De oorzaak kan liggen in:
1. De ondiepe beworteling van grasland.
2. De grote waterbehoefte van grasland.
De wortelontwikkeling van grasland is principieel anders dan die van akkerbouwgewassen. Dewortels van gras bevinden zichhoofdzakelijk indebovenste 5 cm, terwijl
indieperelagenzeerweinigwortels voorkomen, aldus GOEDEWAAGEN(1942).
Vaak wordt aangenomen, dat de verdamping van grasland groter is dan die van
bouwland. Volgens STOLP en MOHRMANN (1953) echter verschilt het totale waterverbruik van gras niet veel van dat van bouwland. Het is niettemin mogelijk, dat in bepaalde perioden weldegelijk verschillen inverdamping bestaan.
In dit artikel wordt eenverslag gegeven van eenproef in 1953,diebetrekking had op
deverschillen inwaterhuishouding tussengrasen akkerbouwgewassen.
UITVOERING

Eenproefveld werd aangelegd opeen komkleigrond bijWageningen. Een komgrond
werd gekozen, omdat op dergelijke zware kleigrond bij gras vaker droogtemoeilijkheden optreden dan op andere kleigronden. Een dergelijke proef werd ook aangelegd
op een hoge zandgrond. Doordat de gebruikte methode van vochtbepaling op deze
grond niet voldeed, zijn de resultaten daarvan te onbetrouwbaar om gepubliceerd te
worden.
De oorspronkelijke begroeiing van het proefveld was oud grasland. 5veldjes ( 4 x 5
m)werden indie toestand gelaten. 4veldjes werden gescheurd enin Augustus 1952ingezaaid met gras.In September 1952werd intweeveldjes roggeingezaaid; door wateroverlast en vogelvraat mislukte dit gewas. In het voorjaar werd haver en zomergerst
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gezaaid, elk op twee veldjes en in plaats van de rogge werden aardappelen verbouwd.
Het graswerd 5maalgemaaid, deeerstesnede op8Mei.
Dejaaropbrengst was zowel van het oude als het nieuwe gras 75 kg ds per are, dus
vrij laag.Het nieuwegras had echter eenzeerlage eerste-snede-opbrengst.
De haver was een goed gewas, eind Juli brak er echter veein, zodat geen opbrengst
bepaald kon worden.
De gerst was een zeer matig gewas met een korrelopbrengst van slechts 2800 kg/ha.
Het werd geoogst op 10Augustus.
De Rode Star aardappelen werden op 15 September gerooid. De opbrengst was
33.000 kg/ha.
De vochtgehalten werden wekelijks gemeten met nylonelementen volgens BOUYOUcos (1). De calibratiecurven werden gemaakt op de door WIND (6) beschreven wijze. De elementen werden op elk veldje in enkelvoud geplaatst op de diepten 2, 5, 8, 12,
18,22,28,32,38,45,55,65,75en 85cm.
VERDAMPING

Deverdamping werd bepaald met behulpvan eenwaterbalans:
E = M 2 - M 1 + R+ C
Daarin zijnEdeverdamping, M2enMjdevochtvoorraaden aanheteindenhetbegin
van de beschouwde periode, R de neerslag en C de capillaire opstijging. Hierin is dus
aangenomen, dat er geen drainage voorkwam. De regenrijke perioden, waarin dus
waarschijnlijk drainage opgetreden is, zijn buiten beschouwing gelaten. De capillaire
opstijging werd voor het oude gras berekend op de door WIND (7) aangegeven wijze.
Met behulp van de gemeten potentiaalvervallen in de andere objecten kon daarna de
capillaire opstijging voor die gewassen berekend worden. De gevonden verdampingscijfers varieerden van weektot week enorm. Dat isuiteraard het gevolgvan verschillen
in weersomstandigheden. Wil men nu de verdamping van de gewassen onderling vergelijken, dan wordt het beeld ergvertroebeld door dezegrotevariatie. Daarom is voor
elk gewas het voortschrijdend gemiddelde van de verdamping berekend over een
periode van 5weken. De korte golvingen ten gevolge van het weer zijn daardoor vermeden. De langere, zoals de voortdurend stijgende temperatuur tussen Maart en Juli,
blijven behouden. Figuur 31op blz. 127 laat degemiddeldeverdampingen zien.
De verdamping van het gras steeg geregeld vanaf Maart, doch eind Mei scheen de
hoogste waarde bereikt te zijn. Door het droge voorjaar was de grond dermate uitgedroogd, dat deverdampinggeremd werd. Eind Juni eninJulivielveel regen, waardoor
het vochtgehalte van degrond op eenaanzienlijk hoger peil kwam. Daardoor kon ook
de verdamping weer toenemen. Na Juli nam deverdampende kracht van de atmosfeer
af, terwijl ook eendroogteperiodeinAugustus deverdamping hielp verminderen.
Het nieuw ingezaaide gras verdampte in het voorjaar meer dan het oude grasland.
De oorzaak daarvan is,dat hetjongegras het water dieper kanweghalen dan het oude.
Verderop indit artikel zalhieropteruggekomen worden.
De verdamping van het bouwland was in het voorjaar gering. Onbegroeide grond
kan sterk verdampen, doch alleen wanneer degrond vochtig is; zieVERHOEVEN (5). Als
de bovenste laag droog is houdt de verdamping van onbegroeide grond practisch op.
Door het droge voorjaar van 1953washet bouwland vrij droog, zodat de verdamping
laag was. Wanneer er geregeld regen gevallen was, zou de verdamping veel hoger geweest zijn. De gewassen kunnen water aan de grond onttrekken, ook als het bovenste
laagje droog isen wezien dan ook dat deverdamping van het bouwland toenam naarmate het gewas zichverder ontwikkelde. Haver had welde hoogste verdamping, hoger
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FIG. 31. De verdamping van gras, haver, gerst en aardappelen in 1953
Theévapotranspirationfrom grass, oats, barley andpotatoes in 1953

dan gras, gerst en aardappelen. Dat isuit depractijk ook welbekend. De grond onder
haver is meestal veel droger dan onder andere gewassen. Dat is wellicht de oorzaak
waardoor deteelt van stoppelknollen na haver meestal niet gelukt.
De verdampingstoppen van haver en gerst lagen in de buurt van 25Juni, kort voordat de eerste bladeren geel worden. De eerste gele bladeren werden op 1Juli waargenomen.
Figuur 32 toont hoe de verdamping van haver en aardappelen met de toename in
lengtevanhetgewasveranderde. Gerst gedroegzichnagenoeg gelijk als haver.
De verdamping nam geverdemping mm/dag lijktijdig toe met de lengte
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van het gewas. Bij haver en
gerst begon de verdamping
reeds te dalen nog voor de
maximale lengte bereikt
was.Datkanniet het gevolg
zijn geweest van weersinvloeden, gezien de toename
in de verdamping van gras,

Fro.32.
Hetverbandtussendelengtevan
het gewas en de verdamping
Therelationbetween thelength of
the crop andthe évapotranspiration

juist indezelfde decade waarin deverdamping van haver afnam. Het waterverbruik
van aardappelen namnog iets toe nadat het gewas opgehouden had met groeien.
Detopvielhiertentijde van debloei.
De akkerbouwgewassen hadden dusintegenstelling met grasland eenduidelijke top
inde verdamping.
VOCHTVERDELING [N DE GROND

Wanneer deverdamping groter isdan deneerslag,wordt ervocht aan degrond onttrokken. Dat vocht komt zowel uit de bovenste 10centimeter vande grond alsuit
diepere lagen. Nueens ziet men dathetgrootste deel vanhetonttrokken vocht uit de
bovenste laag afkomstig is, eenandere keer wordt debelangrijkste hoeveelheid door
diepere lagen geleverd. Inhet kader van ditartikel ishetniet doenlijk ditte verklaren;
eenkleinetoelichtingmogevoldoende zijn.
De verhouding waarin hetvocht aandeverschillende lagen onttrokken wordt,bepaalt devochtverdeling dieopeenzeker ogenblik indegrond bestaat endus tevensde
vochtspanningsverdeling.
In hetalgemeen neemt devochtspanning vanbeneden indegrond, naar boven toe.
Dat moet zozijn, want er moet vocht omhoog getransporteerd worden, daarvoor is
een spanningsgradiënt nodig. Na regen kanhet spanningsverloop tijdelijk wel omgekeerd zijn, maar bij eengeregeld toenemende uitdroging vandegrond zien wetoch
altijd, datdespanning bovenin hethoogst isennaar onderen afneemt. Degrootte van
dit spanningsverval wordt ondermeer bepaald door dehoeveelheid wortels, dieopde
verschillende diepten aanwezig zijn. Zijn erveelwortels, danisdeafname indespanning van boven naar beneden gering. Zijn erweinig wortels,danisereen groot spanningsverval.Zie WIND (7, 8).

Voor deplant isdevochtspanning indebovenstelaagvan belang. Dat isde hoogste
spanning, dieindegrond bestaat. Die spanning kan alleen maar voorkomen, doordat
de plant water aandegrond onttrokken heeft. Indeplant moet dus eenspanning bestaan, dieminstens even groot isalsdespanningin debovenste laagvan degrond.Zie
BROUWER (2).Dat indiepere lagen lagerespanningen bestaan, komt door het benodigde potentiaalverval, maar hetzegtnietsoverdespanningindebovengrondsedelenvan
de plant.
De spanning indebovenste laagisduseen maat voor despanning van hetvochtin
de plant. De spanning in de plant is van belang voor de assimilatie. Hoehoger de
spanning, destevroeger opdedag gaan dehuidmondjes zich sluiten enverwelkende
bladeren. Bijgesloten huidmondjes staat dephotosynthèse stop; hoelanger ze open
zijn des te meer kanhet blad
assimileren, des te hoger zal
ook de opbrengst zijn. Hoe
hoger dus de spanning in de
bovenste laag vandegrondis,
des te lager opbrengst moeten
we verwachten.

F I G . 33.

De vochtverdeling op 4 tijdstippen
onder het object „oud grasland"
Moisture distribution underold grassland at 4points of time
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Figuur 33geeft aanhoede spanningsverdeling onder het oude gras op verschillende tijdstippen was. Er is steeds
een belangrijk verschil tussen de pF in
de zodelaag en die in de ondergrond.
Voor elkvandehiergetoondelijnen kan
natuurlijk opgegeven worden hoeveel
vocht aan degrond opdatmomentreeds
onttrokken was.Dat isop:
28 Februari 5 mm
21 April 14 mm
12 Mei
30 mm
26 Mei
52 mm
We hebben opgezocht hoe de vochtverdeling bij de verbouwde gewassen
waswanneer er een vochttekort van 60
mm in de grond voorkwam. Het resultaat staat in figuur 34.
Men ziet dat het oudegrasvanallegeI Diepte onder maaiveld ïn cm
wassen
de hoogste spanning had op
Depth below surface in cm
maaiveldhoogte. Deze liep snel terug
FIG. 34. Devochtverdelingonder verschillende genaarmate men dieper komt en was op
wassen, wanneer aan de grond 60 mm
30 cm slechts 1/10 van de waarde op 0
water onttrokken is
cm. Van de andere gewassen kon de
Moisture distribution under different crops
when 60 mm of water is extracted from
aardappel nog het slechtst de waterthe soil
voorraad vandegrond uitputten. Vanaf
20cm naar beneden bestond een groot
potentiaalverval. Gerst enhaver bleken weinigteverschillen; hun wortelstelselis blijkbaar iets doeltreffender dan dat van aardappelen, maar de meest gunstige vochtverdeling bestond toch onder het nieuw ingezaaide gras. Tot op 50 cm was hier geen
spanningsgradiënt van betekenis.
Wanneer aan dezegrond (komklei) dus 60mmwater onttrokken is,wasde spanning
vanhetvocht opmaaiveldhoogte alsvolgt:
oud grasland pF 4,0 of 10 atmosfeer
aardappelen pF 3,65 of 5 atmosfeer
haver en gerst pF 3,55 of 4 atmosfeer
jong grasland pF 3,3 of 2 atmosfeer
Het oude grasland was dus bij eengelijk vochttekort in een veel ongunstiger positie
dan anderegewassen. Het had na eenonttrekkingvan 60mm alaanzienlijk van droogte te lijden. Dit is de verklaring waarom watergebrek op grasland zoveel vaker voorkomt dan op bouwland.
Interessant is, datjonggraslandhetwaterblijkbaarveeldieperkanweghalendan het
oude. Dat verklaart, datjonge kunstweiden veel minder droogtegevoelig zijn dan oud
grasland.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bij een proefveld op komklei verschilde de verdamping van akkerbouwgewassen
van die van gras, doordat deze bij de eerstgenoemde een uitgesproken top had. De
hoogste verdampingen van haver en zomergerst traden op in Juni, van aardappelen
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(Rode Star) in Juli. Ten tijde van de verdampingstop was de verdamping van die gewassen beduidend hoger dan die van gras. Daarvoor en daarna echter lager. De som
vandeverdampingvandeverschillendegewassen isvermeld intabel 43.
Tabel 43. De verdampingssommen van gras, haver, gerst en aardappelen vanaf 1 April 1953
The addition sums of the évapotranspiration from April 1stfor grass, oats, barley and potatoes
Som tot Sum till
1 Juni
Oud gras Old grass . . .
Jong gras Young grass . .
Haver Oats
Zomergerst Spring barley
Aardappelen Potatoes . .

Som tot Sum till
1 Juli

128
178
78
73
61

205
268
199
178
120

Som tot Sum till
1 Augustus
295
364
316
277
255

Som tot Sum till
1 September
367
439
373
330
357

Deze tabel geeft dereëleverdamping. De verdamping van eenruim van water voorzien gewas, de potentiële verdamping, is natuurlijk hoger. De verdamping van grasland isinhet voorjaar veelgroter dan dievan akkerbouwgewassen. Hoeverder menin
hetjaar komt, des te kleiner wordt datverschilechter.Haververbruikte op dit proefveld zelfs meer water dan oud grasland. Nu is haver ook eengewas dat slechts op behoorlijk vochthoudende grond verbouwd wordt. Maar haveristochnietzo droogtegevoeligals oud grasland, terwijl het toch ook het meeste water nodig heeft in de regenarme periode van dezomer (April, Mei,Juni). Ook ishet opvallend dat het waterverbruik vanjong grasland zoveel hoger is dan dat van oud grasland, opvallend omdat
uit de practijk bekend is, dat kunstweiden minder droogtegevoelig zijn dan oud grasland.
Het hoge waterverbruik kan dus niet de enige verklaring voor de droogtegevoeligheid van grasland zijn. Belangrijker is de mate waarin gras kan profiteren van de
watercapaciteit van degrond, invergelijking met andere gewassen. Het isnu gebleken,
dat het oude grasland het water minder goed aan de ondergrond kan onttrekken dan
andere gewassen. Is een bepaalde hoeveelheid water aan de grond onttrokken, dan
heeft het oude grashet voornamelijk uit debovengrond gehaald, terwijl hetjonge gras
ende akkerbouwgewassen het water veelgelijkmatiger uit boven- en ondergrond weghalen.
Het gevolg is, dat oud grasland bij dezelfde omstandigheden van neerslag en verdamping steeds een grotere onderdruk in zijn wortels heeft, endus ook in de bovengrondse organen, dan de akkerbouwgewassen. Daardoor lijdt gras eerder aan droogte
danandere gewassen.
Differences between the waterrelations of grassland and arableland
Grassland has a higher évapotranspiration than arable crops. But this is not the
reason why grassland is more sensitive to drought than arable crops, for leys have a
stillehigher évapotranspirationand theyaremoreresistant to drought than old grassland. Probably the sensibility to drought ofgrassland isdueto themanner inwhich it
extracts the soilmoisture.It appears that oldgrasscannot extract asmuch water from
thesubsoilasarablecropsand younggrasscan.
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E N I G E GEGEVENS OVER D E OPBRENGSTEN, D I E BIJ TOEPASSING
VAN KUNSTMATIGE BEREGENING OP DROOGTEGEVOELIGE Z A N D G R O N D E N
ZIJN TE BEREIKEN E N OVER D E HOEVEELHEDEN WATER DIE
DAARVOOR N O D I G ZIJN
with summary
C. BAARS

In Noord-Brabant, Noord-Limburg en Gelderland komen grote complexen droogtegevoelige zandgronden voor, waar sedert enige jaren op bescheiden schaal kunstmatige beregening wordt toegepast. Door deze cultuurmaatregel kunnen de opbrengsten van de granen en de stoppelgewassen, die op deze gronden van oudsher worden
verbouwd, belangrijk worden opgevoerd. Het grootste voordeel wordt echter eerst
verkregen als men tot een intensiever teeltplan overgaat en de granen zoveel mogelijk
vervangt door grasland, hakvruchten en tuinbouwgewassen. De vraag is echter welke
opbrengsten deze laatstgenoemde gewassen op de schrale zandgronden zullen opleveren en hoeveelwater voor deberegening nodig zal zijn. Om dit na te gaan werden
in 1953en 1954in het oostelijke gedeelte van Noord-Brabant beregeningsproefvelden
met diverse landbouwgewassen aangelegd op zandgronden van uiteenlopende droogtegevoeligheid. Devolgendegrondtypenwerdendaarvoor genomen:
TypeI. Eenweinigdroogtegevoeligeontginningsgrond,meteengrondwaterstand van
± 1,25 m beneden maaiveld. Er komen geen storende lagen in het profiel voor ende
plantenwortels kunnen tot in de capillaire zone doordringen. Ook zonder beregening
kan op dezegrond grasland worden aangelegd en er kunnen hakvruchten worden verbouwd,waarvan deopbrengstenbevredigendzijn.In 1953 werden degewassenopdeze
grond nog beregend, maar het resultaat was gering en in 1954 was beregening in het
geheel niet nodig. De opbrengsten van deze weinig droogtegevoelige grond zijn een
goedevergelijkingsbasis voordeopbrengsten der droogtegevoeliger gronden.
Type II. Een droogtegevoelige oudezandbouwlandgrond. De humeuze laag is i 75
cm dik en deplantenwortels dringen ook tot deze diepte door. De grondwaterstand is
3 m beneden maaiveld en de gewassen zijn geheel op het hangwater aangewezen. De
bewortelde laag kan maximaal 70 mm opneembaar water bevatten. In het voorjaar
stuift debouwvoor inmeer ofminderemate,waardoor degewassenmoeilijk aanslaan.
Opdezegrondwerdvoorheen uitsluitend roggeenhaververbouwd,meteen gemiddeldeopbrengstvanresp. 2750en2250kgper ha.
Type III. Een zeer droogtegevoelige ontginningsgrond. De humeuze laag is slechts
25 cm dik en is van goede kwaliteit. Daaronder komt echter een zeer dikke laag grof
zand met grint voor, die slechts 3volumeprocent opneembaar water kan bergen. De
grondwaterstand is3mbenedenmaaiveld endegewassenzijn geheelophet hangwater
aangewezen. De plantenwortels dringen tot een diepte van 60 cm in de grond, maar
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dezebewortelde laagbevat maximaal slechts 45mm opneembaar water. De bouwvoor
stuift nietendegewassenslaangemakkelijk aan.Demoeilijkheden komen echter zodra
deplanten totvolleontwikkeling zijn gekomen enveelverdampen. Opdezegrond werd
vroeger uitsluitend rogge en zwarte haver verbouwd, met een gemiddelde opbrengst
van resp.2000en 1500kgper ha.
In tabel 44zijn deanalysecijfers van deze 3 grondtypen opgenomen.
In tabel 45 (blz. 135)isdebemestingder gewassen vermeld.
Tabel 44. Analysecijfers van de gronden der proefvelden
Soil analysis of the trial fields

pF2,0

pF 2,4

Beschikb.
water i.d.
bewortelde
laag m m
Available
water (in mm)
in the
rooted layer

22
18
19

8
6
6

70
45

Vochtgehalte bouwvoor
vol.%
Grondtype ')
Soil type

I
II
III

Humus %

4,0
3,9
5,0

pH/KCl

5,3
4,8
4,6

P-citr.

30
56
60

K-getal
K-figure

31
29
20

.Moisture data of lop soil

Grondwaterstand
in m
Soil water
table

-1,25
-3 —
-3 —

*) Zie fig. 35. See fig. 35.

In fig. 35 zijn de opbrengsten der proefvelden voor dejaren 1953 en 1954 weergegeven. Daaruit blijkt, dat de graanopbrengsten op de oude zandbouwlandgrond zeer
hoog waren. Op de vochthoudende ontginningsgrond waren deze opbrengsten het
laagst, alsgevolgvan legering. Dehakvruchten leverden in 1953opde oude zandbouwlandgrond de hoogste opbrengsten op en op de zeer droogtegevoelige ontginningsgrond waren dezehet laagst. In 1954werd de stalmestgift op dezelaatste grond verder
opgevoerd tot 30 ton per ha, waardoor de opbrengsten der hakvruchten belangrijk
stegen en zelfs hoger waren dan op de andere grondtypen. Wellicht was ook het weer
van invloed:de zomer van 1954was zeer nat en de schade,ten gevolgevan wateroverlast,was opdemeest droogtegevoelige grond het geringst.
De grasopbrengsten die op de verschillende grondtypen werden verkregen, liepen
weinig uiteen. In de practijk is ook gebleken, dat op de slechte zandgronden met beregening engoedebemesting hogegrasopbrengsten zijn tebereiken. Dit iseen gunstige
omstandigheid, want hierdoor wordt het mogelijk om op de droge zandbedrijven wisselbouw toe te passen en een grotere veestapel aan te houden, waardoor meer organische mest beschikbaar komt. Dit betekent direct een veel hogere opbrengst en op den
duur zaldekwaliteit van degrond belangrijk verbeteren.
De zomers van 1953 en 1954 waren vochtig en het sproei-effect was daardoor beperkt. De opbrengstverhoging was bij de granen het grootst, daar in beidejaren de
maand Mei droog was. Het belangrijkste is echter, dat uit deze proeven is gebleken,
dat op de zeer droogtegevoelige zandgronden met kunstmatige beregening een zeer
hoog opbrengstniveau iste bereiken;eenniveau, dat minstens even hoog ligt als op de
niet verdrogende lage zandgronden. Dit opent voor de droge zandbedrijven in het
zuid-oostelijke deeldeslandswijde perspectieven.
In tabel 46 zijn de hoeveelheden water vermeld, die in dejaren 1953 en 1954 nodig
waren om in devochtbehoefte der gewassen tevoorzien. De behoefte aan kunstmatige
beregening van een gewas varieert naar gelang deweersomstandigheden en het grondtype. Type III eist belangrijk meer water dan type II. Dit isin de eerste plaats een gevolg van het verschil in devochtvoorraad in debewortelde laag en vooral van het feit
dat,bijnatuurlijke regenval,bijdezeerdroogtegevoeligegrondengrotere hoeveelheden
water naar de ondergrond afvloeien endusverloren gaan.
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FIG. 35. Opbrengsten van gewassen (zie hiervoor tabel 46) van beregende en niet-beregende proefvelden in 1953 en 1954, op gronden van verschillende droogtegevoeligheid
Yields of crops (see table 46) of trial fields with and without sprinkling on soils of different
susceptibility to drought
kg ZW/ha = kilogrammes starch equivalent per hectare
I. Weinig droogtegevoelige ontginningsgrond
Grondwaterstand 1,25 m beneden maaiveld
Beworteling in de capillaire laag
Newly reclaimed heather soil, hardly susceptible to drought
Soil water table 1.25 metres below surface
Roots in the capillary layer
II. Droogtegevoelige oude zand-bouwlandgrond
Grondwater 3 m beneden maaiveld
Beworteling tot 0,75 m diepte
Maximale hoeveelheid opneembaar vocht in de bewortelde laag: 70 mm
Old sandy arable soil, susceptible to drought
Soil water table 3 meters below surface
Roots down to 0.75 metres
Maximum quantity of available moisture in the rooted layer: 70 millimetres
III. Zeer droogtegevoelige ontginningsgrond
Grindlaag onder de bouwvoor
Grondwaterstand 3 m beneden maaiveld
Maximale hoeveelheid opneembaar vocht in de bewortelde laag: 45 mm
Newly reclaimed heather soil, very susceptible to drought
Gravel layer under topsoil
Soil water table 3 metres below surface
Maximum quantity of available moisture in the rooted layer: 45 millimetres
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Om eenbetrouwbaar beeldtekrijgen van detebereiken opbrengsten ende daarvoor
benodigde hoeveelheden water, zal het noodzakelijk zijn om meer grondtypen in dit
onderzoek te betrekken en de proefvelden te verspreiden over de gebieden die voor
kunstmatigeberegeninginaanmerking komen.
Yields obtainable by sprinkling on drought susceptible
sandy soils and the amounts of waterneeded
In the south eastern part of the Netherlands many drought susceptible sandy soils
are found, which are sprinkled here and there. For getting an idea of the yields obtainable by sprinkling and theamounts ofwater needed for it, trial fields with different
crops were laid out on differently drought susceptible soils. It appeared that on the
high (dry)and poor sandy soils sprinkling may result inyields at least as high as those
of the low sandy soils not suffering from drought. From the old arable soils higher
yieldscould beobtained than from newlyreclaimed heather soils.
In 1953 and 1954 successful sprinkling did not take great quantities of water. Accordingasthemoistureholdingcapacity of theroot zoneissmaller, thereismore need
for sprinkling. This is partly due to the smaller water content, but mainly to the percolating ofgreater quantities ofwater to thesubsoilduringnatural rainfall.

ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE INVLOED VAN MEERJARIGE ZWARE
STIKSTOFBEMESTING OP DE GEHALTEN AAN MINERALEN EN KOPER
VAN WEIDEGRAS EN OP DE KOPERGEHALTEN VAN RUNDERBLOEDSERUM
with summary
S. BOSCH

Bij bestudering van de invloed van N-bemesting op dechemische samenstelling van
weidegras, o.a. op degehalten aan mineralen ensporenelementen, dient onderscheid te
worden gemaakt tussen dedirecteendeindirecte invloed van debemesting.
a. Directe invloed
Over de directe invloed van N-bemesting op de gehalten aan mineralen in gras werden in eenvoorgaande publicatie (1)reeds enkele gegevens vermeld. Bij dealdaar vermelde proeven werd de invloed van verschillende hoeveelheden kalkammonsalpeter
(kas)enzwavelzureammoniak (za)vergeleken. Hierbij bleek o.a., dat het sulfaatgehalte van het gras door de za-bemesting sterk werd verhoogd, waardoor het basenoverschot belangrijk lager was dan bij bemesting met kas. Verder werd door de N-bemesting, zowel door kas als door za, het ruw-eiwitgehalte verhoogd en hiermede gepaard
gaande degehalten aan K 2 0 enP 2 0 5 . Deze laatste resultaten komen goed overeen met
die van een in 1953 op de Proefboerderij te Selmien (Fr.) genomen proef, waarbij de
invloed van 4N-giften (resp.0, 20,40en 60kgN per ha als kas) werd vergeleken bij 6
maaitijden (iedereweek van 15April tot 18Mei).Enkele resultaten van dit onderzoek
worden vermeld intabel47 (blz. 138).
Hieruit blijkt, dat door de N-bemesting het gehalte aan ruw eiwit, K 2 0, P 2 0 5 en Cl
en in iets mindere mate S0 4 werd verhoogd. De overige mineralen werden practisch
niet beïnvloed. Van de berekende waarden, die onderaan in detabel worden vermeld,
blijkt deEAteworden verlaagd. BTenZTnamen beidetoe,doch ZTinsterkere mate,
zodat TA' uiteindelijk ietswerd verlaagd. Bijdit proefveld werden geen Cu-bepalingen
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Tabel 47. Invloed van de hoeveelheid N (als kas) op de chemische samenstelling van gras
Influence of the amount of N on the chemical composition of grass
Gemiddelde van 6 maaltijden (15/4-18/5 Average) of 6 cuts

CI 1477 B
zand sand 1953
In % v.d.ds
In % of the dry mattare crude protein . . .
K20
CaO
MgO
Na20
CI
SO,
P2OB

In m. aeq. per kg ds
In milliequivalents per kg dry
matter
AA
EA
BT. .
ZT. .
TA'
K ..
^ AA
EA
BT
ZT

=
=
=
=

ON

20 N

40N

60 N

16,2
3,12
0,81
0,18
0,12
1,00
0,48
0,90

17,2
3,31
0,78
0,19
0,12
1.09
0,50
0,97

17,8
3,46
0,77
0,20
0,12
1,20
0,50
0,98

19,0
3,45
0,81
0,20
0,13
1,19
0,53
1,01

330
-38
1149
857
1,34
2,67

332
-40
1164
872
1,34
2,54

325
-8
1080
763
1,42
2,29

341

-39
1118
816
1,37

2,52

alkali-alkaliciteit = K + Na - Cl - S;
aardalkali - alkaliciteit = Ca + M g - P ;
base - totaal = K + Na + Ca + Mg;
zuur - totaal = Cl + S + P;
RX

TA' = base-zuurverhouding = — .

in het gewas gedaan, doch uit onderzoek van andere N-bemestingsproeven bleek duidelijk, dat bij verhogingvanhetgehalteaan ruweiwitdoor hogereN-giften, tevens het
Cu-gehaltevanhet graswerd verhoogd.
DIJKSHOORN (3)vond bijpotproeven met Engels raaigras o.a. devolgende gemiddelde gehalten:
140

mg N per p o t . . . .
% ruw eiwit in de ds
Cu mg per kg ds . .

280

560

17,9

22,8

28,4

8,0

8,9

9.9

Ook bij de hierboven genoemde veldproeven met kas en za-bemesting werd een
soortgelijke invloed van deN-bemesting gevonden.
kgN perha. .. .
% ruweiwitindeds
C um gperkgds. .

0

40

70

17,1

19,4

21,9

8,3

8,2

9,6

100
25,0
10,8

Bij verhoging van het gehalte aan ruw eiwit door N-bemesting bleek dus tevens het
gehalteaan Cu vanhet grastoetenemen.
De bovengenoemde resultaten komen niet overeen met die van MULDER (6). Hij
vond bij potproeven een daling in Cu-gehalte van Engels en Italiaans raaigras bij
hogere N-giften. Deze proeven werden genomen op grond met Cu-gebrek en het is
mogelijk, dat dit dereden isgeweest vandelagereCu-gehaltenbij meer stikstof.
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b. Indirecteinvloed
Bovengenoemde gegevens berusten op resultaten van kortdurende proefvelden,
waarbij de directe invloed van de N-bemesting werd nagegaan. Naast deze directe invloeddientmen echter ook rekeningtehoudenmeteenindirecte invloed.
In de eerste plaats kan door de N-bemesting in de loop der jaren de botanische
samenstelling der grasmat veranderen. Andere grassen kunnen op de voorgrond tre
den, doch ook de gras-kruidenverhouding kan zich wijzigen. Daar de gehalten aan
mineralen van de verschillende grassoorten en in sterkere mate die van de grassen en
kruiden verschillen vertonen (2),wordt de chemische samenstelling van het weidegras
door deverandering inbotanische samenstelling beïnvloed.
In de tweede plaats zal door de N-bemesting de opbrengst in het algemeen worden
verhoogd. Hierdoor vindt voor bepaalde bestanddelen eengrotere onttrekking aan de
bodem plaats, zodat na kortere of langere tijd het gras lagere gehalten kan vertonen.
De betekenis van deze indirecte invloed van de N-bemesting door de grotere onttrekking aan degrond werd bestudeerd aan de hand van resultaten van een proefveld,
waar reeds gedurende 17jaren2verschillendeN-giften worden vergeleken.
PROEFVELD C l 15 TE MARUM ( G r . )

Dit proefveld werd in 1938onder leidingvan FRANKENA door het Landboüwproefstation te Groningen aangelegd op vochthoudende, goede zandgrond. De bedoeling
was om bij 2N-giften van verschillende gebruikswijzen (maaien, weiden, voorweiden
enz.) deinvloed op o.a. de opbrengst, de botanische samenstelling en de grondanalyse
na tegaan. Het proefveld bestaat uit2percelen, dieiederverdeeld zijn in 6veldjes. Een
der percelen, waarop de veldjes 1t/m 6, krijgt jaarlijks 200 kg N per ha en het andere
met develdjes 7t/m 12perjaar 80kgN per ha (als kas). De behandeling der veldjes is
als volgt:
1 en 7 steeds maaien;
2 en 8 Iejaar voorweiden, 2ejaar weiden en 3ejaar maaien met naweiden;
3 en 9 steeds voorweiden;
4 en 10 steeds maaien met naweiden;
5 en 11 afwisselend weiden en maaien met naweiden;
6 en 12 steeds weiden.
De overige bemesting is voor alle objecten gelijk, nl.jaarlijks per ha gemiddeld 160
kgK 2 0 als K 60en 100kg P 2 0 5als super. Verdere gegevens van dit proefveld met uitvoerigeresultaten over deeerstejaren werden door FRANKENA (4,5) gepubliceerd.
GRONDONDERZOEK

Enkelegegevens over deanalysevan grondmonsters worden intabel48vermeld.
Bij dezegegevens valt in de eerste plaats op een duidelijke stijging van de pH bij de
veldjes met de zware N-bemesting. Door dejaarlijkse gift van 200kg N per ha als kas
is de pH gestegen van gemiddeld 5,75 tot gemiddeld 6,15. Op de objecten met 80N is
practisch geen verandering opgetreden. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de fosfaatbemesting steeds als superfosfaat werd gegeven. Het is waarschijnlijk, dat met
slakkenmeel depH opbeideobjecten wasverhoogd. Deveranderingen in humusgehalte zijn op alle objecten betrekkelijk klein en duidelijke verschillen ten gevolgevangebruikswijze of bemesting zijn niet aanwezig. Op alle objecten is P-citr. duidelijk gestegen sinds 1938 en de stijging is op de 80 N-veldjes gemiddeld iets groter dan op de
veldjes met de hogegift. Dit iswaarschijnlijk het gevolgvan delagere opbrengsten op
de 80N endehiermedegepaard gaandemindereafvoer aan P 2 0 5door hooien dierlijke
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Tabel 48. Enige analysecijfers van grondmonsters afkomstig van een in 1938 aangelegd proefveld op
blijvend grasland met verschillende gebruikswijzen bij een lage en een hoge N-gift (ProefveldnrCl 15)
Some figures about the chemical composition of soil samples from a field trial laid out in
1938on permanent pasture {mown orland grazed) with low and high N-applications {Trial nr
. CI 15)
kgN per ha perjaar kg Nper haper year
veldjenr plot nr
gebruikswijze type of use
pH-H 2 0
1938
1954
% humus org. matter
1938
1954
P-citr. P-citr.acid
1938
1954
K-getal K-number
1938
1954

200
1
M
5,65
11,2
10,7

200
3
WMW
5,75
6,15
11,6
11,7

200
6
W
5,85
6,35
11,2
11,6

28
54
12
16

30
52
15
21

28
61
15
29

6,0

80
7
M
5,65
5,55
12,7
11,1
32
69
12
16

80
9
WMW
5,70
5,75
11,9
11,6
34
67
21
30

80
12
W
5,75
5,75
10,8
10,6
31
60
16
34

M
= maaien mowing
WMW — weiden, maaien, weiden grazing, mowing, grazing
W
= weiden grazing

producten. Het K-getal is vooral toegenomen op de steeds beweide objecten en in
mindere mate op de veldjes 3en 9, diejaarlijks één keer werden gemaaid. De indruk
wordt verkregen, dat de stijging van het K-getal bij de hoge bemesting in mindere
mate heeft plaats gehad dan bij de lage N-gift. Op de steeds gemaaide veldjes waar
jaarlijks met het hooi of het gedroogde gras een grote afvoer van K 2 0 plaats vindt, is
het K-getal bij beideN-giften slechtszeerweinig gestegen.
BOTANISCH ONDERZOEK

Van deinMei 1954genomen monsters voor botanisch onderzoek worden debelangrijkste gegevens van enkeleobjecten intabel49vermeld.
Tabel 49. Enige cijfers van het botanisch onderzoek verricht aan in Mei 1954genomen grasmonsters
van proefveld nr Cl 15(zie bovenschrift tabel 47)
Some figures of the botanical analysis of grass samples taken during May 1954from field
trial nr CI 15 (see headline of table 47).
kgN per ha perjaar kg N per haper year
veldjenr plot nr
gebruikswijze *) type of use *) . . . .
hoedanigheidsgraad grade of quality .
goede grassen good grasses
matige grassen medium grasses . . . .
minderwaardige grassen inferior grasses
onkruiden weeds
Loliumperenne
Poa pratensis
Poatrivialis
Agrostis stolonifera
Festuca rubra
Taraxacum officinalis

200
1
M
7,0
61
13
11
15
7
35
18
8
9
13

200
3
WMW
7,3
66
13
17
4
12
38
16
9
2
3

200
6
W

80
7
M

WMW

7,5
66
20
9
5
11
39
14
18
5
4

6,3
43
26
15
16
2
25
9
7
13
9

7,3
60
31
7
2
4
41
7
23
3
1

80
9

' ; zie tabel 48. see table 48.

Uit dit overzicht blijkt in deeersteplaats, dat de hoedanigheidsgraad bij de hoge Ngift goed istenoemen eninhet algemeen beter isdan bij delageN-gift. Het percentage
goedegrassenisinhetalgemeen hoger endatvandematigeenminderwaardige grassen
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80
12
W
6,2
40
18
15
25
3
31
5
17
9
23

lager. Engels raaigras komt in vrij kleine hoeveelheden voor, doch is belangrijker dan
bij de lage N-gift. Veldbeemdgras en ruw beemdgras treden vooral bij de hoge N-gift
op de voorgrond. De hogepercentages onkruiden, voornamelijk paardenbloem op de
veldjes 1 en7zijn het gevolgvan het steedsmaaien, waardoor eenvrij hollezodeis ontstaan. Opvallend ishet groteaantalpaardenbloemen opveldje 12.
Deverdere verschillen zijn inhet algemeen betrekkelijk klein. Er zal indit overzicht
niet verder worden ingegaan op de vraag of deze verschillen verband houden met de
uiteenlopende gebruikswijze en N-bemesting.
CHEMISCH GEWASONDERZOEK

Daar delaatstejaren voor de gehalten aan mineralen ensporenelementen en de factoren die hierop van invloed zijn meer en meer belangstelling komt, werd een aantal
grasmonsters van dit proefveld meer volledig geanalyseerd. Naast de gehalten aan ds,
re, reen as,nodig voor het berekenen der voederwaarde, werden ook de elementen K,
Na, Ca, Mg,Cl, S,Pen Cu bepaald.
In 1950en 1951werden demonsters onderzocht diewaren genomen uit vakjes voor
opbrengstbepaling gemaaid vóór inscharen. In 1953en 1954geschiedde het onderzoek
in afzonderlijke monsters, die werden genomen vlak voor het inscharen der pinken of
voor hetmaaien voor wintervoeder.
In tabel 50wordt een overzicht gegeven van degemiddelde chemische samenstelling
van monsters vanenkele objecten in 1954.Inverband met het gebruik (meer of minder
vaak beweiden) werden deze gemiddelden per object samengesteld uit 3, 4 of 5 monsters,dieop verschillendetijden van het seizoen zijn genomen.
Tabel 50. Gemiddelde chemische samenstelling van het gras in 1954 afkomstig van proefveld Cl 15
(zie bovenschrift tabel 47)
Average chemical composition of the 1954 grass from field trial nr CI 15 (see headline of
table 47)
Bemesting per ha per jaar
Fertilization per haper year
veldjenr plot nr
gebruik *) type of use x)
in % v.d.ds in % of the dry matter
re
K20
CaO
MgO
Na20
CI
S04
P205
Cumgperkgds
Cu mgrper kg dry matter
in m. aeq. per kg ds
in milliequivalents per kg dry matter
AA
'
EA
.BT
ZT
TA'
~
Ca
*) zie tabel 48. see table 48.

200 kg N

1

3
WMW

80kgN

6
W

7
M

'• 20,8
25,3
2,98
4,23
1,08
0,87
0,35
0,31
0,39
0,13
1,44
1,65
0,76 | 0,89
0,95
1,05
8,3 J 7,3

27,4
4,76
0,89
0,32
0,09
1,69
0,89
1,13
7,6

17,9
3,77
1,10
0,34
0,20
1,40
0,71
1,01
9,4

22,6
4,64
0,83
0,32
0,08
1,62
0,77
1,10
8,2

23,9
4,60
0,91
0,32
0,09
1,55
0,80
1,10
8,6

194
289
158
24
j 1315 ; 1407
963 i 1094
\ 1,37
1,29

376
4
1518
1138
1,33

322
137
1424
965
1,48

398
-23
1469
1094
1,34

402
19
1488
1067
1,39

I 1,64
}

3,17

2,05

3,33

3,02

M

2,88

9

WMW

12
W
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In de eerste plaats vallen de zeer lageNa 2 0-gehalten van develdjes 3,6, 9en 12 op.
Op de veldjes 1en 7 zijn deze gehalten hoger, waarschijnlijk door de lagere K 2 0-gehalten. Het feit, dat de kalibemesting de laatstejaren als kalizout 40, 50of 60% werd
gegeven (laag Na 2 0-gehalte) en dat op dit proefveld sedert 1943 geen stalmest werd
aangewend, kan als een der oorzaken der lage Na 2 0-gehalten in het gras worden genoemd.
Over de verschillen in gehalten tussen de diverse objecten en de hoge en lage N-gift
kan het volgendeworden opgemerkt:
Het K 2 0-gehalteishethoogst opdebeweideobjecten enlager opdesteeds gemaaide
veldjes, vooral bij dehoge N-gift. Dezeverschillen zijn voor eengrootdeelteverklaren
uit het verschil in onttrekking aan de grond door hogere opbrengst (bij meer N) en
door de gebruikswijze (meer afvoer aan kali bij steeds maaien). Beschouwt men de
K 2 0-gehalten in verband met de gehalten aan ruw eiwit, dan blijken deze bij de lage
N-gift op eenvrij veelhoger niveau teliggen dan bij dehogeN-gift. Dit is weergegeven
in tabel 51,waarin ook de P205-gehalten in verband met het re-gehalte zijn opgenomen. De verschillen aan P 2 0 5 tussen hoge en lage N-gift kunnen ten dele ook uit de
meer of mindere onttrekking worden verklaard, zoals ook uit de analysen der grondmonsters was gebleken.
Tabel 51. Gemiddelde gehalten aan K 2 0 en P 2 0 5 bij uiteenlopende gehalten aan ruw eiwit van het
grasin 1954afkomstig vanproefveld Cl 15(ziebovenschrift tabel47)
Average percentages ofK%0 en P?P% at different percentages of crude protein of the1954
grassfromfieldtrialnrCI15{seeheadline oftable47)
% re
% crude protein
16
20. .
?4
28. .

% P2O5

% K20
80 N

200 N

80 N

200 N

3,4
4,1
4,7
5,2

2,6
3,4
4,1
4,7

0,92
1,03
1,14
1,24

0,84
0,94
1,03
1,12

Wat deP206-gehaltenbetreft kan worden opgemerkt, dat dezeop de200 N-objecten
bij de genoemde gehalten aan ruw eiwit 0,08 tot 0,12 lager zijn dan op de 80 N-objecten. Uit een onderzoek van DE VRIES (8) blijkt, dat bij gehalten in het gras van 0,7 %
P 2 0 5 bij 16% re en van 0,85 % P 2 0 5 bij 20% re geen opbrengstverhoging door phosphaatbemesting te verwachten is. Uit dit oogpunt beschouwd, zijn de gehalten aan
P 2 O s in het gras van het proefveld te Marum ook op de 200 N-veldjes dan ook voldoende hoog. Tot nu toe kon voor de KaO-gehalten in het gras een dergelijk verband
nognietworden aangetoond.
Volgens tabel 50werden voor degehalten aan MgO, Clen S0 4 geen belangrijke verschillen gevonden. CaO ishoger opdegemaaidepercelen, wat welveroorzaakt zal zijn
door het hogepercentage onkruiden.
Het Cu-gehalteis op delageN-gift gemiddeld hoger dan bij de200N. Hierop wordt
hierna nog teruggekomen.
Ten gevolge van de hierboven genoemde verschillen in gehalten variëren de berekendebasenoverschotten eveneens.Opde hogeN-gift isAAlageren opde gemaaide
objecten isEA hoger dan op degeweideveldjes. De basen-zuurverhouding (TA') is op
V

delageN-gift inhet algemeen iets hoger. Ditzelfde geldt ook voor deverhouding—-.
v^a

In tabel 50 werden de gemiddelde gehalten berekend uit alle monsters per object.
Omeenindruk tekrijgen vandekwaliteit van het gras,dat hetveegedurende deweide142

periode kreeg, werd het gemiddelde berekend van alle monsters der beweide sneden
van de hoge en de lage N afzonderlijk. Dit is weergegeven in tabel 52, waarin de belangrijkste gegevenszijn vermeld.
Tabel 52. Gemiddelde kwaliteit van het weidegras in 1954 bij hoge en
lage N-gift van proefveld nr Cl 15 (zie bovenschrift tabel 47)
Averagequality of the 1954grass at high and low N-applications
from field trial nr Cl 15 (see headline of tabel 47)

Cu mg/kg ds mg/kg d.m. . . .
AA
EA
TA'
K
Ca

200 N

80 N

26,0
7,2
356
31
1,35

24,2
8,4
419
-10
1,37

2,96

3,20

Het belangrijkste verschil tussen het gras van de hoge en de lage N-gift bestaat uit
het verschil in Cu-gehalte. De basen-zuurverhouding (TA') is practisch gelijk, terwijl
deverschilleninAA, EA en—•betrekkelijk klein zijn.
CU-GEHALTE VAN HET GRAS

In het voorgaande werd reeds gewezen op de hogere gehalten aan Cu op de lage Nobjecten. Dit werd ook in de voorgaande jaren gevonden en in fig. 36 is het verband
tussen ruw eiwit en Cu-gehaltevanmonsters van 1951weergegeven voor dehogeen de
lage N-gift.
Evenals bij dereeds eerder genoemdeproeven, o.a. DIJKSHOORN (3),werd er een vrij
goed verband gevonden, terwijl het Cu-gehalte toeneemt bij hoger gehalte aan ruw eiwit. Het verschil in niveau tussen de hoge en delageN-gift iszeer duidelijk. Voor de 4
Cu mg/kg ds
mgrs/kg dry matter

FIG. 36. Verband tussen gehalten aan ruw eiwit
en Cu in 1951 van grasmonsters, afkomstig van proefveld nr Cl 15 (zie
bovenschrift tabel 47)
Relation between contents of crude
protein and Cu in the 1951 grass from
field trial nr CI 15 (see head line of
table 47)

• 200 kg N/ho sedert 1938
o 80 kg N/ha since 1933

20

_L

22
24
°/o re in de ds
°/o crude protein in the dry matter
18

143

jaren waarin monsters van dit proefveld werden onderzocht, worden de gemiddelden
in tabel 53vermeld. Tevensworden hierin voor betere vergelijking de Cu-gehalten,berekend bij 18% ruw eiwit, vermeld
[—.
.—— X mg Cu = mg Cu bij 18% ruw eiwit). 1 )
&
6
\ % ruw eiwit
'
J '
Tabel 53. Gemiddelde gehalten aan ruw eiwit, Cu en Cu berekend voor 18% re van grasmonsters
van het proefveld nr Cl 15 (zie bovenschrift tabel 47)
Average contents of crude protein, Cu and Cu computed for 18% crude protein of grass
samplesfrom field trial nr CI 15 (see headline of table 47)
200 N

1950
1951
1953
1954

Cu-gehalte voor 18% re
Cu-content for 18% crude protein

80 N

% re
% crude protein

mgCu

%re
% crude protein

mgCu

200 N

80 N

19,0
18,7
19,6
24,6

9,3
9,0
6,6
7,7

16,6
16,9
19,5
21,2

11,6
11,5
8,5
8,7

8,8
8,7
6,1
5,6

12,6
12,2
7,8
7,4

Het Cu-gehalte isvooral de laatste 2jaren belangrijk lager dan in 1950en 1951. Het
lijkt waarschijnlijk, dat deze daling is veroorzaakt door de Cu-onttrekking aan de
grond. Het verschil tussen de beide objecten hangt waarschijnlijk samen met het verschilin opbrengst tussen de 80N en 200N-objecten. Het feit, dat er een duidelijk verschilin pH vandegrond tussendeobjecten bestaat, kanten aanzien vanditpunt waarschijnlijk geenverklaring geven.Door TRUOG (7)werd gevonden, dat bij eenpH tussen
5,0en 7,0 dezuurgraad van degrond geeninvloed heeft opde opneembaarheid van Cu
door de plant. Ook DIJKSHOORN (3)vond bij potproeven, waarbij depH van de grond
door middel van CaC0 3was gebracht op resp. 5,4, 6,2, 7,1 en 7,4,geeninvloed van het
Cu-gehaltevanEngels raaigras.
BEWEIDING MET PINKEN IN 1953

Tot 1953werd het proefveld volgens het schema beweid met een koppel melkvee of
pinken (15-20 stuks), waarbij het vee achtereenvolgens op de verschillende objecten
van de hoge en de lage N-gift liep. Daar in verband met de vrij zware veebezetting de
beweidingsperiode per object vrij kort was en dehoge en de lageN-gift door hetzelfde
koppel werden beweid, was het niet mogelijk een eventueel nadelige invloed van het
lagere Cu-gehalte van het gras, afkomstig van de 200 N-objecten, op de dieren na te
gaan. In 1953 werd hiertoe overgegaan tot afzonderlijke beweiding met 2 koppels
oudere pinken, waarvan het enehet geheleweideseizoen op de200N-objecten bleef en
het anderekoppel opde 80 N-veldjes.
De bedoeling van deze afzonderlijke beweiding was om na te gaan in hoeverre het
Cu-gehalte van het bloed der dieren zou reageren ophet verschil in Cu-gehaltevan het
gras en in verband hiermede de gezondheidstoestand en groei der dieren zou beïnvloeden. Bijdeproefin 1953werdnainscharenvan de2 koppelspinken opde hiervoor
bestemde objecten het bloed onderzocht, waarbij bleek, dat het koppel op de 80 Nobjecten gemiddeld hoger Cu-gehalteinhetbloed had dan het andere koppel. Het verloop van het gemiddelde Cu-gehalteinhetbloedopdeverschillende data was alsvolgt:
(zietabel 54)
1
) Deze formule werd eerder gebruikt door WIND en DEUS (9). In deze publicatie isbij het afdrukken echter een fout geslopen in de aldaar vermelde formule.
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Tabel 54. Gemiddeld Cu-gehalte (mg per 1 serum) in het bloed van 2 koppels pinken in 1953 ingeschaard op het proefveld nr Cl 15 (zie bovenschrift tabel 47)
Average content of Cu (mgrs per Utreserum) in the blood of two herds of heifers grazing in
1953 on the field trial nr CI 15 {seeheadline of table 47)

Koppel op Herd on . . .
Koppel op Herd on . . .

Object

7 Mei

12 Juni

19Augustus

29 September

80 N
200 N

0,48
0,31

0,78
0,47

0,81
0,37

0,66
0,25

In deperiodevan 7 Mei-12Juni vindt bij beidegroepen een stijging van het Cu-gehalte in het bloed plaats, die bij de 80N-groep duidelijk groter is. Daarna blijft de 80
N-groep nog iets stijgen tot 19Augustus om daarna tot 0,66 mg/lte dalen. De 200 Ngroep daalt na 12Juni weer en deze dalingzet zichvoort tot op 29 September een gemiddeld gehalte van 0,25 mg/l wordt bereikt. Duidelijk blijkt, dat het verloop van het
Cu-gehalte in het bloed bij de 2koppels pinken op de hoge enlageN-gift verschillend
is. Dit verschil staat vrij zeker inverband met het verschil in Cu-gehalte van het gras.
Het feit echter, dat bij de aanvang der proef reeds verschil in Cu-gehaltevan het bloed
bestond, maakt dat dezecijfers met enigereservedienen teworden beschouwd. Bij een
hoger Cu-gehalteinhet bloed isdevoorraad Cuin delever en andere organen van het
dier meestal ook hoger, waardoor de beide koppels uit dit oogpunt niet geheel vergelijkbaar zijn. Ditwaseenderredenen omdeproef in 1954teherhalen.
Degroei derpinkenwerd bepaald door enkelewegingenop7Mei,26Augustus en5
October. Degemiddeldegewichten endegroeiper dier per dagwaren alsvolgt:
Gem. gewicht op

80N
200N

7 Mei

5 October

349kg
372kg

506 kg
538 kg

Gem. groeiper dier
per dag
1,05kg
l,10kg

De gewichtstoename was voor beidegroepen practisch gelijk en isgoed te noemen.
Het waren dieren die bij deaanvang der proef een gemiddelde leeftijd van bijna 2jaar
hadden bereikt (overlopers) en in de maanden Januari-April 1953 waren geïnsemineerd. Afwijkingen in de gezondheidstoestand werden bij de dieren in deloop van de
zomer niet waargenomen. Wel waren depinken op de objecten met hogeN-gift in het
algemeenietsminderglanzend enminderzwartvanhaarkleur. Devastheidvandemest
wasbijalledierengewoonlijk goed.
BEWEIDING MET PINKEN IN 1954

Bij de aanvang der proef in 1954kwamen op de objecten met hoge N-gift 9 pinken
en op die met 80N 6pinken. Naast verdeling in 2groepen volgens leeftijd en gewicht
werdnu ookrekeninggehoudenmethetCu-gehaltevanhetbloed,teneindede koppels
beter te kunnen vergelijken. In de loop van de zomer moesten in verband met de beschikbarehoeveelheid grasenkeledieren uitdeproef worden genomen. Opde objecten
bij hogeenlageN-gift bleventoenresp.6en5stuks over.
Deproefdieren warenditjaar veeljonger dan in 1953.Degemiddeldeleeftijd in Mei
bedroeg bij beide groepen ± 1 jaar (geb.datum van Maart-Juni 1953). De oudere
dieren werden in de loop van de zomer (Juli-September) tijdens de proefnening geinsemineerd. Van de 7 dieren waren er 2 die twee keer moesten worden gedekt (van
iederegroep 1),deoverige 5 warenna 1 inseminatie drachtig.
10
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Het verloop van de
Cu-gehalteninhet bloed
van dediversedieren,die
gedurende de gehele periode op het proefveld
liepen, wordt weergegeveninfig.37.
Van het koppel ingeschaard ophetobjectmet
de hoge N-gift was het
Cu-gehaltevanhet bloed
op 31 Maart gemiddeld
0,80 mg/l (variatie van
0,60 tot 0,99) en bij de
andere groep gemiddeld
31/
0,79 mg/l (variatie van
y3
/8
Datum
0,69 tot 0,93). De variatieisbij de200N-groep
FIG. 37. Verloop van het Cu-gehalte van het bloedserum van 2 kopgroter, doch de gemidpels pinken in 1954 ingeschaard, resp. op het object met
hoge N-gift (200 N) en lage N-gift (80 N) van het proefveld
deldegehalten zijn pracnr Cl 15(zie bovenschrift tabel 47)
tisch gelijk. Uit het verCourse of the Cu content of the bloodserum of 2 herds of
loop van de Cu-gehalten
heifers in 1954 grazing on theplots with a high N-application
van de 2 groepen blijkt,
(200 N) and with a low N-application (80 N) resp. from
fieldtrial nr CI 15 (see headline of table 47)
dat er in elke groep in
het algemeen vrij weinig
verschilistussen dedierenonderling. Dereactievan de200N-groepisechter duidelijk
anders dan dievandeanderegroep. Dit blijkt ook uittabel 55,waar degemiddeldegehalten pergroepzijn vermeld.

6/
/10
Date

Tabel 55. Gemiddelde Cu-gehalten (mg/1 serum) in het bloed van de 2 groepen pinken van fig. 37
Average Cu-contents (mgrs per litre serum) in the blood of the 2 herds of heifers offig. 37

Koppel op Herd on . . •
Koppel op Herd on . . .

Object

31 Maart

2 Juli

31 Augustus

6 October

80 N
200 N

0,79
0,80

0,72
0,56

0,65
0,29

0,47
0,14

Opvallend isde snelle, sterkedaling bij de 200N-groep. Bij delageN-gift isdeze tot
eind Augustus veelminder sterk en het gemiddeldebij het eindeder proef is belangrijk
hoger dan bij dehoge N-gift.
Zoalsreedseerder opgemerkt, ishetverschilinchemische samenstellingvanhetgras,
dat dedierenhebbengeconsumeerd, hoofdzakelijk gelegeninhet Cu-gehalte. Het lijkt
daarom zeer waarschijnlijk, dat het verschil in het verloop van Cu-gehalte van het
bloedveroorzaakt isdoor hetverschil inCu-gehaltevanhetgras.
Door enkele malen wegen werd de gewichtsverandering der dieren vastgesteld, die
wordtweergegeven in onderstaandetabel:
Gem. gewicht op

80N
200N
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14Mei

6 October

228 kg
210 kg

364 kg
318 kg

Gem. groeiper dier
per dag
0,94kg
0,75 kg

De groei per dier per dag was op de hoge N-gift lager dan op de lage N-gift. De
mogelijkheid bestaat, dat dit in verband staat met de lagere Cu-gehalten in gras en
bloed. Tn 1953 werd deze mindere groei echter niet waargenomen. Verder is de gewichtstoename belangrijk lagerdanin 1953. Indeeersteplaats speelt hierbij eenrol dat
in 1954beweid werd metjongere dieren, diegedeeltelijk inde nazomer werden gedekt,
terwijl in 1953deproefdieren inde herfst moesten afkalven. Indetweedeplaats was de
beschikbare grasvoorraad perdierperdagin 1953ietsgroter, doordat in 1954op beide
objecten vooral in de voorzomer met een te zware veebezetting werd beweid. Opgemerkt dientteworden,dat debeschikbare hoeveelheid gras,berekend uitdeopbrengstbepaling vóórhet inscharen, in 1954 op de objecten 200 N en 80N resp. 7,4 en 7,6 kg
luchtdroge stof per dier per dag was, dus practisch gelijk. Ernstige afwijkingen in de
gezondheidstoestand der dieren hebben zich ook dezezomer nietvoorgedaan. Welwas
evenals in 1953, de haarkleur en glans van de dieren van de 200N-groep minder goed
dan die van het andere koppel, terwijl op de hoge N-gift enkele gevallen van niet ernstigediarrhée voorkwamen.
The influence of nitrogen applications during many years on permanent pasture on
the contents of minerals and copperof thegrass and thecopper
content of the bloodserum of grazing cattle
Theinfluence ofnitrogenapplications onthecontents ofmineralsandtraceelements
ofpasture grass can bedirectly and indirectly. Theindirect influence may becaused by
a change inthe botanical composition ofthe sward or bythehigher grass yields which
inthelongrun causeahigher withdrawal ofcertainelementsfrom thesoil.
In 1938 a fieldtrial on permanent pasture waslaid out, where every year a highNapplication (200kg N/lra)iscompared with a lowN-application (80kgN/ha). Chemical analysis of the grass in 1950, 1951, 1953and 1954showed that the grass from the
plotswiththehigh N-gifts had a lowercontent ofK 2 0, P 2 0 5and especially Cu than the
othergrass.
In 1953and 1954the blood wasanalysed ofheifers grazingontheplots withthe high
- and with thelowN-application. Thefirsthad alower Cu-content intheirblood than
thelatter. Thiswasnot detrimental to thehealth ofthecows.
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CHEMISCH ONDERZOEK VAN IN VERSCHILLENDE MATE GEBROEID HOOI
with summary
D . V A N D E R S C H A A F , W . B . D E U S e n S. B O S C H

I. INLEIDING

Dit onderzoek werd opgezet methet doelna tegaan inhoeverreveranderingen in de
chemische samenstelling van hooi optredentijdens debroeieninwelkematedezeveranderingen worden beïnvloed door desterktevan debroei. Daartoe zijn inhet winterseizoenvan 1952/'53van eenviertal hooiklampen, waarin broei optrad, monsters verzameld. Per klamp werden de monsters zoveel mogelijk uit dezelfde horizontale laag
genomen, zodat het hooi voor allemonsters van een klamp oorspronkelijk van nagenoeg gelijke samenstelling zalzijn geweest. De bemonsteringsplekken werden gekozen
op een smalle, rechte strook, die van de buitenkant van de klamp tot aan of net door
het centrum van debroeihaard liep.Bijdeklampen 1 en 3ishet centrum van debroeihaard niet bemonsterd, daar dit reeds door „spitten" verwijderd was. Klamp 4is over
de gehelebreedtebemonsterd, de andere drie klampen over de halvebreedte. Een gedetailleerd overzichtvandebemonsteringen istevindenintabel56.
Tabel 56. Omschrijving van de hooimonsters (oogstjaar 195
Description of the hay samples {harvest year 1952)
Klamp
Hayclamp nr

Max.
temp.
°C

1
2
3
4

82
?
64
57

2)

Afstand tot de broeihaard in cm (in nr 1en 3 was het centrum verwijderd)
Distance from the heating centre in cm (innrs 1and 3 the centre had been removed)
;

40 57 77
20 0 20
20 40 80
300 270 240

97
40
120
210

i

'••

.

1

1

!

1

!
120 147 177 212 252 292
' : : ! ' !
58 75 93 110 130 150 170 190i210i230S250|270j290|310j335
160 200 240 280 320 360
180 150 120 90 60 30 0
30| 601 90|120 150|180 210|240|270

i i 1

i I

Bijdebovenvermeldewerkwijze werd debeschikkingverkregen,over series monsters
van hooi, dat inzeer verschillendemate had gebroeid. Dezemonsters vormden het uitgangsmateriaal waaraan dechemische veranderingen ten gevolge van de broei werden
bestudeerd.
II. HET CHEMISCH ONDERZOEK

In dediversemonsters werden o.a. devolgende bepalingen verricht: ruw eiwit, werkelijk eiwit, de verteringscoëfficiënt (peps. - HCl) van het ruw eiwit, ruwe celstof, as,
de pH van een waterig extract en de kleur van een extract in natriumcarbonaatoplossing (5%). In een aantal monsters werden voorts bepaald: de gehalten aan oplosbare
koolhydraten, pentosanen, Na,vK, Ca en Mg. Ook werden inenkelegevallen deactiviteiten van de Peroxydase en de katalase bepaald. De resultaten van laatstgenoemd
onderzoek werdenreedseerdergepubliceerd (3).
De bepaling vandepH van een waterig extract
5gramgemalenhooiwerdgeroerdmet 25ml gedestilleerd water. Nadat het mengsel
een uur bij kamertemperatuur was bewaard, werd de pH gemeten met behulp van een
glaselectrode.
De meting vande broeikleur
Getracht werd van het hooi eengekleurd extract teverkrijgen, waarvan de intensiteit
kan worden bepaald met behulp van een spectrophotometer. De extracten, verkregen
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met organische oplosmiddelen, waren slechts weinig gekleurd en verschilden onvoldoende bij hooimonsters van uiteenlopende broei. De duidelijkste verschillen in de
kleurenvandeextractenwerdenverkregendoor devolgendemethodetoete passen.
1 gvan het gemalen of fijn geknipte hooi wordt met 100ml van een natriumcarbonaatoplossing (5%) gedurende 5 minuten gekookt, aan een terugvloeikoeler. Na afkoelen wordt het extract gefiltreerd. Van het heldere nitraat wordt een verdunning ge-'
maakt met4delenwater. Vandezeverdunningwordt bij 540nifi deoptische dichtheid
bepaald t.o.v. een blanco (1% soda-oplossing) met behulp van een Beekman D.U.
spectrophotometer, spleetwijdte 0,03 mm. De aldus bepaalde optische dichtheid van
bovengenoemde verdunning, vermenigvuldigd met 1000, wordt in deze publicatie als
broeikleur gebruikt.
De bepaling vanhet gehalte aan oplosbare koolhydraten
De oplosbarekoolhydraten zijn bepaald volgens eeneerder gepubliceerd voorschrift
van Mej. BOSMAN (2).

De bepaling vanhet gehalte aanpentosanen
Het gehalte aan pentosanen werd gevonden volgens de methode van ADAMS en
CASTAGNE (1),waarbij het door destillatie met zoutzuur uit het hooi vrijgemaakte furfural colorimetrischwordt bepaald.
Intabel 57worden enkeleresultaten medegedeeld.
Tabel 57. De gemiddelde chemische samenstelling van de monsters, die zeer weinig of niet hadden
gebroeid. Indien niet anders is aangegeven, zijn de gehalten uitgedrukt in % van de droge
stof
The average chemical composition of not or very slightly heated hay samples {unless otherwise
indicated, on dry matter basis)
Klamp 4
Klamp 1
Klamp 2
Klamp 3
Hay-clamp 1 Hay-clamp 2 Hay-clamp 3 Hay-clamp 4
Ruw eiwit Crudeprotein
Vert, coëff. (peps.-HCl) van het ruw eiwit . .
Coefficient of digestibility ((pepsine-HCI) of
the crude protein
Werkelijk eiwit Trueprotein
Vert, coeff. (peps.-HCl) van het werkelijk
eiwit
Coefficient of digestibility {pepsine-HCI) of
the true protein
Ruwe celstof Crude fibre
As Ash
Na + K + Ca + Mg (m. aeq/kg ds) . . . .
{meg/kg d.m.)
Totaal oplosbare koolhydraten
Total soluble carbohydrates
Monosacchariden Monosaccharides . . . .
Pentosanen (furfural) Pentosans {furfural) .

18,5
62

8,3
61

11,9
77

10,5
76

13,2

6,7

7,4

6,6

47

55

31,2
8,6
140

32,5
9,4
980

63

60

31,2
8,8

29,0
10,1

1,48

8,40

9,40

13,38

1,01
11,3

5,36
11,3

6,34
10,8

8,19
10,2

III. VERBAND TUSSEN KLEUR EN AFSTAND CENTRUM BROEIHAARD, MEDE MET BETREKKING
TOT DE MAXIMUM TEMPERATUUR

Infig.38wordt het verband tussen de kleur van eenextract in natriumcarbonaatoplossing (5%) en de afstand tot het centrum van de broeihaard weergegeven. Uit deze
figuur volgt, dat de kleur donkerder wordt naarmate men het centrum van de broeihaard meer nadert. Voorts kan worden afgeleid, dat de straal van de eigenlijke broei149
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FIG. 38. Verband tussen de broeikleur (de optische
dichtheid D, vermenigvuldigd met 1000, van
een hooi-extract in 5 % natriumcarbonaatoplossing) en de afstand tot het centrum van
de broeihaard
Relation between the colour of heating hay
(the optical density D, X1000, of an extract
from hay in 5 percent solution of sodiumcarbonate) and the distance from heating centre

400

500
600
Donkerste kleur (1000 XD)
Darkest colour

FIG. 39. Verband tussen de gemeten maximum temperatuur in de klampen
en de donkerste broeikleur
Relation between the maximum
temperature measured in the hayclamps and the darkest colour of
heating hay

haard bij dezevierklampen ongeveer 160cmbedraagt. Binnen dezehaard bestaat echter een vrij grote variatie tussen de verschillende klampen. Deze variatie kan worden
verklaard met detemperatuur, dietijdens debroei werd bereikt. Voor de afzonderlijke
klampen blijkt nl. eenverband tebestaantussen demaximale temperatuur en dehoogste waarde voor de kleur (tig. 39). Van klamp 2 werd de maximum temperatuur niet
nauwkeurig gemeten. Volgens fig. 39 zou de maximum temperatuur bij klamp 2
(donkerste broeikleur 500) ongeveer 65°Czijn geweest. In dezeklamp was wel eens de
temperatuur gepeild, maar dezewas nooit zó hoog gevonden, dat „spitten" noodzakelijk moest worden geacht. De getaxeerde maximum temperatuur klopt vrij goed met
dezewijze van handelen, daar men in de practijk in het algemeen niet tot spitten overgaat bij temperaturen beneden 70°C.
IV. DE VERTEERBAARHEID VAN HET EIWIT IN VERBAND MET DE BROEI

a. Ruw eiwit
Uit fig.38en39isreedsgebleken, datereenvrijgoedverband bestaat tussen demate
vanbroeiendekleur vaneenextractvanhethooiinnatriumcarbonaatoplossing (5 %).
Tevens isbekend, dat sterkere broei samengaat met een teruggang van de verteerbaarheid van het ruw eiwit. Voor de monsters der afzonderlijke klampen bleken gelijkvormige krommen het verband weer tegeven tussen degemeten kleur en deverteringscoëfficiënt (pepsine-HCl) van het ruw eiwit. Het onderscheid tussen devier krommen
waseen niveau-verschil. Uit het verloop der krommen kan worden geconcludeerd, dat
hooi, dat inhet geheelnietgebroeid heeft, een kleurcijfer vanca 100zalhebben. Bij het
onderzoekvandevierseriesmonsterswerdnooiteenkleurlagerdan 100geconstateerd,
wel werd dit cijfer soms dicht benaderd. Door extrapolatie bepaalden wij voor elke
seriedeverteringscoëfficiënt, diemetkleur = 100overeenkomt. Gevonden werd:
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voor klamp 1vert, coëff. ruw eiwit:80
2
75
4

83

Door per serie voor elk monster de waarde voor ongebroeid hooi (kleur = 100) te
verminderen metdegevondenwaardevoor de vert.coëff., kondeachteruitgangvan de
vert.coeff. ten gevolgevan de broei worden berekend. In fig. 40 is deze achteruitgang
uitgezet tegen degemeten kleur. Er is dus een behoorlijk verband tussen de vermindering van de verteringscoëfficiënt (peps.-HCl) van het ruw eiwit en de kleur van het
extract. De verteringscoëfficiënt daalt blijkbaar snel bij broei; deze daling is bij lichte
broeirelatief het grootst.
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F I G . 40. Verband tussen de achteruitgang van de verteringscoëfficiënt (pepsine-HCl) van ruw eiwit
en de mate van broei (kleur)
Relation between the decrease of the coefficients of digestibility {pepsine-HCl) of the crude
protein and the stage of heating {colour)
Ordinaat = Verteringscoëfficiënt ruw eiwit van ongebroeid hooi (kleur = 100) verminderd
met de gevonden verteringscoëfficiënt ruw eiwit van het betrokken monster
Ordinate = Coëfficiënt of digestibility of the crude protein in unhealed hay {colour = 100)
minus the coëfficiënt of digestibility of the crudeprotein in the sample

b. Werkelijk eiwit
Bijdebepalingvandeverteerbaarheid metbehulpvanpepsine-HClwordtalsverteerbaar aangemerkt dat gedeeltevandestikstofhoudendeproducten, dat bijde bewerking
in oplossing gaat. Dit zijndeanorganische stikstofverbindingen (a),de„amiden"(b)en
een deelvan het werkelijk eiwit (c).Aangenomen, dat a enb bij broei in pepsine-HCl
oplosbaar blijven, kan men de fractie c berekenen. Men vindt dan het door pepsineHCl verteerbarewerkelijk eiwit.Ditbehoeft uiteraard geenszinsovereentekomen met
de uitkomsten van verteringsproeven, die met dieren worden genomen, daar de
„amiden" voor het dier niet volledig verteerbaar zullen zijn en deverteerbaarheid met
pepsine-HCl uitsluitend opoplosbaarheid isgebaseerd.
Door de voor ruw eiwit beschreven bewerkingsmethode toe te passen op de aldus
berekende verteringscoëfficiënten (peps.-HCl) van het werkelijk eiwit, werden bij
kleur = 1 0 0 (nietgebroeid hooi) devolgendewaarden gevonden:
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In fig. 41 wordt het verband tussen de teruggang van de verteerbaarheid van het
werkelijk eiwit en de broei weergegeven. Het blijkt, dat bij een broeikleur = ca 350
vrijwel alhetwerkelijk eiwit onverteerbaar isgeworden. In het gebiedvankleur 100tot
350(lichteenmatige broei) neemt de verteerbaarheid van het werkelijk eiwit duidelijk
sterker afdan deverteerbaarheid van hetruw eiwit (vergelijk defig.40en41).
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FIG. 41. Verband tussen de achteruitgang van de verteringscoëfficiënt (pepsine-HCl) van werkelijk
eiwit en de mate van broei (kleur)
Relation between the decrease of the coefficients of digestibility {pepsine-HCl) of the true
protein and the stage of heating {colour)
Ordinaat = Verteringscoëfficiënt werkelijk eiwit van ongebroeid hooi (kleur = 100) verminderd met de gevonden verteringscoëfficiënt werkelijk eiwit van het betrokken monster
Ordinate = Coëfficiënt of digestibility of the true protein in unhealed hay {colour = 700)
minus the coëfficiënt of digestibility of the true protein in the sample
V. DE VERANDERING IN DE GEHALTEN AAN „ A M I D E N " EN WERKELIJK EIWIT TEN GEVOLGE
VAN DE BROEI

In figuur 42 wordt het verband aangegeven tussen de verandering van het gehalte
aan „amiden" (gehalte ruw eiwit verminderd met gehalte werkelijk eiwit) met de mate
van broei (broeikleur). De waarden voor de monsters met weinig of geen broei (kleur
< 200) werden gemiddeld. Hiermede werden de monsters met meer broei (kleur >
200) vergeleken, ten einde de verandering bij matige en zware broei te kunnen vaststellen. Het blijkt, dat naarmate de broei sterker wordt, de gehalten aan „amiden"
dalen.
Voor de gehalten aan werkelijk eiwit vond de bewerking op dezelfde wijze plaats.
Figuur 43demonstreert eenduidelijke stijging vandezegehalten bij sterkere broei.
In de eersteplaats zaldit een gevolg zijn van verlies aan droge stof (organische verbindingen, andere dan werkelijk eiwit),waardoor een stijging van het gehalte aan werkelijk eiwitindedrogestofoptreedt. Voorts blijkt uiteenberekening, gebaseerd op de
gegevens van fig. 43en op de geconstateerde verliezen aan organische stof (zie hoofd152

42.
Verband tussen de verandering van het
„amiden"-gehalte (gehalte ruw eiwit verminderd met gehalte werkelijk eiwit, alles
in % van de droge stof) en de mate van
broei (kleur)
Relation between the change in the content
of „amides" {content of crude protein minus
content of true protein, on dry matter base)
and the stage of heating {colour)
FIG.
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Change in the content of „amides"

J

stuk VII en fig. 45), dat de stijging
100
200
300
400
500
600
Kleur (1000X DJ
Klamp 1
Hay clamp î
van het gehalte aan werkelijk eiwit
Colour
bij de monsters van de klampen 1en
"..
3
3
4
4
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van genoemde verliezen aan organisehe stof zou kunnen worden verwacht. Het isniet uitgesloten, dat er ten gevolge van
de broei een omzetting plaatsvindt van oplosbare „amiden" in stikstofhoudende producten, die niet meer oplosbaar zijn in trichloorazijnzuur en dus als„werkelijk eiwit"
worden bepaald.

VI. DE VERANDERING IN DE GEHALTEN AAN RUWE CELSTOF TEN GEVOLGE VAN DE BROEI

Voor de bepaling van de verandering van het gehalte aan ruwe celstof ten gevolge
van broeiwerd wederom dezelfde bewerking alsbij debeschouwing overdeamiden en
hetwerkelijk eiwittoegepast. Infig.44isdezeafname, resp.toenamebij sterkere broei
(kleur > 200) weergegeven. Het blijkt, dat bij toenemende broei (kleur tot ca 450) het
gehalte aan ruwe celstof lager is dan in het niet-gebroeide hooi. Bij nog sterkere broei
blijkt in de meeste gevallen het geVerandering gehalte we
halte aan ruwe celstof te zijn verChange in the content of true
protein
hoogd. Het geheel geeft de indruk,
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F I G . 43.
Verband tussen de verandering van het gehalte aan werkelijk eiwit (% van de droge
stof) en de mate van broei (kleur)
Relation between the change in the content
of true protein {on dry matter base) and the
stage of heating {colour)

J
200

500
600
Kleur (1000XD)
Colour

153

FIG. 44.

Verandering gehaLte re
Change in the content of crude fibre

Verband tussen de verandering van het gehalte aan
ruwe celstof (% van de
droge stof) en demate van
broei (kleur)
Relation between thechange
incrude fibre {ondry matter
base) and the stage of heating (colour)

6r

Klamp 1 Hay
. . 2
. . 3
t>

100

200

clamp 1
,.
2
..
3
..
4

300

400

J
600
Kleur (1000XD)
Colour

500

VII. HET VERLIES AAN ORGANISCHE STOF TEN GEVOLGE VAN BROEI

Op basis van de asgehalten is het mogelijk de procentuele verliezen aan organische
stofte berekenen. Dezeberekening isgebaseerd optwee veronderstellingen:
1. De bemonstering is zodanig uitgevoerd, dat het hooi van één serie oorspronkelijk
voor allemonsters vangelijke samenstellingisgeweest.
2. De hoeveelheid asbestanddelen is door de broei niet veranderd, noch door de verhitting,noch alsgevolgvan verplaatsing (horizontaal en/of verticaal).
De bemonstering is met zorg geschied om zoveel mogelijk aan voorwaarde 1te voldoen. Zolang het tegendeel niet blijkt, wordt aangenomen dat de oorspronkelijke hoeveelheid asaanwezig blijft.
Stel:x = verlies aan organische stof in % van de hoeveelheid, aanwezig in niet gebroeid hooi
a = gemiddeld asgehalte in % van de droge stof van niet gebroeid hooi (kleur
< 200)
b = asgehaltein % van dedroge stofvan gebroeid hooi (kleur > 200)
100(b - a)
Dan volgt: x =
.
b
Volgens deze formule werden de waarden voor x berekend van de afzonderlijke
monsters (kleur > 200). Zoals wel te verwachten was, zijn de asbepalingen niet zo
nauwkeurig, dat een nauw verband tussen x en de broeikleur kon worden geconstateerd. Het was evenwel wel duidelijk, dat vooral bij sterkere broei opdezewijze aanzienlijke verliezen aan organische stof konden worden aangetoond, welkebij zeer sterkebroei ongeveer 7% bedroegen.
Inde monsters vandeklampen 1 en2werdendegehalten aanNa, K, Ca enMgin de
droge stof bepaald. Voor elk monster werd het basetotaal (Na -f-K + Ca + Mgin m.
aeq. per kg ds) berekend. In fig. 45 zijn dezewaarden uitgezet tegen de broeikleur. Bij
beide series blijkt een duidelijke stijging van het basetotaal, vooral bij sterkere broei
(kleur > 400). Op dezelfde wijze alsmet de asgehalten geschiedde, kan het verlies aan
organische stof opgrond van destijging van hetbasetotaalworden berekend. Wij vonden voor klamp 1(sterkste broei) ca 7% en voor klamp 2 (minder sterke broei) ca
4,5% verlies.
Deze verliezen aan organische stof kwamen vooral tot uiting in de daling van degehalten aan oplosbare koolhydraten bij sterkere broei (ziefig.46). Opmerkelijk is, dat
154

bij lichte broei in vergelijking met
niet-gebroeid hooi enige verhoging
van deze gehalten werd waargenomen. Dit was bij alle 4 series monsters het geval. Het is niet uitgesloten, dat deze stijging verband houdt
met de daling van het gehalte aan
ruwe celstof (ziefig.44).
Uit fig. 47 (blz. 156) blijkt, dat bij
lichteenmatigebroei het gehalte aan
pentosanen (bepaald alsfurfural, dat
bij destillatie met zoutzuur wordt gevormd) in geringe mate daalt.Pas bij
sterke broei neemt dit gehalte aanzienlijk af. Deze sterke daling treedt
volgens fig. 48 (blz. 156) pas dan op,
wanneer het gehalte aan oplosbare
koolhydraten (monosacchariden) tot
eenzeerlaag niveau is gedaald. Het
is dus waarschijnlijk, dat bij broei
aanvankelijk voornamelijk de meer
eenvoudige en later pas de meer ingewikkeld gebouwde koolhydraten
worden ontleed.
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F I G . 45.

Verband tussen het base totaal ( N a + K + C a + M g in
ra.aeq. per kg droge stof) en de mate van broei (kleur)
Relation between the minerals {Na+K+Ca +Mg, in
m.equivalent per kg dry matter) and the stage of heating
{colour)

VIII. HET VERBAND TUSSEN DE MATE
VAN BROEI EN DE P H VAN EEN
EXTRACT VAN HOOI IN WATER

Verschillende onderzoekers, o.a.
HÜHNI (4),vonden eenverlaging van
de pH van een waterig extract van
hooi ten gevolge van de broei. Van
alle door ons onderzochte monsters
werd de pH bepaald. Wanneer de
waardevoor depH uitgezetwordt tegen de verteringscoëfficiënt (peps.HC1)van het ruweiwit,werdvoor de
4 afzonderlijke series wel een nauw
verband gevonden. De curven lagen
echter opzeerverschillende niveau's.
Een betere overeenkomst van de 4
serieswordt verkregen door het verband na tegaan tussen de pH en de
kleur (fig. 49, blz. 156). Reeds bij
lichte broei (kleur < 200) blijkt een
vrij sterke daling van de pH op te
treden. Het is opvallend, dat in deze
figuur de monsters van klamp 1 bij
de uiteenlopende broeigraden een
iets hogere pH vertonen dan de
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Verband tussen hetgehalte aan inwater oplosbare koolhydraten On % van de droge stof) en de mate van broei

(kleur)

Relation between the content of in water soluble carbohydrates (on dry matter basis) and the stage of heating
{colour)
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Verband tussen het gehalte aan pentosanen (bepaald als furfural ; in % van
de droge stof) en de mate van broei
(kleur)
Relation between the content of pentosans (furfural; on dry matter basis}
and the stage of heating (colour)
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Verandering gehalte aan pentosanen
Change in the content of pentosans
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monsters van deoverigeklampen. Het ismogelijk, dat hetgehalteaanruweiwit hierbij
eenrolspeelt;zoalsuittabel 57blijkt, isditgehalteinklamp 1 belangrijk hoger.
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Chemical researchonsamples ofhay at different stages ofspontaneousheating
Thechangesinthechemicalcomposition ofhaycaused byspontaneousheating have
beenstudied. Samples ofhayatdifferent stagesofspontaneous heating were analysed.
A good correlation was found between theextent ofself heating andthe colour ofan
extract from hayina 5percent solution ofsodium carbonate (fig. 38and39). Fig.40
and 41 givethe changesinthe coefficients ofdigestibility (pepsine-HCl)inconnection
with thecolour ofthe extracts. Thechanges inthecontents ofamides, true protein,
crude fibre, minerals, carbohydrates and pentosans during spontaneous heating are
given infig.42^48. Finallyfig.49shows the decrease ofthepHofan aqueous extract
from hayinconnection withthestageofspontaneous heating(colour).
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DE BEMESTING VAN GRASLAND IN D E PRAKTIJK,
IN VERBAND MET D E BEMESTINGSTOESTAND EN HET GEBRUIK
with summary
J. KOOPMANS

Bijhetproductieniveau-onderzoek waren omstreeks 1400percelenblijvend grasland
betrokken, diesteekproefsgewijs verspreid lagen over hetgehele land. Derepresentativiteit vandeze steekproef werd reedsmeerderemalen bevestigd, zodatwijdus mogen
aannemen, datdegegevens van dezepercelen een goedeindruk gevenvan degraslandexploitatiein ons land.
Vanaldezepercelen zijnindeherfst van 1950grondmonsters genomen. Wij werden
zodoendegeïnformeerd aangaande de bemestingstoestand.
Bij de gebruikers der percelen werden inlichtingen ingewonnen betreffende het
graslandgebruik endebemesting. Hierdoor wasonsbekend,hoeveelP 2 0 5enK 2 0 inde
vorm vankunstmest was gegeven, alsmede hoeveel stalmest engier. Aandehoeveelheden zuivere P 2 0 5 enK 2 0 uitkunstmest werden dieuitstalmest engier toegevoegd.
Daarbij zijn devolgendegehalten aangehouden:

Stalmest . .
Gier . . . .

0,25
-

0,50
0,70

DE FOSFAATTOESTAND DERPERCELEN

Bij de beoordeling vande P-toestand op grasland, op basis vanhet P-citr. cijfer,
moet rekening worden gehouden met degrondsoort. We hebben dus eerst de percelen
naar grondsoort gesorteerd envervolgens pergrondsoort eenindeling gemaakt in Ptoestand, volgens de indeling in5klassen van VAN DER PAAUW en SLUYSMANS (1). De
verdelingder percelen per grondsoort over deze 5klassen wasalsvolgt (tabel 58) :
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Tabel 58. Aantal percelen per P-toestand in % van het aantal percelen per grondsoort
Number of parcels per P-status in hundreds of the parcels per soil type
Zeeklei
See silt

P-toestand
P-status

'•

Zand
Sand

Rivierklei ,'
1 River clay 1

!

onvoldoende insufficient . . .
matig moderate
voldoende sufficiënt
rijk rich
aantal percelen
number of parcels

13%
19%
18%
34%
16%
422

Veen
Peat

i

10%
23 %
34%
19%
14%
351

'
:
'
J
!

19%
33 %
21%
9%
18%
230

!
{
]

27%
27 %
20%
14%
12%
231

Volgens deze cijfers zijn er dus nog vele percelen met een lage en onvoldoende Ptoestand. Op de rivierklei- enveenpercelen isdit zelfs de helft der percelen. Op dezeeklei-enzandpercelenisdeP-toestandbelangrijkgunstiger,vooralopdeeerstgenoemde.
DE FOSFORZUURBEMESTING IN VERBAND MET DE P-TOESTAND

De vraag isnu, hoe de bemesting in depraktijk geschiedt en wat er nog gedaan kan
worden om debemestingstoestand vanvelepercelen te verbeteren.
Wij hebben met het oog hierop berekend hoeveel P 2 0 5 gemiddeld per P-toestandsklasse is gegeven. Wij verwijzen hiervoor naar figuur 50, waarin het totale beeld van
alle percelen, ongeacht de grondsoort, isweergegeven. Wel is onderscheiding gemaakt
naar het gebruik, waarbij de percelen zijn gesplitst in die welke uitsluitend waren beweidendiewelkeéénkeerwaren gemaaid.
Wezien nu, dat debemesting zwaarder is,naarmate de bemestingstoestand beter is.
De reden hiervan is, dat een deelder
percelen doorgaans zwaarder wordt
bemest dan de rest, als gevolg waarvan de bemestingstoestand op dit
deel langzamerhand verbetert. Het
gevolgvan dezebemestingsgewoonte
isdanhet beeld,zoalsdoorde grafiek
wordt weergegeven. Hierbij moet
worden opgemerkt, dat bij eenzelfde
bemesting,dochbij'verschillende onttrekking, eveneens verschillen in be-

F I G . 50.

P.citr. klasse
suf.
fichnt
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P- status

Gemiddelde fosforzuurbemesting op grasland per P-citroen klasse.Alle grondsoorten
Average F'20'^-applications on permanent
pasture per P-status (all types of soil)
A één keer maaien, verder weiden
one cut + grazing
B uitsluitend weiden
grazing only
C advies voor één keer maaien en verder
weiden
advised P2Ob gifts in the case of one cut
+ grazing

mestingstoestand kunnen ontstaan. Bij de bespreking der kalibemesting komen wij
hier nognader op terug.
Om te beoordelen, in hoeverre het bemestingsbeleid in de praktijk juist is, is in
figuur 50tevens aangegeven, welke hoeveelheid P 2 0 5 zou moeten worden aangewend,
indien debemesting wasaangepast aan deinzichten en dedaarop gebaseerde adviezen
der moderne bemestingsleer. Deze „advieslijn", welke geldt voor één keer maaien,
geeft dezehoeveelheden aan.Wijhebben hiervooraangenomen degemiddeldehoeveelheid, dieper P-toestandsklasse wordt geadviseerd (1).
Het blijkt nu, dat de fosfaatbemesting in de praktijk - gemiddeld gezien- in het geheel niet overeenstemt met de inzichten der moderne bemestingsleer. Depercelen met
debetereP-toestanden worden boven de norm bemest, waardoor men mag aannemen,
dat een meer of minder groot deel van de hier gegeven hoeveelheden weinig of geen
effect zalhebben gehad en dus als verloren moet worden beschouwd. De bemesting op
dezepercelen kan dus geenszins rationeel worden genoemd. Men geeft hier immersbelangrijke bedragen uit voor meststoffen, nog afgezien van demeerdere kosten van aanwending, terwijl ergeenmeeropbrengst tegenover staat. Aan deandere kant worden de
percelen met een lage P-toestand beneden denorm bemest. Dezepercelen krijgen derhalveniet dekansom deachterstand inte halen.
Voortdurende voorlichting over grondonderzoek en bemesting, om tot een rationele
bedrijfsvoering te komen, lijkt daarom zeker opzijn plaats.
Wanneer wein figuur 50de advieslijn vergelijken met delijn der praktijkgiften, dan
blijkt tevens het traject, waarin men gemiddeld boven de norm bemest, groter te zijn
dan het traject, waarin men beneden de norm bemest. Volgens onze gegevens wordt
vooral opzandgrond gemiddeld belangrijk boven denorm bemest. Opzeeklei,veen en
rivierklei werd gemiddeld per ha wel ongeveer dejuiste hoeveelheid fosfaat gegeven.
Op alle grondsoorten is echter de verdeling der verstrekte hoeveelheden onjuist geweest.Vooral op dezandgronden blijkt mennogveelvuldiggrotehoeveelhedenP 2 0 5 te
geven oppercelen met reedshoge P-citroencijfers.
DE FOSFORZUURBEMESTING IN VERBAND MET HET GEBRUIK

In figuur 50is een onderscheid gemaakt tussen de beweide en de één keer gemaaide
percelen. Na berekening bleek, dat de P-bemesting op de één keer gemaaide percelen
gemiddeld 15 kgP 2 O shogerwas.
Bij een gemiddelde hooiopbrengst van 3500 kg/ha droge stof met 0,63% P 2 0 5 en
2,46% K 2 0 (2),wordt per snede 22kg P 2 0 6 en 86kg K 2 0 aan debodem onttrokken.
Voor een kuilopbrengst van 2800kg/ha droge stof met 0,90% P 2 0 5en 3,50% K 2 0 komenwijtot een onttrekking van25kgP 2 0 5en98kg K 2 0.
Bijeendergelijke oogstaanhooiofkuilgraswordteenhoeveelheidvoeder gewonnen
met globaal 1700 kg/ha zetmeelwaarde. Bij beweiding wordt eenzelfde opbrengst verkregen uit 210koeweidedagen bij eenmelkproductie van 3360kgmelk met 3,70% vet
en een groei van 63 kg. Een even hoge opbrengst wordt verkregen uit 460 pinkweidedagen en 320kggroei.
DE GROOT(3)vermeldt devolgende onttrekkingen:
100kggroeivraagt 1,5 kgP2Osen0,2 kgK 2 0,terwijl 100kg melk0,2kgP 2 0 6en0,17
kgK 2 0 bevat.Wekrijgen nu hetvolgendeoverzicht(tabel 59):
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Tabel 59. Hoeveelheden P 2 0 6 en K 2 0 aan de grond onttrokken door enkele wijzen van gebruik van
grasland
TheamountsofP^OhandK20 removedfrom thesoilasaresult ofsome typesofuse

Gebruikswijze Type of use

1 snede hooi van 3500 kg/ha droge stof. . . .
1 cutfor hay of 3500 kgjha dry matter
1 snede kuilgras van 2800 kg/ha droge stof . .
1 cutfor silage of 2800 kgjha dry matter
210 koeweidedagen ~3300kg melk - 65kg groei
210cowgrazing days-3300 kg milk-65 kg growth
460 pinkweidedagen - 320 kg groei
460 heifer grazing days - 320 kg growth

Opbrengst in kg
zetmeelwaarde
per ha
Yield in kg
starch equivalent
per ha

Onttrekking in kg/ha
Removed from the soil in kgjha
P2O6

K20

1700

22

86

1700

25

98

1700

8

6

1700

5

1

Uit dit overzicht is af te leiden dat de onttrekking aan P 2 0 5 bij één snede maaien
omstreeks 23kg/ha zal bedragen, terwijl dit bij weiden overeenkomt met omstreeks 7
kg/ha. Dit betekent, dat het maaien van een snede gras ongeveer 16kg P 2 0 5 meer zal
vragen. Hoewel dezecijfers uiteraard globaalzijn, geven zetoch eeninzicht in de orde
van grootte. Er blijkt uit, dat men in de praktijk, gemiddeld genomen, rekening heeft
gehouden met dezegrotere onttrekking door 15kg/ha meer tegeven, waarmee detoegenomen behoefte vrij behoorlijk wasgedekt.
DE KALITOESTAND OP ZANDGRASLAND

Het verband tussen de kalibemesting en de kalitoestand kon alleen worden nagegaan voor de zandgronden. Voor de indeling der percelen naar de K-toestand zijn de
grenswaarden der K-getallen van tabel 60 aangehouden, welke zijn ontleend aan VAN
DER PAAUW en SLUYSMANS (1). Tevens is in tabel 60 aangegeven, hoe de procentuele
verdelingderzandpercelen was overdeverschillende K-toestanden.
Tabel 60. Procentuele verdeling van zandgraslandpercelen naar de kalitoestand
Proportionaldistribution ofparcelsgrasslandonsandaccording tothe K-status
K-getal
K-number
<16
16-25
26-35
36-45
>45
Totaal aantal percelen

K-toestand
K-status
arm poor
onvoldoende insufficient
matig moderate
voldoende sufficiënt
rijk rich
Total number ofparcels . .

Aantal percelen in % van totaal
Number ofparcels in % of the total number
11
43
24
10
12
339

De monsters ter bepaling van de kalitoestand zijn eveneens in de herfst van 1950
genomen. Er blijkt nu, dat velepercelen op dezandgronden toen in een slechte K-toestand verkeerden. Uiteraard is dit mede een gevolg van het feit, dat de monsters genomen zijn na afloop van het productiejaar, zodat de analysed]fers min of meer verlaagd zijn alsgevolgvan deplaatsgevonden hebbende onttrekkingen. Dezedaling van
het K-getal kan zelfs vrij aanzienlijk zijn (4). Niettemin geeft de tabel een indruk van
de K-toestand van zandgrasland, waarmee wij aan het begin van het groeiseizoen te
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maken hebben en waar de boeren op de zandgronden hun kalibemesting in het voorjaar opmoeten baseren.
DE KALIBEMESTING OP ZANDGRASLAND IN VERBAND MET DE K-TOESTAND

Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen dehoeveelheid kali dieper perceel werd
aangewend en de bemestingstoestand. Het resultaat van deze vergelijking is weergegeven infiguur51.
Per bemestingstoestandsklasse is berekend, hoeveel kg K 2 0 gemiddeld werd aangewend per ha. Aan de K 2 0 uit kunstmest isdieuit stalmest engier toegevoegd. Het gemiddeld verloop der bemesting isin figuur 51aangegeven voor de uitsluitend beweideen voor deéén keer gemaaide percelen.
Evenals bij de P 2 0 6 zien we ook hier, dat de bemesting bij een betere K-toestand
zwaarder was.In verband met degevoeligheid van het K-getal voor bemesting en onttrekking kunnen we deze voorstelling van zaken ook weer omdraaien, evenals bij de
beschouwing over P 3 0 5 werd gedaan, en vaststellen, dat de betere K-toestanden ontstaan zijn door een zwaardere bemesting. Tevens kan de onttrekking op de percelen
met betere K-toestand geringer zijngeweest. Opditlaatste komen wenog nader terug.
Voorts zijn in figuur 51 de advieslijnen getekend, die aangeven, hoe de bemesting
zou moeten zijn in verband met de bemestingstoestand en het gebruik. Deze advieslijnen zijn weer ontleend aan de officiële adviesschema's voor de kalibemesting (1).
Evenals bij de P 2 0 5 - zien we bij
k g / ha
de K20-bemesting, dat deze in
geen enkel opzicht in overeenstemming is met de hedendaagse
inzichten enzelfs een tegengesteld
beeldteziengeeft.Maar ook blijkt
er geen overeenstemming te zijn,
wat de hoeveelheid betreft, want
uit de figuur blijkt immers, dat
men indepraktijk veel vaker boven de norm heeft bemest dan er

F I G . 51.
Gemiddelde kalibemesting op grasland
per K-getal klasse. Zandgrond
Average K20-applications on permanent
pasture per K-status {sandy soil)
A één keer maaien, verder weiden
one cut + grazing
B uitsluitend weiden
grazing only
C advies voor één keer maaien en verder weiden
advised K20 gifts in the case of one
cut + grazing
D advies voor uitsluitend weiden
advised K20 gifts in the case of grazing only
N.B. Het op één na het hoogste getal
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beneden. Bij vergelijking met de normen der adviesgeving komen wij dus tot de
conclusie,dat men indepraktijk opzandgrond teveelK 2 0 geeft. Zien wij daarentegen
naar de bemestingtoestanden in tabel J74^ dan blijkt, dat de kalitoestand van het
zandgrasland nog helemaal niet zo best is. Nader onderzoek op dit punt is daarom
zeer gewenst.

DE KALIBEMESTING OP ZANDGRASLAND IN VERBAND MET HET GEBRUIK

Infiguur51 blijkt, dat mendeéénkeergemaaidepercelenzwaarder heeft bemest dan
de uitsluitend beweide percelen. Dit verschil bedroeg gemiddeld 32kg K 2 0. Wanneer
we dit verschil vergelijken met het verschil in onttrekking blijkens tabel 59, dan zien
we, dat men teweinigrekening heeft gehouden met degrotere onttrekking bij maaien.
Volgenstabel59bedraagt hetverschilin onttrekking 80-90kg K 2 0. Bijdebemestingsadviezen(1)geeft men op,dat bij één keermaaien 40kgK 2 0 per ha meermoet worden
gegeven. Dit is ook meer dan de 32kgvan depraktijk, doch belangrijk minder dan de
80-90 kg, die wij vinden door het verschil in onttrekking te berekenen. Ook door DE
GROOT (5)wordt opgegeven, dat bij één keer maaien 80-90 kg K 2 0 meer moet worden
gegeven. Het lijkt zeker van belang, dat men hier voldoende aandacht aan schenkt, gezien de verschillen in bemestingstoestanden, die als gevolg van verschillend gebruik
kunnen optreden.
Tabel 61. Procentuele verdeling van zandgraslandpercelen naar de kali-toestand bij enkele wijzen
van gebruik
Proportional distribution of parcels grassland on sand according to the K-status with some
types of use

K-toestand
K-status

arm poor
onvoldoende insufficient.
matig moderate . . . .
voldoende sufficient . .
rijk rich

Aantal perdelen in % van totaal
Number ofparcels in % of the total number
Uitsluitend weiden
Grazing only

1 x maaien
1 cutfor hay

5
34
28
14
19

17
48
21

2en 3 x maaien
2and 3cutsfor hay
16
59
16
3
6

Uit tabel 61 blijkt, dat ten gevolge van een onvoldoende aanvulling de K-toestand
belangrijk slechter was,naarmate ermeer werd gemaaid. Wehebben dit ook nagegaan
voor de P-toestand, waaruit bleek, dat er bij de verschillende gebruikswijzen weinig
verschil was. Op rivierklei en veen was er geen aanwijsbaar verschil. Opzeeklei waren
degemaaidepercelenietsbeter enopzand waren debeweidepercelen ietsbeter.
Wij kunnen hieruit deconclusie trekken, dat bij dehuidigebemesting op zandgrond
in de praktijk de K-toestand meer door het gebruik wordt beïnvloed dan de P-toestand, omdat men bij de kalibemesting in geringere mate rekening houdt met de onttrekking.
Op zandgrasland werd bij één keer maaien gemiddeld 12 kg P2Os per ha meer gegevendanbijuitsluitendweiden,terwijl er 16kgnodigis.Voorde kalibemesting waren
dezecijfers resp.32en85kgK 2 0 per ha.
Op zandgrond kwamen derhalve de gemaaide percelen belangrijk meer K 2 0 tekort
danP 2 0 5 . DeK-toestand ishierdan ookveeltelaag,terwijl deP-toestand ietstelaagis.
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CONCLUSIES

1. Wanneer wij het geheel nog eens overzien, dan blijkt wel, dat er aan de bemesting
van grasland indepraktijk nogeenenanderschDrt.
Met de mening van sommigen, dat wij met de bemesting in ons land een grote
voorsprong op andere landen hebben en dat er practisch een optimum isbereikt en
wij daardoor opdit terrein min of meer uitgepraat raken, zijn wij het niet eens. Wij
denken daarbij niet in deeerste plaats aan detoialehoeveelheid meststof, doch aan
deverdelinghiervan in de praktijk.
2. Meer studieisgewenst omtekomentot goedgefundeerde bemestingsadviezen.
3. Het periodieke grondonderzoek moet in de praktijk worden aanbevolen, daar
slechts opbasisvangrondonderzoek rationeel kan worden bemest.
4. Een nauwkeurige opvolging van de bemestingsadviezen is noodzakelijk. Hieraan
mankeert indepraktijk nog weleens wat (6en7).
5. Het is noodzakelijk, dat men bij het bepalen vaa de hoeveelheid te geven meststof
meer rekening houdt met het gebruik van het grasland. Dit geldt in het bijzonder
voor de kalibemesting.
6. In de praktijk moet men meer rekening houden met de hoeveelheden meststof, die
met de stalmest en de gier worden aangevoerd. Deze moeten worden afgetrokken
van detotaal benodigde hoeveelheid, om de tegsven hoeveelheid kunstmest vast te
stellen.
Fertilization of grassland in practicalfarming as
related to fertility and utilization
From the data of 1400grassland parcels was infered that on an average, fertile parcels were dressed more heavily than infertile parce s, though the latter need more. In
this way the poor fields do not get enough while tie rich parcels get more than they
need.
Neither the withdrawal as a result of different types of use (mowing and grazing) is
takeninto account sufficiently.
More rational application offertilizers bythefarmers isvery desirable.
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AFDELING AKKERBOUW
DE DAGLENGTEREACTIE VAN HAVER
with summary
W. H. VAN DOBBEN en MEJ. A. C. WIERSEMA

Veelprocessen indenatuur zijn afhankelijk van dedaglengte. In hetplantenrijk isde
invloed van de wisseling van licht en donker op de overgang van het vegetatieve naar
het generatieve stadium, het meest onderzocht. Met determ „fotoperiodiciteit" wordt
dan ookmeest ditverschijnsel bedoeld.
Sinds het verschijnen van de publicaties van GARNER en ALLARD in 1920, 1923 en
1925,iserveelaandacht besteed aan de fotoperiodiciteit. Met uitzondering van enkele
granen, weet men weinig van de daglengtegevoeligheid van onze akkerbouwgewassen.
Aangezien dit zeker van belang is voor de landbouwplantenteelt, werden in 1954daglengteproeven uitgevoerd, teneindetekomen toteenfundamentele kennis,ook met het
oog ophet gevenvan voorlichting over deopzetvan serie-onderzoek.
Deeersteproevenwerdenopgezetmethetdoeldereactievan enkelegewassen op verschillende daglengten na tegaan; tevens om de gevoelige periode vast te stellen, waartoe objecten in verschillende ontwikkelingsstadia van korte naar lange dag verplaatst
werden en omgekeerd.
De proefnemingen hadden plaats in een door het C.I.L.O. aangeschafte daglengteinstallatie met zes verrijdbare hutjes op het veld, elk met een grondvlak van 2 bij 3
meter.
Bij de proef welke 6Mei begon, ontvingen alle veldjes 8uur daglicht, zodat deassimilatie voor alle objecten gelijk was,terwijl door bijbelichting met fluorescentiebuizen
fotoperioden van (8)—10—12—14—16en 18 uur werden gerealiseerd. Hiertoe waren 2
TL-buizen achter elkaar gemonteerd in de nok van het dak van het verrijdbare hutje,
± 1,70mboven de grond.
Naast bovengenoemde objecten werd één veldje overgelaten aan de natuurlijk omstandigheden. Het bleek, dat de meeste gewassen van dit object ver voor waren bij die
van de behandelde objecten, ook diewaarvan de daglengte met de natuurlijke dag ongeveer overeenkwam.
Hieruitvolgtdus,datofde intensiteit van de bijbelichting tegeringisgeweest, of dat
8uur daglicht onvoldoendewas,waardoor deassimilatieinhetgedrang kwam.
Eenvolgendeproef (blz. 182),waarbij dehoogstelichtintensiteit van de aanvullende
belichtingaanmerkelijk hoger wasdan indeeerste,bewees,dat 8uur assimilatie inderdaad limiterend werkt, niet alleen op de groei, maar ook op de physiologische ontwikkeling.
Wij laten nu enkele resultaten volgen, die in de beschreven proefinstallatie werden
bereikt met haver. Er waren 2rassen opgenomen, het Nederlandse ras Libertas en het
Franse ras Noir de Moyencourt. Deze rassen waren gekozen als uiteenlopende typen.
Zij kwamen voor indeseriemet daglengte,variërendevan 8tot 18uur.
Op 19Juli werden de resultaten vastgesteld. Zetten we de pluimlengtevan de haver
uit tegen de duur van de fotoperiode, dan krijgen we de volgende grafieken van de
onderzochte rassen Noir deMoyencourt en Libertas (fig.52).
Wezien, dat degemiddelde pluimlengte van planten, opgegroeid met een dagelijkse
lichtperiode van 14uur, nauwelijks groter is dan van 8 uur, 16 uur heeft gunstig gewerkt, 18uurgeeft echter depluimlengtehet sterkst bevorderd.
Onder de genoemde proefomstandigheden zijn de onderzochte haverrassen dus vrij
extreme L.D.-planten. Vanenigverschiltussen derassen blijkt niets.
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periodischeinductie volledigtotstandkomtindeperiodevan ± uitstoelingtot ± schieten, immers L.D. vóór het begin van de uitstoeling heeft geen effect: K.D. na het
schieten geeft geen remming.
De proef van K.D. -> L.D. bevestigt dit resultaat: K.D. voor de uitstoeling heeft
geen remmend effect, daarna inhogemate.
Het is in de literatuur bekend, dat tarwe fotoperiodisch ongevoelig istot aan het 3bladige stadium. Uit deze proef is dus gebleken, dat ook haver aanvankelijk ongevoeligisvoor dedaglengte.
Dit isvan practische betekenisvoor deopzet van serie-onderzoek van eengroot aantal rassen op daglengtereactie, waarbij ter wille van tijdsbesparing de behandeling zo
kort mogelijk moet duren.
Inhetzomerseizoen (bijdaglengten boven 15uur Mei,Juni,Juli)zou men dus haverrassen kunnen vergelijken door na te gaan, hoeveel de ontwikkeling wordt vertraagd
door K.D. (b.v. 12uur),toegepast na het beginvan de uitstoeling.
Hierbij zou men wellicht met een behandeling van 10dagen kunnen volstaan, waarna het gewas onder natuurlijke condities kan doorgroeien, om öf bij het in pluim
komen öfdoor microscopisch groeipuntsonderzoek gecontroleerd teworden.
Kennis omtrent de daglengte-reactie van rassen isvan belang voor veredelingswerk,
omdat een ras ook in dit opzicht moet passen bij het milieu, waarin men het wil verbouwen.
The response of oats to Jenghtof day
The response of oats to length of day was determined, using two different varieties,
Noir de Moyencourt and Libertas.
For this purpose the length of the natural day was shortened to 8hours for all entries, thus giving equivalent assimilation. Bygiving additional artificial light the duration ofphotoperiodically effective lightwasvaried asfollowing: 8, 10, 12, 14, 16and 18
hours.
After sowing May 6th, the length of the paniclewas measured on July 19th(fig. 52).
Both varieties appear to belong day plants, 18hours being still more effective than 16
hours.
Bymoving the plants, sown in pots, from short day to long day conditions and vice
versa, at different stages, evidence was obtained that these two varieties of oats can be
induced photoperiodically only duringtheperiod from tilleringto shooting (fig.53).

DE DAGLENGTEREACTIE VAN ERWTEN
with summary
P. RIEPMA Wzn

Deconservenindustrie stelt erprijs op, dat deaanvoer van doperwten gelijkmatig en
over een langere termijn dan thans het geval is, kan plaats vinden. Om verschillende
redenen wordt dit ideaal niet bereikt. Het ligt voor de hand om voor een betere spreiding van de aanvoer van doperwten, naast de rassenkeuze, allereerst te denken aan
zaaien op uiteenlopende tijdstippen. Dit systeem wordt in België wel toegepast, waar
b.v. door late zaai de pluktermijn wordt verlengd. De opbrengst van de latere zaaisels
isveelal onbevredigend, wat o.m. bleek uit de resultaten van in 1948t/m 1950door het
CLL.O. genomen zaaitijdenproeven. Wel werd toen de indruk verkregen, dat de
reactie van erwten op late zaai rasgewijs uiteenloopt. Het ismogelijk, dat hiervoor o.a.
een verschil in gevoeligheid voor de daglengte aansprakelijk moet worden gesteld. De
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geschiktheid vaneenrasvoor laterezaai ofvoor verbouwalsnoodgewaszou dan mede
hiervan afhankelijk zijn. Het is bekend, dat rassen die sterk op L.D. reageren, bij laat
zaaien tesnelbloeien en eenlageopbrengst geven. Dereactievan deerwtenplant op de
daglengte is het uitvoerigst door KOPETZ (1 t/m 5} bestudeerd. Verdere gegevens hieromtrent zijn echter, voor zover ons bekend, zeer schaars. Dit gaf mede aanleiding het
daglengte-onderzoek bij erwten in 1954 aan te vatten, hetgeen werd vergemakkelijkt
door het ter beschikking komen van voor dit doel speciaal ingerichte verduisteringshutjes, waarbij 6daglengten, teweten, resp. 8, 10, 12, 14, 16en 18uur konden worden
gerealiseerd. Bij dit onderzoek werden 2zijden van het daglengtevraagstuk bij erwten
instudiegenomen, nl.:
Proef A. De reactie van 10erwtenrassen van verschillende herkomst en vroegheid van
afrijping opdedaglengte.
Proef B. Begin enduur van dephotoperiodisch gevoeligephase van erwten.
A. De reactie van10erwtenrassen vanverschillende herkomst en vroegheidvan afrijping
opdedaglengte
Bij dezeproef werden 10rassen, die intabel 62zijn vermeld, getoetst. Van 3Mei af,
toen de inzaai in de volle grond plaatsvond, ontvingen alle objecten 8 uur daglicht,
terwijl ter realiseringvan deopeenvolgende daglengten van 8tot 18 uur, met kunstlicht
van lageintensiteit, een bijbelichting van resp.0,2,4,6,8en 10uur werd gegeven, hetgeen op 15Juli werd beëindigd. Voor een vergelijking werden de erwtenrassen tevens
buiten dekasgezaaid, wat als„natuurlijk-daglichtobject" werd aangeduid.
De opkomst van het ras Serpette cent pour un viel op 13 Mei, terwijl dit voor de
overige rassen 2dagen eerder het geval was. Waargenomen werd het aantal geopende
bloemen. Het tijdstip, waarop 12bloemen per rij van 12planten werden aangetroffen,
werd alsdatum van debeginbloei genoteerd. Opeer enkeleuitzonderingna werden de
bloeiwaarnemingen om deanderedag verricht.
Deresultaten, benevensenkelegegevens overdelassen, zijn in tabel 62vermeld.
Tabel 62. Vertraging van de bloei in dagen van 10,bij verschillende daglengte gegroeide erwtenrassen
t.o.v. het natuurlijk-daglichtobject
Retardation of flowering date, in days, of 10 pea varieties, sown by several lengths of day,
compared to the normal daylight object
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ras
Variety

Gloire de Quimper .
Alaska
Kelvedon Wonder .
Celsior
Ideal
Selkirk (= Laxall) .
Serpette cent pour un
Rondo
Balder
Trophy

Herkomst
zaaizaad
Origin of
the seed
Frankrijk
U.S.A.
Nederland
Nederland
Zweden
Canada
Nederland
Nederland
Zweden
Zweden

Oorspr. her- Vroegheid
komst v/h ras van rijping x )
Origin of the
Earliness
variety
of ripening1)
Frankrijk
U.S.A.
Engeland
?

Zweden
Canada
Frankrijk
Nederland
Zweden
Frankrijk

') In doperwtstadium geoogst. Harvested as canning-pea.
10 = zeer vroeg rijpend very early.

9
8,5

7+
5+

5,5
5,5
2,5/3
5

1+

1?

Daglengte in uren
Length of day in hours
18

16

14

12

10

8

0
0
0
0
0
0
0
1
22
31

0
0
0
0
0
0
1
2
27
33

0
0
0
0
1
2
2
3
34
38

0
0
0
1;
3
2 i
6 |
6
35
38

0
0
0
0
0
0
21 7
5 1 11
4 1 9
8 ! 31
11 | 18
41 ! 43
43? 43

zeer laat rijpend very late.

Het blijkt, dat de onderzochte erwtenrassen in 2 groepen uiteenvallen. Gloire de
Quimper, Alaska en Kelvedon Wonder, die op een zeer vroeg of vroeg tijdstip afrijpen, gedragen zich als dagneutrale planten, terwijl bij de overige, later rijpende ras167

sen, de overgang van het vegetatieve naar het generatieve stadium door L.D. wordt
versneld. Dit komt overeen met de resultaten van KOPETZ, diedoor proeven tot deopvatting kwam, dat inhet algemeen deerwteen L.D.-plant is,terwijl sommige, als vroeg
rijpend bekend staande rassen, voor het in bloei schieten geen speciale eisen aan de
daglengte stellen.
In tegenstelling met enkele andere gewassen zoals granen, vlas en mosterd, dietegelijk met de hierbeschreven erwtenrassen in dezelfde verduisteringskassen - dus onder
dezelfde omstandigheden - op daglengtereactie werden onderzocht, heeft de assimilatie, als we Balder en Trophy voorlopig buiten beschouwing laten, niet beperkend gewerkt opdebloei.Erwten hebben hiervoor blijkbaar voldoendeaan 8uur daglicht.
Het verschil in reactie op de daglengte tussen de L.D.-erwtenrassen is van quantitatieve aard. Celsior, waarvan de ontwikkeling reeds bij 10 uur vrijwel niet meer wordt
geremd, stelt geen hoge eisen aan de daglengte, in tegenstelling tot Rondo, waarvan
het optimum pas bij 16 of meer lichteen wordt bereikt. De overige rassen, te weten
Ideal, Selkirken Serpettecent pour un,nemenindit opzicht eentussenpositie in.
Vergelijken we de uit tabel 62 voor de L.D.-erwtenrassen af te lezen gegevens betreffende de optimale daglengte met die van de vroegheid van rijping, dan valt geen
duidelijke samenhang te constateren. Rondo en Celsior, die, zoals we zo juist zagen,
zeeruiteenlopendeeisenaandedaglengtestellen,zijn, ondernormale omstandigheden,
vrijwel ophetzelfde tijdstipplukrijp. Ook hetgedragvan het laterasSerpettecent pour
un valt in dit opzicht uit de toon. Onze aanvankelijke veronderstelling, dat de optimale daglengte van L.D.-erwtenrassen hoger is naarmate het ras later plukrijp is, lijkt
in het algemeen dan ook nietjuist.
Het gedrag van de zeer late erwtentypen Balder en Trophy, die thans voornamelijk
in Zweden worden verbouwd, wijkt geheel af van de andere onderzochte L.D.-rassen.
Hiervondenwijzelfs bij 18uur nogeengrotevertragingvergeleken metnatuurlijk daglicht. Het is bekend dat Balder, bij verbouw onder onze omstandigheden, laat in bloei
schiet en amper tot vruchtzetting komt (6), wat wijst op een.extreem L.D.-karakter.
Het is mogelijk, dat zelfs bij 18lichturen het optimum voor de ontwikkeling nog niet
geheelis bereikt.
De natuurlijke daglengte, diebij onzeproef hoogstens 17à 18uren zonneschijn omvat, zou infeite, dank zij delangeduur der schemeringinJuni, veel langer zijn en daarom 3wekeneerder bloei geven(vergelijk tabel 62).
Alswij echter zien, dat inonzeproef 16en 18uur slechtsresp. 5(Balder) en 2dagen
(Trophy) verschil in bloei geven, is het niet logisch om aan te nemen, dat natuurlijke
daglengte plus schemering (samen te schatten op b.v. 20 uren) resp. 22 en 31 dagen
eerder bloeiveroorzaakt dan het 18-uur object.
Dezeer grotevertaging van alle proefobjecten van de beide rassen moet eerder wordentoegeschreven aan eenontoereikbare assimilatie,waarvoor 8uur normaal daglicht
blijkbaar onvoldoende is geweest. Ook kan voor deze 2 rassen de intensiteit van de
kunstmatige bijbelichting te klein geweest zijn, hoewel ze voor Rondo (vergelijk blz.
185)ruimschoots voldoendeis gebleken.
B. Begin en duur vandephotoperiodisch gevoeligephase vanerwten
Alsproefras werd het L.D.-type Rondo gekozen,waarvan dereactie opdedaglengte
intabel 62isopgenomen enin figuur 54grafisch isvoorgesteld.
De inzaai vond op 3Meiplaats, waarbij gebruik werd gemaakt van potten, diein de
reedsbijproefAbesproken daglengte-trappen werden opgenomen.
Telkens werden 2potten periodiek verwisseld, teweten resp. na 1,2, 3,4en 5weken
van de opkomst af en geplaatst van L.D. naar K.D. en omgekeerd. De waarnemingen
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- A.

F I G . 54

Daglengtereactie van Rondo (Day length response of Rondo)
A in de volle grond (in the field)
B in potten, na 5 weken (after 5 weeks in pots)
X daglengte in uren (day length in hows)
Y vertraging van de datum van begin bloei t.o.v. normaal daglicht
retardation of flowering date compared to the normal daylight vhiect

-

B.

betreffende het aantal geopende bloemen geschiedden op
idezelfde wijze alsbij proef A. Het tijdstip, waarop "oor het Ç
eerst 6-8 geopende bloemen per pot werdengeteld, werd als ' j begindatum van debloeigenoteerd.
2L
De belangrijkste resultaten zijn in figuur 55en56vermeld. |~
Bij debeoordeling van dein deze beide figuren weergegeven °L_
K
12
14 16
resultaten is aangenomen, dat een verschil van 1-2 dagen
nog binnen defoutengrens valt.
Bezien we figuur 55 dan blijkt, dat bij de combinatie 14en 8uur, pas na 4 weken
L.D. van de opkomst af geenvertraging van debloei door K.D. meer plaatsvindt, met
andere woorden, de invloed van 4 weken L.D. van de opkomst af op het tot stand
komen van de bloei kan bij deze combinatie door overbrengen in K.D. dan niet meer
ongedaan worden gemaakt. Bij decombinatie 16en 10uur treedt na 2à 3weken L.D.
geen vertraging door K.D. meer op,terwijl decombinatie 18en 12uur reeds bij 1 week
L.D. (18uur) geenduidelijke remmingvan debloei meer aanwijst.
Figuur 54 toont tevens aan dat we het verschil in reactie bij resp. 14, 16en 18 uur
vrijwel geheel kunnen verwaarlozen en daarmee de in dit traject voorkomende daglengten voor Rondo als L.D. mogen opvatten. De in figuur 55 grafisch voorgestelde
resultaten kunnen nualsvolgt worden samengevat:
1. De groene landbouwerwt Rondo, die qua reactie op de daglengte zich gedraagt als
L.D.-plant, is in de eerste weken na de opkomst reeds gevoelig voor de daglengte,
terwijl tevens de photoperiodische inductie in deze periode volledig kan worden
verwezenlijkt.
2. In een daglengte van resp. 8 en 10 uur is voor een optimaal tempo voor de bloei
resp.4en2à 3weken L.D.van deopkomst afreeds voldoende.
y
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F I G . 55
D e vertragingvan debloeidatum van Rondo na een aantal weken
in LD (resp. 14, 16 en 18 uur) en daarna overplaatsing in K D
(resp. 8, 10 en 12 uur)
The retardation of flowering date of Rondo after a number of
weeks in long days (14, 16 and 18 hours resp.) followed by short
days (8, 10 and 12 hours resp.)
A 14 uur LD, daarna 8 uur K D
14 hours LD, afterwards 8 hours SD
B 16uur LD, daarna 10uur K D
16hours LD, afterwards 10 hours SD
C 18 uur LD, daarna 12 uur KD
18 hours LD, afterwards 12 hours S D
X weken in LD, van de opkomst af
weeks in long days from emergence
Y vertraging t.o.v. vroegste bloei (26-6) in dagen
retardation in comparison with first flowering (26-6) in days

n
10
9
8
7•
6•
5

-

i •
3•
2 —
-

C.

J

1

L
2
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Figuur 56 die de tegenhanger van figuur 55 vormt, toont aan, dat 1week K.D. van
de opkomst af hettijdstip van bloei somsenigszins vertraagt.
Bijverlenging van devóórperiode onder K.D.-condities van 2tot 5weken treedt een
remming op en wel des te meer naarmate de K.D. minder lichturen omvat. Dit resultaat isgeheel volgensdeverwachting; naarmate dedaglengte indevóórperiode (K.D.)
ongunstiger isgeweest, zalook debloeilater vallen.
Bezienwedein figuur 56weergegeven resultaten meer indetail, dan blijkt dat bij een
daglengte van 12uur in de K.D.-vóórperiode er nauwelijks van vertraging sprake is.
Pasbij 5weken K.D. iserdan ietsvantemerken, hoewelhet effect weinig overtuigend
isenaan debetrouwbaarheid magworden getwijfeld.
Bij 10en 8uur in de K.D.-vóórperiode loopt de vertraging van de bloei bij 4weken
op tot resp. 8en 15dagen. Verlenging tot 5weken K.D. laat echter geen verdere remming meer zien. In beide gevallen vindt de bloei zelfs 1dag eerder plaats, een waarneming waaraan we overigens geen betekenis mogen hechten. Dit resultaat wijst er op,
dat na 4weken de gevoeligeperiode bij erwten voorbij isen overplaatsing onder L.D.condities generlei effect meer kan hebben. Om ditte verifiëren moeten weeigenlijk een
vergelijking treffen met objecten die de desbetreffende daglengte, resp. 10 en 8 uur,
steeds hebben gehad. Deze objecten waren in proef A opgenomen enbloeiden4dagen
later dan devrijwel overeenkomstige objecten met 5weken resp. 10en 8uur dag. Dit is
echter nog geen bewijs, dat overbrenging na 4-5 weken van K.D. naar L.D.-condities
de ontwikkeling van Rondo versnelt, want de verplaatste objecten stonden in potten,
terwijl de steeds in een bepaalde daglengte verblijvende erwtenplanten in de volle
grond waren gezaaid,wat een vergelijking bemoeilijkt. Er werdennl.aanwijzingen verkregen, dat bij de in potten gegroeide erwten het tempo van de bloei enigszins werd
versneld, wat is te wijten aan een afwijkende voeding en vochthuishouding. De „potobjecten" met 5 weken 16 uur in de vóórperiode bloeiden op 26 Juni, terwijl dit bij
steeds 18uur in de volle grond op 28Juni het geval was. Hier bedroeg het „poteffect"
dus waarschijnlijk 2 dagen (figuur 54, streeplijn): immers kan bij deze objecten van
enige vertraging wegens gebrek aan L.D. geen sprake zijn. Bij de K.D.-objecten is het
verschiltussen steeds 8 resp. 10uurenerzijds en 5 weken 8resp. 10uur vóórbehandeling
anderzijds, groter en bedraagt het „poteffect" 4dagen. Het isechter voorbarig, gezien
deproefopzet, hieraan verdereconclusies te verbinden.
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F I G . 56
De vertraging van de bloeidatum van Rondo na een aantal weken
in K D (resp. 8, 10 en 12 uur) en daarna overplaatsing in LD
(resp. 14, 16 en 18 uur)
The retardation of flowering date of Rondo after a number of weeks
in short days (8, 10 and 12 hours resp.) followed by long days
(14, 16 and 18 hours resp.)
A 8 uur KD, daarna 14 uur LD
8 hours SD, afterwards 14hours LD
B I O uur KD, daarna 16 uur LD
10hours SD, afterwards 16 hours LD
C 12 uur KD, daarna 18 uur LD
.
12hours SD, afterwards 18hours LD
, ' ' ' ' c X weken in KD, vanaf opkomst
*
weeks in short days from emergence
j
Y vertraging t.o.v. vroegste bloei (26-6) in dagen
5
retardation in comparison with first flowering (26-6) in days
x

Het valt opdat2en 3weken K.D. vande opkomst af onderling geen verschil in
bloeidatum aanwijst, terwijl 4 weken K.D.weer eïn aanmerkelijke vertraging geeft.
Dit afwijkend gedrag, waarvoor geen verklaring istegeven, verzwakt onze conclusie
volgens welke devrijwel gelijke bloei bij4 resp 5weken K.D.-voorbehandeling het
eindevan degevoeligeperiode aanduidt. Immerserbestaat kansdatbij verlenging van
de K.D.-vóórperiode van5tot 6of meer weken,er weereen vertraging vande bloei
wordt waargenomen.
KOPETZ meent, datde voor photoperiodische inductie gevoelige periode bij erwten
beperkt istotenkeleweken nadeopkomst. Ditkont overeen met deinonze proeven
gevonden resultaten, waarbij echter deoorzaak van ;nkeleafwijkingen nogdoor ander
onderzoek moet worden bestudeerd. In onze proeven duurde degevoelige periode 4
weken, terwijl KOPETZ veelal 3weken noemt. Dezeduur hoeft echter niet altijd dezelfdetezijn en kan afhangen van het rasenandere factoren, zoals b.v.de temperatuur.
The responseofpeas tolength of day
The yields of peas sown late in spring to spread thecanning season (period) are
muchlowerthan thoseofan early crop.
The investigations were undertaken to assess, whether a photoperiodic reaction is
invol^d.
Tenvarieties ofpeas,usedforcanningpurposes weretested(table62).
It appeared that the early varieties Gloire de Quimper, Alaska andKelvedon Wonder areday-neutral, whereas the others arelong-day plants with large differences in
optimal length ofday.
In theexperiment several lengths ofday were realised by8hours ofday light lengthened with different periodsofartificial illumination.
For theSwedish types Balder andTrophy the8hours ofday light areprobablyinsufficient foranormale development.
Experiments with plants changing from long-day 1oshort-day and viceversa (fig.55
and 56)showed that thepeavariety Rondo responds tothephotoperiod from emergencetill about 4weeks afterwards.
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D E DAGLENGTEREACTIE «IJ MAIS
with summary
W. R. BECKER
INLEIDING

Algemeen wordt aangenomen, dat mais een kone-dagplant is. Er zouden echter
grote rasverschillen indedaglengtereactie bestaan vanaf extreme korte-dagtypen tot
dagneutrale vormen. SHARMAN(1)deelt derassend s volgtin:
1. tropischemaismet grotebehoefte aan korte dag;
2. mais uitde Amerikaanse „Cornbelt", eveneens overwegend korte-dagtypen;
3. zeervroegrijpe typen metgeringevegetatieve ontwikkeling, diedagneutraal zijn.
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Hij meent dat hieraan onvoldoende aandacht wordt besteed bij de pogingen om de
maisteelt inEngeland te introduceren.
KIESSELBACH(2) vergeleek een daglengte van 10uur met denatuurlijke daglengte bij
twee rassen uit de „cornbelt" en één uit het zuiden van de U.S.A. De tijd van zaaien
tot bloeien werd bij de beide eerstgenoemde met een week, bij het laatstgenoemde ras
met 20 dagen verkort. Tevens werden ten gevolge van de korte dag, bij de beide eerste
rassen 2à 3,bij het laatste zelfs 5,internodiën minder gevormd. Ook het totale bladoppervlak werd,alsgevolgvan korte-daginvloed, verkleind.
In dejaren 1952 en 1953 werden door de schrijver zaaitijdenproeven met mais genomen (3). De zaaitijden varieerden van begin April tot half Mei. Daarbij viel het op,
dat delengtegroeienweelderigheid vandeverschillendezaaiselstoenam, naarmate later
werd gezaaid. Zeer duidelijk werd dit gedemonstreerd in delengtemetingen van devolgroeideplanten in 1952(tabel63).
Tabel 63. Invloed van de zaaidatum op de lengte van maisplanten (cm) op proefveld Cl 1366 in 1952
Influence ofplanting date on height of maize plants {cm) on experimental field CI 1366in 1952
Zaaidatum
Planting date

April 3

April 10

April 19

April 28

May 7

May 16

Goudster . . .
Wisconsin 240 .
KF 1

130
140
160

150
150
165

160
175
185

170
180
190

175
190
190

f90
200
200

Gemiddeld Average

145

155

175

180

185

195

Bij het zoeken naar een verklaring van dit verschil werd o.a. aan de invloed van de
daglengte gedacht. Ten tijde van de opkomst van het eerstezaaisel isdeze ± 14uren
en bij de opkomst van het laatstezaaisel ~_k 16uren. Het derdezaaiselbegint de bovengrondse ontwikkeling in dagen van ± 15uren. Een verschil van éénuur daglengte omstreeks 1Mei komt overeen met een verschil van ±_ 10breedtegraden, dus van Nederland tot verin Zuid-Europa, of, inde U.S.A., tot in het hart vande „Cornbelt".
ONDERZOEK

Naar aanleidingvandebovengenoemdewaarnemingen werd besloten om een onderzoek naar de reactie op daglengteverschillen van enige maisrassen te beginnen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de verschuifbare hutten, die ook dienden voor het
overeenkomstige onderzoek bij anderegewassen(blz. 164).
Voor dit onderzoek werden gekozen de rassen: CBj X CB3, een zeer vroegrijpende
rondzadige hybride; Goudster, eenmidden-vroegrijpende hybride; Wisconsin 240,een
midden-laatrijpendehybride; Wisconsin 255,een laatrijpende hybride.
Alle objecten kregen tijdens de daglengtebehandeling 8 uren daglicht. Met behulp
van kunstmatige bijbelichting werd eenreeksvan resp.8, 10, 12, 14, 16en 18uren daglengte verkregen.
De mais werd op 20 Mei gezaaid, gedeeltelijk in perspotjes, gedeeltelijk in stenen
bloempotten engedeeltelijk indevolle grond.
Deperioden gedurende welkedebehandeling werd toegepast, waren:
a. in de perspotjes resp.tot 3,6, 10 en 14dagen na de opkomst;
b. indebloempotten tot eenlengtevan 20,resp.40cm;
c. in devollegrond zolang mogelijk ( ± 7 0 cm).
Daarvoor was het nodig om deplanten van a en/> over te planten. Dit blijkt, vooral
alsdezewat groter zijn, eengroeistagnatie teveroorzaken, diedewaarneming sterk be172
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FIG. 57. De invloedvandedaglengte ophetgroeistadium van dekolf bij mais. Beoordeeld
op 16-7-1954
The influence of day length onthestage of
development of theearof maize. Observed
July 16, 1954
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FIG. 58. Deinvloedvandedaglengte ophet groeistadium van dekolf bij mais. Beoordeeld
ap 23-7-1954
Theinfluence of day length on the stage of
development of the earof maize. Observed
July 23, 1954

moeilijkt. Dewaarnemingen van deplanten inperspotjes werdendientengevolge te onbetrouwbaar om erwaardeaan te hechten. Uitdebloempotten was overplanten bij 20
cm lengte, d.w.z. \\ maand na de'zaai, minder bezwaarlijk, zodat de waarnemingen
hiervan een duidelijk beeld te zien gaven bij beoordeling van de bloeiaanleg. Deze beoordeling werd door Mej. Ir A. C. Wiersema verricht. Zij gebruikte hiervoor plantenmonsters die op 16 en 23 Juli waren geconserveerd. Voor de beoordeling werden de
ontwikkelingsstadia van dekolfaanleg gebruikt, zoals dezedoor O.I. BONNETT werden
gefotografeerd (4).
Infig. 57en58werdendezewaarnemingen uitgezettegendetoegepaste daglengten.
Op 16Juli (fig. 57) bleek een duidelijke reactie waarneembaar bij de zeer vroegrijpe
CBX X CB 3 en bij de middenvroege Goudster. De twee later rijpende hybriden vertoonden nog weinig kolfaanleg. Vooral de overgang van 16 naar 18 uur daglengte is
sterk.
Op 23Juli (fig. 58)was het beeld duidelijker. De monsters van Goudster ontbreken
hierbij. Zeer duidelijk is het verloop te zien bij de middenlate Wisconsin 240 en bij de
lateWisconsin255.
De planten in de volle grond zijn 2maanden lang behandeld. Op 21Augustus werden planten, die het gemiddelde beeld vertoonden, in potten overgebracht om ze te
kunnen fotograferen. Op deze foto's (fig. 59-62) is de invloed van de daglengte zeer
duidelijk gedemonstreerd. Bij vergelijking van de invloed van de daglengte per ras en
van derassen onderling kan hetvolgendeworden waargenomen. Ziefig.59-62,p. 174.
1. De reactie op de daglengteverkorting iszowel aan degeneratieve als aan de vegetatieve organen zichtbaar. De mannelijke en vrouwelijke bloei wordt vervroegd, de
bladoppervlakte neemt sterk af.
2. Hoe korter dag, hoe sterker reactie. Beziet men echter de vrouwelijke bloei, dan
lijkt het verschiltussen 12en 14uur het grootst te zijn.
3. Naarmate een ras vroeger rijpt, is de reactie sterker, m.a.w. heeft het minder korte
dag nodig om in bloei te komen. Een ras dat als laatrijp wordt geclassificeerd, zoals
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C B 1 x CB 3

Goudster

Wise. 240

FJG. 59-62
De invloed van de daglengte op
bloei en ontwikkeling van een
vroeg ( C B ^ C B . , ; flg. 59), een
midden-vroegrijp (Goudster;
fig. 60), een midden-laatrijp
(Wise.240:fig.61)en een laatrijp
(Wise. 255; fig. 62) maisras
The influence of length of day on
flowering and vegetative development of an early ripening (CB1 x
CB3 ;fig.59), amid-early ripening
{Goudster; fig. 60), a mid-late
ripening (Wise. 240; fig. 61) and
a late ripening (Wise. 255; fig.
62) maize variety-

Wise. 255

hours

174

Wisconsin 255,heeft meer korte dag, waarschijnlijk ook kortere dagen, nodig om
evenveel teworden vervroegd. De 8-uur plant van CBX X CB 3isweinigverder dan
die van Wisconsin 255,de 16-uur plant isechter veelverder en de 18-uur plant van
CB 1 x CB 3isevenveralsde 14-uurplant vanWisconsin255.
4. Deze, onder 3 gestelde, paralleliteit tussen rijping:>classificatie en reactie op korte
dagis slechts ingrotetrekkenjuist. CBj^ XCB 3rijpt ± 10dagen eerder dan Goudster. Tochiser hoegenaamd geenverschil indaglengtereactiewaarneembaar (fig. 59
en 60).Wisconsin 240en 255werden in het land van oorsprong indezelfde rijpingsklassegeplaatst. Toch heeft de laatste ogenschijnlijk meerbehoefte aankorte dag
voor bloeiver vroeging dan de eerste. Men mag m:sschien zeggen dat een rijpingsclassificatie slechtsgeldt onder overeenkomstige omstandigheden, o.a. betreffende
de daglengte. Ongetwijfeld zijn de dagen in depeiiode van de eerste ontwikkeling
vande maisin Wisconsin korter dan indeovereenkomstigeperiodeinhet ± 7 graden noordelijker gelegen Nederland. In Nederland plaatst men Wisconsin 255 dan
ook ééngroeplater dan Wisconsin 240,omdat debloei 5-7 dagen enderijping zelfs
vaak 8-10dagenlater komt.
BETEKENIS VAN DE RESULTATEN

Als men zich afvraagt wat de betekenis van deze resultaten na verdere uitwerking
kan zijn, dan verdient hetvolgende overweging.
Indien een goede en goedkope methode van voorkweken en uitplanten van de voorgekweekte maisplantjes kan worden ontwikkeld, worc't maisteelt mogelijk in streken
met een te langedag in het desbetreffende seizoen. Tijdens het voorkweken moeten de
kweekbedden of -bakken dan gedurende een gedeelte van de dag worden verduisterd.
Het is echter te verwachten, dat dezemethode te kostbaar zal zijn en daardoor teveel
afbreuk zaldoenaan derentabiliteit vandeteelt.
Meer kans van een rendabele toepassing kan men zich voorstellen bij de zaadteelt,
wanneer het er om gaat de bloei van de beide ouders van een hybride te synchroniseren. Daarbij moetechterwelbedacht worden,dat waarschijnlijk ookde temperatuur
invloed heeft (5,6).Overigens zou dan eerst door een cnderzoek de kortedagbehoefte
moeten worden vastgesteld.
Het grootste belang iswellicht gelegen in een serie-onderzoek van eencollectie ingeteelde stammen. De daardoor verworven kennis kan voor verschillende doeleinden
dienen. Zowordt het synchroniseren van de bloeivan sterk verschillende rassen erwellicht door vergemakkelijkt, waardoor kruisingen tussea dergelijke rassen meer kans
van slagen krijgen. Het doelbewust samenstellen van hybriden voor streken met een
langedag ofmet eenkorte daggaat tot demogelijkheden behoren. Indien de vererving
vandezeeigenschapverderwordt bestudeerd, kanook gedachtwordenaanhet kweken
van stammen met een bepaalde daglengtereactie en aan het veranderen van de daglengtereactie van bepaalde stammen door middel van verbeteringskruisingen. Deze
verbeteringskruisingen zouden niet alleen ten doel kunnen hebben om bestaande hybriden als zodanig te veranderen, maar ook om dezaai2aadproductie er van te vergemakkelijken door betergesynchroniseerdebloeitijden te bereiken.
Voordat aan een serie-onderzoek, alshierboven bedoeld, kan worden begonnen, zal
het echter nodig zijn, eerst eenefficiënte onderzoekingsnethodiek te ontwerpen. Daarvoor ishet nodig meer teweten van degevoelige periode, van detijd, diena de behandeling moet verlopen voordat de verschillen waarneembaar worden en van de invloed
van detemperatuur enandere uitwendige omstandigheden.
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The responseof maize to length of day
Maize isknown to beashort-day plant (1,2).
In sowing date experiments with maize varieties remarkable differences in ultimate
length oftheplants wereobserved (table 59)(3).Differences in length of day during the
first stages of development were supposed to be partly responsible for this phenomenon.
Four maize varieties were chosen for an experiment regarding the influence of the
photoperiod on maize:
CBj X CB3, an early ripening variety;
Goudster, a mid-early ripening variety;
Wisconsin 240, a mid-late ripening variety;
Wisconsin 255, a late ripening variety.
This classification is made for conditions in the Netherlands.
Six photoperiods, including 8 hours of natural light, lengthened by artificial light
to 10,12, 14,16,18hoursrespectively, were realised.
Under the conditions of this experiment the following observations were made (fig.
57-62).
1. Shortening ofthephotoperiod causesearlier flowering and agreater leaf area.
2. This effect is more pronounced by shorter days, the greatest difference showing between 12 and 14hours.
3. Earlier ripening varieties need less influence of short days, in other words: the
responseis stronger.
4. Point 3only holds true to a certain extent. CBj X CB 3ripens 10days earlier than
Goudster, but thereisnorealdifference inresponseto length ofday.Wisconsin 240
and 255 are not essentially differing in maturity type in Wisconsin, but the latter
needs definitely more short day influence for earlier flowering. It is supposed that
thelonger daysinthe Netherlands (7degrees latitude more) are responsible for the
later ripeningofWisconsin 255inthat country.
The importance of a methodical testing of a wide range of genetic stock, regarding
response to length of day, is stressed, especially for breeding purposes. Mentioned are
the possibilities of synchronizing the flowering of widely differing strains for crossing,
the development of adapted hybrid varieties for different latitudes and thebreeding of
improved inbred linesdiffering inresponseto daylength withtheoriginallines.
Before this type of research can be carried out, more experiments are needed to
determine the photoperiodically inductive stages, the time between induction and
proof oftheresultsand other data.
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DE DAGLENGTEREACTIE VAN RODE KLAVER
with summary
E. VAN ROON

Het verspreidingsgebied van rode klaver isenorm uitgestrekt. Dewilde vormen treft
men aan van het Middellandse-Zeegebied tot depoolcirkel. Deverbreiding van decultuurvormen isminder groot. InWest-Europa liggendegrenzen ongeveer tussen 43°en
63° N.Br. Landinwaarts worden de kansen voor velecultuurtypen geringer; temperatuur en neerslagworden in Oost-Europa steedsmeer beperkende factoren. De cultuurgrens wordt volgens RUDORF (2) bepaald door de October-isotherm van 2°C en de
Juli-isotherm van 22°C.
De variabiliteit van de in dit uitgestrekte gebi;d gevonden vormen is bijzonder
groot. Men kan zich derhalve tal van indelingen, b.v. naar vroegheid, wintervastheid,
neerslagbehoefte enz.voorstellen.
Het ligt nu voor dehand tevermoeden, dat ook dedaglengtereactie vanvormen, die
overigens sterk verschillen, niet dezelfde is. Er zijn schaarse literatuurgegevens die dit
vermoeden bevestigen. Menvond typen, diebij een 14-urige daglengte wel,andere, die
niet tot bloeien kwamen, ook alwas de duur van de proef zeer lang (KELVER (1)).Van
een inventarisatienaar daglengtegevoeligheid isechtergeensprake.Het staat niettemin
vast, dat kennisbetreffende dezephysiologische eigenschap voor hen,dieeenzaaizaadvermeerdering vaneen bepaaldeinheemsevorm eldsrs- enwel opplaatsen met een afwijkende daglengtecurve - willenrealiseren, onmisbaar is.
Het is niet ondenkbaar, dat in de subtropen daglengte-neutrale typen voorkomen,
hoewelrode klaver algemeen voor eenlange-dagplant doorgaat.
Tabel 64. Lengtegroei en bloeidatum van rode klaver na blootstelling aan korte en lange dag gedurende verschillende perioden
Length of plants anddateoffloweringof reddover after exposureto shortandlong days
duringdifferentperiods
Periode 3 Mei-21Mei

21 Mei-15 Juni

Daglengte (uur)
Length of day (hrs)

daglengte
length of
day
uur (hrs)

8
10
12
14
16
18
Natuurlijke daglengte
(natural day length)
10
10
10
18
18
18

8
10
12
14
16
18
nat. dagl.
nat. dayI.
10
14
18
14
18
10

planthoogte
cm op 15/6
height of
plants, cm
onJune 15
4
6
7
8
10
10
14
6
6
10
10
11
8

15Juni-15 Juli
daglengte
length of
day
u IT (hrs)
8
10
12
14
16
18
nat. dagl.
net. dayI.
18
18
18
10
10
10

planthoogte
datum
cm op 15/7
eerste bloei
heigth of
date of first
plants, cm
flowers
onJuly 15
9
10
11
10
22
29
31
22
21
25
11
12
9

3-7
3-7
22-6
14-7
14-7
3-7

*

1
2
3
4
5
6
0
10
7
11
8
9
12

* De objectnummers 1 t/m 12corresponderen met decijfers Dp defoto's, (fig. 63-66).
Thenumbers 1-12 correspond withthenumbers inthepictures,(fig. 63-66).
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Om een oriënterend inzicht te krijgen aangaande de daglengtereactie van de Nederlandserode klaver C.B.werd in 1954devolgendeproef genomen.
Van een uit ca 25planten bestaande kloon van rode klaver C.B.werden op 3Mei in
deop blz. 164 beschreven proefinstallatie steeds twee planten geplaatst bij een „daglengte"van resp.8, 10, 12, 14,16en 18 uur en daar gehouden tot 15Juli.Bijelkedaglengte werd 8 uur natuurlijk daglicht gegeven.
In deverderebehoefte werd door kunstlicht voorzien (zieblz. 164).
Bovendien werden planten geplaatst bij een veranderlijke daglengte. Hiertoe werd
detijd tussen 3Mei en 15Juli verdeeld indrieperioden, t.w.van 3Mei tot 21 Mei,van
21 Mei tot 15Juni en van 15Juni tot 15Juli. De invloed van de variërende daglengte
kon worden bestudeerd door verwisselingvan deplanten opdedata 21 Meien 15Juni.
De volgende 6objecten konden worden gerealiseerd (het eerste cijfer geeft aan de daglengtegedurende deeerstevandedrieperioden enz.):
10-10-18; 10-14-18;10-18-18;18-14-10;18-18-10;18-10-10.
De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat intabel64(zieook fig. 63t/m 66).
Conclusies:
1. De planten van deze kloon komen niet tot bloei bij een daglengte van 8tot 14uur.
Het zijn dus „lange"-dagplanten, die bij een belichting van niet meer dan 14 uur
in het vegetatieve stadium blijven.
2. De critische daglengte ligt tussen 14 en 16uur; een nauwkeuriger vaststelling laat
dezeproefopzet niet toe.
3. Ten aanzien van de datum van in bloei komen maakt het blijkbaar weinig verschil
of de planten bij 16- of bij 18-urigedag zijn opgegroeid. Aangaande een eventueel
quantitatief verschil in bloeirijkdom werd geen informatie verkregen. Het aantal in
de proef betrokken planten is daarvoor te gering. Er werd ten opzichte van het object „natuurlijk daglicht" eenbloeivertraging van plm. 12dagen gevonden. Mogelijk wasdeintensiteit aan de gebruikte bijbelichting niet hoog genoeg of de basisbelichtingvan 8uur daglicht onvoldoende voor eenoptimale ontwikkeling tot bloei.
4. Aan het einde van de proef bestaat er een reëel verschil in planthoogte tussen de
korte- en de lange-dagobjecten. De bloeiende planten zijn dan 2,5 tot 3 maal zo
hoogals devegetatief doorgroeiende planten.
5. Het lijkt er op, dat deze rode-klaverplanten tot 2,5 week en misschien zelfs tot 1,5
maand na het maaien niet gevoelig worden voor een lange-dagbehandeling. Bij een
extra bijbelichting van 10 uur kunstlicht, tot 15Juni, gevolgd door een korte dag
van 10 uur, blijven de planten immers in het vegetatieve stadium (object 9). Deze
veronderstellingvindt steuninderesultaten vandeobjecten 7en 10,waarbij deplanten pas in de derde periode (na 1,5 maand) reageren op een 18-urigedaglengte, zij
hetmet eenvertragingten opzichtevan deobjecten 5en 6van 11dagen.
Het isechter zeerwel mogelijk, dat deonder 5genoemde cijfers vergaande correcties
behoeven. Deenkele,indeproef per object betrokken planten ontwikkelden zich soms
ongelijk.
Een herhaling met meer materiaal en een verwisseling na zeer korte tot na lange tijd
isgewenst. In nieuwe proeven zal het onderzoek naar de optimale enmisschien ook de
critische daglengte, het voor bloei-inductiegevoeligestadium eneventueel devariabiliteit ten aanzien van deze eigenschappen voor enige rassen en/of herkomsten worden
voortgezet.
De teelt van rode-klaverzaad isin Nederland een typischegelegenheidsteelt. De opbrengsten zijn doorgaans laag. Ons klimaat isvoor dewinningvan dit zaad zeer weinig
geschikt. Gemiddeld over eengroot aantaljaren haalt men nog geen 250kgper ha. De
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FIG. 63-66
Rode-klaverplanten na verschillende daglengtebehandelingen,
zoals in tabel 64 samengevat. De
nummers op de potten komen
overeen met de nummers in de
laatste kolom van de tabel
Plants afred dover after different
photoperiods as described in
table 64. The numbers on the pots
correspond with the numbers in
the last column of table 64
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potentiële opbrengst van een redelijk bestand isechter welvijf keer zo hoog. Deze kan
worden berekend uit het aantal hoofdjes en bloempjes per hoofdje per oppervlakteeenheid (plm. 700 hoofdjes à 100 bloempjes per m2) en het 1000-korrelgewicht (plm.
1,7 gram). De peultjes zijn éénzadig. Het aantal bloempjes per m2 lijkt dus voor de
zaadopbrengst niet de limiterende factor te zijn. Men stelt niettemin om nader aan te
duiden redenen eenzogroot mogelijk aantal zeerop prijs.
In Nederland wordt van de middenvroege rassen omstreeks begin Juni een eerste
snedevoor hooi gewonnen. Enkeleweken laterzou het gewasinbloei gestaan hebben.
Er wordt echter van de eerste snede geen zaad geoogst, omdat men in de eerste plaats
de hooi-opbrengst niet wil missen. Verder is de mening gangbaar, dat de eerste snede
minder bloemen draagt dan de tweede. Het maaien van de eerste enedezou namelijk vooral wanneer dit vroeg gebeurt - het gewas sterk tot uitstoeling nopen. De veelstengeligheid wordtdusalséénder opbrengstbepalende factoren beschouwd.
Het verschijnsel kan echter ook op anderewijze verklaard worden. Zoals bij veelgewassen is voor klaver een optimale daglengte nodig, wil de productie van bloemen
maximaal zijn. Wordt deze optimale dagelijkse lichtperiode niet bereikt, dan komt het
gewas - al of niét vertraagd - wel tot bloei, maar de bloemrijkdom is dan quantitatief
onvoldoende. Uiteraard geldt deeis,dat decritische daglengte moet zijn overschreden.
Het isdus denkbaar, dat, tijdens devoor bloei-inductiegevoeligeperiode,de gemiddelde daglengte bij deeerste snedevan rode klaver ontoereikend is.Deze hypothese vindt
onmiddellijk steun in het feit, dat van eenvroeg ras van zuidelijker herkomst met minder duidelijk uitgesproken lange-dageigenschappen, geteeld op plm. 52°N.Br., de eerstesnedeminstens evenbloemrijk isalsdetweede.
Wanneer de klaver direct in het tweedevoorjaar voor zaadwinning blijft staan, verschijnen de bloemen onregelmatig en over een langere periode dan voor het welslagen
van deteeltwenselijk is.
Dit verschijnsel komt onder andere omstandigheden ook welvoor bij andere zaadteeltgewassen (zaadbieten, spinazie- en lupinezaad);het gaat in demeeste gevallen gepaard metopbrengstderving. Eénvandeoorzaken hiervan is,dat hetnaast elkaar voorkomen van rijpende zaden en bloemen in één gewas de oogstwerkzaamheden bemoeilijkt.
De verklaring voor de onregelmatige en langdurige bloeiperiode van rode klaver in
het voorjaar is eigenlijk reeds eerder aangegeven. Het gewas isimmers genetisch verre
van homogeen. Het ligt voor dehand teveronderstellen, dat ereenvrij aanzienlijk verschilistussendevoorkomende typen tenaanzienvanb.v.decritischedaglengte.In het
voorjaar is aanvankelijk voor alle planten de daglengte onvoldoende. Bij toenemende
daglengtekomen eerstminder uitgesprokenlange-dagtypeninbloei,daarna deoverige.
De tweede snede daarentegen groeit op in voor alletypen qua daglengte optimale omstandigheden.
Voorts valtdebloeitijd van detweedesnedenormaliter eind Juli-beginAugustus. In
deze periode hebben de hommelkolonies hun grootste omvang, zodat men van een
goede bestuiving het best verzekerd is. Tot nu toe kent men aan de bestuivingscapaciteitvan bijen inWest-Europa geen belangrijke betekenis toe.Hun tonglengteisnl. onvoldoende om de nectar te kunnen bemachtigen. Slechts een gering deel van de rodeklaverbloemen van onzemiddenvroege rassen heeft een kroonbuis, dievoor bijen kort
genoeg is. De kroonbuislengte is onder meer afhankelijk van het ras, maar varieert
daarbinnen uiteraard en soms zelfs, afhankelijk van het milieu, vrij sterk. Het staat
b.v. vast, dat klaver, gegroeid op schrale gronden, fijnere bloemen met duidelijk kortere kroonbuizen vormt.
De weersomstandigheden in de hoofdbloei- en afrijpingstijd zijn hier te lande vaak
•vandien aard, dat o.a. eenteweelderige stand vanhetgewas,schot op stam,daling der
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kiemkracht door beschimmeling, moeilijkheden (er verliezen) bij de oogst, er het gevolgvan zijn.
Het zou hierom van nut kunnen zijn na tegaan o:'door kunstmatige verlichting van
een klaverveld gedurende enkele avonduren, b.v. enigeweken lang, de eerste snede tot
een vervroegde en rijke bloei gebracht kan worden. Wellicht krijgt men kortere planten, die niet legeren (minder neerslag) met ietskortere kroonbuizen, zodat bijen debestuiving tot stand kunnen brengen. Wanneer de ODgst midden Juli plaats heeft, behoort dewinning van eentweedesnedevoor voederdoeleinden niet tot de onmogelijkheden, al zal deze snede waarschijnlijk kleiner zijn dan die, welke men verkrijgt bij de
gebruikelijke teeltwijze.
Het éénenander zalindekomendejaren inhet onderzoek worden opgenomen.
The responseof red dover to length of day
Astrain ofred clover wasexposed toa dayly 8hours ofdaylight for assimilation. In
thecabins, used to keepthedaylight out duringtherest of thetime,fluorescence tubes
were used to establish photoperiods of 8 (no additional light) 10, 12, 14, 16 and 18
hours.
This red clover appears to beatypicallong-day plantwithacritical lengthofdaybetween 14and 16hours. In a day, shorter than 14hcurs, the plants remain in thevegetativestage.
By shifting the plants from short to long day conditions and reversing at different
moments an attempt was made to find the photoperiodically most susceptible stage in
the life of the plant. This stage starts probably at least one and a half month after
mowing.
In the Netherlands as a rule the second cutting of red clover is intended for seed
production. Besidesthe advantage of having the first cutting as a hay crop, the farmer
knows that the second cutting has more and more uniform flowers. It is logical to
expect that this is caused by a more suitable length of day. It may be possible then to
improve thefirstcutting for seed production by providing additional light. This needs
more detailed investigations, one of the questions being the availability of enough
pollinating insectsduringthat period.
LITERATUUR
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DE INVLOED VAN DE INTENSITEIT VAN DE AANVULLENDE BELICHTING
BIJ DAGLENGTEPROEVEN
with summary
MEJ. A. C. WIERSEMA

Bij de daglengteproeven in het voorjaar van 1954 bleek, dat vele objecten welke 8
uur daglicht plus aanvullende kunstbelichting ontvingen, belangrijk later in bloei
kwamen dan controles bij natuurlijk daglicht. Dit was zelfs het geval bij de objecten,
die per etmaal na 8uur daglicht 10uur kunstlicht ontvingen en dus een fotoperiode
kregen,dieniet korter wasdan denatuurlijke daglengte.
Slechts een aantal erwtenrassen vertoonde deze vertraging niet; bij de granen kwamen grote verschillen voor: zomerrogge en zomertarwe hadden een vertraging van
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plm. 2weken, haver van plm.
5 weken, terwijl zomergerst
evenals vlas en blauwmaanzaad onder de proefomstandigheden vrijwelgeen ontwikkeling tot bloei vertoonden.
Deverklaring van dezevertraging werd gezocht öf in
een te lage intensiteit van de
bijbelichtingofwel ineenremPi// '
4/
ming door onvoldoende assimilatie bij een basisbelichting
van 8uur.
Om de eerstgenoemde moFIG. 67. Zomerrogge van het ,,15" uur object (8 uur daglicht,
gelijkheid na te gaan, werden
met kunstlicht aangevuld tot denatuurlijke daglengte).
Gezaaid: 13 Juli 1954. Photo: 17 September 1954.
in Juli van dat zelfde jaar
Planten (van 1. naar r.) op resp. 20, 65, 110, 155, 200,
nieuwe
proeven opgezet, om
245 en 290 cm afstand van de lichtbron
vastte stellen hoegroot deinSpring rye at 8 hours daylight, with additional artificial
tensiteit van de aanvullende
light totalling the natural length of day. Sown: 13 July
1954. Photograph: 17 September 1954. Distance of
belichtingmoet zijn omdegeplants to the lights (from I.to r.) 20, 65, 110, 155, 200,
wassen optimaal fotoperio245 and 290 cm resp.
dischtedoen reageren.
Voordit doelwerden 4TL-buizen1) naast elkaar gemonteerd aan de ene korte zijde
van de verduisteringshutten, op een hoogte van ± 1,20 m. Loodrecht op de lengterichting van deze TL.-buizen, dus in de lengterichting van de hutjes, werden de gewassen gezaaid. De intensiteit van de bijbelichting was dus lager naarmate de plant
verder van delichtbron groeide.
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Tot dezeproef behoorden devolgende objecten:
1. het 8-uur object
2. het zgn. „15"-uur object
3. het zgn. „15z"-uur object
4. het 20-uur object
5. het natuurlijk-daglicht object.
De eerste 4 objecten kregen evenals in de eerste proef een basisbelichting van 8 uur
daglicht. Bijhet„15"-uuren „15z"-uurobject werd deduurvan debijbelichting, welke
aansluitend op de basisbelichting werd gegeven, elkeweek gewijzigd, zodanig dat de
totaleduur van defotoperiode gelijk wasaan dievan hetnatuurlijk-daglicht object. De
planten van het „15z"-uur object kregen des Zondags in plaats van daglicht, kunstlicht. Het doelwasna tegaan ofdeZondagsdienst verlicht zou kunnen worden.
De volgende gewassen werden in de proef opgenomen: rogge, haver, tarwe en gerst,
mosterd, vlas,blauwmaanzaad en erwten. Gerstengele mosterd vielen door ziekte uit.
De gewassen werd 13Juli gezaaid en de behandeling duurde van 22Juli tot 25 September.
ZOMERROGGE

Het bleek al spoedig, dat ook bij zeer sterke belichting (vlak onder de lampen) het
gewas een belangrijke vertraging in bloeidatum vertoonde, vergeleken met de controlesin natuurlijk daglicht, bij het „15"-uur object van 31dagen.
x

) z.g. daglicht-lampen (TL 40, 33).
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Dit wijst er op dat niet de lichtintensiteit van ce kunstbelichting hiervoor verantwoordelijk is, maar'de duur der basisbelichting met 8uur daglicht, diebijgranen blijkbaar onvoldoende assimilaten verschaft voor een rormaal ontwikkelingstempo. Deze
conclusie wordt gesteund door het feit, dat het object „15z"-uur (dat eendag per week
geheel van assimilaten verstoken bleef) een nog belangrijk ernstiger vertraging vertoonde.
De eerste aren van dit object verschenen 3 | week later dan bij het vergelijkbare
„15"-uur object. Ook bij de andere gewassen bleek er een grote achterstand te zijn
ontstaan. Dit is een duidelijke aanwijzing, dat inderdaad eenbeperking der assimilatie
nietalleenvertragend werkt opdegroei,maar ook opdeontwikkeling tot bloei.
Het isdus niet gewenst, dat mendehutjes desZondags laat staan en het blijkt noodzakelijk de duur van het daglicht bij dit soort proeven te verlengen boven 8 uur, zodanigdat deassimilatie hettempo vanbloemvorming niet meer limiteert.
In de desbetreffende proefopzet kwam echter ook de invloed van de intensiteit der
bijbelichting tot uiting. Tijdens het schieten vielhet op, dat zowel bij het „15"-als 20uur object, een grote val in ontwikkeling voorkwam op ± 1,60m van de kant van de
lichtbron af(fig.67).
Bijhet 20-uur object stond het gebied van0-1,60 minaar op 17September, de eerste
aren op het tweedegedeelteverschenen op 1 October. Hier ligt dus eenverschil tussen
van 14dagen. Bij het „15"-uur object was dit bijna 3weken. Dit is waarschijnlijk een
temperatuurkwestie, daar dit object 3wekenlater wasdan het20-uur object.
Ook bij het „Zondags-object" lag de val in ontwikkeling op ± 1,60 m. Dit object
was,zoals reedswerd opgemerkt, duidelijk achtergeblevenin ontwikkelingstempo. We
bezitten nu dus een aanwijzing dat een vertraging van de ontwikkeling door geringe
assimilatie geeninvloed heeft op dehoeveelheid lichtenergie, vereist voor een optimale
fotoperiodische reactie. Dit geeft onsdevrijheid om onzeconclusies ook uitte breiden
tot objecten meteengeheelnormale ontwikkeling.
Bij het in aar komen trok een tweede verschijnsel de aandacht: van de kant van de
lichtbron tot aan degrote valin ontwikkeling op ± 1,60 mgafderoggeeeniets dalende lijn in ontwikkeling te zien. Bij het 20-uur objeci lagen er 10dagen tussen het verschijnen van de eerste aren onder de lampen en de eerste aren vlak voor de grote val.
De mogelijkheid bestaat, dat dit het gevolg is van assimilatie; de lichtintensiteit onder
de lampen was wel zo hoog, dat dit mogelijk geacht moet worden. Bovendien is bij
dezeproeven duswelgebleken,dat deverminderingvandeassimilatievertragend heeft
gewerkt op de bloemvorming en dat bij een geringe verandering van een limiterende
factor een sterk effect kan worden verwacht.
Bijeenvergelijking van hetgebied nadegrotevalriet het8-uurobject, blijkt dat ook
delagere lichtintensiteiten fotoperiodisch gewerkt hebben: het 8-uur object kwam niet
meer in aar, bij het „15"-uur object verschenen deeerste aren inhet genoemde gebied
op 8November, bij het 20-uur object op 1October.
HAVER

Het onderzochte haverras was Libertas. Haver was opgenomen in het 8-uur, het
,,15"-uur en het natuurlijk-daglicht object. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die
vanrogge.Degrotevalin ontwikkeling lag op ± 2mvande kant vandelichtbron af.
Bij het micromorphologisch onderzoek op 27 September werden de volgende gemiddeldepluimlengten gevonden (zie tabel 65,pag.184).
Ook bij de haver verschenen de eerste pluimen vlak bij de lampen, ook hier hebben
delagerelichtsterkten fotoperiodisch gewerkt.
De eerste pluimen van het natuurlijk-daglicht object waren op 15September zichtbaar, van het „15"-uur object 28 October.
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Tabel 65. Gemiddelde pluimlengte van haver op 27September (gezaaid 13Juli). Micromorphologisch
onderzoek
Mean length of thepanicles of oats on27 September (sown 13July). Micro morphological test
I. bij optimale intensiteit van de bijbelichting {with optimal artificial illumination)
II. bij sub optimale intensiteit van de bijbelichting (with sub optimal artificial illumination)
Tussen haakjes het aantal onderzochte planten (In brackets number of tested plants)
„15" uur
8 hours day light + art. light totalling the natural length of day

'• uur daglicht
hours day light

II
16,5 mm (10)

1 mm (6)

1,8 mm (4)

ZOMERTARWE

De tarwe (Blanka) groeide aan dekant van de veldjes, waardoor de hoogste lichtintensiteit, waaraan de tarwe was blootgesteld, aanzienlijk lager was dan van de gewassen,die meer naar het midden van hetvak groeiden.
Een micromorphologisch onderzoek van planten (waarvan de hoofdstengel met een
ringetje wasgemerkt)vond op26October plaats.
Tabel 66. Invloed van de afstand tot de lichtbron op het ontwikkelingsstadium van zomertarwe (gezaaid 13 Juli). Micromorphologisch onderzoek op 26 October
Influence of the light intensity on the stages of development of spring wheat (sown 13 July).
Micro morphological test on 26 October
I. afstand tot de lichtbron in cm (distance at thefluorescence tubes in cm)
II. stadium volgens VAN DE SANDE BAKHUYZEN (stages of development according to Van
de Sande Bakhuyzen)
8 uur daglicht
Shours day light
II
((2))

„15" uur
Ihours day light + art. light totalling
the natural length of day
I

20 uur
8 hours day light + 12 hours art. light

II

5
50
72
> 135

15
50
90
•105

eerste zwakke opzwelling der interbracteale ruimten
first, slight swelling of the interbracteal spaces
de aartjes primordia steken uit
spikelet primordia protruding
differentiatie van de kafjes
3:
differentiation of the glumes
4, 5, etc.: differentiatie van bet primordium van de le, 2e, etc. bloem
differentiation of the primordium of the 1st, 2nd etc. flower
((2)):

Volgens tabel 66 ligt de val in ontwikkeling vermoedelijk bij ± 1m. Evenals bij
roggeenhaver hebben ook delaagsteintensiteiten deontwikkeling iets bevorderd.
Tot nutoeisdegeneratieve ontwikkeling alsmaat genomen voor de fotoperiodische
reactie. Het is echter even goed mogelijk hiervoor de vegetatieve ontwikkeling te beschouwen. Het isimmers bekend dat eenplant, wanneer deovergangvan het vegetatief
naar het generatief stadium verhinderd ofvertraagd wordt, zichsterker vegetatief gaat
ontwikkelen.
Wij zien hier (tabel 67) inderdaad een goede overeenstemming in diezin,datbij het
onderzoek de vegetatieve ontwikkeling gerepresenteerd door het aantal blaadjes, des
testerkerwasnaarmatedegeneratieve ontwikkeling eengrotereachterstand vertoonde.
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Tabel 67. Gemiddeld aantal bladeren aan de hoofdas van rogge-, haver- en tarweplanten bij 8 uur
daglicht, bij 8 uur daglicht plus bijbelichting en bij natuurlijke daglengte
Average number of leaves (main stem) of rye, oats and wheat by 8 hours of day light, by 8
hours day light plus artificial illumination and by natural length of day (J-15 hours)
I. bij optimale bijbelichting (with optimal art. illumination)
11. bij sub optimale bijbelichting (with sub optimal art. illumination)
Tussen haakjes het aantal onderzochte planten (I-i brackets number of tested plants)

8 uur daglicht
Îhours day light

„15" uur
8 hours day light + art. 'ight
totalling the natural length
of day
1

rogge rye
haver oats
tarwe wheat

14,3 (7)
18,0(6)
18,9(5)

11,8(4)
13,3(10)
17,3(3)

11
12,8(8)
15,3(6)
18.3(3)

20 uur
8 hours daylight
+ 12hours art.
light

Natuurlijke
daglengte
(„15 uur")
Natural
length of day

II

I
11,1(8)
17,0(3)

18,9(7)

1,9 (7)
8,3 (7)
9,9 (8)

De Heer H. Ellmer, ten tijde werkend op het laboratorium voor plantenphysiologisch onderzoek van de Landbouwhogeschool, was zo vriendelijk de lichtintensiteiten
opverschillendeplaatsen indeverduisteringshutjes Iemeten.
In de eerste plaats werd horizontaal gemeten op een hoogte van :_t10cm boven de
grond. Daarnaastwerd opelkmeetpunt in6richtingen deintensiteit opgenomen. Hieruit werd deintensiteit berekend per bol met een groDtstedoorsnede van 1 cm2 (oppervlakte 4cm2),door vermenigvuldiging van de som met 4 / 6(methodeStolwijk (2)).Geen
rekeningwerdgehouden met deonderlinge beschaduwingvan de planten.
Deintabel 68vermelde intensiteiten werden gemeten opdegrens van degroteval in
ontwikkeling. Het isaannemelijk dezeintensiteiten te beschouwen alsminimum waarden voor een optimale fotoperiodische reactie. De proefopzet brengt mede, dat de
sferische berekening welalsdemeestjuiste moetworden beschouwd.
Tabel 68. Minimum waarden van de lichtintensiteit voor een optimale fotoperiodische reactie
Minimum values of the light intensity for optimal photoperiodic reaction
Sferisch

rogge rye . .
haver oats .
tarwe wheat.

Spherical

+ 1300 erg/sec. bol
± 1050
J- 1650

Vlak

Horizontal

-t 600 erg/sec. cm2
-k 400
:k 1000

Er moet aan de mogelijkheid gedacht worden dat dezeresultaten alleen gelden voor
genoemde proefomstandigheden. Zoals reeds werd opgemerkt, is in deze proef gebleken dat 8uurassimilatievertragend heeft gewerki opdebloei.
Het feit dat de grote val in ontwikkeling bij rogge in het „Zondags-object" ook op
1,60 m lag, rechtvaardigt echter de verwachting dat deze waarden binnen bepaalde
grenzen onafhankelijk zijn van dematevanassimilatie.
ERWTEN

In dezeproef was het ras Rondo opgenomen. Het Dleekdat alle planten van het natuurlijk-daglicht het 20-uur en het „15"-uur object in dezelfde week bloeiden. Hieruit
volgt;
1. De laagste lichtintensiteit van de bijbelichting is voldoende geweest voor een volledige fotoperiodische reactie. De kleinste lichtsterkte was 120ergs/sec. cm2 of 480
ergs/sec.perbolmeteenoppervlaktevan 4cm2.
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2. 8uur assimilatie heeft de bloei niet vertraagd. Wel hadden de planten van het natuurlijk-daglicht object degrootstelengte.
3. De bloei is niet versneld door een langere fotoperiode dan van het natuurlijk-daglicht object, m.a.w. een fotoperiode van ± 15uur is voor het ras Rondo optimaal
(vgl. Riepma tabel62).
VLAS

Bij het vlas (Wiera) bleek de aanvullende belichting de bloei te bevorderen. Geen
verschillen kwamen tot uiting tussen het „15" en 20-uur object. Dit kan er op wijzen
dat voorWiera eenfotoperiode van ± 15 uurreedsoptimaalisvoordebloei.
Het bleek nietmogelijk op overtuigende wijzeaan tetonen dat een hogere intensiteit
van debijbelichting gunstiger voor debloeiisgeweest.
Opvallend was het verschil in aantal blaadjes van het natuurlijk-daglicht enhet vergelijkbare „15"-uurobject, resp. 134en220.Hetvlasvanhetnatuurlijk-daglicht object
begontebloeien op9September envanhet „15"-uur object op 15October.
Ook bij hetvlasis8uur assimilatie kennelijk teweinigvoor eenoptimale reactie.
BLAUWMAANZAAD

Bij blauwmaanzaad heeft de bijbelichting de overgang naar het generatief stadium
ookiets bevorderd.
Door het uitvallen van veel planten kan niets gezegd worden van de invloed van
verschillende lichtsterkten.
Eveneensvalt het geringeaantal blaadjes van het natuurlijk-daglicht object op t.o.v.
het „15"-uurobject, resp.23en44.Deassimilatiewasook hierdusverinhet minimum.
Alspositief resultaat van dezeproef kan gezegd worden, dat een basisbelichting van
8 uur voor demeeste gewassen onvoldoende is. Het isde vraag of dit voor alle rassen
van eenzelfde gewas geldt.
In volgende proeven zal onderzocht worden hoe lang de basisbelichting behoort te
zijn en hoe groot dan de intensiteit van de aanvullende belichting moet zijn voor een
optimalefotoperiodische reactie.
The influenceof the intensity of supplementary
light in experiments onphotoperiodism
In foregoing experiments, concerning the influence of day length, 8 hours natural
light with additional artificial light of low intensity was provided. If in that way the
length of the natural day was equalled, nevertheless flowering was considerably retarded. This may becaused either bytoo low intensity of theadditional light or by too
littleassimilation. Thefirstpossibility was tested.
After 8 hours of day light every day a cabin was pushed over the plants. Three
fluorescence tubes („day light"-type) were fitted to one side of the cabin at 1,20 m
above thesoil.In thisway thelight intensity varied withthedistance ofthe plants.
Rye showed a sudden decrease in development at + 1,60 m from the light (fig. 65),
oatsat rt 2,00mand wheatat ± 1,00 m.Lightintensitywasdetermined (table68).These
values apparently are to be considered as minimum intensities allowing optimum
photoperiodic reaction under theconditions ofthis experiment.
Even withthehighest possible intensity flowering wasretarded compared to natural
day, in spite of equal length of the photoperiod. This means that the assimilation was
insufficient for optimum development oftheflowers.
One cabin with additional light equalling the natural day length was left over the
plants on Sundays, providing artificial light during the entire day. Here flowering was
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much more retarded, but the sudden decrease in development of the rye appeared on
the same distance of the lights. Apparently lack of assimilation products retards the
development withoutanyinfluence ontheminimum lightintensityfor optimum photoperiodic reaction. This justifies the expectation that the same light intensity will be
determined iftheassimilation is abundant.
The pea-variety Rondo showed optimum reaction to the lowest intensity (120 ergs/
sec/cm 2 ). Assimilation during 8 hours per day was sufficient as a basic treatment
for development to flowering.
The influence of the light intensity with regard 1o flax and poppies could not be
determined. A basic treatment with 8hours of natural light appeared highly deficient.
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DE VERDELING VAN HET KUNSTMESTVERBRUIK 1950/1951
with summary
C . POSTMA

In het CLL.O.-verslag over 1952 werd, op grond van de uitkomsten van het productieniveau-onderzoek (P.N.O.), een berekening gepubliceerd omtrent de verdeling
vanhetkunstmestverbruik in't bemestingsjaar'49/'5C overweide-,akker-entuinbouw.
In het hieronder volgende worden de resultaten weergegeven van een overeenkomstige berekening voor het bemestingsjaar 1950/'51. De wijzevan berekening isgeheel
analoog aan de vroegere en in het bijzonder is hetaandeelvandetuinbouw uit dezelfde
opgave van de Directie van deTuinbouw berekend, ru uiteraard herleid op het oppervlak in 1951van 99.000 ha.
In tabel 69zijn de uitkomsten weergegeven.
Tabel 69. Verbruik van kunstmeststoffen in 1950/'51 (Schatting op grond van P.N.O.-uitkomsten)
Oppervlakte l)
in ha

Berekend totaal verbruik
in 1000 ton
N

P2Os

K20

1282100
3*926

73,8
2,9

62,6
2,7

67,4
2,7

905223

76,7
59,9

65,3
54,4

70,1
79,9

Totaal

136,6

119,7

150,0

Schatting C.B.S. 1950/'51 2)
Schatting tuinbouw 3)

156,0
13,0

119,8
8,4

155,0
19,0

Schatting gras- + bouwland

143,0

111,4

136,0

Gemiddeld verbruik
in kg/ha
N

P2O5

K20

3

Grasland oud . . .
jong . . .
oud + j o n g
Kunstweiden . . . .

53,4
66,9
57,6
74,5

43,4
68,2
48,8
69,4

Totaal grasland . . .
Bouwland

66,2

60,1

44,7
78,6
52,6
69,4

J

) Verslag over de Landbouw in Nederland 1951, Tabel B, blz. 301.
2
) Statistisch Zakboek 1954 blz. 50.
3
) Schatting van de Directie van de Tuinbouw; herleid op 99000 ha.
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De gemiddelde giften geven over het algemeen hetzelfde beeld als in 1949/'50. De
stikstofgiften op graslanden blijken gemiddeld hoger dan in het voorafgaande bemestingsjaar eneveneens de kaligiften.
De veel hogere stikstofgiften op kunstweiden worden veroorzaakt door het feit, dat
de klaverweiden hierbij, in tegenstelling met vroeger, niet zijn inbegrepen. Deze zijn
nu bij bouwland gevoegd, waardoor het gemiddelde hiervoor enigszins daalde. Voor
degemiddeldefosfaat- enkaligiften maakt ditweinig uit.
Tabel 70. Procentuele verdeling van het kunstmestverbruik in 1950/'51 naar tak van landbouw
Bestemming

Weidebouw
Akkerbouw
Tuinbouw
Totaal . .

N

P2O5

K20

51,3
40,0
8,7

51,0
42,5
6,5

41,5
47,3
11,2

100,0

100,0

100,0

Deberekendetotalehoeveelheden kunstmest, diewerdengegeven,zijn uiteraard ook
afhankelijk van de voor de berekening gebruikte oppervlakten van bouw- en grasland,
dieiederjaar anderszijn. Door hetgrotere oppervlak en dehogeregift isdetotale hoeveelheid kunstmeststikstof op grasland groter dan in 1949/'50 en tevens hoger dan de
totale gift op bouwland.
Tabel 71. Gemiddelde kunstmestgift in kg per ha op gras- en bouwland per landbouwgebied in het
bemestingsjaar 1950/'51
Gebied
1

Westelijke bouwstreek
Rivierkleigebieden
Kleiweide Noord
Kleiweide West
Veenweide Noord
Veenweide West
Weidegebied Overijssel
Friese wouden en Zuidwesterkwartier
Drenthe zandgebied
Zandgebied Overijssel en Graafschap
Veluwe en Utrechts zandgebied . . .
Zuidelijke zandgronden
Noordelijke bouwstreek
Noordoostpolder
Westelijke bouwstreek
.
Rivierkleigebieden
Veenkoloniën
Drenthe zandgebied
Overijssel, Gelderland en Utrechts zandgebied
Zuidelijke zandgronden

I

N

P2O5

K20

2

3

4

68
39
59
49
50
29
58
80
68
65
58

Blijvend grasland
41
44
31
17
45
21
57
49
60
75
60
65

17
38
4
6
37
9
52
69
114
93
58
, 88

Bouwland
46
43
60
48
76
76
57
72

56
2
64
82
173
140
95
105

54
55

!

53
78
45
105
87
57
56

Ook bij kalikunstmest is deze tendentie waar te nemen; bij fosfaat blijkt hiervan
niets.
De vergelijking met de uitkomsten, afgeleid uit de opgaven van het C.B.S. en een
raming voor het verbruik in de tuinbouw, leidde ook nu weer tot uitkomsten, die niet
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meer dan 10 procent afwijken van de, op grond van de P.N.O.-gegevens, berekende
waarden.
De procentuele verdeling over de in tabel 70 oneerscheiden takken van landbouw
wijkt alleenvoor destikstofbemestingafvandievan hetvoorafgaande bemestingsjaar,
zoals bij bovengenoemde variatie in areaal en hogere giften op grasland was te verwachten.
De verschillen in gemiddelde kunstmestgiften pur gebied zijn weergegeven in de
tabel 71.
In grote lijnen zijn dezegemiddelde giften van dezslfde ordevan grootte als in 1949/
'50. De enigeopmerkelijke uitzondering vormt de gemiddelde fosfaatgift inde Noordoostpolder, dievan 16kg/ha vermeerderde tot 43 kg/ha. Dezesprong kan waarschijnlijk worden verklaard door het overgangsstadium waarin dit gebied verkeert. Dit
bracht o.a. mede, dat verschillende proefplekken van staatsexploitatie overgingen in
beheer door pachters.Hierbij traden ook veranderingen in het gewassensortiment op.
The distribution offertilizer consumption1950/1951
Following the same method as indicated in a former paper (Verslag CLL.O. over
1952p. 136seq.)thetotal consumption of artificial fertilizers hasbeen calculated from
datacollected onthesameagriculturalfields.
The results have only deviations from the official figures lesser than 10percent. The
mean consumption in kg per ha in several agricultural districts is of the same order as
found for the preceding fertilization season, with one exception for fosfate on arable
land inadistrict with an abnormal trend.
DE BEMESTING VAN BOUWLAND IN DE PRAKTIJK,
IN VERBAND MET DE BEMESTINGSTOESTAND r)
with summary
M. DRAISMA

Bij het productieniveau-onderzoek (P.N.O.) zijn van een groot aantal steekproefpercelen, over het gehele land verspreid, de bemestiigen, in de praktijk gegeven,geregistreerd. Tevens werden van deze percelen grondmonsters genomen, welke op het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek werden geanalyseerd.In onderstaandebeschouwingen hierover, welkezijn beperkt tot het bouwland,
is sprake van de bemesting, die aan de gewassen .vE.n oogst 1950 werd gegeven. De
grondmonsters werdenindeherfstvan 1950,dusna deoogst, genomen.
P-CITROENCIJFER EN FOSFAATBEMESTING

De gevonden P-citroencijfers werden als volgt in klassen ingedeeld, terwijl de daarachter vermelde kwalificatie ongeveer geldend isvoor allegrondsoorten (tabel72).
Tabel 72. Indeling van de P-citö"encijfers Classification of theP-status(P-citr. acid)
P-citroen P-status

0 t/m 9
10 „ 19
20 „ 29
30 „ 39
40 „ 49

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Kwalificatie Qualification

zeer laag very low
laag
low
vrij laag rather low
matig
moderate
voldoende sufficient

P-citroen "-status

50t/m 59. . . .
60 „ 79. . . .
>79

Kwalificatie Qualification

ruim
plenty
hoog
high
zeerhoog very high

*) Beknopte inhoud van een te verschijnen Gestencild Verslag.
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Zeeklei
Sea silt
Rivierklei
River clay
Zand midden
Sand (centre)
Zand noord -t-zuid
Sand north +south
Dalgrond
Reclaimed
sub- soil

FIG. 68.
Cumulatieve procentuele
verdeling van de percelen
op verschillende grondsoorten naar P-citroen cijfer
Cumulative percentage classification of the fields ondifferent soils according to Pstatus

Het aantal percelen
in de verschillende gebieden, dat in iedere Pcitroenklasse viel, werd
uitgedrukt in procenten
van het totaal aantal
percelen in het desbetreffende gebied.Opdeze wijze kunnen we de
gebieden onderlingvergelijken.Infig.68wordt
de cumulatieve verdeling weergegeven van
de percelen naar P-citroencijferinprocenten.
Opvallend is hierbij
de gunstige fosfaattoestand van de percelen
in
hetgebied zand mid30
10
0
den. Dit kan misschien
-citr. P-status
medeworden verklaard
uit het feit, dat de stalmestfrequentie op de bouwlandpercelen in dit gebied groter is
dan in het zuiden en noorden. De uitkomsten van het productieniveau-onderzoek
geven aanwijzingen in deze richting. De cijfers van de zandgebieden noord en zuid
betreffende de P-citroencijfers verschilden weinig enzijn indegrafiek door het gemiddelde weergegeven.
De lösspercelen vertoonden de laagste P-citroencijfers, terwijl ook de rivierkleipercelen aan delagekant waren.
Zoals uit tabel 72blijkt kan eenP-citroencijfer van meer dan 39als voldoende worden beschouwd. Wevinden dan het volgende(tabel 73):
Het gewogen gemiddelde P-citroencijfer van het gehele land, berekend uit deze percelen, bedraagt 40,8.Indien wede eisen aan lossietslager stellen, b.v. P-citroen 30 als
voldoende rekenen, waartoe aanleiding is, dan krijgen we voor het lössgebied, dat
16% van depercelen eenvoldoendeP-citroencijfer heeft of hoger.
Wij zullen thans nagaan hoehet staat met dePa05-bemestingin de verschillende gebieden in verband met het P-citroencijfer van de percelen. Hiervoor zijn de percelen
ingedeeld indeP-citroenklassen < 30,30-49, 50-69 en > 69.Indefig.69en 70isvoor
de verschillendegebieden weergegeven hoeveel kg P 2 0 5 in de praktijk gemiddeld aan
graan en hakvruchten werd toegediend op de percelen van de verschillende P-citroenklassen. De kgP 2 0 5in kunstmestvorm en in organische mest zijn afzonderlijk aangegeven. Stalmest is berekend naar 0,25% P 2 0 5 . Voor de granen zijn de zandgebieden
60

190

Tabel 73. P-citroencijfers in de verschillende gebieden
P-status in the different regions {P-citr. acid)

Grondsoort en gebied
Type of soil and region

°o percelen met
een P-citroencïjfer
voldoende of hoger
u
o of fields with
P-status sufficient
and higher

Gemiddeld
P-citroencijfer
Average P-status

66

76

53,2

128

52

44,5

264

52

42,0

112

49

42,0

580

44

40,5

83

29

34,6

49

6

22,7

Aantal p<rcelen
Number o' fields

Zand midden (Ov., Gld, Utr.) .
Sand (centre)
Dalgrond
Reclaimed peat sub-soil
Zand zuid (N.Br., Limb.) . . .
Sand (south)
Zand noord (Gr., Fr., Dr.) . .
Sand (north)
Zeeklei
Sea silt
Rivierklei
River clay
Loss
Loessloam

afzonderlijk gegeven, voor dehakvruchten niet, aangezien het aantal percelen daarvan
geringerwas.
Wat dezandgronden betreft, volgt uit deze uitkomsten dat deP205-bemestingop de
fosforzuurarme en-rijke percelen gemiddeld ongeveer gelijk was.Er bestaat enige aanwijzing dat op de rijkste percelen, waar een bemesting met P 2 0 5 niet of nauwelijks
nodig is, gemiddeld de hoogste fosforzuurgiften worden toegediend. Op de veenkoloniale gronden werd in alle P-citroenklassen vrijwel dezelfde bemesting gegeven.
Dit betekent, dat de fosforzuurarme percelen minder en de rijke percelen meer ontBemesting in kg P 2 0 s /ha
Fertilisation
zand midden
sand centre

Ol

o
ro

ai
lO
o
in

ai
to

*

o

ai ai ai
-» to to

i

à *

co i n

1 PoO,

*>° 5

zeeklei
sea siit

o
n

V

in kunstmest
m anorganics

a>

ai
to

ai
to

m

o
co

o

A

V i i

-* to te
ro in

*

o
m
V

2|P 2 0 S in org inische
i P2 °5 'n or9' 7nies

rivierklei
river clay

ai ai

ai
to

o
o
ro i n

A

mest

ro
V

-»
o

ai ai
to to

ó A
UO

o

o»

V i

ro

p - citr. klasse
Class of P-status

FlG 69. Gemiddelde fosforzuurbemesting op granen per P-dtroen klasse. De curve geeft een rationele bemesting weer. Het aantal percelen is boven de kolommen vermeld
Average P-fertilisation of cereals at different P-stc.tits. The curve indicates a rational fertilisation. The number of fields is indicated above the cotumn
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F I G . 70.
Gemiddelde fosforzuurbemesting op
hakvruchten per P-citroen klasse
AverageP-fertilisation of root crops
at different P-status

Bemesting in kg P? 0,
Fertilisation
zand
sand
2 4 49 21

vangen dan wenselijk is. In
het eerste blokdiagram van
fig. 69 isglobaalhet gemiddelde verloop van een rationelebemestingweergegeven, ontleend aan de normen van het
Landbouwproefstation en BodemkundigInstituut T.N.O. te
Groningen. In de volgende figuren is deze lijn niet getrokken, aangezien het gemiddelde
verloop van een rationele bemestinginallegevallen hetzelfde is. Alleen het niveau zal
verschuiven naar omstandigheden.
O)
O
O) O) O)
i n 10
oo - i t o
Op de zeekleigronden werO
o
in
denderijkere percelen bij graP- citr. klasse
Class of P status
nen inderdaad lichter bemest.
in organische mest
P
P2°s in kunstmest
°5
De fosforzuurarme percelen
P,o. in anorganics
P
in organies
°5
echter laten zien dat hier een
duidelijk verband ontbreekt, terwijl bij de hakvruchten hetverloop weer omgekeerd is.
Ook op de rivierkleipercelen is over het geheel nauwelijks sprake van enige correlatie. Op de loss ontbraken percelen met hogere P-citroencijfers; dit is in overeenstemming met de opvallend lage P-bemesting. Bij de hakvruchten waar de bemesting aanzienlijk zwaarder was, was het aantal percelen hier te gering. Het bemestingsniveau
vanfosfaat opdediversegrondsoorten ligtzeerverschillend,vooralbijdegranen. Men
vergelijke de kolomhoogte in de grafieken. Deze praktijkverschillen zijn aanzienlijk
groter dan inhetadviesvoor defosfaatbemesting worden aangegeven.
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KALITOESTAND EN KALIBEMESTING

Indien we nagaan hoe de kalibemesting in de praktijk is ten opzichte van dekalitoestand, dan stuiten weallereerst op devan diversegrootheden afhankelijke interpreTabel 74. Indeling van de kalitoestand
Classification of the K-status
Kalitoestand
K-status
0
1
2
3
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Kwalificatie
Qualification
zeer laag very low
laag
low
matig
moderate
ruim voldoende
quite sufficient

Kalitoestand
K-status
4
5
6

Kwalificatie
Qualification
ruim
plenty
hoog
high
zeer hoog very high

Tabel 75. Kalitoestand in de verschillende gebieden
K-status in the different regions

Grondsoort en gebied
T^ype oj soil and region

Zeeklei
Sea silt
Zand midden Sand {centre)
River clay
Rivierklei
Sand (south)
Zand zuid
Sand (north)
Zand noord
Loessloam
Loss
Reclaimed peat sub-soil
Dalgrond

Aantal percelen
.Numberof fields

'•'o percelen met een
kalitoestand vol- !
doende ol' hoger
% "/ Jiields with
K-slatus sufficient
and higher

Gemiddelde
kalitoestand
Average K-status

553
61
75
232
112
40
119

75
44
43
36
31
30
26

3,40
2,36
2,52
2,02
1,83
1,96
1,74

tatie van de uit de analysen gevonden kaligetallen en kaligehalten. Ten einde de momentopname van de kalisituatie op de percelen in één cijfer vergelijkbaar te maken,
werden deanalysegegevens opgrond van devoor deverschillendegrondsoorten engebieden geldendeinterpretatiegecomprimeerd tot devolgendecode (tabel 74,pag. 192).
Infig.71worden degevonden kalitoestandscijfers opdeverschillende grondsoorten
weergegeven ineen cumulatieveprocentuele verdeling van depercelen naar de kalitoestand.
Op de zeeklei blijkt de
kalitoestand duidelijk het
meest gunstig, terwijl de
Veenkoloniën de laagste
kalitoestand vertoonden.
Van dezandgebieden haddendepercelenuithetmidden van het land de beste
cijfers. De rivierkleipercelenwaren gunstiger dan de
lösspercelen.
Het cijfer 3 geldt voor
alle grondsoorten als voldoende. We krijgen dan
het volgende (zietabel75).
Het aantal percelen is
hier iets kleiner dan bij de
P-citroencijfers, aangezien
niet alle kalicijfers bekend
werden.

FIG. 71.
Cumulatieve procentuele verdeling van de percelen op verschillende grondsoorten naar
kalitoestand
Cumulative percentage classification of the fields on different
soils according to K-status

b.6

4

3

2

1
o
H.toestond Kstatus
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We gaan vervolgens na hoe het staat met de gegeven bemesting in verband met de
kalitoestand van de percelen. Allebemesting is herleid tot kg zuivere K 2 0. Stalmest is
berekend naar0,5% K 2 0.
In de fig. 72en73 is weergegeven, welke gemiddelde kalibemestingen in kunstmest
en stalmest op deverschillende grondsoorten aan graan en hakvruchten werden toegediend op de percelen van verschillende kalitoestand. Bij de hakvruchten zijn de zandgebieden niet afzonderlijk weergegeven, op grond van het kleinere aantal percelen. Op
rivierklei en loss was het aantal percelen te gering. Bij sommige grondsoorten waren
niet allekalitoestanden vertegenwoordigd.
In een der kolomdiagrammen isweer globaal een rationele bemestingscurve weergegeven. Zeer opvallend is bij de granen op zand de regelmatige toeneming van de stalmestgift naarmate depercelen rijker zijn aan kali.Wezien in dit beeld het traditionele
karakter van dezebemesting weerspiegeld i.v.m.deliggingt.o.v. de bedrijfsgebouwen.
Wel nemen de kunstmestgiften meestal af naarmate er meer stalmest wordt gegeven,
zodat het gemiddelde beeld in zand noord en zand zuid vrijwel een gelijke kalibemesting voor rijke en arme percelen vertoont, met voor de rijkste percelen een iets lagere
gift. Het zandgebied midden gaf van dezandgebieden de meeste stalmest. Hier krijgen
derijkere percelenverreweg dezwaarstebemesting, zodat geconcludeerd moet worden
dat debemesting op dezepercelenvoornamelijk traditioneelis.
Bijdehakvruchten opzandgrond ishetverloopt.a.v. debemesting met stalmest onregelmatiger. Duidelijk ishier degemiddeldetendentie van zwaardere kaligiften naarmate het perceel rijker is. Op de dalgrondpercelen zien we een ongeveer soortgelijk
beeld. Bij de granen isdekalibemesting op kali-arme en kalirijke percelen gemiddeld
vrijwel gelijk. Bijde hakvruchten iser eenaanwijzing vanzwaardere kalibemesting op
kalirijke percelen,vooralveroorzaakt door de stalmest.
Opdezeekleipercelen zienwebijgranenvoor heteersteenredelijk verband optreden
tussen kalibehoefte en de in de praktijk gegeven bemesting. Bij de hakvruchten is deze
tendentie in de totale giften zwakker. De kalikunstmestgiften zijn ook hier wel ratioBemesttng in kg K 2 o / h o
Fertilisation
zand noord
zond midden
sand centre
T80(— sand north
lu 14 24 16 7

12 II 12 6 4

zand zuid
sand south
25 37 49 39 12 6

dalgrond
reclaimed
peat sub soil

zeeklei
sea silt

4 15 \A II 7

rivierklei
river clay

5 SS 79 47 39

I! 16 IO 9

loss
I! IO 5

• s t il

5-6
0 1 2 3 4 5-6
K20 in kunstmest
K,0 in anorganics
F I G . 72.
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Gemiddelde kalibemesting op granen per kalitoestandsklasse. De curve geeft globaal het
verloop van een rationele bemesting weer. Het aantal percelen is boven de kolommen vermeld
Average K-fertilisât ion of cereals at different K-status. The curve indicates a rational fertilisation. The number of fields is indicated above the columns

FIG. 73.
Gemiddelde kalibemesting op hakvruchten per kalitoestandsklasse
Average K-fertilisation of root crops
at different K-status

neel; de stalmestgiften nemen
weer toe naarmate de percelen
kalirijker zijn. Dat de kalibemesting op zeeklei hier naar
vorenkomtalshetenigegebied
met een enigermate rationele
gemiddelde bemesting, vindt
waarschijnlijk zijn oorzaak in
het feit dat t.a.v. de kalibehoefte van zeekleipercelen de
gebiedsgewijze oriëntatie aan
de landbouwers dikwijls houvast biedt (naar ouderdom,
kalkgehalte, slib % etc), zonder dat ieder individueel per5-6
0 - 1 2 3 4 5-6
1 2 3 4 5-6
ceel onderzocht behoeft teworK- toestand K-status
den.
K 0 in organische mest
K 0
kunstmest
H O in organics
KO
anorgan/cs
Op de rivierklei- en lösspercelen zien we bij de granen
gemiddeld geen verschil in kalibemesting tussen de kali-arme en kalirijke percelen.
Het aantal hakvruchtpercelen op deze grondsoorten wastegeringvoor een betrouwbaar beeld.
Dehier weergegeven kalibemestingen zijn degiften, indepraktijk toegediend aande
gewassenvan oogst 1950.Degrondanalysecijfers zijnvan herfst 1950.Opdelichtere of
zeer lichte percelen zal het kalitoestandscijfer wel mede enigszins een afspiegeling zijn
van de kalibemesting in het voorafgaande seizoen. De gemiddelde stabiliteit mag m.i.
echter wel zodanig worden geacht, dat bovenstaande beschouwing ook voor zand- en
dalgronden gerechtvaardigd is.
Samenvattend kanworden gezegd,dat uitdesteekproef, diedeP.N.O.-percelen vormen, isgebleken, dat de toestand waarin de percelen verkeren t.a.v. fosfaat- en kalibebehoefte gemiddeld niet gepaard gaat met een redelijke differentiatie van de in de
praktijk toegediende bemesting. Er bleek integendeel vrij dikwijls, dat de rijkere percelendezwaarstebemesting ontvingen. Ditisvooral metdestalmest hetgeval.
Bovenstaande uitkomsten kunnen we zien als de resultaten van verschillende factoren, die de bemestingsverhouding tussen de percelen met eenzelfde gewas bepalen.
Globaal kan berekend worden, dat gedurende de periode 1946-1950van 1 op de 5à 7
percelen bouwland in Nederland eengrondmonster was genomen. Verwacht kan worden, dat de gegeven bemesting op deze percelen min of meer is aangepast aan de bemestingstoestand. Verder moet aangenomen worden, dat ook uit overwegingen en
gegevens van andere aard dan resultaten van grondonderzoek, meerdere landbouwers
er in slagen de bemesting enigermate aan te passen aan de bemestingstoestand. In al
deze gevallen is een negatieve correlatie tussen gegeven bemesting en bemestingstoestand te verwachten.
Hiertegenover staan de gevallen waar de bemesting veel meer traditioneel is, waar2

2
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door ereenpositievecorrelatie tussen bemesting en vruchtbaarheidstoestand ontstaat.
Bovenstaande uitkomsten doen zien, dat in de meestegevallen beide aspecten elkaar
inevenwicht houden enereen min ofmeerneutraal beeld ontstaat met meestal nogeen
lichte overheersing van de traditionele kant. De kalibemesting op zeeklei echter iseen
voorbeeld, waar het eerste aspect overheerst, terwijl bij de kalibemesting op granen in
het gebied zand midden detraditionele bemesting het beeld hoofdzakelijk bepaald.
Vergelijken wedezeuitkomsten metdievanhetgrasland (zie blz. 162),dan blijkt bij
het grasland dezetraditionele kant van debemesting over het algemeen sterker te overheersen. Mede in dit verband kan deverhouding tussen het aantal uitdepraktijk ingezonden grondmonsters worden gezien. Deze bedraagt, landelijk gezien, ongeveer 7
bouwland- op 5 graslandmonsters, terwijl het aantal percelen grasland en bouwland
bijna gelijkis.
Als gevolg van de hier gebleken nog sterke traditie bij de bemesting op bouwland,
komen ervrij veelpercelenvoor, waaropteweinigP 2 0 5en K 2 0 wordtgegevenen waar
een tekort aan deze elementen groeibelemmerend kan werken. Daarnaast zijn er vele
percelen waar veel meer gegeven is dan nodig is. Deze toegediende meststoffen zullen
zeker voor eendeel als verloren moeten worden beschouwd; door uitspoeling, fixatie
etc. Bovendien kan, wat K 3 0 betreft, een overmaat de Mg-voorziening van de gewassen verstoren. Volgens een voorzichtige, globale berekening blijkt, dat 20 à 25% van
allefosforzuur- en 15% van allekalikunstmest op hetbouwland van onzezand-endalgronden toegediend alsverloren kan worden beschouwd, omdat dezeniet ophetjuiste
perceel terechtkomt.
Het grote belang van een intensief grondonderzoek en daaraan aangepaste bemesting springt hier welduidelijk inhet oog.
Fertilization of arableland inpracticalfarming as related to fertility
The average P- and K-fertilization (organic plus anorganic) of large numbers of
fields,all over the country, did not show a clear relation to the fertility-level representedbysoilanalysisfigures.This phenomenon is explained as the result of two opposite
tendencies: a rational fertilization based on a knowledge of the fertility-level and, on
the other hand, a traditional fertilization. These two tendencies neutralize each other
in most cases. On sea silt soils,however, there isa rational accordance between the testatus of the soil and the amounts of K given. Here the rational aspect predominates.
The K-fertilization of cereals on sandy soils in the centre of the Netherlands is an
example of predominating traditional fertilization. Here the amounts given to poor
fieldsarelower than theamounts applied to fertilefields.

ONDERZOEK NAAR D E MOGELIJKE VERTRAGING IN AFRIJPING
DOOR BEHANDELING VAN DOPERWTEN MET GROEISTOF
with summary
P . RlEPMA WZN
INLEIDING

Voor eeneconomischverantwoorde industriëleverwerkingvandoperwten ishet van
belang dat de aanvoer van de grondstof regelmatig en over een langere periode kan
plaatsvinden. Een betere spreiding van de doperwtenoogst kan o.a. worden bereikt
door verbouw van rassen met uiteenlopende vroegheid van rijping of door zaai op verschillende tijdstippen. De voor de practijk meest geschikte doperwtenrassen behoren
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echter voor het merendeel tot de groep „middenvroeg", waardoor de mogelijkheden
voor oogstspreiding d.m.v. rassenkeuze beperkt zijn.
Uit vroegere CLL.O.-proeven bleek dat door zaai op uiteenlopende tijdstippen de
pluktijd kan worden beïnvloed. Echter, men moet betrekkelijk laat zaaien om eenvoldoende spreidingvan de oogst te verkrijgen. Door deveelal aanzienlijke opbrengstderving islaat zaaien voor de practijk echter minder aantrekkelijk.
Ir R. P. LAMMERS, deskundige van de Peulvruchten Studie Combinatie (P.S.C.),
kreeg bij waarnemingen aan vroegere onkruidbestrijdingsproeven waarin de groeistof
MCPA was opgenomen, de indruk, dat groeistof onder bepaalde omstandigheden de
afrijping van erwten kanvertragen. Dit wasaanleiding om inproeven na tegaan ofeen
speling in pluktijd van een uit landbouwkundig oogpunt geschikt doperwtenras, ook
met behulp van eenbehandeling van hetgewas met groeistof, konworden bereikt.
WERKWIJZE

De proeven werden in practijkpercelen van de proefboerderij van het CLL.O., „De
Bouwing", te Randwijk (Bet.), aangelegd.
In 1952werd het ras Servo verbouwd, in 1953 Rondo. Gespoten werd met de groeistof MCPA, waarbij devolgendeconcentraties werden gekozen,t.w.:
1952, resp.: 0,| , 1,Ü, 2,3,4, 5,7^en 10liter MCPA-oplossingperha;
1953, resp.: 0, \, 1, 2, 3, 4 en 5liter per ha (10 1 MCPA-oplossing = ± 1kg actieve
stof).
Datum van bespuiting:
1952: 23 Mei ( = vlak vóór de bloei) en 6 Juni;
1953: 5Juni (eerste bloemen aanwezig), 7, 12, 19 en 26 Juni.
Plukdata:
1952: 4 Juli;
1953: 7 Juli.
De rijpingsgraad werd vastgesteld met behulp van een tenderometer Opbrengsten
werden niet bepaald.
Eentenderometer iseen instrument, waarmeederijpheid vanteoogsten doperwtenwordt bepaald.
In principe wordt de meer of mindere vastheid van erwten gemeten. Dit geschiedt door een monster
rauwe doperwten door een spieetrooster te drukken, waarbij de hiervoor benodigde kracht op een
cijferschaal als Tm-getal kan worden afgelezen.
RESULTATEN

In beide proefjaren kwamen, door de toegepaste groeistofbehandeling, afwijkingen
bij het gewasvoor. De blaadjes waren om dehoofdnerf van het samengestelde blad gevouwen, wat vooral bij dejonge bladeren het geval was. Bladstelen en stengels waren
eveneens, maar in wat mindere mate, vervormd door ombuiging in verschillende richtingen. De mate van de vervorming hing af van de gebruikte groeistofconcentratie en
Tabel 76. Mate van afwijking van bladeren en stengels bij toenemende concentraties MCPA 1).
Datum van bespuiting: 23 Mei 1952.Proef Cl 1276-1952
Datum van
waarneming
29Mei . .
6Juni . .
20Juni . .
1

MCPA in ki l act. stof/ha
0
0
0
0

0,05

0,10
1-li i
0

o i

0,15
2
i
0

0,20
:

3
1
0

) 0 -- geen in het oog vallende afwijkingen aan blad en stengel
8 = zeer duidelijke afwijkingen aan blad en stengel

0,30

0,40

0,50

0,75

1,00

6-61
4
1

n

8
6
2

4
2

:
!

4
3

0

;

l

5

n
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het tijdstip van toepassing. De schade was geringer naarmate minder groeistof werd
verspoten endebehandeling opeen later tijdstip werd uitgevoerd.
Dit isin overeenstemming met dewaarnemingen, verkregen van een voor een ander
doel uitgevoerdegroeistofbehandeling bij veldbonen.
Tijdens de verdere groei verdwenen de reeds genoemde afwijkingen van de erwtenplant langzamerhand, wat blijkt uitdeintabel 76opgenomen gegevens, (pag. 197)
Bij concentraties van 0,4 kg actieve stof per ha en meer bleef het abnormale uiterlijk
van deerwtenplanten tot aan het eind van degroei in meer of minderemate zichtbaar.
De bloei verliep op alle veldjes op het oog normaal, waarbij geen opvallende verschillen tussen de toegepaste behandelingen konden worden vastgesteld. Van een vertraging van debloei door groeistof was in beidejaren geen sprake.
Om een indruk te verkrijgen van de door groeistof bewerkte vertraging in afrijping,
zijn intabel 77enkeleresultaten van het tenderometeronderzoek aan rauwe doperwten
vermeld.
Tabel 77. Tenderometerwaarden van in doperwtstadium geoogste landbouwerwten na behandeling
van het gewas met de groeistof MCPA in verschillende concentraties (1952)
Datum van bespuiting
Conc. MCPA
23 Mei (vlak vóór de bloei)
Onbehandeld
0,05 kg act. st./ha
0,10 „ „
0,20 „ „
„
0,40 „ „
0,50 „ „
0,75 „ „
„
1,00 „ „
„

!
.
I
!

179
185
180
200
198
198
198
184

6 Juni x )

!
j

i
!

|

190
200
192
180
186
183
182
181

l

) Onweersbui direct na het uitvoeren van de bespuiting, waardoor mogelijk enige afspoeling van
de groeistof plaats vond.

Voor een betere beoordeling van de verkregen cijfers zij vermeld, dat doperwten in
het met de Tm-getallen van 175-200 overeenkomende rijpheidsstadium per dag met
10-20 punten van de tenderometerschaal kunnen oplopen. Bezien we de in tabel 77
verwerkte cijfers nader, dan blijkt dat de grootste verschillen tussen de objecten, t.w.
groeistofconcentratie en spuittijd, slechts 20 Tm-waarden bedragen, wat dan slechts
1-2 dagen verschil in pluktijd zou betekenen. Het isbovendien zeer waarschijnlijk dat
degevonden verschillen nog binnen defoutengrens vallen, omdat deafrijping en daarmee het Tm-getal, ook afhangt van andere factoren, b.v. bodemgesteldheid. Evenmin
wijzen degevonden Tm-getallen eenbepaalde tendenz aan.
In 1953,toen minder concentraties, maar meer spuittijden werden ingelast, waren de
variaties in rijpheidsgraad van de op 7Juli als doperwt geoogste Rondo-erwten eveneenszeergering. DeTm-getallen schommelden toentussendewaarden 235en 250,wat
overeenkomt met 1 dag verschilin pluktijd.
SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. Onder de proefomstandigheden van dejaren 1952 en 1953 had een bespuiting van
het erwtengewas met de groeistof MCPA geen invloed op de afrijping, wat er op
wijst dat slechts onder specifieke omstandigheden effect verwacht kan worden. Gebruik van groeistof in de practijk met het doel de pluktijd te verschuiven biedt o.i.
weinig perspectief.
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2. Ook de te verwachten opbrengstderving, waarvoor zekere aanwijzingen bestaan,
maakt practische toepassing niet aantrekkelijk.
3. Het voor erwtentelers aanbevolen schema voor bespuitingen is reeds overbelast,
omdat erwten gevoelig zijn voor onkruid, ziekten en insectenplagen, mede waardoor eentoepassingvan groeistof voor spreidingvandepluktijd bezwaarlijk wordt.
Influence of spraying with MCPA on the ripening of canningpeas
Experiments in 1952 and 1953 with spraying canning peas on several dates with
different concentrations of MCPA showed that the spraying had no effect on the date
ofripening.
HET D R O G E N VAN ERWTEN OP HET VELD
with summary
P . RlEPMA WZN

In deliteratuur over het drogen van erwten op het veld treffen wevrijwel uitsluitend
een algemene beschouwing, zonder opgave van cijfers, aan (1 t/m 4).Exacte gegevens
over de invloed van demethode van ruiteren op de
kwaliteit van erwtenzaden
zijn, voor zover bekend,
nooit gepubliceerd. Dit mag
in een tijd, waarin aan deze
kwaliteit hogeeisen worden
gesteld als een groot gemis
FIG. 75. Schema van diverse optas-methoden bij driepootruiters
worden beschouwd. Een en
(horizontaal vlak)
Scheme of different methods of piling up tripods (horiander gafaanleiding dit onzontal face)
derwerpin studiete nemen.
A. Normale driepootruiter
In 1954 werden in een
Normal tripod
praktijkperceel Rondo erwB. Oldambtster driepootruiter
Oldambtster tripod
ten van de Proefboerderij
C. Eivormige driepootruiter
„De Bouwing"te Randwijk
Oval tripod
gewone driepootruiters en
dakruiters onderling vergeleken. Metmedewerkingvanhet 1.L.R.werd voor oriëntatie
een tunnelruiter (zie fig. 74) geplaatst. De driepootruiters werden op 3 verschillende
wijzen opgetast (4),zoals in fig. 75 wordt aangegeven en met de bijbehorende foto's
wordt verduidelijkt.

FIG. 74. Tunnelruiter
{Tunnel frame)

FIG. 76. A. Normale driepootruiter
(Normal tripod)
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Bij methode A wordt de ruiter van de buitenkant af
opgezet, wat in de tekening is aangegeven met a, b, c en
h, j , k. De kans dat deruiter tezwaar wordt opgebouwd,
waardoor schimmelvorming optreedt, isgroot.
Methode B biedt meer gelegenheid voor ventilatie, om
datalleen langsdeopgaandestokkenwordt volgetast. Het
inzakken vanderuiter metalsgevolginlekken van regenwater wordt veelal als bezwaar aangevoerd. LAMMERS (3)
en LEENDERTZ (4)spraken het vermoeden uit, dat de bezwaren van de methoden A en B werden ondervangen
door deeivormige ruiter (C), waarbij van de binnenkant
af wordt volgebouwd,wat infig.75is aangegeven met d,
e,fen h,j en k. Het berekende aantal ruiters per ha voor
FIG. 77. B. Oldambtster driedeze 3 methoden bedroeg achtereenvolgens 100, 110
pootruiter
(Oldambtster tripod)
en 110.
Bij de dakruiters (fig. 79)werd delaagdikte gevarieerd,
wat werd bereikt door per ruiter van 3 m lengte, 1 | resp. 3 are gewas op te tassen.
Deze objecten worden kortheidshalve aangeduid met „dakruiter - H are" en „dakruiter- 3are".Heterwtengewaswerd'smorgensop30Juli
gemaaid en na de middag gekeerd. Hoewel het stro nog
onvoldoende was opgedroogd, werd toen, inverband met
het ongewisseweer, vrijwel onmiddellijk geruiterd.
Vooreen inzicht in het verloop van het vochtgehalte
en de kwaliteit tijdens het droogproces op het veld werd
periodiek gedorst, te weten op 4/8, 9 / 8 en 18/8, waarbij,
methet oogopdebemonstering, telkens 2 vande6parallellen moesten worden opgeofferd.
De weersgesteldheid tijdens deafrijping was allerminst
gunstig voor het bereiken van een goede zaadkwaliteit,
watblijkt uitdeintabel 78vermelde neerslagcijfers.
In het tijdvak van 13t/m 30Julikwamenslechts3dagen
zonder neerslag voor, terwijl in de laatste week vóór het
maaien het gewas geen gelegenheid meer kreeg op te
drogen.Ditheeft dezaadkwaliteit reedsvóórdeoogst ernstig geschaad. Het pikselpercentage was dan ook tijdens
FIG. 78. C.Eivormige driepootde afrijping op het veld inmiddels tot23,8% opgelopen.
ruiter (Oval tripod)
Het drogen van erwten opderuiters vond onder betere
omstandigheden plaats. De eerste 5dagen na het ruiteren (31/7 t/m 4/8) waren droog,
terwijl in de 2e periode (5/8 t/m 9/8) de neerslag van beperkte omvang bleef. In het
laatste traject (10/8 t/m 18/8)viel echter weer
veelregen.
Resultaten
Voor toetsing van droogmethoden op het
veld was het natte oogstjaar 1954 gunstig.
De belangrijkste gegevens van de proef zijn
vervat in de fig. 80, 81a, 81b en 82 en de
tabellen 79t/m81.

FIG. 79. Dakruiter (Sloping frame)
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Tabel 78. Regenval vóór en na het maaien van het erwtengewas in 1954
Rainfall before and after mowing of peas in 1954
Periode Period

Neerslag in mm Rainfall in mm

10 t/m 20 Juli
20 t/m 30 Juli
Juli 1954
Juli gemiddeld (average)
31 Juli t/m 4 Aug. (Ie dorsing) (1st threshing) .
5 t/m 9 Aug.
(2e dorsing) (2nd threshing).
10 t/m 18 Aug.
(3e dorsing) (3rd threshing) .

67,50
68,75
149,00
74,00
0,75
8,00
49,50

I. HET VERLOOP VAN HET VOCHTGEHALTE IN ZAAD EN STRO

Dit wordt infig.80,waar het gemiddelde vochtpercentage van alleruiters op uiteenlopende tijdstippen is getekend, weergegeven. Duidelijk blijkt, dat de waterafgifte van
stroaanvankelijk meerabrupt ensneller verlooptdan bijzaad.Indeeerste5 dagen van
droging, toen geenneerslag viel,liep het
gemiddeldevochtpercentagevanstro tot
Vochtgehalte
Moisture content
minder dan de helft van het oorspron80
kelijke gehalteterug, te weten van ruim
77-34%, terwijl het zaad in dezelfde
periode slechts\ van zijn oorspronkelijk
vochtgehalte (61%) afstond. Dit resultaat ligt geheel in de verwachting. Immers, het in het zaad aanwezige water
ontmoet, nadat het de zaadhuid heeft
gepasseerd, de peulwand, wat voor droging een extra hindernis betekent. Stro
daarentegenisveelminder „beschermd",
wat eengemakkelijker afgifte van water
indehandwerkt.Uitfig.80blijkt verder,
dat bij zaad en stro de daling van het
vochtgehalte geringer wordt, naarmate
het product meeris ingedroogd.
II. HETVERLOOP VAN HET VOCHTGEHALTE
IN ZAAD ENSTROBIJ VERSCHILLENDE RUITERMETHODEN

Dit is weergegeven in de figuren 81a
en81b(ziepag.202).
Voor zaad en stro is de daling van
het vochtgehalte per tijdseenheid het
grootst bij object D (dakruiter- 1| are),
terwijl bij object C (eivormige driepootruiter) deze het geringst is. Dit laatste
komt door de vaste pakking van het
nogal natte gewas op de basis van de
ruiter, wat de ventilatie bemoeilijkt.
De overige 3 ruiters nemen qua droog-

18/
Datum Date
FIG. 80
Verloop van het vochtgehalte van stro resp. zaad
bij droging op ruiters
Gemiddelde vochtgehalten bij de 5 beproefde
ruitermethoden op verschillende tijdstippen
Course of moisture content from straw and grain
by use of frames.
Mean contents at the 5 methods offrante drying on
divergent dates
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FIG. 81a en b. Verloop van het vochtgehalte van stro, resp. zaad bij droging op ruiters van uiteenlopende vorm
Course of moisture content from straw and grain by use of different methods offrame drying
A normale driepootruiter {normal tripod)
B Oldambtster driepootruiter {Oldambtster tripod)
C eivormige driepootruiter (oval tripod)
D dakruiter 1| are (slopingframe 0.015 ha)
E dakruiter 3 are (slopingframe 0.03 ha)

snelheid een tussenpositie in tussen de objecten C en D. Van dit trio komt object A
(normale driepootruiter) indit opzicht wat ongunstiger naar voren.
III. DROOGSNELHEID EN UITERLIJKE KWALITEIT VAN HET ZAAD

In het voorgaande is gebleken, dat de droogsnelheid van zaad en stro afhankelijk is
van de ruitersoort en de gevolgde methodiek bij het optassen. Het bleef de vraag in
welke mate dit van invloed is op de zaadkwaliteit en of het reeds tijdens de afrijping
begonnen proces van schimmelwoekering, waardoor kwaliteitsverliezen ontstonden,
kon worden gestuit. Als maat voor de uiterlijke kwaliteit werd het percentage piksel,
dat door het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle werd vastgesteld, gekozen. In 1954
bestond dit piksel in hoofdzaak uit erwten met op het oog zichtbaar gevlekte zaden,
waarvoorde schimmels Ascochytaspec.(v.n. Ascochyta pisi) en Mycosphaerella pinodes aansprakelijk waren. Daarnaast kwamen gekiemde en gebarsten zaden, benevens
kalkerwten (Botrytis cinerea) voor, terwijl zeer sporadisch wormstekige erwten werden
aangetroffen.
Voor dedroogsnelheid vanhetzaad isdeduur vandeperiode,dieerverloopt tussen
het ruiteren op 30 Juli en het moment waarop het vochtgehalte een waarde van resp.
40, 35en 30% had bereikt alsmaat aangenomen. Dezeduur werd uitgedrukt in dagen.
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Hiertoe werden in fig. 81b op de desbetreffende vochtniveau's horizontale lijnen getrokken. Het snijpunt van dezelijnen metdievanderuiters,geeft dedatum aan waarop
het desbetreffende vochtniveau bij uiteenlopende ruitermethoden werd bereikt. Tegen
dit aantal dagen is het % piksel van het product der desbetreffende ruitermethode uitgezet(fig. 82).
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FIG. 82. Samenhang tussen de droogsnelheid van zaad en het % piksel. De droogsnelheid is uitgedrukt in dagen, gerekend vanaf 30 Juli tot het tijdstip, waarop het vochtgehalte tot resp.
40, 35 en 30 % was gedaald. De letters A, B, C, D en E hebben betrekking op de ruitermethode (zie fig. 81)
Relation between drying speed of seeds and the % of waste. For drying speed is chosen the
number of days necessary for reaching a moisture content of 40, 35 and 30 % respectively.
At harvest the moisture content was 60.7 %. The letters A, B, C, D and F suggest various
frames (see fig. 81)

Een nauwe samenhang tussen de droogsnelheid en de uiterlijke kwaliteit van het
zaad is onmiskenbaar. Het percentage piksel neemt sterk toe, naarmate hetzaad langzamer droogt. Dit blijkt zeer duidelijk uit het overeenkomstig rechtlijnig verloop van
de op uiteenlopende vochtniveau's betrokken lijnen. Dit resultaat ligt geheelin deverwachting. Immers, een snelle droging tevelde isgunstig, omdat dit de voortwoekering
van bacteriën en schimmels - waarop naast de temperatuur het vochtgehalte van invloed is- tijdig remt,wat dekwaliteit tengoede komt.
Zoals reeds werd vermeld, was de kwaliteit van het zaad tijdens de afrijping reeds
ernstig geschaad enbedroeghet % pikselvóór het ruiteren volgens deanalyse ± 30%.
Dezewaarde ligt aan de hoge kant, wat blijkt uit het gedrag van object D (dakruiter \\ are),waar het pikselpercentage na 3 weken droging niet boven 23,8% stijgt. Dit zou
impliceren, dat de kwaliteit tijdens het droogproces zou zijn verbeterd, wat niet kan
worden aangenomen. Het ismogelijk dat debij het ruiterengenomen monsters nietgeheel representatief zijn geweest. Ook leverde de pikselbepaling van monsters met uit203

eenlopende vochtgehalten, moeilijkheden op. De erwten werden hiertoe nl. eerst voorzichtig gedroogd, wat echter bij zeer vochtig zaad het percentage erwten met gescheurde zaadhuid deed toenemen. Bij de op 30Juli en 4 Aug. genomen monsters werd dan
ook hoger percentage piksel aangetroffen. Bijdebeide laatste dorsingen werden echter
vergelijkbare en vrijwel overeenkomstige cijfers gevonden, waarvan het gemiddelde in
fig.82is weergegeven. Dit wijst er op, dat de eerste helft van het droogproces te velde
voor de zaadkwaliteit beslissend is geweest en veel neerslag in het tijdvak van 9-18
Aug.dekwaliteit niet noemenswaard meer heeft geschaad.
Bezien wenufig.82meer indetail, dan blijkt dat bij object D (dakruiter- 1\ are) het
pikselpercentage niet is toegenomen. De eivormige driepootruiter (object C) steekt in
dit opzicht het ongunstigst af. Hier loopt het % piksel tijdens dedroging op ruiters op
van 23,8% tot ruim 57%. Ook de normale driepootruiter (object A) voldeed minder
goed. Het % piksel was bij deze methode aan het eind 24% hoger dan aan het begin
van het droogproces en steeg tot 48%. Tussen de objecten B(Oldambtster driepootruiter) en E(dakruiter - 3are) werden in dit opzicht onderling geen verschillen aangetroffen. Hier nam het pikselpercentage met ongeveer 14% toe. Dit wijst er op, dat bij
gebruik van een niet tezwaar opgebouwde dakruiter eerder en zonder vóórdrogen kan
worden geruiterd. Dit iseen voordeel in een periode waarin het gemaaide, in het zwad
liggendeerwtengewas geengelegenheid krijgt voldoende te drogen.
Bij de driepootruiters bepaalt de vorm voor een groot deel de intensiteit van het
drogen op het veld,wat weervan invloed isopde kwaliteit van het zaad. Bij dakruiters
is de droogsnelheid afhankelijk van de dikte van de gewaslaag. Dit laatste kunnen we
verifiëren door de resultaten van de tunnelruiter hierin te betrekken. Deze methode
komt nl.in principe vrijwel met dievan dakruiters overeen. De dikte van de laag werd
uitgedrukt in kg gewas per m2 ruiteroppervlak. Dit gewicht werd vastgesteld bij de
laatste dorsing op 18 Aug., toen het gemiddelde droge-stofgehalte van zaad en stro
ongeveer 81% resp. 83% bedroeg. Dit komt overeen met het stadium waarop in de
praktijk het erwtengewas wordt binnengehaald.
Voor het behoud van de kwaliteit van het zaad is een zwaar opgebouwde dak- of
Tabel 79. Invloed van de zwaarte van dak- en tunnelruiter op het vochtgehalte van zaad en stro en
het % piksel. Gegevens van de dorsing op 18 Augustus
Relation between the thickness of the layer on the sticks by use of sloping- and tunnel frames,
the moisture content of grain and straw and the percentage of waste
Data of the threshing on 18 Aug.
kgzaad en stro
per m 2 ruiteroppervlak
| grain and straw
per sq. metre
! drying-surface
I
inkg

Ruitermethode
Frame method

Tunnelruiter-I
Tunnel frame
Dakruiter - 3are (E)
Slopingframe
Tunnelruiter-II
Tunnel frame
Dakruiter - H are (D) . . . .
Slopingframe
Tunnelruiter-III
Tunnel frame
Gemiddeld Average
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I

16

% vocht
moisture content
stro
straw

zaad
gram
20,6

|

% piksel
% waste

19,3

48,0

14

21,2

17,7

39,8

9-10

17,8

16,0

27,5

7

18,3

16,5

25,0

5-6

18,3

16,5

25,0

10-11

19,2

17,2

33,1

j
'

tunnelruiter (14 en16kg/m2) ongunstig. Bij een licht opgetaste ruiter echter vond tijdens het drogen op het veld geen verdere achteruitgang van de kwaliteit meer plaats.
Onder de proefomstandigheden van 1954 lag de grens, waarop dit ideaal nog juist
werd bereikt, bij 9à 10kgdroogerwtengewas per m2ruiteroppervlak. Bijzwaarder opgebouwde ruiters neemt het kwaliteitsverlies toe; lichtere ruiters bieden in dit opzicht
geenvoordeel,terwijl tevenstoepassing indepraktijk opbezwaren zou stuiten.
Een dakruiter van 3m lengteheeft een oppervlak van 15m2en kan dan - zonder dat
verdere achteruitgang v. d. kwaliteit behoeft te worden gevreesd, 15 X(9 à 10) = ±
140kg luchtdroge massa dragen. Dit komt overeen met de totale opbrengst van 2 are
erwten,waarvan dehelft door zaad wordt ingenomen.
IV. DROOGSNELHEID EN DE KWALITEIT VAN HET ZAAIZAAD

Voor het bestuderen van de invloed van de droogsnelheid i.e. ruitermethode op de
kwaliteit van zaaizaad is uitgegaan van het geschoonde, d.i. pikselvrij, materiaal. De
volgendeeigenschappen werden hierbij nagegaan:
1. Het percentage zaden, dat door schimmels ofbacteriën wasaangetast. Ditwerd met
behulp van kiembedden vastgesteld.
2. Dekiemkracht vanhetzaad. Dezewerd onder voor kiemingideale omstandigheden,
nl. insterieleturfmolm, door het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle bepaald.
Tabel 80. Invloed van de ruitermethode op de kiemkracht en het percentage door schimmels en
bacteriën aangetaste zaden. De objecten zijn naar afnemende droogsnelheid gerangschikt
Influence of theframe method on the germination capacity and the % of infected seeds by
testing cleaned (— waste free) grain. The objects (frames) are classified according to diminishing drying speed
Percentage aangetaste zaden door
Percentage of infected seeds
Ruitermethode
Frame method 1 )

Dakruiter - 1Jare (D) . . .
Dakruiter - 3 are (E) . . .
Oldambster driepootr. (B).
Normale
„
(A)
Eivormige
,,
(C)

| Ascochyta
! spec.

Mycosphaerella
pinocles

Asc. -iMycosphaerella

1,0
3,5
5,0
j 1,5
5,0
. j 1,7
57
. I 1,3
8,0
. | 5,3
I
5,4
Gemiddeld Average . . . . j 2,2
r
) See fig. 76 t/m 79.
2
) Voornamelijk door bacteriën aangetaste zaden. Seeds

Zwak
rottend a )
Slightly
rotten

KiemAbnormale
kracht
kiemen %
Totaal |
Abnormal
schimmels j
Germination
germs
-j- bact. !
capacity
Fungi I
+ bact. I

4,5
6,5
6,7
7,0
13,3

0,0
1,0
0,7
0,7
2,3

4,5
7,5
7,4
7,7
15,6

90

7,6

0,9

8,4

96

99

mainly infected by bacteria.

De bezetting van het geschoonde zaad door schimmels en bacteriën is in de regel
groter naarmate dedroging op het veld langzamer verloopt. Deze samenhang is echter
niet steeds regelmatig en duidelijk. Object A valt in dit opzicht wat uit de toon. Alleen
onder zeer ongunstige droogomstandigheden (object C) neemt de kwaliteit van het
zaad duidelijk af. Dit uit zich in een hoog percentage aangetaste zaden, terwijl ook de
kiemkracht, in tegenstelling met de overige objecten, schadeleed. In het algemeen echterbleef,tegen deverwachting, devitaliteit vanhetzaadbehouden. Het isechter mogelijk dat de keuzevan demethodiek voor de kiemkrachtsbepaling hierop van invloed is
eneenmethode,waarbij onder verzwaarde,meermetdepraktijk overeenkomende omstandigheden wordt gewerkt, duidelijker verschillen zalaanwijzen. Dit iswaarschijnlijk
het gevalbij kiemproeven inniet-steriele grond.
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V. HET BEDRIJFSECONOMISCH ASPECT

Er bestaat, zoals uit het voorgaande blijkt, een nauwe samenhang tussen de ruitermethode, de droogsnelheid en de kwaliteit van het zaad. Deze laatste is weer van invloed opdehandelswaarde van deafteleveren erwten. Devraag ofoverschakeling van
dethans veel voorkomende „normale driepootruiter" naar dakruiters bedrijfsecnonomisch verantwoord is,is in dit stadium van het onderzoek moeilijk te beantwoorden.
Immers, de vermelde gegevens hebben slechts betrekking op het natte oogstjaar 1954,
terwijl, gedwongen door de weersvooruitzichten, vrijwel onmiddellijk na het maaien
van het gewas werd geruiterd. Het bleek, dat uit het oogpunt van de kwaliteit onder
dezeomstandigheden alleen vandak- resp.tunnelruiters - mitsniettezwaar wordt opgetast - een bevredigend resultaat mag worden verwacht. De volgende berekening,
waarin, ter bepaling van degedachte,eengewonedriepootruiter en eendakruiter worden vergeleken, geldt uitsluitend voor de bij de besproken proef gevolgde methodiek
en dein 1954heersende omstandigheden.
Tabel 81. Rentabiliteit van een dakruiter vergeleken met die van een „normale driepootruiter" voor
het jaar 1954, uitgedrukt in gld/ha
Ruiter
Opbrengst en kosten

% piksel
Zaadopbrengst in kg/ha
Prijs boerenschoon zaad per kg op 1 Dec. 1954 ')
Opbrengst per ha in gld
Kosten bij aanschaffing:
50dakruiters
100driepootruiters
. . . .
Extra kosten bij dakruiter 2 ) .
Totale extra kosten dakruiter

Dakruiter (x)
2 are
25%
3400
f
0,8
f 2720,-

Normale driepootruiter (y)
1 are
50%
3400
f
0,60
f 2040,—

Verschil x-

f 0,20
f 680,—

f 750,—
f 210,—

f 540,f 50,f 590,-

Winst bij gebruik van dakruiter
|
[
f 90,1
) Geschat door de heer P. LUITSE (afd. Peulvruchten van het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten te Rotterdam).
2
) Door extra werk bij de plaatsing en het optassen.

Gebruik van dakruiters vereist een grotere investering. In het ongunstige oogstjaar
1954 komt deze investering er ruimschoots weer uit, wat echter mede komt door het
uitzonderlijk hoge prijsniveau voor erwten, waardoor het absoluut prijsverschil tussen
een „goede" en „slechte" partij wordt geaccentueerd. Voortgezet onderzoek onder uiteenlopendeomstandigheden kanechter leren,welkemethodebijhetdrogenvan erwten
op hetveld met het oog opkwaliteit en rentabiliteit kan worden aanbevolen. De rentabiliteit is mede afhankelijk van de prijsverhouding tussen erwten van uiteenlopende
kwaliteit.
SAMENVATTING

De weersomstandigheden tijdens de afrijping en het oogsten van erwten waren in
1954ongunstig. Hierdoor liephet %pikselreedsvóór hetmaaien optot 23,8%, terwijl
het in het zwad gelegen gewas in vochtige toestand werd geruiterd. In de eerste helft
van dedroogperiode viel relatief weinig,in de tweede helft echter veel regen. De resultaten van het onderzoek naar vochtgehalte en kwaliteit bij diverse proefobjecten kunnenin het kortalsvolgt worden weergegeven:
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1. Bij erwten droogt het zaad, dat door de peulwand extra wordt beschermd, langzamer dan het stro.
2. De droogsnelheid van zaad en stro hangt mede samen met de ruitersoort en degevolgde methodiek bij het optassen. Een licht opgetaste dakruiter waarborgt een
snelle droging, terwijl bij een eivormige driepootruiter het droogproces zeer langzaam verliep. Deoverigeobjecten nemen in dit opzicht eentussenpositie in. Dit betreft de normale driepootruiter, de zwaar volgebouwde dakruiter en de Oldambtster driepootruiter, waarvan delaatstevandit trio het best voldeed.
3. Een nauwe samenhang tussen de droogsnelheid en de uiterlijke kwaliteit van het
zaad is onmiskenbaar. Het percentage piksel neemt toe, naarmate het droogproces
opderuiter langzamer verloopt. Er bestaan tevens zekereaanwijzingen, dat voor de
kwaliteit vooral het verloop vanhet droogproces indeeerstedagen van invloed is.
4. De indruk werd verkregen, dat bij gebruik van een niet tezwaar volgebouwde dakruiter (maximaal 2 are normaal erwtengewas per ruiter van 3 m lengte) zonder gevaar voor kwaliteitsverlies het voordrogen van het gemaaide, in het zwad gelegen
gewas achterwege kan blijven. Dit zou betekenen, dat bij toepassing van deze methode, in tegenstelling met de driepootruiters, het tijdstip van optassen onafhankelijk isvan devochtigheidstoestand van hetgewas.
5. Alleen onder zeer ongunstige omstandigheden voor droging nam de kwaliteit van
het geschoonde ( = pikselvrije) zaad duidelijk af. Dit uit zich- wat met behulp van
een kiembed isaan te tonen - in een grotere bezetting met schimmels en bacteriën,
terwijl ook dekiemkracht schadeleed.
6. Gebruik van een niet te zwaar volgebouwde dakruiter was bij de in 1954geldende
prijs voor erwtenuitbedrijfseconomisch oogpunt voordelig.
7. Voortgezet onderzoek onder uiteenlopende omstandigheden zal moetenleren,welke
droogmethode op het veld met het oog op kwaliteit en rentabiliteit, voor erwten
kanworden aanbevolen.
Fielddrying of peas
In our very rainy summer season of 1954several harvesting methods for peas were
compared. Thefollowing conclusions weredrawn:
1. Thestraw ofpeas driesquicker than theseed(fig. 80).
2. The drying speed depends on the method of loading the frames. With „sloping"
frames, the less peas are stacked, the quicker the drying process in the field takes
place.Theoval tripod (object C)dried very slowly (fig. 81aand 81by.
3. A close positive relation between drying speed and external seed quality would be
established (fig. 82).Thefirst daysafter mowing seem to bedecisions.
4. It seems possible to pile up a pea crop directly after mowing (without windrowing)
inany weather, provided that only0,02 ha ( = 0,05acre) ofanormal cropisputona
slopingframe of 3metre length.
5. Very unfavourable circumstances for drying onlywereharmful to thequality of the
cleaned ( = waste free) seed. This finds expression in a higher number of infected
seedsand alower germination capacity (table80).
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VERSLAG VAN EEN POTPROEF MET ZOMERGERST,
BEHANDELD MET VERSCHILLENDE DNC-CONCENTRATIES
with summary
P . RlEPMA KZN
INLEIDING

Na de ontdekking van het opbrengststimulerend effect van DNC in wintergranen
werd debehoefte gevoeld meerteweten te komen van de oorzaken van dewerking van
dit middel. Daar ondergecontroleerdecondities bepaalde waarnemingen beter kunnen
worden verricht, werd besloten over te gaan tot het nemen van potproeven, terwijl tegelijkertijd deexperimenten in het veldwerden voortgezet.
Het isbekend, dat niet alle soorten zicheven goed voor potproeven lenen, zoals ons
bleek inhet najaar van 1953,inwelkeperiode een haverproef door ernstige meeldauwaantasting mislukte. Door bemiddeling van Dr FEEKES kon een meeldauwresistent
zomergerstras worden verkregen van Dr LEIN(Heine Saatzuchtwirtschaft).
OPZET VAN DE PROEF

Voor de proef werden Mitscherlich-potten gebruikt met een doorsnede van 20 cm.
Dezepotten werden gevuld metgrint tot eentotaal gewicht van 3,5kgenverder aangevuld met grond, voedingszouten en een bemestingsoplossing tot een gewicht van 9.450
kg,volgens onderstaand schema:
Vulling pot:
Pot -f grint + glaswol
Luchtdroge grond
Bemestingsoplossing
Ingewogen
Gewicht per pot

3.500 kg
5.000 kg
1.000 kg
9.500 kg
0.050 kg
9.450 kg

Per 10kggrond werd 5gram calciumcarbonaat en 5gram calciumbiphosphaat toegevoegd. Debemestingsoplossing bestond uit:
a. 1Mol 100 cc NH 4 N0 3 ^.
b. 1Mol 20 cc MgS0 4
c. I N
40ccK 2 SO 4
Per2ü0ücc
d. 0,1 N 40ccNaCl
>
Na de inzet der potten op 9-3-'54werden 20 gerstzaden per pot geplant, die na het
verschijnen van het eerste blad tot 10werden uitgedund. Met behulp van een pootplankje koneengelijkmatigeafstand tussen degerstplanten wordenverkregen. 3weken
na inzet (op 30 Maart) had een bespuiting plaats met 0, 2, 4, 6, 8en 10kg/ha DNC.
Kort na de bespuiting werden 3bamboestokjes per pot aangebracht ter ondersteuning
van het gewas. Bovendien werd een dun grintdekje op debovengrond aangebracht om
te verhinderen, dat het dagelijks toegevoegde water de bovengrond zou doen dichtslempen. Het eindgewicht van elkepot werd op 10.500kg gebracht.
Ditgewichtwerdelkedaghersteld door toevoegingvanwater. Dehoeveelheid water,
die hiervoor per pot nodig was, werd dagelijks genoteerd als verdamping in grammen
per pot.
Het gewaswerd geoogst op 24Juni 1954.Bepaald werden het aantal halmen, aantal
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korrels per aar, duizendkorrelgewicht en totaal korrelgewicht per pot (na schoning
overde2,25mm zeef).
In de proefruimte was een thermo-hygrograaf geïnstalleerd, zodat tevens gegevens
werden verkregen omtrent de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op de verdamping van hetgewas.
DE RESULTATEN

De resultaten van deze proef zijn niet bijzonder opzienbarend, zoals uit de hierna
volgende gegevens zal blijken. De verschillen in opbrengst, duizendkorrelgewicht en
aantal korrelsper aar warenniet significant (Tabel 82).
Tabel 82. Opbrengstgegevens van een potproef met zomergerst, behandeld met verschillende DNCconcentraties
YielddataofapotexperimentwithspringbarleysprayedwithDNCindifferentconcentrations
Kg/ha D N C
Kg/ha DNC

0
2
4
6
8
10

Korrels per aar
Kernels per ear

Duizendkorrelgewicht
1000-grainweight

23,15
23,50
23,0
23,5
23,9
23,0

Gemiddeld aantal
aren per pot
Number of ears
per pot

Opbrengst
in grammen
Yieldper pot
in grms

54
50,5
53
50,5
51,5
51,0

49,6
47,1
49,1
47,0
48,3
46,6

39,65
39,9
40,2
40,3
40
39,75

Na de bespuiting met de verschillende hoeveelheden DNC was aan de gerstplanten,
die behandeld waren met een geringe hoeveelheid DNC, practisch geen beschadiging
waar te nemen. Dat toch beschadiging moet zijn opgetreden, valt op te maken uit de
verdampingscijfers. Daar de standplaats welenigeinvloed heeft op deverdamping per
Tabel 83. De verdamping in grammen water per pot vóór en na bespuiting met DNC
Theévapotranspiration {grms. waterperpot)before andafterspraying withDNC
Periode van 6 dagen
Period of 6 days

De verdamping na bespuiting met....
kg D N C per ha
The évapotranspiration after spraying with ....kg DNC per ha
0

Voor spuiten
Before spraying

1

Na spuiten
After spraying

1
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Totaal
14

168 !

2
165

378
356
958
858
1143
1021
1967
2129
2580
2706
2131
2108
3193 < 3165
3248 ! 3246
2358
2359
2136
2151
2181
2166
1834
1840
640
545
203
295
[
25327
24901

4

6

8

10

168

165

165

165

345 : 340
878
844
1129
1006
1977
2032
2624
2620
2141
2163
3248
3265
3264
3284
2382
2377
2187
2181
2188
2129
1919
1863
718
639
267
309

298
760
933
1907
2568
2132
3206
3279
2392
2178
2256
1965
846
297

292
757
923
1900
2610
2126
3261
3301
2411
2183
2202
1954
770
279

25182

25134

25567

25085
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pot zijn de verdampingsmetingen van 6op elkaar volgende dagen bij elkaar genomen,
omdat deze corresponderen met de roulering der potten. De mate van beschadiging
blijkt uit tabel 83,terwijl tevens blijkt, dat bij VIde schadezich heeft hersteld. Van die
datum af begint de verdamping der met DNC behandelde potten te stijgen boven die
der onbehandelde.
Deintabel83vermeldegegevens hebben betrekking opbijna degehelegroeiperiode.
Helaas ontbreken bladmetingen over dezeperiode, daar gevreesd werd, dat de planten
hierdoor te veel zouden worden beschadigd. Jn een bepaalde periode echter is de verdamping optimaal en de groei het snelst. Tegen de afrijping neemt deverdamping snel
af, maar wordt vertraagd door een DNC-behandeling.
CONCLUSIES

Het blijkt zeermoeilijk omgeringeinhetveld aangetoondeverschillen in potproeven
aan te tonen. Evenals in veldproeven heeft men bij potproeven te maken met standplaatsverschillen en deze kunnen soms in erge mate hun invloed doen gelden, o.a. op
de verdamping en daardoor op de watervoorziening, wanneer veel water per pot verdampt.
Het enige effect dat bespuiting met DNC in deze potproef met gerst had, was een
vermindering van het vochtverbruik na debespuiting, hetgeen na ± 45dagen omsloeg
ineenverhoogd vochtverbruik invergelijkingmetdecontrole.Eenenander gaat samen
met eenlanger groen blijven der bladeren. Het lijkt of erna behandeling met DNC een
remming plaats heeft, dielater wordt gecompenseerd.
Verschillen inopbrengst zijn niet geconstateerd.
Results of apotexperiment with spring barley sprayed with DNC
in different concentrations
I n a potexperiment withspringbarley sprayedwith DNC indifferent concentrations
(0, 2,4, 6, 8and 10kg ha) no effect of the treatment on the seed yield, the 1000-grainweight, the number of kernels per ear and the number of earsper pot was found (table
82).
During a month after thedate of spraying theévapotranspiration of thetreated pots
was lower but after about 45daysitwashigher than thecheck (table83).

GRENSVLAKVERSCHIJNSELEN EN SELECTIVITEIT
I. METHODEN VAN ONDERZOEK
with summary
P . RlEPMA KZN
INLEIDING

In een vorig artikel zijn aanwijzingen vermeld, volgens welke de diffusiewet geldt
voor depenetratie van DNC in deplant (RIEPMA, 2).Een der factoren, diein de diffusiewet een rol spelen, is het contactoppervlak. Bij bespuitingen met herbiciden wordt
dezebepaald door:
1. De hoeveelheid spuitvloeistof, die na het spuiten op het bladoppervlak achterblijft.
(De retentie)
2. Decontacthoek tussen deafzonderlijke druppel en het blad. Hiervan hangt de mate
van bevochtiging van deplant af. Dezecontacthoek isspecifiek enwordt voorts be210

invloed door de eigenschappen van de spuitvloeistof, dewijze van toepassing en de
milieu-omstandigheden, diedehabitus van deplant bepalen.
Zowel de retentie van de spuitvloeistof alsmede de contacthoek zijn van grote betekenis bij het onderzoek naar de selectiviteit der middelen. Om deze grootheden te
kunnen bepalen zijn methoden ontworpen, die in het volgende zullen worden beschreven.
DE RETENTIE VAN DE SPUITVLOEISTOF

Het zou voor de hand liggen de bepalingen omtrent deretentie van de spuitvloeistof
uittevoeren metdeteonderzoeken herbiciden, daar deretentieafhankelijk zalzijn van
de eigenschappen van spuitvloeistof en bladoppervlak. Wijzigt men de eigenschappen
van de vloeistof, dan zal zich immers een ander evenwicht instellen tussen druppel en
bladoppervlak (ADAM, 1). Dat de herbiciden zelf niet worden gebruikt voor deze bepalingen vindt zijn oorzaak in debezwaren, diehieraan verbonden zijn. Zo zijn groeistoffen, vooral hetin Nederland gebruikte MCPA, moeilijk chemisch tebepalen eneen
biologische bepaling vraagt een uitgebreide outillage. Kleurstoffen zoals DNC en
DNBPworden snelaan hetbladoppervlak geadsorbeerd enzijn buitengewoon moeilijk
van het blad te wassen. Bij een colorimetrische bepaling van DNC zou de afgewassen
vloeistof nog tot een bepaalde graad moeten worden ingedampt, daar deverkregen oplossing zoverdund is,dat zelangscolorimetrische wegnietdirect,zonderindamping,is
te bepalen, waarbij ook nog het gevaar bestaat, dat een deel van het middel vervluchtigtwegensdehogedampspanning van DNC.
Er isdus gezocht naar een andere methode. Deze methode moet voldoen aan deeis,
dat zegemakkelijk uitvoerbaar is.Wij menen dezegevonden tehebben in bespuitingen
met 1N NaCl, waaraan eventueel andere stoffen kunnen worden toegevoegd ter regeling van de oppervlaktespanning. Het voordeel van het gebruik van NaCl is, dat deze
stof gemakkelijk van de planten kan worden afgewassen en nog in zeer verdunde concentraties middelselectrischeweerstandsbepalingen kan worden aangetoond (fig. 83).
Zoals reeds is opgemerkt wijzigt elke stof de contacthoek tussen druppel en bladoppervlak. De oppervlaktespanning van 1N NaCl bedraagt ± 74 dyne en van 1 %
DNC i 70dyne. Ditverschil in oppervlaktespanning kan oorzaak zijn van verschil in
contacthoek. Dit kan echter worden ondervangen door proeven te nemen met oplossingen van 1 N NaCl, waaraan verschillende concentraties uitvloeiers zijn toegevoegd.
Voor de bepaling van de retentie van de spuitvloeistof door verschillende plantensoorten in het jeugdstadium wordt bij het kweken der planten gebruik gemaakt van
zaaitesten van ± 625 cm2 oppervlak, die vooraf gevuld worden met een mengsel van
zand, compost en turfmolm. Alnaar gelang de soort worden 20à 50planten per zaaitest gekweekt. Zijn de planten voldoende groot, dan worden de bespuitingen uitgevoerd. Dit gebeurt op het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te
Wageningen met behulp van een spuitinstallatie,dievoorzien isvan een lopende band.

F I G . 83.
Apparaat voor de bepaling
van zeer geringe concentraties
NaCL
Apparatus to determine diluted
solutions of NaCl
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koolzaad- resp. erwtenplanten bij constante bandsnelheid en druk
% intercepted amount of liquid by rape
and peas with constant velocity of the
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Gespoten wordt bij verschillende bandsnelheden, nozzle-openingen en druk met 1N
NaCl,welkealsuitgangsvloeistof dient terbepalingvanhetverband tussenzoutconcentratie enelectrischeweerstand, gemeten in Ohm.
Kort nadat de planten met de zoutoplossing zijn bespoten, worden ze afgewassen
met gedestillerd water tot een bepaald volume, afhankelijk van de massa planten. (Er
worden steeds 20 planten per bepaling afgewassen.) Van de verkregen oplossingen
wordt deweerstand bepaald, evenalsvan decontrole-objecten envanhet gedestilleerde
water. De controle-objecten bestaan uit planten van dezelfde soort engrootte, die niet
met zout zijn bespoten, maar wel worden afgewassen met gedestilleerd water ter bepalingvan dezoutafscheiding door het bladoppervlak.
Bijzeerlagezoutconcentraties bestaat een rechtlijning verband tussen de normaliteit
van de zoutoplossing en de electrische weerstand van die oplossing. Een regressielijn
kan dus worden berekend tussen delog.van deweerstand en die der zoutconcentratie,
b.v.: y = -0,64 x+4,89. In eendergelijke regressieformule worden successievelijk de
gevonden waarden voor de weerstand gesubstitueerd en de normaliteit van de zoutconcentratie berekend. Op grond van de berekende normaliteit en die der uitgangsvloeistof en dehoeveelheid na het afwassen verkregen vloeistof kan worden berekend,
hoeveel van detoegediende zoutoplossing door deplanten is vastgehouden.
In + 6dagen kan hierbij deinvloed van dedruppelgrootte envan degebruikte hoeveelheid spuitvloeistof op deretentieworden nagegaan.
Enkele van de verkregen resultaten zijn vermeld in de figuren 84 en 85. Wanneer
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meer gegevens ter beschikking staan, zullen de verkregen resultaten uitvoerig worden
besproken.
DE CONTACTHOEK

De hoek, dieeen druppel vloeistof met het bladoppervlak maakt, wordt de contacthoek genoemd. Dezewordt gemeten met behulpvan het infig.86afgebeelde apparaat.
Een gecentreerde lichtbundel, geleverd door een Köhlerlamp, wordt via een spiegel
door objectief en oculair van eenmicroscoop gezonden. In plaats van een objectglaasje
wordt nu echter een schuiftafel gebruikt, waarop eendeelvan eenblad wordt geklemd.
Het blad wordt met druppels bevochtigd. Deinstelling van de schuiftafel geschiedt zodanig, dat de bovenzijde van het blad en de druppel goed zichtbaar zijn. De druppel
wordt duszichtbaar alseendonkere schijf tegen eenlichteachtergrond. Door dehoogte van de druppel en de basis te meten kunnen snel resultaten omtrent de grootte van
decontacthoek worden verkregen.

Fig. 86
Apparaat voor het meten van de
contacthoek
Apparatus to measure the contact-angle

Bijdemetingen van contacthoeken kan men twee gevallen onderscheiden, nl. 0 <
90° of 0 > 90°.Voor beidegevallen geldt, dat:
2h
d
Meting van de waarden h ( = hoogte) en d ( = basis van de druppel) levert dus de
waarde van 0.
Intabel 84zijn enkele resultaten van metingen aan diverse soorten met gedestilleerd
water weergegeven.
Tabel 84. De contacthoek tussen waterdruppels en bladeren van enkele plantensoorten
The contact-angle between water droplets and leaves of some plant species
Soort

Lapsana communis . . .
Scandix Pecten-Veneris .
Papaver dubium . . . .
Chrysanthemum segetum
Pisum sativum
Sagina procumbens . . .

Species

Contacthoek

Contact-angle

65° + 1,14
60° 4- 1,8
58° + 1,2
120° -J-2,5
118° ± 1,1
87° + 0,3

Wanneerwederesultatenvergelijken metdie,welkeindeliteratuur bekendzijn, dan
valt een zekerediscrepantie waar tenemen in degevonden waarden. Dit isechter geen
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wonder, daar wel bekend is, dat milieu-invloeden een grote rol kunnen spelen. Wanneer deplanten lange tijd ineen vochtige omgeving hebben gestaan, zal het bladoppervlak meer hydrophiel zijn dan wanneer de planten gedurende een zekere tijd aan drogende lucht zijn blootgesteld. Aan de gevonden waarden mag geen absoluut gewicht
worden toegekend. Zedienen alleen omaan tegeven, dat erinderdaad tussen de soort
verschillen bestaan. De invloed van milieu-omstandigheden, gebruikte vloeistof e.d.
moet nognader worden onderzocht.
Boundary phenomena and selectivity
I. Research methods
In this paper two methods aredescribed which are in use at the Central Institute for
Agricultural Research concerning the retention of sprays by plants and the measuring
ofthe contact-angle.
Plant species grown in seeding-boxes are sprayed with different volumes of NaClsolutions and droplet sizes with the aid of an endlessbelt. The retained volume of
the NaCl solution is washed off with distilled water till a certain colume is attained.
Afterwards the conductivity of thesediluted solutions is determined with an electric
cell.Theascertained conductivity isa measure for thespray retention. Someresults are
giveninthefig.84and85.
When the contact-angle is measured, a small strip of a leaf is placed on a slidingtable after wetting with droplets. A centred beam of light, supplied by a Köhler-lamp
is sent via a mirror through the object-lens and ocular. The droplet is than visible as a
dark spot against alight background. Somedata aresupplied intable84.
LITERATUUR
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2. RJEPMA KZN, P., Spuittechniek en Weersomstandigheden; Landb. Tijdschr. 66 (1954) p. 99-107.

RESULTATEN VAN HET RASSENONDERZOEK BIJ OL1EVLAS
EN VAN HET ONDERZOEK VAN DE FACTOREN,
DIE ZAADOPBRENGST EN VETGEHALTE KUNNEN BEÏNVLOEDEN
with summary
j . C. FRIEDERICH

Door het wegvallen van de garantieprijs voor olievlas verdween de belangstelling in
de praktijk voor de verbouw van olievlas volkomen en beperkte het onderzoek zich
slechts tot enkeleeigen proeven.
De resultaten van de rassenproeven zijn opgenomen intabel 85.Hoewel Daehnfeldt
nog steedstot éénvan de meest productieve rassen behoort, blijkt het Franse ras Pastel
gemiddeld een hogere zaadopbrengst te geven. Mede door zijn lengte en bladrijke ontwikkeling, zijn goede 1000-korrelgewicht en zijn hoge vetgehalte mag dit ras als het
meest aanbevelenswaardige olievlasras worden beschouwd, waarover men thans beschikken kan. Toch is het productieniveau van dit ras onvoldoende om bij de huidige
wereldmarktprijs voor lijnzaad in Nederland financieel aantrekkelijk te zijn in vergelijking met derentabiliteit van andere gewassen.
Hoewel de teelt van olievlas in verband met de vruchtwisseling en zijn geschiktheid
als dekvrucht voor klavergewassen zeker zijn waarde heeft, zal de belangstelling voor
de teelt in Nederland eerst blijvend zijn indien men beschikt over rassen met een pro214

ductieniveau van gemiddeld 2500 kg zaad per ha. Daarnaast zal ook een goedkope
verwerkingsmogelijkheid van het stro, dat altijd nog een vezelgehalte van 20% bezit,
de rentabiliteit van ditgewas kunnen verhogen.
Aangezien de zaadopbrengst bepaald wordt door het aantal zaadbollen per oppervlakte-eenheid, het aantal zaden per bol en het 1000-korrelgewicht van het zaad werd
van de verschillende rassen nagegaan, in hoeverre hierin nog sterke variaties waren
waar te nemen.
Hoewel elke vertakking in de top een bloem oplevert en elke zaadbol maximaal 10
zaden kan opleveren, blijkt indepractijk slechts 80tot maximaal 90% van de bloemen
zich tot een zaadbol te ontwikkelen en elke bol gemiddeld slechts 5tot 6zaden te bevatten.
Uit de kolommen 1,2en 3in tabel 85blijkt duidelijk, dat bepaalde rassen (Endress,
Valuta en Trifolium) een sterkere neiging tot vertakking hebben dan b.v. Pervenche,
Pastel en Daehnfeldt, terwijl voorts de grofzadige rassen de tendenz vertonen om een
geringer aantal zaden per bol te bevatten. Een uitzondering hierop vormt het ras
Pajbjerg, dat door een geringer aantal zaden per bol, ondanks zijn sterkere vertakking
en groter aantal zaadbollen, eenlager productieniveau heeft dan Daehnfeldt. Daarentegen geeft Pastel bij een hoog 1000-korrelgewicht een betrekkelijk hoog aantal zaden
per bol, waardoor dit ras ondanks het geringe aantal zaadbollen per plant toch het
meest productiefis.
Tabel 85. Resultaten van de rassenproeven met olievlas oogst 1953en 1954
Results of the linseed variety trials carried out in 1953 and 1954

Ras
ïarielv

Daehnfeldt
Trifolium.
Pajbjerg .
B5I28 . .
Valuta . .
Pastel . .
Pervenche
Endress .

Gem.
Gem.
aantal
aantal
zaadbollen zaden per
per plant
bol
Average
Average
number of
numberof
capsules
seeds per
per plant
capsule

9,5
1210,7
11,1
12,5
8,8
6,6
14,1

6,1
65,5
6,0
6,0
6,1
5,8
5,2

1000korrelgewicht
1000grainweight
grs.

9,8,6
8,5
7,6
7,9
10,11,1
10,6

! Opbrengst in kg/ha
Yield in kg/ha

zaad
seed

stro
straw

1776
1824
1730
1700
1750
1911
1711
1513

4600
4900
5450
6100
7120

Vetgeh.
in % op
dr. st.
Oilcontent
on dry
matter
basis

41,9
40,7
40,1
38,7
41,8
42,0
4038,7

Joodadditiegetal
Jodinenumber

189,6
189,0
192,6
190,1
188,9
187,8
187,2

Uit de resultaten in tabel 85 blijkt, dat het aantal zaadbollen in sterke mate beïnvloed wordt door de standruimte (het aantal planten per m2) en een geringer aantal
planten zich aanpast door een sterkere vertakking, zowel aan de voet, als wel in het
bijzonder in de top. Het aantal zaden per bol blijkt bij een grotere standdichtheid te
dalen, evenals in enkele gevallen het 1000-korrelgewicht. Duidelijk blijkt, dat het
grootste aantal zaadbollen per oppervlakte-eenheid, ondanks een geringer aantal
zaden per bol,indepractijk ook dehoogste opbrengst geeft.
Het zeer grote verschil in de theoretisch berekende zaadopbrengst en de werkelijk
geoogstezaadopbrengst moet aan devolgendefactoren worden toegeschreven:
1. Verliesdoor ontijdige afval vandezaadbollen tengevolgevan Alternaria-aantasting,
dat vooralbij vatbarerassen alsValuta en Endress zeerhoog kanzijn;
2. Verliesdoor het onvoldoende uitdorsen.
Uit het grote verschil blijkt, dat het productieniveau van de thans verbouwde rassen
nogaanmerkelijk kan worden opgevoerd door een afdoende bestrijding van Alternaria
ofdoor het kwekenvan meerresistente rassen.
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Tabel 86. Invloed van de standruimte op de ontwikkeling en de zaadopbrengst van olievlas
Effects of variation in density of stand on development and seed production of linseed
Aantal
planten
per m 2
Number
of plants
per sq.m

Ras
Variety

Daehnfeldt . . . .
Pastel
Endress
Valuta
B5128

Vertakkingen per
plant
Branching per plant
aan de
voet
ai the foot

448
1076
524
856
376
484
564
1216
592
896

1,4
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0

in de top
at the top

14,3
7,1
12,0
7,0
14,9
12,6
14,9
10,6
12,4
9,0

Aantal
bollen
per m 2
capsules
per sq.m

Aantal
zaden
per bol
Seedsper
capsule

1000korrelgewicht
1000-grain
weight
grs.

Theoretisch berekende
zaadopbr.
kgjha
estimated
seedyield

Geoogste
zaadopbr.
kgyha
Harvested
seed yield

5125
6112
5659
5393
5042
5489
7563
11600
6607
7258

5,9
5,5
6,4
5,8
5,6
4,8
5,6
5,0
6,0
5,7

9,25
9,30
10,2
9,7
10,4
11,2
8,6
7,7
7,5
7,4

2806
3127
3694
2772
2889
2951
3638
4466
2965
3061

1950
2050
2240
2030
1470
1520
1670
1730
1660
1660

De grote invloed van de standruimte op de vertakking en de uiteindelijke zaadopbrengst was de reden om dit nogmaals in een meer uitvoerige proef met variërende
zaaizaadhoeveelheden bij eenzelfde rijenafstand van 20 cm voor het standaardras
Daehnfeldt nategaan.
Invorigeproevenwasreedsgebleken,datdestandruimteinderijvangrotereinvloed
isdan destandruimte, verkregen tengevolgevaneengrotere rijenafstand.
Tabel 87. Invloed van de zaaizaadhoeveelheid op de ontwikkeling en de zaadopbrengst van het olievlasras Daehnfeldt
Effects of variation in sowing rate on development and seed production of the linseed variety
Daehnfeldt
Vertakkingen
per plant
Branching per plant
Zaaiwijze
Method of sowing
•3-o~g
u a*- n «
NM ^

20
40
60
80
20
40
60
80

machinaal 20cm rijenafst.
drill 20cm width
idem
idem
idem
breedwerpig
broadcasting
idem
idem
idem

4291
4596
4534
4666

6,7
6,3
6,4
6,0

9,0
9,0
9,2
9,3

2592
2606
2669
2603

1968
2110
2147
1979

2540
3276
3394
3269

6,2
6,7
6,5
6,6

8,7
9,0
8,7
8,9

1370
1975
1939
1920

1748
2178
2103
2117

Uit deresultaten opgenomen intabel 87blijkt duidelijk het volgende:
Een verhoging van de zaaizaadhoeveelheid geeft een regelmatige stijging van het
aantal planten per m2,zowel bij machinale als breedwerpige zaai te zien. De breedwerpige zaai geeft bij dezelfde zaaizaadhoeveelheid echter eengeringer aantal planten per m2dan de machinale zaai,hetgeen in overeenstemming ismet de ervaringen
indepractijk.
2
2. Bij eentoenemend aantal planten per m neemt de vertakking zowel aan de voet als
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in de top geleidelijk af. Het geringere aantal planten bij een lage zaaizaadhoeveelheidwordt gecompenseerd door eentoenemende vertakking.
3. Hierdoor loopt het aantal zaadbollen per m2, zowel voor de breedwerpige als voor
derijenzaai, bij eenzaaizaadhoeveelheid van 40,60of 80kgweinig uiteen. De laagste zaaizaadhoeveelheid, nl. 20 kg, blijkt bij beide zaaimethoden tot een geringer
aantal zaadbollen per m2endientengevolge eenlagerezaadopbrengst teleiden.
4. Uit het aantal zaden per bol en het 1000-korrelgewicht valt een vrij duidelijke invloedvan destandruimte vastte stellen.
5. Het geringere aantal zaadbollen per m2bij de breedwerpige zaai is een gevolg van
het geringere aantal planten per m2. Het feit, dat de zaadopbrengst op hetzelfde
niveau ligt als bij de machinale zaai, moet worden toegeschreven aan de grotere
standruimte per plant bij breedwerpige zaai t.o.v. rijenzaai. Hierop wijst ook het
grotere aantal zaden per bol bij de hoogste zaaizaadhoeveelheden, waartegenover
eeniets lager 1000-korrelgewicht staat. Vermoedelijk moet de geringere vertakking
alsmede het lagere 1000-korrelgewichtbij de breedwerpige zaai ten dele ook aan de
sterkere onkruidontwikkeling worden toegeschreven.
6. Terwijl bij de machinale zaai de berekende zaadopbrengst hoger ligt dan de geoogste opbrengst aan zaad, blijkt dit bij de breedwerpige zaaijuist omgekeerd het
gevaltezijn.Toch valt zowelbij deberekendealsbij degeoogste zaadopbrengst dezelfdelijnteconstateren.
Samenvattend kan worden geconcludeerd, datdezaadopbrengst perhain hoofdzaak
wordt bepaald door het aantal zaadbollen per oppervlakte-eenheid.Een lage zaaizaadhoeveelheid zowel als eenbreedwerpige zaai stuit echter op practische bezwaren t.a.v.
de onkruidbestrijding.
Een zaaizaadhoeveelheid van 60tot max. 80kgbij machinale zaaiverdient op grond
van het bovenstaande de voorkeur. Een zaaizaadhoeveelheid boven de 80kg geeft op
grond van vroegere ervaringen een minder stevig gewas en dientengevolge een lagere
opbrengst aanzaad, terwijl menhetonkruid tochniet afdoende kan onderdrukken.
Aangezienjuist de onkruidopslag één van devoornaamste factoren vormt welke tot
een lagere zaadopbrengst kan leiden, werd in enkele proeven de practische mogelijkheid van eenbestrijding met chemische middelen nagegaan. Uit deresultaten blijkt het
volgende(tabel88):
1. Het schoffelen gevolgd door een behandeling met MCPA, DNBP of een mengsel
van beide producten geeft de beste resultaten en een opbrengstvermeerdering, die
voor dekortsterassentot 60% kan bedragen.
2. Wieden met de hand of schoffelen alleen geeft weliswaar een opbrengstvermeerdering, maar dient door een behandeling met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
teworden gevolgd.
3. Een bespuiting met DNBP of een mengselvan MCPA en DNBP alleen, geeft eveneenseen gunstigresultaat, dat echter nogtenachter staatbij eenbespuiting, voorafgegaandoor schoffelen.
4. Een pre-emergence behandeling alleen isbeslist onvoldoende met het oog op detalrijke nakiemende onkruidzaden.
5. HetrasPastelgeeft door zijn snelleontwikkeling,bladrijkheid en lengtehet onkruid
minder gelegenheid om zichteontwikkelen, zodat deopbrengstvermeerdering max.
14% bedraagt.
Hoewel men vanzelfsprekend bij de teelt van olievlas door de keuze van het perceel
en de grondbewerking een sterke ontwikkeling van het onkruid zoveel mogelijk zal
trachten te voorkomen, blijkt het schoffelen gevolgd door een bespuiting met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen onmisbaar voor het behalen van een maximale opbrengst.
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Tabel 88. Resultaten van onkruidbestrijding op de zaadopbrengst van olievlas
Results of weed control on the seed production of linseed
Zaadopbrengst kg/ha Seed yieldkg7'ha
Object
Daehnfeldt

Pastel

Trifolium

Pajbjerg

1303(100)

1813 (100)

1512(100)

1205 (100)

1569(120)

2043 (113)

1770(117)

1891 (157)

1806(139)

1868(102)

1765 (117)

1826 (152)

1841 (141)

1950(107)

1788(118)

1894 (158)

1951 (150)

2003(111)

1906 (126)

1982(165)

1948 (150)

2060(114)

1876(124)

1962 (163)

1873 (144)

1923 (106)

1736(115)

1871 (155)

1913 (147)

2045 (113)

1927 (127)

1861 (154)

1898 (146)

1898 (105)

1843 (122)

1784(148)

Not weeded
Weeded by hand
Schoffelen
Hoeing
DNBP 1 3 % , 7,5 1/haop 10 cm lengte . . .
(at JOcm length)
Schoffelen + DNBP 1 3 % , 7,5 1/ha op 15-20
cm lengte
Schoffelen + E 14 (MCPA + DNBP) 6 1/ha
op 15-20 cm lengte
Pre-emergence + DNBP 1 3 % , 7,5 1/ha op
15-20 cm lengte
Schoffelen + MCPA 10%,, 5 1/ha op 15-20
cm lengte
E 14 (MCPA + DNBP) 6 1/ha op 10 cm
lengte

Ten slotte blijkt uit tabel 89, dat een zaaitijd omstreeks eind Maart begin April de
hoogste zaadopbrengst geeft. De uitzaai in Meivertoont een scherpe dalingvan de opbrengst ten gevolge van een toenemende legering van het gewas. Ook het 1000-korrelgewichtgeeft bij laterezaaieenconstante daling tezien.
Tabel 89. Invloed van de zaaitijd op de zaadopbrengst van olievlas
Influence of date of sowing of linseed
Zaaitijd
Date of sowing
14 Maart
27 Maart
17 April.
2 Mei .

Zaadopbrengst
in kg/ha
Seed yield kgjha
2014
2079
2043
1297

Vetgehalte in %
Oil content
39,9
40,2
40,0
39,4

1000-korrelgewicht
1000-grainweight
grms.
9,3
9,0
7,5
7,0

Hoewel dus uit het voorgaande blijkt, dat men door bepaalde cultuurmaatregelen
belangrijke opbrengstvermeerderingen zal kunnen verkrijgen, zal er in de practijk bij
de huidigewereldmarktprijzen voor lijnzaad geen belangstelling voor de teelt van olievlasbestaan, indien men niet overmeerproductieve rassen beschikt.
Results of the research on linseedvarieties
The results of variety trials were discussed. The French linseed variety Pastel gives
thehighest yieldofseedowingtoitshigh 1000-kernelweight, quick development, good
length of straw and ability to produce more leaves, which keep theweeds easier under
control.
Varieties werecharacterized bydifferences incapsulesperplant, thenumber of seeds
per capsule and seed size(seetable 85).Differences inplant density showed an effect on
basal and top branching, number of capsules, number of seeds per capsule and seed
weight,whichdiffers for eachvariety (seetable86).
Decreasing plant density, in consequence of lowering the rate of sowing, gives by
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drilling as well by broadcasting the seed, the same effect of increasing basal and top
branching of the plant, resulting in the samenumber of capsules per square meter and
seed production for the sowing rates of 40, 60 and 80 kilos seed pro hectare (35-70
lb/acre) (seetable87).
These results confirm the conclusions reported by BLACKMAN and BUNTING (J.
Agric.Sci. 45-1, -10-'54,p. 3-9).
Weed control by hoeing followed bya treatmentwith MCPA, DNBP or a mixture
of both compounds gives the best results (see table 88) to prevent severe loss of seed.
Finally the figures in table 89show that linseed has to be sown at the end of March or
beginning of Aprilto getthehighest yield of seed.

AFDELING SCHEIKUNDIG LABORATORIUM
DE BEPALING VAN DE VERTEERBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN
MET BEHULP VAN PLANTAARDIGE GEKLEURDE VERBINDINGEN,
DIE IN HET VOER VOORKOMEN
III. PLANTAARDIGE GEKLEURDE VERBINDINGEN IN GRAS
EN IN MEST VAN RUNDEREN*)
with summary
W. B. DEUS en Mej. M. S. M. BOSMAN
I. INLEIDING

Voor verschillende onderzoekingen op het CLL.O. is een bepaling van de verteerbaarheid vandoor grazenderunderen opgenomen voederstoffen vangroot nut.
Wij hebben daarom gemeend de onderzoekingen over de techniek en de bruikbaarheid van de zgn. chromogeen-methode te moeten voortzetten. Tevens zal worden nagegaan of volgens dezemethode een inzicht kan worden verkregen in de absorptie van
sporenelementen door runderen.
In de recente literatuur isnog geen eenheid over de spectrophotometrische bepaling
van degekleurdeverbindingen inextracten van voerenvan mest.Wij namen ons daaromvoor dezegekleurde stoffen aaneennader onderzoek te onderwerpen.
In het verslag van het CLL.O. over 1953publiceerden wij eentweetal artikelen over
de bepaling van de verteerbaarheid met behulp van plantaardige gekleurde verbindingen, die in het voer voorkomen. Dit onderzoek werd verricht naar aanleiding van publicaties van REID C.S. (10, 11), die in 1950 en 1952met behulp van de „chromogeenmethode" goede resultaten verkregen bij de bepaling van verteringscoëfficiënten van
voedingsstoffen. MedeopgrondvanonderzoekingenvanIRVIN C.S. (7)enna besprekingen met dewetenschappelijke staf van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn toonden wijin 1953aan, dat de spectrophotometrische bepaling volgens REID van de chromogenen invoer enin mest minderjuist geacht moet worden.
Gevonden werd, dat de met aceton (85%) geëxtraheerde gekleurde verbindingen in
hoofdzaak bestaan uit chlorophyl en phaeophytine. In vers gras komt voornamelijk
chlorophyl voor, in de mest van runderen phaeophytine. Dit was voor ons de aanleiding omgras en mest teextraheren met aceton (85 %), waaraan oxaalzuur tot een concentratie van 0,03 m istoegevoegd. In de extracten wordt het chlorophyl dan omgezet
in phaeophytine. De spectrophotometrische bepaling van de gekleurde verbindingen
x

) I en 11: Verslagvan het C.I.L.O. over 1953:155-166.
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in de aldus verkregen extracten geschiedde bij 414mfx.De volgens dezewerkwijze verkregen resultaten warenalleszins bevredigend.
In de laatste jaren wordt aan de chromogeen-methode door verschillende onderzoekers steeds meer aandacht besteed. De daarbij verkregen resultaten zijn soms gunstig,inanderegevallenminder bemoedigend.
Door BRISSON CS. (2) werden in 1954zeer goede resultaten verkregen met deze methode bij de bepaling van de verteerbaarheid van de droge stof van gras bij proeven
met schapen en runderen. Er is zoveel belangstelling voor de chromogeenmethode,
omdat mendaarmede eenindruk kan verkrijgen over deverteerbaarheid van voedingsstoffen, die door grazende dieren worden opgenomen. Men behoeft daarbij niet de
totale hoeveelheden opgenomen voer en geproduceerde mest te kennen. Analysen van
monsters vanhetvoerenvan demest zijn reeds voldoende.
De moeilijkheid blijft om van het perceel, dat wordt begraasd, een monster gras te
nemen, dat dezelfde samenstelling heeft als het gras, dat door het dier wordt opgenomen. Hierop zullen wij opp.226nognader ingaan.
II. DE CHROMATOGRAPHIE VAN DE EXTRACTEN
In 1953 onderzochten SMART CS. (13) de samenstelling van extracten in aceton (85%) van verschillende hooisoorten en van de faeces van schapen en konijnen, die daarmede gevoerd waren. Langs
chromatographische weg bepaalden zij in de extracten carotenen (caroteen, luteol, violaxanthol),
chlorophyl, phaeophytine en verdere afbraakproducten van chlorophyl (phaeophorbiden). In de
faeces werd slechts weinig chlorophyl meer gevonden. Dit bleek voornamelijk in phaeophytine te
zijn overgegaan.
In 1954bepaalde DAVIDSON (3) ineen extract van hooi in aceton (85%) na een chromatographische
scheiding: chlorophyl-a, chlorophyl-b, phaeophytine-a, phaeophytine-b, caroteen en xanthophyl.

Bij de chromatographische scheiding van de gekleurde verbindingen gingen wij uit
van extracten van gras of van mest in aceton (85%), waaraan oxaalzuur was toegevoegd tot eenconcentratievan0,03m.
De extractie-methode is reeds vroeger beschreven ((4) p. 157). Een mengsel van 50
mlvan het extract en 25mlbenzeen werd volgens BOOTH(1)metwater gewassenineen
scheitrechter met S-vormige afloop-hevel totdat hetmengselvrijwasvanaceton. Daartoe moest tenminste 2 liter water door het mengsel worden gedruppeld. Tijdens het
uitwassen wasdecylindrische scheitrechter omwikkeld met zwart papier. De gewassen
oplossing werd aangevuld met benzeen tot 50ml. Van dit „totaal extract", opgelost in
benzeen, bepaalden wijdeoptische dichtheid per gdroge stof per liter bij 420mfx.Vervolgens brachten wij 5mlvan dit extract op een kolom van aluminiumoxyde1), hoogte
ca 15cm, diameter ca 1cm,dievan tevoren bevochtigd wasmet benzeen.
Tijdens langzaam doorzuigen en wassen met benzeen bleef het grootste gedeelte van
dekleurstoffen geadsorbeerd.
Een geel gekleurde zone werd geëlueerd en afzonderlijk opgevangen (fractie I), die
volgensspectrophotometrisch onderzoek eenmengselvan oten ßcaroteen bleek te zijn.
Deconcentratie van dezeoplossingwerd bepaald metbehulp van devolgende optische
dichtheden, die door onswerden gevonden voor 1gßcaroteen (HOFFMANN-LA ROCHE
&Co)perliter benzeen:
Golflengte

l

440 my.
462 m[x
470 m[x
490 mji.

) The British Drug Houses Ltd, London.
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Opt. dichtheid
„
„
„
„
„
„

174
240
225
211

De waarden bij degenoemde 4golflengten gevonden voor het gehalte aan caroteen,
kwamen goed overeenenwerden gemiddeld.
Nadat fractie I was opgevangen werd verder geèlueerd met een mengsel van 95 dln
benzeen en5dlnaceton. Een bronsgroen gekleurde ring scheiddezichdan af. De daarinaanwezigekleurstofbleekvolgensspectrographisch onderzoek phaeophytine (a + b)
tezijn (fractie11).
De concentratie aan phaeophytine in de verkregen oplossing bepaalden'wij met behulpvan devolgende optische dichtheden, diewij vonden voor 1 gram phaeophytine bereid volgens WILLSTÄTTER en STOLL (16) - opgelost in een liter benzeen + 5%
aceton.
Golflengte
„

415 mjx
420 mu,
670 m[x

Opt. dichtheid
„
„
„
„

92,1
83,9
36,9

Na het opvangen van fractie II werd de adsorptie-zuil gespoeld met een weinig
petroleumaether (Kpt. 40-60°C). Daarna kon met aceton een gele fractie worden geèlueerd. De verkregen gele oplossing werd vermengd met petroleumaether (Kpt 40-60
°C) en door wassen met water bevrijd van aceton in een apparaat volgens BOOTH. De
geëlueerde gelezone(fractie III) bleekvolgens het absorptiespectrum voornamelijk uit
xanthophyl te bestaan. Het xanthophyl werd nog gezuiverd door de verkregen oplossing in petroleumaether te chromatographeren over CaCO s .Elueren met eenmengsel
van 97,5 dln petroleumaether en 2,5 dln methanol gaf een oplossing, die na uitwassen
van de methanol diende voor de spectrophotometrische bepaling van xanthophyl.
Daarbij werdvolgens KARRER en WÜRGLER(8)gebruik gemaakt van deoptische dichtheid 398bij 444m\ivoor eenoplossingvan 1 gramxanthophyl per liter hexaan.
Ten slottebevatte de adsorptie-zuil meestal nog een fractie IV, die slechts langzaam
kon worden geëlueerd met een mengselvan 90dln benzeenen 10dln azijnzuur. Vooral
in extracten van mest kwam dezefractie voor. Deverkregen oplossing werd door wassen met water in een apparaat volgens BOOTH bevrijd van azijnzuur. Daarna werd het
absorptiespectrum van deze oplossing tussen 400 en 700 m[xbepaald. Dit spectrum
bleek typisch dat van porphyrinen (vermoedelijk afbraakproducten van chlorophyl,
anders dan phaeophytine) te zijn. Zowel bij monsters mest uit de stalperiode als uit de
weideperiode vonden wij in het spectrum van fractie IV (opgelost in benzeen) een zeer
sterk maximum bij 420 m[x,voorts minder sterke maxima bij 560, 520 en 590 mfj. (in
volgorde van deintensiteit). Ook werd steeds eenmaximum gevonden bij 660-665 mjj.,
dat in sterkte nogal varieerde. De voor fractie IVgevonden spectra behoorden alle tot
die van de porphyrine-reeks en wel tot het zgn. „Rhodotype" volgens STERN en
WENDERLEIN (15). Nader onderzoek (hoofdstuk III) heeft bewezen, dat fractie IV bestaat uiteen mengselvan porphyrinen.
In tabel 90 zijn enige resultaten verzameld van de chromatographische analyse van
extractenvanversgrasenvan mest.
Het phaeophytine in het extract van vers gras is bijna geheel afkomstig uit het
chlorophyl door deinwerking van het oxaalzuur tijdens deextractie. Bij andere onderzoekingen, die in een volgende publicatie in dit verslag(p.229)worden besproken,
vonden wij,datin versgras maar zeerweinigvrijphaeophytine voorkomt.
In de monsters vers gras van 10, 17,22 Mei en 2Juni werd resp. 0,85;0,56; 0,51 en
0,65 mg vrij phaeophytine per gram droge stof gevonden. In mest komt daarentegen
nog slechts weinigchlorophyl voor. Dit istijdens despijsvertering vrijwel geheel omgezet in phaeophytine (fractie II) en andere porphyrinen (fractie IV). Laatstgenoemde
stoffen komen slechts ingeringehoeveelheden voor inversgras; het isniet uitgesloten,
dat de gevonden lagewaarden voor fractie IV in vers gras nog te hoog zijn, daar deze
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Tabel 90. Chromatographie van extracten in aceton (85%), 0,03 m. oxaalzuur van vers gras en mest
Chromatographie separation of pigments in extracts in acetone (85%), 0,03 m. oxalic acid,
from fresh grass and feces

Datum
Date 1ÏI54

Vers gras Fresh grass
5-4 . . .
12-4 . . .
13-4.. .
14-4 . . .
10-5 .
17-5
22-5 . . .
2-6 . . .

Caroteen mg/g ds
Carotenenigig of dm

• ,
.

0,44
0,53
0,44
0,53

,

Weidemest Pasture feces
12-5
19-5 . . .
24-5 . . .
4-6 . . .
Stalmest
1-3 . . .
6-3 . . .
6-3 . . .
16-3 . . .

.Phaeophytine
mg/g ds
Pheophytin
mgjg of dm

Xanthophyl
mg/g ds
»'gig °f dm

18,7
13,4
13,9
13,6
10,5
11,1
9,7
11,2

0,57
0,63
0,60
0,70

Fractie IV l )
Fraction IV l)
in % van het
totale extract
in % ofthe
totalextract

1,5
2,5
4,8
4,9
7,0
4,3
31,7
30,8
35,4
42,3

34,9
34,3
26,3
25.0

Barn feces
.
.

'
'

0,14
0,40
0,16
0,47

1,9
5,7
2,9
5,7

0,22
0,47
0,20
0,54

49,4
34,8
49,3
39,0

') De optische dichtheid van fractie IV (420 mij.) is uitgedrukt in % van de optische dichtheid van
het totale extract (420 mpi).
The optical density of fraction IV (420 m\x) is given in % of the optical density of the total extract
(420 mil.).

porphyrinen voor een gedeelte kunnen zijn ontstaan bij de voorbehandeling van het
monster. In mest maken de stoffen van fractie IV daarentegen een veel groter gedeelte
van hettotaleextract uit.
Opvallend is het veel hogeregehalte aan phaeophytine inweidemest (Proefboerderij
te Selmien) dan in de stalmest van hetzelfde bedrijf. Dit is verklaarbaar, daar het voederrantsoen op stalveelminder chlorophyl bevatte.
Defractie IVbleek instalmest van nogwat meer betekenis tezijn dan in weidemest.
III. HET VOORKOMEN VAN PHYLLOERYTHRINE IN RUNDERMEST

Voor een nader onderzoek van fractie IV werd van een aantal monsters weidemest
telkens 15gram bij kamertemperatuur geëxtraheerd met 250 ml van een mengsel van
85dln aceton en 15dln water. Om voldoende uitgangsmateriaal te hebben werden de
extracten van in totaal 100gverse mest (10% droge stof) samengevoegd. Devloeistof
(totaal ca 1700ml)werd met ca 125gram aluminiumoxyde geschud. Van de pigmenten
adsorbeerde alleen de fractie IV aan het aluminiumoxyde. Na het bezinken van het
A1 2 0 3 werd dit zolang gewassen met aceton en gedecanteerd totdat de bovenstaande
vloeistof kleurloos was. Het phaeophytine, decarotenen en het xanthophyl waren dan
verwijderd. Ten slottewerd nog 2maal gewassen met benzeen.
Vervolgens elueerden wij de grootste hoeveelheid van de geadsorbeerde pigmenten
met 200 mlvan een mengsel van 80dln benzeen en 20 dln ijsazijn. Na affiltreren van
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de prachtig rood fluorescerende vloeistof werd het A1 2 0 3gewassen met 100mivaneen
mengsel van 90dln benzeen en 10dln ijsazijn. De beide eluaten werden bijeengevoegd
en in een scheitrechter volgens BOOTH door wassen met water volledig van azijnzuur
bevrijd. De verkregen oplossing in benzeen lieten wij bij kamertemperatuur langzaam
indampen onder een omgekeerde trechter om verontreiniging met stofte voorkomen.
Al spoedig scheidden zich donkere vlokken af, die werden afgefütreerd wanneer de
vloeistof tot ongeveer \ van het oorspronkelijke volumewas ingedampt. Na drogingin
vacuo boven P 2 0 5 bij kamertemperatuur werd de verkregen stof opgelost in dioxaan.
Het spectrum vandezeoplossing(tabel91)wasvrijwel identiek metdat van phylloerythrine-monomethylester, dat door STERN en WENDERLEIN (14)werd gevonden.
Tabel 91. Spectrum van een prophyrine, geisoleerd uit fractie IV (mest)
z optische dichtheid voor 1grammolecule per liter dioxaan
Spectrum of a porphyrin, isolatedfrom fraction IV (feces)
z --• optical density for I grammolecule per litre dioxane
Volgens STERN en WENDERLEIN voor phylloerythrinemonomethylester
Found by Stern and Wenderleinfor phylloerythrinemonomethylester

Gevonden
Found

axima
X(mu)
638
583
560
520
416

z x 10-»
0,253
1,040
1,564
1,040
19,05

X (mjji)

mima
620
570
540
470

0,061
0,541
0,444
0,197

617
569,5
537

1

634
581,5
557,5
517,5

x 10-4
0,230
1,051
1,594
1,051

0,059
0,553
0,455

Uit 100 gram verse mest verkregen wij 7 mg phylloerythrine. Deze stof werd ook
door andere onderzoekers infaeces van herkauwers gevonden. Reeds in 1905isoleerde
MARSCHLEWSKI (9) phylloerythrine uit de mest van koeien, die met gras gevoederd
waren. Door FISCHERen STADLER (6) werd dezeverbinding aangetoond in schapenmest
endoor ROTHEMUNDen INMAN (12)indemaaginhoud van koeien.
Het spectrum van de moederloog, die na het affiltreren van phylloerythrine overbleef,vertoonde een sterk maximum bij 415mu.envoorts, involgorde van de sterkten,
maxima bij 660, 510, 560 en 590 mu,. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat in deze
moederloog een mengsel van nog andere, niet nader door ons geïdentificeerde porphyrinen voorkwam.
The use of natural occurringplant pigments as indicatorsfor
the determination of digestibility offeed. Ill
Methods are discribed for the chromatographic separation and spectrophotometric
identification of plant pigments dissolved in extracts from fresh grass and feces in acetone 85%, containing 0,03 mol. oxalic acid. Using A1 2 0 3 as an adsorbent we could
separatechromatografically threefractions :
fraction I: carotene
fraction II: pheophytin
fraction III: xanthophyll
fraction IV: a mixture of other porphyrins.
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In tabel90thecontentsintheextractsfrom fresh grass and feces are given.
From fraction IV we could isolate phylloerythrine (table 91) leaving a mixture of
other porphyrins inthe mother-liquor.

DE BEPALING VAN DE VERTEERBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN
MET BEHULP VAN PLANTAARDIGE GEKLEURDE VERBINDINGEN,
DIE IN HET VOER VOORKOMEN
IV. TOEPASSING BIJ GRAZENDE RUNDEREN
with summary
W. B. DEUS en Mej. M. S. M. BOSMAN
I. INLEIDING

Wanneer men de literatuur van de laatstejaren naslaat, bestaat de meeste belangstelling voor de zgn. chromogeen-methode wanneer het gaat om de verteerbaarheid
van door grazende runderen opgenomen voedingsstoffen te bepalen. Het is inderdaad
in verband met een doelmatige beweiding van belang om o.a. de verteerbaarheid van
het opgenomen voer tekunnen bepalen. Tevensishet zaak na tegaan, inhoeverre een
methode voor de bepaling van de verteerbaarheid van voedingsstoffen misschien ook
iets kan bijdragen tot de oplossingvan het moeilijke probleem betreffende de absorptie
van sporenelementen door grazende runderen.
In 1953 (4)namenwijreedsenige proeven met grazend rundvee, waarbij met behulp
vande„chromogeen-methode" deverteerbaarheid van hetruweiwitwerd bepaald. De
daarbij verkregen resultaten waren bevredigend. Ook werd een poging gewaagd om
tevenstebepalen hoeveelvan de sporenelementen koper en mangaan door dedieren in
het lichaam wordt geabsorbeerd. Terecht werd er toen op gewezen, dat aan een dergelijk onderzoek grote onnauwkeurigheden kunnen kleven.
Wij extraheerden in 1953 het verse gras en de faeces met aceton (85%), waaraan
oxaalzuur tot eenconcentratie van 0,03 m. was toegevoegd. Volgens een onderzoek in
1954(zieditverslagp.222)bevateendergelijkextractnaastafbraakproducten van chlorophylookcarotenenenxanthophyl. Laatstgenoemde stoffen mogennietals volkomen
onverteerbaar worden beschouwd. Bij de proeven in 1954hebben wij daarom decarotenen enhetxanthophyl uithet extract verwijderd.
II. VERTERINGSPROEVEN MET GRAZENDE RUNDEREN

Evenals in 1953 (4) werden proeven met grazende runderen genomen op de proefboerderij „De Bouwing" te Randwijk.
In de laatste week van Juni namen wij dagelijks monsters vers gras van een bepaald
perceel en monsters mest van daarop weidende runderen. De dieren werden niet bijgevoederd. De extracten van gras envan mest in aceton 85%(0,03m. oxaalzuur) werden
bereid volgens het reeds vroeger gegeven voorschrift (4). Een gedeelte van dit extract
werd overgebracht in benzeen, waarna aceton en oxaalzuur werden uitgewassen. Van
de oplossing in benzeen werd de optische dichtheid bepaald voor een gram droge stof
per liter bij de golflengte, waarbij een maximale extinctie optrad. Deze golflengte was
bij extracten van vers gras 415 m\i en bij extracten van mest 419 my..Daarna werden
volgenshetopp.220vanditverslaggegeven voorschrift langschromatographische weg
de gelefracties I en III (caroteen en xanthophyl) geïsoleerd. Van het mengsel van deze
fracties werd eveneens de optische dichtheid bij 415resp.419my.bepaald en berekend
voor 1gram droge stof per liter benzeen. Als maatstaf voor het gehalte aan „chromo224

genen" namen wij de optische dichtheid van hettotale extract verminderd met dievan
degele fracties.
In tabel 92worden de aldus gevonden verteringscoëfficiënten samengevat en vergeleken met devolgens DIJKSTRA (5)berekendewaarden voor hetversegras.Ook zijn de
door dedieren geabsorbeerde hoeveelheden koper enmangaan berekend en uitgedrukt
inmgper kgdroge stof van het gras(zie(4)).
Tabel 92. Proef met weidenderunderen, 1954
Experimentwith grazingcattle, 1954
Data
Monsters gras
Samples of grass
Juni June

Data
Monsters mest
Samples of feces
Juni June

22, 23,24,26
22, 23,24,26
23, 24,26
22, 24,26

23, 24,26, 28
24, 26, 28
24, 26, 28
24,26, 28

Aantal dagen
tussen gras- en
mestmonsters
lumbers of days
betweensamples
of grass and
feces

a

2i
1

3

2

Gemiddeld Av ?rage
Samenstelling van het gras (in de droge stof):
Composition of thegrass {in drymatter)
ruw eiwit crudeprotein
Cu
Mn

Vert, coëff v.h. ruw eiwit
Dig. coeff. of crude protein

Geabsorbeerd mg/kg ds
Absorbed mg!kg dm

Gevonden
Found

Berekend
Calculated

Cu

Mn

IAA
73,5
74,1
72,5

73,4
73,4
72,2
73,2

1,5
1,8
2,1
1,7

4,8
2,3
4,1
5,7

73,6

73,0

1,8

4,2

16,1%
9,3 mg/kg
55,0 mg/kg

De bepaling van de concentratie aan chromogenen zonder de gele fracties is veel bewerkelijker
dan de meting van het totale extract. Het is ons gebleken, dat de mogelijk grotere nauwkeurigheid
wel niet zal opwegen tegen de meer omslachtige werkwijze. De verteringscoëfficiënten van het ruw
eiwit, berekend op grond van de optische dichtheden van detotaleextracten,blekennamelijk slechts
weinig(minder danééneenheid) aftewijken vandewaarden, vermeldin tabel 92. Voor deze geringe
invloed van de aanwezigheid van de gele fracties (caroteen,xanthophyl) kunnen devolgende verklaringen worden gegeven:
1. Caroteen en xanthophyl worden door dedieren slechts in geringemate verteerd.
2. De hoeveelheden aan caroteen en xanthophyl in gras en mest zijn slechts klein in vergelijking tot
de hoeveelheden aan chlorophyl- en afbraakproducten.
3. Bij415, resp. 419mu.vertonen caroteen en xanthophyl geen maximale lichtabsorptie.
III. DE BETEKENIS VAN DE SAMENSTELLING VAN HET MONSTER GRAS BIJ DE PROEVEN MET
GRAZENDE RUNDEREN

In een eerdere publicatie (4)merkten wij reeds op, dat het moeilijk isgrasmonsters tenemen, die
overeenkomen met het gewas, dat door de dieren wordt gegeten. Het wekt verwondering, dat desondankszowelin1953alsin1954degevondencijfers voor deverteringscoëfficiënten vanhetruweiwit
bijproeven metgrazenderunderen zogoed overeenkomen metdeberekendewaarden.Deverteringscoëfficiënt voor ruw eiwit wordt berekend volgens de formule:
fr» = 100- 100 -

(zie(4) ).

a = chromogeengehalte van het gras
b = chromogeengehalte van de mest
p = gehalte aan ruw eiwit van het gras
q = gehalte aan ruw eiwit van demest
(Alle gehalten zijn berekend op de droge stof)
Voor de berekening van het door de dieren geabsorbeerde koper geldt dezelfde formule; p en q
worden dan vervangen door r en s, dierespectievelijk degehalten aan koper in gras en inmest voorstellen(4).
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Wanneer een positieve correlatie bestaat tussen a (chromogeengehalte van het gras,
voornamelijk chlorophyl) en p, resp. r (gehalten aan ruw eiwit, resp.Cu ingras) kan
volgens bovenstaande formule worden verwacht, dat het er minder toe doet of men
precieseenmonstergrasneemt, datovereenkomtmethetdoorderunderen opgenomen
gras. In het geval, dat--(resp.—)constant is, zou men zelfs een willekeurig diep afgeb
r
sneden monster gras van het perceel kunnen nemen. Aan deze voorwaarde wordt echter niet geheel voldaan. Wel blijkt er een positieve correlatie te bestaan tussen a en p
(resp. aenr).
Deze correlatie kwam tot uiting bij de volgendeproef. Van een monster vrij lang afgesneden gras werden de planten over de lengte verdeeld in drie delen:basis, midden
entop.In dezefracties bepaalden wijdegehalten aanchlorophyl, ruweiwiten koper in
dedrogestof.Intabel93worden deresultaten samengevat.
Tabel 93. Gehalten in verschillende delen van de plant
Contents in different parts of the plant
Basis
Basic part

1
Midden
! Middle part
1

Top
Top

1

a : Chlorophyl (mg/g ds) Chlorophyll (mgIg dm)
p: Ruw eiwit (% v.d. ds) Crudeprotein (% of dm)
r: Koper (mg,kg ds) Copper (mg!kg dm) . . .
P/r

6,15
12,8
10,3
1,24

'

10,04
15,0
12,5
1,20

12,77
19,1
14,5
1,32

Depositieve correlatie tussen a enp (resp.a enr) vermindert deinvloed van de fout,
die men maakt bij de berekening van de vert.coëff. van het ruw eiwit en de geabsorbeerde hoeveelheid koper, wanneer men eenmonster gras neemt, dat niet precies overeenkomt met het door het dier opgenomen gewas.
De reeds eerder (17) door ons gemaakte veronderstelling, dat voor gras een vrijwel
constanteverhoudinggeldt tussen penr, blijkt ook indit geval ongeveer opte gaan.
IV. DE SPECTROPHOTOMETRISCHE BEPALING VAN DE „CHROMOGENEN

Indelaatstejarenwerdde„chromogeen-methode"door verschillende onderzoekers
toegepast. Er bestaat echter nog geeneenheid over de spectrophotometrische bepaling
van deze gekleurde verbindingen in een extract in aceton 85%.In 1953 (4) verkregen
wij bevredigende resultaten met extracten van voer en van faeces in aceton 85%, die
0,03 m.oxaalzuur bevatte.De metingen geschiedden bij 414mjx.In 1954bepaalden wij
de chromogenen in soortgelijke extracten van gras en van faeces, resp. bij de maxima
415 en 419 m^, nadat caroteen en xanthophyl al dan niet chromatografisch uit de extracten waren verwijderd; in beide gevallen waren de resultaten, althans wat de verteerbaarheid van het ruw eiwit betreft, goed in overeenstemming met de berekende
waarden. Vrij sterk daarvan afwijkende uitkomsten werden verkregen op grond van
metingen bij 406 mjx volgens REID c.s. (10, 11). In 1953 motiveerden wij reeds, dat
metingen bij415-420m^idevoorkeur verdienen boven metingen bij406m^i.
Het is wel vast komen te staan, dat de met aceton 85% uit versgras geëxtraheerde
pigmenten hoofdzakelijk bestaan uit chlorophyl. (Bij een extractie met oxaalzuur bevattende aceton wordt hetchlorophyl omgezet inphaeophytine.) Deinmest aanwezige
chromogenen bevatten inhoofdzaak afbraakproducten van chlorophyl (phaeophytine
en andereporphyrinen.w.o.phylloerythrine). Daar in vers gras slechts kleine hoeveelheden porphyrinen, anders dan phaeophytine, voorkomen, terwijl mest veel grotere
hoeveelheden bevat van deze stoffen, en bovendien in wisselende concentraties, is het
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weluitgesloten, dat één zeer bepaalde golf- optische dichtheid/g/uter
412 m / i
lengtezalwordengevondenwaarbijdechro- ?-?f'c° denslty/wlltrs
mogenen in gras enin faeces inallegevallen
foutloos kunnenwordengemeten.Steedszal
«30 m / i
men zichtevreden moeten stellenmeteenzo
verantwoord mogelijk gekozen compromis.
Iets dergelijks werd geconstateerd door
BRISSON c.s.(2),die bij voederproeven vonden, dat de beste resultaten werden verkregen met de chromogeen-methode wanneer
men, afhankelijk van het verstrekte voer,
dechromogenen mat bij enigszins variërende golflengten.
Daar bij grazend rundvee het phaeophytine steeds het voornaamste chromogeen is,
dat in de faeces voorkomt, is hetnog mogelijk te overwegen de kleur van de extracten
van vers gras en van mest inaceton, zonder
toevoeging van oxaalzuur, te bepalen bij
422,5 mfx. Wij bepaalden ni. de absorptiespectra van een extractvan versgrasinaceton 85% vóór ennadeinwerkingvanoxaalzuur. Daarbij werd er voor gezorgd, dat in
zonder oxaalzuur
without oxalic acid
beide gevallen de verdunningen precies gemet oxaalzuur
lijk waren. De spectra bleken elkaar te snijwith oxalic acid
den bij 422,5 mjx (zie fig. 87).Hieruit volgt,
J L
J I I I I I I I
350 60 70 80 90 400 10 20 30 40 50
dat het er voor een bepaling van de kleur
m/U
van een extract bij 422,5 mfi. niet toe doet
F I G . 87
in hoeverre het chlorophyl is omgezet in
Absorptiespectra van extracten van versgras in
phaeophytine.
aceton 85 % met en zonder toevoeging van
0,03 m. oxaalzuur
Wanneer in een extract andere porphyAbsorption spectra of extracts from fresh grass
rinen phaeophytine voorkomen, zoals in
in in acetone 85 % with and without the adeen extract van mest, behoeft genoemd
dition of 0.03 m. oxalic acid
snijpunt uiteraard nietmeerpreciesbij 422,5
iriji,teliggen.Daarechterphaeophytinekwantitatief hetbelangrijkste splitsingsproduct
van chlorophyl is, dat in faeces voorkomt, achten wij hetverantwoord ook metingen
bij 422,5 mji, in het onderzoek te betrekken. Men behoeft dan geen oxaalzuur bij de
extractie toe te voegen. Bij volgende onderzoekingen zal deze mogelijkheid, waardoor
dewerkwijze wordtvereenvoudigd, nader worden bestudeerd.
The use of natural occurringplant pigments as indicatorsfor the
determination of digestibility offeed. IV
In table 92the results are given of an experiment with grazing cattle. The „chromogens" were extracted from fresh grass and from feces in acetone 85%, containing 0,03
m. oxalic acid. The concentration of „chromogens" was determined spectrophotometrically as the optical densities per gram of dry matter per litre of the total extracts
diminished with the optical densities of the chromatographically separated yellow
fractions (carotene, xanthophyll). The optical densities were determined at the maximum oftheabsorption spectrum oftheextracts.(Fresh grass415m\i,feces419m[x.)
Table 93 shows a positive correlation between the content of chlorophyll and the
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content ofcrude protein orcopper ingrass. This positive correlations decreasethe
error ofthedigestibility ofcrudeprotein and ofthequantity ofabsorbed copper, when
usingintheexperiment samples offresh grass,which arenotexactlyinagreement with
thefood eaten bythecattle.
For further experiments the possibility ofevaluating the optical densities of the
extractsat422,5mjxhasbeen considered.
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HET CHLOROPHYLGEHALTE VAN GRAS IN DE LOOP VANHET WEIDE-SEIZOEN
with summary
Mej. C. L. HARBERTS, H. J. IMMINK, W. B. DEUS
INLEIDING

In velegevallen wordt gedurendehetweide-seizoen eendalingvanhetkopergehalte
van hetbloed vanrundvee geconstateerd. Zonder daaraan een algemene geldigheidte
mogen toekennen, komt het herhaaldelijk voor, dattijdens destalperiode het kopergehalte van het bloed toeneemt en gedurende deweideperiode afneemt, ondanks eenwat
lager kopergehalte van stalvoer danvanvers gras. Eenderredenen kanzijn, dat het
basenoverschot van hetvoer opstal hoger is(4). Voorts iseen typisch verschil tussen
gras enwintervoer gelegen inhetchlorophylgehalte, datvan vers gras veel hogeris.
Het chlorophyl wordt bijdespijsvertering afgebroken totphaeophytine en andere
stoffen (porphyrinen, ziep.221),waarvan bekend is,datzij koper zeer sterk complex
kunnen binden. Wijvonden, dat b.v. het phaeophytine-Cu-complex niet wordt ontleed door H2S, NaOH ofHCl. Hetblijft uiteraard voorlopig nog zeer dubieus ofafbraakproducten vanchlorophylinfeiteietstemaken hebben metde koperhuishouding
van hetdier. Toch bracht debovenstaande gedachtengang onser toehetchlorophylgehaltevanversgrasgedurendedeweideperiode naderte bestuderen.
DE BEPALING VANCHLOROPHYL INGRAS

In 1953 (2) werd metsucces demethode volgens ARNON (1) toegepast voor debepaling van chlorophyl a,chlorophyl bendesomdaarvan invers gras. In 1954be228

paalden wij daarnaast chlorophyl (a + b) en vrij phaeophytine in gras volgens JOSLYN
en MACKINNEY(3). Daarbij pasten wij het volgendevoorschrift toe.
2 gram door een vleesmolen gemalen vers gras wordt in een mortier gewreven met 2,6 gram zand
(1 ml), een schepje C a C 0 3 (ca. 200 mg) en aceton 9 0 % . Het extract wordt telkens afgegoten in een
maatkolfje van 100ml en het residu opnieuw gewreven met aceton 9 0 % . Ten slotte wordt alles overgespoeld en met aceton 90% aangevuld tot 100 ml. Na een uur staan bij kamertemperatuur wordt
de vloeistof helder afgefiltreerd. De optische dichtheid wordt gemeten bij 557 en 535my.. Voor de berekening van de gehalten aan chlorophyl (a + b) en phaeophytine in het extract gelden de volgende
formules.
D
x 1000 mg/liter
Chlorophyl (a + b) + phaeophytine =
4,99
2,074 x D 557
D 5
- x 1000 mg/liter
Chlorophyl (a + b) =
6704~
b), kwamen zeer goed overeen met de volgens de
De waarden, gevonden voor chlorophyl (a
methode van ARNON verkregen resultaten.
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

a. Opzet vandeproeven
De onderzochte grasmonsters werden genomen op speciale veldjes van depercelen
XI en XII van de proefboerderij te Selmien. Deze veldjes XI-3 en XII-9, elk groot ±
0,2 ha, werden na elkaar beweid. Vóór de beweiding werden de monsters gras uit het
vrije veldentijdens debeweiding onder kooien genomen.
Als voorjaarsbemesting werd voor veldje XI-3 op 17 Maart gegeven 90 kg K 2 0 per
ha, voor veldje XII-9 per ha 90kg K 2 0 en 35kgP 2 0 5 . Voorts werd in April en na elke
beweiding stikstof gegeven,intotaal 200kgN per ha.
De grasmonsters werden, verpakt in goed sluitende blikken bussen, regelmatig gedurendehetseizoenperexpressenaarWageningen verzonden. Er werden van 7Mei tot
24 Sept. 1954in totaal 37 grasmonsters onderzocht op de gehalten aan chlorophyl en
ruw eiwit. Van te voren hadden we er ons van overtuigd, dat de gehalten aan chlorophyl a, chlorophyl benphaeophytine vrijwel niet veranderden tijdens het bewaren van
gras gedurende 48 uren in een gesloten blikken bus bij kamertemperatuur (zie tabel
94).
Tabel 94. De gehalten aan chlorophyl en phaeophytine (mg/g ds) in gras tijdens het bewaren in blikken bussen bij kamertemperatuur
The contents of chlorophyll andpheophytin {mgper g of dm) ingrass during storing in tins at
room temperature
Chlorophyl (a + b)
Chlorophyll (a + b)
Vers gras . .
fresh grass
Na 24 uren .
after 24 hours
Na 48uren .
after 48 hours

Phaeophytine
Pheophytin

Verhouding chl. a/chl. b
Ratio chl.ajchl. b

12,2

0,5

3,0

12,3

0,4

3,1

12,4

0,5

3,3

b. De gehalten aan chlorophyl en phaeophytine
Er bleek een vrij goed verband te bestaan tussen het gehalte aan chlorophyl (a + b)
en het gehalteaan ruw eiwit (ziefig. 88,pag.230).
De allereerste monsters zeerjong gras, weken sterk af van de overige 35 monsters,
die in fig. 88 zijn opgenomen. Het gras van 7 en 10 Mei bevatte 28,6 en 27,1% ruw
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meer.
Gevonden werd,dat
methetouderwordenvan
het gras het eiwitgehalte
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X
met
fig.88 ook het chlo2.10
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najaar.
Verband tussen de gehalten aan ruw eiwit en chlorophyl van vers gras
Deverhouding chloroRelation between the contents ofcrude protein andchlorophyll of
phyl
a/chlorophyl b varifresh grass
eerdevan 3,3tot 2,8. Een
invloed vanhet seizoen op deze verhouding konden wij niet aantonen.
Van alle monsters gras werd het gehalte aan vrij phaeophytine bepaald. Dit was
laag, variërend van 0,5 tot 1,1 mgper gram droge stof. Een invloed van het seizoen of
vanhetgroeistadium op dit gehalte werd niet gevonden.
The contents ofchlorophyll ingrass during the grazing-period
During thegrazing-period the contents of chlorophyll and pheophytin of grass were
determined spectrophotometrically accordingtothemethodsof ARNON (1) and JOSLYN
and MACKINNEY (3). A fairly good relation was found between the contents of crude
protein and chlorophyll (fig. 88). The ratio chlorophyll a/chlorophyll b varied from
3,3 to 2,8. An influence of the season upon the relation between the contents of crude
protein and chlorophyll orupon the mentioned ratio chlor, a/chlor. bcould notbe
stated. Thecontents ofpheophytininfresh grass varied from 0,5tot 1,1 mg per gof dm
and did not alterwith thegrowing stageor duringthe season.
LITERATUUR
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AANVULLEND ONDERZOEK NAAR HET BLAUWZUURGEHALTE
VAN ENKELE WITTE-KLAVERRASSEN (TRIFOLIUM REPENS L.)
with summary

Mej. C. L. HARBERTS, met medewerking van H. J. IMMINK
Volgens CORKILL (1) kan men, met betrekking tot de cyanophore eigenschappen,
witteklaver invierverschillende groepen klassificeren:
a. Planten diezowel hetcyanogèneglucosidebevatten als het geëigendeenzym, dat dit
glucoside hydrolyseert enblauwzuur vrijmaakt.
b. Planten diewelhet glucoside, doch niet het enzym bevatten.
c. Planten diewel hetenzym, doch niet het glucoside bevatten.
d. Planten dienoch het glucoside, noch het geëigendeenzym bevatten.
Planten uit groep a geven, onderzocht volgens de methode beschreven door HARBERTS c.s. (2), het potentiële blauwzuurgehalte, doch het potentiële blauwzuurgehalte
van planten uit groep b kàn hoog zijn, ofschoon dit met de gewone wijze van bepalen
niet gevonden wordt. De planten uit de groepen c en d kunnen vanzelfsprekend geen
blauwzuur afsplitsen.
Het isvan belang zekerheid tehebben, dat het bij witteklaver gevonden blauwzuurgehalte ook inderdaad het potentiële blauwzuurgehalte is, omdat de planten uit groep
b toch noggevaar voor degezondheid vanpaarden opkunnen leveren, daar blauwzuur
afsplitsend enzym aanwezig kan zijninander voerdat dedierentot zichnemen. Enkele
monsters witte klaver werden op twee wijzen onderzocht om na te gaan of het op de
gebruikelijke manier gevondenblauwzuurgehalte ookinderdaad aangeeft de maximale
hoeveelheid blauwzuur, welke uitdit materiaal vrijgemaakt kan worden.
I. Volgens degebruikelijke methodewordt het blauwzuurgehalte bepaald van:
1. eenmonster witteklaver Ametlaag gehalte
2. eenmonster witte klaver Bmet hoog gehalte
3. eenmonster bestaande uit gelijke gewichtshoeveelheden vanAenB,dus\-A-f- \ B.
Indien blijkt, dat het gehalte dat gevonden wordt voor I A + J B gelijk is aan de
daarvoor berekende waarde, dan durven wij hieruit te concluderen, dat het potentiële
blauwzuurgehalte van de witte klaver A gelijk is aan het op de gebruikelijke wijze bepaalde gehalte. Men mag nl. aannemen, dat erin het ras Bvoldoende enzym aanwezig
isvoor deblauwzuurafsplitsing van het in het monster \ A-f-| Baanwezige glucoside.
Opdezewijzewerden drierassen metlagegehalten,nl.Fries-Groningse witte klaver,
witte cultuurklaver C.B. en witte weideklaver C.B., onderzocht in combinatie met
Nieuwzeelandse witte klaver, die een hoog gehalte aan blauwzuur had. Hierbij bleek,
dat voor alle drie rassen met laag gehalte het bepaalde blauwzuurgehalte gelijk is aan
hetpotentiële gehalte.
II. Bij deze wijze van onderzoek werd gebruik gemaakt van een enzymbevattend
poeder,dat bereidwas uiteenNieuwzeelandsewitteklaver methoog blauwzuurgehalte.
Bereidingswijze enzymbevattend poeder: Verse witte klaver wordt in een vleesmolen gemalen,
waarna men de klavermoes minstens 1etmaal onder af en toe roeren laat staan. Hierdoor zal het
glucoside voor een groot deelhydrolyseren en zal het blauwzuur vervluchtigen. Hierna voegt men,
onder flink mechanisch roeren, ineens zoveel alcohol 96% toe, dat de eindconcentratie aan alcohol
± 65% bedraagt. Vrijwel al het enzym slaat dan neer (3). Vervolgens zuigt men devaste massa af,
wasteerst goeduitmet alcohol 70%, waarna mennogeen keernawast met alcohol 96%enten slotte
enkele malen met zuivere aether. Het poeder wordt in een vacuumexsiccator boven calciumchloride
gedroogd en hierna gemalen in een Peppink analysemolen.
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Om dewerkzaamheid van dit enzymbevattend poeder na te gaan, werd de volgende
proef uitgevoerd:
Nieuwzeelandse witte klaver werd gedurende 10minuten in een autoclaaf op 110°C
verhit. Het verkregen product werd daarna in tweedelen gesplitst enaan één deelwerd
het enzymbevattende poeder toegevoegd. Vervolgens werd het blauwzuurgehalte bepaald van:
A. het uitgangsmateriaal
B. hetindeautoclaaf verhitteproduct zonder toevoeging van enzymbevattend poeder
C. het in de autoclaaf verhitte product waaraan 5genzymbevattend poeder is toegevoegd per50g
D. het enzymbevattende poeder (blanco waarde)
Gevonden werd:
A. Gehalte op de droge stof
0,050%
B. Gehalte op de droge stof
0,004%
C. Gehalte op de droge stof (gecorrigeerd voor blanco) 0,022%
D. Waarde overeenkomend met
0,0008%
Uit dezecijfers blijkt, dat het bereide enzymbevattende poeder een behoorlijke activiteit bezit,dat deblanco waardelaagisendat door deautoclaafbehandeling vrijwel al
het enzym onwerkzaam geworden is.Waarschijnlijk is een deel van het glucoside ontleed; het is ook niet ondenkbaar, dat niet voldoende enzymbevattend poeder toegevoegd was.
Van enkele witte klaverrassen, die om hun laag blauwzuurgehalte bekend staan,
werd nu het gehalte bepaald, nadat aan de gemalen massa vóór het digereren 5g van
bovenbeschreven enzymbevattend poeder was toegevoegd. In geen enkel onderzocht
geval bleek het op dezewijze gevonden HCN-gehalte hoger tezijn dan het gehalte, dat
gevondenwerdvolgens degebruikelijke methode.
SAMENVATTING

Optweewijzen wordt aangetoond, dathet volgensdegebruikelijke methode bepaalde lage blauwzuurgehalte van enkele rassen witte klaver inderdaad het potentiële gehalteis.Bij een van dezemethoden wordt gebruik gemaakt van een poeder, dat glucoside splitsende eigenschappen heeft en bereid is uit witte klaver met hoog blauwzuurgehalte.
Supplementary research on the hydrocyanic acid content
of some white dover strains {Trifolium repensL .)
It is proven by two methods that the low hydrocyanic acid content of some strains
ofwhiteclover, determined in theusual way,isthepotential content indeed. In one of
these methods a powder is used having glucoside decomposing properties and being
prepared from whitecloverwith ahighhydrocyanic acid content.
LITERATUUR
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POTPROEVEN OVER DE INVLOED VAN CHLORIDE-BEVATTENDE MESTSTOFFEN
OP DE MINERALE SAMENSTELLING VAN ENGELS RAAIGRAS
with summary
W. DIJKSHOORN
I. INLEIDING

Een veeltoegepaste beschrijving van deminerale samenstelling van ruwvoeders omvat deelementen K,Na, Mg, Ca, Cl, SenP. De gehalten worden daarbij uitgedrukt in
milliaequivalentenper kgdroge stof (1,2).
De som der kationen wordt aangeduid als het basentotaal (BT), de anionensom als
het zuurtotaal (ZT).BT-ZTgeeft het basenoverschot (TA),dat naar de physiologische
bestemming van de mineralen in het dierlijk organisme wordt onderverdeeld in AA
( = K + Na - Cl- S)en EA( = Ca-f-Mg- P).Ook werkt menmet verhoudingen, zoals BT/ZT = TA' (3).
In de praxtijk kan men de gevonden minerale samenstelling volgens dit schema beschrijven (3,4,5).Zou dezeinbepaaldegevallenniet beantwoorden aandeeisen,welke
meninverband metdegezondheidstoestand van hetveewilstellen,dan kan men maatregelen overwegen, welke de samenstelling in de gewenste zin zullen veranderen. Als
zodanig verdient uiteraard de hoeveelheid en de samenstelling der toe te passen bemesting de aandacht. De invloed daarvan op de samenstelling van het gewas kan in
eerstebenadering herleid worden op:
a. eenvergroting van de opname van bestanddelen welkeinde bemesting voorkomen,
omdat erna debemestingmeer van diebestanddelen beschikbaar is;
b. eenverandering inde opname van bestanddelen, welkeniet indetoegepaste bemesting voorkomen, maar waarvan de opna.meuit de bodemvoorraad verandert onder
invloed van debemesting;
c. een vergroting van de droge-stofopbrengst, omdat bepaalde bestanddelen van de
bemesting (b.v. stikstof) in een onvoldoende mate beschikbaar waren om een maximaleopbrengst te verkrijgen.
Veranderingen indegehalten aan mineralen ten gevolgevan eenbemesting berusten
invelegevallen opeencombinatie vandeze factoren.
Past men na een oogst op de afgesneden grasmat een bemesting toe, dan bepalen
groei (droge-stofproductie) en opname (de hoeveelheid mineralen aanwezig in de
nieuw gevormde droge stof) tijdens de hierop volgende groeiperiode de samenstelling
van de eerstvolgende snede. Het gehalte geeft deverhouding aan tussen de opname en
de droge-stofproductie, welke hebben plaats gehad. Wordt de droge-stofproductie
door de bemesting niet beïnvloed, dan wordt de invloed van de bemesting op het gehalte geheel bepaald door de verandering in de opname. Om de bemestingsinvloeden
op desamenstelling van hetgewasteleren kennen, ishet dusindeeersteplaats vanbelang om de veranderingen in de opname der mineralen, welke het gevolg kunnen zijn
van eentoevoeging aan debodem, teleren kennen.
Proefondervindelijk kanmenvooriederbestanddeel afzonderlijk deopname nagaan
bij verschillende toevoegingen aan de bodem en uit het resultaat afleiden, welke vergrotingin de opname tot stand komt door detoevoegingmet eeneenheid te verhogen.
Deze laatste uitkomst kunnen we voor het hier gestelde doel beschouwen als de opneembaarheid vanhetbestanddeel uitdetoegevoegde bemesting.
In het algemeen zal de opname niet lineair met de toegevoegde hoeveelheid toenemen,maar wordt eenbeeldverkregen, zoalsditinfiguur91voor dechlooropname is
aangegeven. De opneembaarheid van een toevoeging zal dus in het algemeen kleiner
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zijn, naarmate reeds meer van dat bestanddeel in de
bodem aanwezig is. Er moet dus aangegeven worden,
bij welke bodemvoorraad de opneembaarheid isvastgesteld.
Een geschikte maatstaf voor de bodemvoorraad
wordt gevonden in het gehalte van het gewas, verkregen op de onbemeste grond. Dit geeft aan, dat in
de bodem reeds voldoende aanwezig is om bij de bestaandedroge-stofopbrengst ditgehalteterealiseren.
Practisch kan hetvaststellenvande opneembaarheid
nu vereenvoudigd worden door:

1. het traject van de toevoegingen zodanig te kiezen,
dat het waargenomen verband tussen opname en
o 1 1 1 1 1 1 1
toevoeging alslineair beschouwd kan worden;
100 200 300 400 MO600 2. de proef zodanig uit te voeren, dat het gemiddelde
gehalte van het gewas ongeveer overeenkomt met
watindepractijk alszodaniggevonden wordt.
Door voor verschillende elementen de opneembaarheid vast te stellen onder vergelijkbare omstandigheden, kan men de elementen rangschikken naar de grootte van de
opneembaarheid. Een dergelijke reeks maakt het mogelijk aan te geven van welke bestanddelen meer of minder invloed op de samenstelling teverwachten isbij bemesting.
Daar de opname gegeven wordt door het product van drogestofopbrengst en gehalte,
kan de opneembaarheid vanenigebestanddelen onderling rechtstreeksaandegehalten
vergeleken worden, wanneer debemesting de droge-stofopbrengst niet beïnvloedt. Dit
was het gevalbij deeerder bestudeerde opname van koper encobalt (6).Beïnvloedt de
toevoeging deopbrengst wel,dan ishet beter deopname als uitgangspunt tenemen.
Als voorbeeld geven wein figuur 89 het resultaat weer van een proef met een variërende stikstofbemesting (ammoniumnitraat) en een constante kali- en phosphaatbemesting. Daar deuit deopbrengst en het gehalte berekende stikstofopname met debemesting sterk toeneemt, volgt hieruit een grote opneembaarheid van destikstof. De invloed van de bemesting op het gehalte doet zich aanvankelijk in negatieve zin gelden,
omdat de toegenomen stikstofopname het deplant mogelijk maakt, meer droge stofte
produceren. Eerst bij hogere stikstoftoevoegingen, waarbij de opbrengstvermeerdering
afneemt, stijgt het stikstofgehalte van het gewas. Zoals door Lehr (7) inzijn overzicht
wordt vermeld, isdit verschijnsel bij granen meermalen vastgesteld.
Tevens blijkt in figuur 89 de invloed van de droge-stofopbrengst op het gehalte van
kali en phosphaat. Hoewel de toename in opbrengst een verhoging in de opname van
deze elementen tot stand brengt, is deze onvoldoende om het gehalte op hetzelfde
niveau te handhaven.
10
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2. DOEL EN WERKWIJZE

De grote variatieinchloorgehalte van het gewas,welkemen in de practijk kan vaststellen, wijst reeds op een grote opneembaarheid van het chloride. Daar het chloor
tevens een belangrijk aandeel van het zuurtotaal kan vertegenwoordigen, kan een
grote invloed van chloride-bevattende meststoffen op het basenoverschot van het geproduceerde gras gevonden worden, in het bijzonder op gronden, waar het gewas een
laagchloorgehalte vertoont.
Om deinvloed van het chloridete leren kennen, hebben wij,uitgaande van de in de
inleiding aangegeven richtlijnen, een aantal potproeven verricht, waarbij het chloride
als mengselvan kalium- en natriumchloride, ongeveer overeenkomende met 40% kalizout, aan de bodem werd toegevoegd. De gevolgde werkwijze verschilde niet van die,
welke werd toegepast bij het onderzoek naar de opname van koper en cobalt (6). Als
uitgangsmateriaal dienden goed ontwikkelde planten, opgekweekt uit zaad, afkomstig
van eenveredelingsbedrijf (Engels raaigrasweidetype) en door scheuren vermeerderd.
Drie dagen na het beplanten van depotten werden deplanten 3cm bovende grond afgeknipt en na de groeiperiode, meestal vier weken, werd door afknippen op dezelfde
hoogte het tijdens de proef gevormde materiaal verzameld, gedroogd bij 105°C en
onderzocht. Uit de droge-stofopbrengst en het gehalte kan de opnamen, welke heeft
plaats gehad, worden berekend. De grondvulling van de potten geschiedde op basis
van 5kg droge grond (gedroogd bij 105°C) .Het gewicht van de potten werd zodanig
aangehouden, dat de vochttoestand overeenkwam met een pF van 1,8-2,0, wat naar
onze ervaringen in overeenstemming is met de optimale vochttoestand. De benodigde
hoeveelheid water werdvan tevorenmeteen kwiktensimeter vastgesteld.
Daar de kalizouten als chloride en als sulfaat in de handel voorkomen, werd de opneembaarheid van deze ionen vergeleken in watercultures met verschillende mengverhoudingen in de voedingsvloeistoffen. De hier onderzochte opname heeft dus steeds
betrekking op het nieuw gevormde bovengrondse materiaal, dat het geproduceerde
gras vertegenwoordigt. Een verandering in de opname door de wortels, welke geen
aanleiding geeft tot meetbare veranderingen in de onderzochte bovengrondse delen,
valt buiten de waarnemingen. Het is gewenst dit naar voren te brengen, omdat veel
waarnemingen over deopname verricht worden, door deverliezen indevoedingsvloeistof na te gaan, waarbij dus van een opname wordt gesproken, zodra een bestanddeel
inmeetbare hoeveelheden aan dewortelwand isvastgelegd ofdezegepasseerd is.
In het volgende bespreken weeerst de resultaten van de proeven met voedingsvloeistoffen, waarbij de opneembaarheid van het chloride vergeleken is met die van een
moeilijker opneembaar anion, het sulfaat. Daarna wordt de grote opneembaarheid
van het chloride uit een bemesting op chloride-arme zandgrond aangetoond en ten
slotte worden de resultaten besproken van twee uitgebreidere bemestingsproeven met
stikstof en kalium als nitraat, chloride of sulfaat, waarbij de invloed van het chloride
van de bemesting, zowel bij lager als bij hoger chlorideniveau in de bodem, op de
minerale samenstelling van het gewaswordt gedemonstreerd. Ten slottevermelden we
nog, dat alle toevoegingen geschiedden in devorm van p.a. laboratorium chemicaliën;
erwerden dus geenhandelsmeststoffen gebruikt.
3. DE OPNAME VAN CHLORIDE EN VAN SULFAAT UIT OPLOSSINGEN

Voor ieder der proeven werd een reeks voedingsoplossingen bereid, waarvan de
samenstelling isaangegeven intabel95,pag.236.
De vloeistoffen van één proef verschilden onderling dus alleen in de verhouding,
waarinchlorideensulfaat voorkwamen. Deplantenwerdeningeperforeerd hardboard
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Tabel 95. Samenstelling dervoedingsvlceistoffen in maeq./l van de sulfaat-chloride vervangingsproef
Composition of the nutrient solutions used in the sulfate-chloride substitution experiments in
meq.jl
Proef
Experiment

maequivalent perliter mequivalent per litre

so4

K

Na

Ca

Mg

Cl

H 2 P0 4

NO s

A

6
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2

0
1
2
3
4
5

7
6
5
4
3
2

10
10
10
10
10
10

B

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

1
1
1
1
1
1

4,33
3,66
3,00
2,33
1,67
1,00

0,00
0,67
1,33
2,00
2,66
3,33

6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

vastgezet endewortelsopeengestandariseerdewijzeinstromend leidingwater schoongespoeld. Daarna werden de planten op 6cm boven de stengelbasis afgeknipt en op
glazen bakken geplaatst, welke6 litervandebovengenoemde voedingsoplossingenbevatten.
Gedurende de groeiperiode werden de vloeistoffen dagelijks op een volume van 6
liter teruggebracht metgedestilleerd water. Navier weken werden deplanten op6 cm
boven destengelbasis afgeknipt enhetverkregen materiaal gedroogd en geanalyseerd.
De opbrengst bedroeg omstreeks 10gdroge stof enwerd door desamenstelling vande
vloeistof niet beïnvloed.
Voor hetnagaan vandeverhoudingvandeopneembaarheid vanhetchlorideenvan
het sulfaat kunnen wedusuitgaanvandegevonden gehalteninhetgewas.
Tabel 96. Correlatie tussen de gevonden gehalten in het gewas en de aanvangsconcentratie van het
chloride in de voedingsvloeistof, bijde sulfaat-chloride vervangingsproef. Regressie (b y x ):
gehalte van het gewas in maeq./kg droge stof t.o.v. het chloridegehalte der voedingsvloeistof in maeq./l
Coefficients of correlation (r) and of regression (byx) Cl and S content in mequivalents per
kg of dry matter produced on initial Cl content in mequivalents per I of nutrient solution.
Sulfate-chloride substitution experiment
Proef

Experiment

A
B

Bestanddeel Component

Cl
S
Cl
S

r

±0,96
-0,87
±0,98
-0,96

±0,04
±0,11
±0,10
±0,14

byx
±85,3
-35,3
±87,2
-38,4

De berekende regressie vanhet gehalte inhet gewas ten opzichte vanhet chloridegehalte in devloeistof (byx) is aangegeven in tabel 96,terwijl de waarnemingen zijn
ondergebracht infiguur 90.
In deze proeven had dus eenvervanging van 1maeq. van hetper liter aanwezige
sulfaat door chloride tot gevolg, dathet chloorgehalte vanhet gewas toenam met85
tot 87 maeq./kg droge stof, terwijl het sulfaatgehalte afnam met35tot 38 maeq./kg
droge stof.
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De opneembaarheden van dezebestanddelen verhouden zich dus als de aangegeven
regressiewaarden. De opneembaarheid van het chloride was onder de aangegeven
proefomstandigheden meer dan tweemaalzogroot alsdievan het sulfaat.
4. DE OPNAME VAN CHLORIDE UIT EEN CHLORIDEBEMESTING OP ZANDGROND

In figuur 91 is het resultaat weergegeven van de invloedvaneenchloridebemesting alsmengselvankaliumen natriumchloride, toegepast opeenzandgrond welke
zonder een chloridetoevoeging eengewasopleverdemet
een laagchloorgehalte vanomstreeks 0,2 %.
In de bovenste figuur is het Cl-gehalte in procenten
vandedrogestofaangegevenalsfunctie vandechloridebemesting inmgClper pot.
De opbrengst werd in deze proef door de bemesting
met het chloridemengsel niet beïnvloed. De opname
kan dus berekend worden door de gevonden gehalten
te vermenigvuldigen met de gemiddelde opbrengst.
Daar in verband hiermede de opname een overeenkomstige afhankelijkheid van de toevoeging vertoont,
hebben wedezeniet afzonderlijk aangegeven.
In hetlagerebemestingstraject namhet chloorgehalte
van het gewas vrijwel lineair toe metdegroottevan de
toevoegingenhetzelfdegeldtdusvoordeopname.Boven
de 300-400mgper pot werddezetoenameveelgeringer.
Welkeopneembaarheid vanhetchlorideuit het resul-
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taat van dezeproef kan worden afgeleid, hangt geheelafvan het punt van de opnamekromme, waar we de opneembaarheid op betrekken. De opneembaarheid van iedere
volgende toevoeging hangt dus afvan het reedsbestaande bemestingsniveau.
Zoals in de inleiding reeds werd vermeld, kan het bemestingsniveau waarop de opneembaarheid wordt betrokken, op een voor ons doel geschikte wijze worden aangegeven door het chloorgehalte van het gewas.Het resultaat van fig.91geeft dus aan, dat
de opneembaarheid van het chloride uit een bemesting veel groter is wanneer het gehalte van het gewas beneden de 2 % Cl ligt. Is reeds zoveel chloride beschikbaar, dat
het CI-gehalte van het gewasgroter isdan 2%, dan isde opneembaarheid van een toevoegingveel geringer.
Het verloop van het chloorgehalte van het gewas en het zuurtotaal in maequivalenten per kg droge stof is op overeenkomstige wijze voorgesteld in de onderste helft
van figuur 91.Over het gehele bemestingstraject nam het chloorgehalte van het gewas
toe met 650maequivalenten per kgdroge stof, terwijl het zuurtotaal eentoename vertoondevan 550 m.aequivalenten.
Deietsgeringeretoename vanhetzuurtotaalvondzijn oorzaakineenmet toenemend
chloorgehalte afnemend sulfaat en phosphaatgehalte. De opname daarvan werd bij
toenemende chlorideopname verlaagd.
Tabel 97. Verband tussen sulfaat- en phosphaatgehalte en chloorgehalte in de droge stof van het
gewas van de chloridebemestingsproef op zandgrond
Correlation between sulfate and phosphate content and chlorine content of the dry matter
produced in the chloridefertilization experiment. Coefficient of regression (byx) of sulfate (S)
and phosphate (P) content in mequivalents per kg of dry matter procuced on chlorine content
H
in mequivalents per kg of dry matter produced
P significance

Bestanddeel Component

S
P

I

-0,94-1:0,05
- 0,62 it 0,28

0,01
0,1

I

by>

-0,11
-0,06

Het gevonden verband tussen sulfaat- en phosphaatgehalte enerzijds en chloorgehalteanderzijds isaangegeven intabel97.DeP-waardegeeft de waarschijnlijkheid, dat
het gevonden verband toevallig is. De berekende regressie geeft aan, dateen stijging
van het chloorgehalte met 1 maeq. gepaard gingmet een daling van het sulfaatgehalte
met 0,11 maeq. en van het phosphaatgehalte (3-waardig) met 0,06. Per maequivalent
chloor kon dus een stijging vanhet zuurtotaal tot stand komen van0,83 maequivalenten, zodat de toename in chloorgehalte het zuurtotaal voor 83% additief kon beïnvloeden.
Het gevonden verband tussen chloridegehalte en zuurtotaal en de hier toegepaste
chloridebemesting kwam dus tot stand door de sterke toename in de chlorideopname
eneendaarmeegepaard gaandegeringeafname indeopnamevansulfaat enphosphaat.
Deinvloed isdusterugtebrengen opdeindeinleidingonderaenb genoemde factoren.
5. BEMESTINGSPROEVEN MET STIKSTOFEN METKALIUM ALSNITRAAT ALSCHLORIDE ENALS
SULFAAT

We hebben in twee proeven nagegaan de invloed van de toepassing van chloridebevattende meststoffen op het totale beeld van de minerale samenstelling van het gewas, waarbij een bemestingsreeks met stikstof en kalium in verschillende vormen, met
enzonder chloride, werd toegepast.
Een bemesting met kaliumnitraat werd vergeleken met dezelfde stikstofbemesting,
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FIG, 92. Bemestingsproef met N en K op een zandgrond
van matig chloride gehalte. Toepassing als kaliumnitraat en in de vorm van andere stikstofzouten met de aequivalente hoeveelheid kalium
als mengsel van KCl en NaCI, overeenkomende
met 40 % K a O
Nitrogen-potassium fertilization experiment on a
sandy soil of moderate chloride content. Left series: application of potassium nitrate. Other series:
application of N as the nitrogen salts recorded at
the top of the graphs plus K on the N equivalent
basis as a mixture of KCl and NaCI corresponding to 40 % K.fl
Mineral composition of the first cut expressed in
the abbreviations proposed by BROUWER (1,2)

BT = K + N a+Mg+Ca TA = BT- ZT
ZT = C l + S + P
AA= K + N a - C l - S
E A = Mg+ C a - P
TA' = BT/ZT
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FIG. 93. Minerale samenstelling van het
gewas in een bemestingsproef
met N en K. op een komklei
met hoger chloridegehalte. K
als chloridenmengsel en als
kaliumsulfaat
Nitrogen-potassium
fertilization experiment on a basin clay
soil of higher initial chloride
content. Left series: applied as
potassium nitrate. Other series:
N applied as indicated at the
top of the graphs plus the N
equivalent amounts of potassium as the chloride mixture
or as potassium sulfate as recorded. The data are plotted
against the quantity of nitrogen
supplied in mg N per pot

All terms in mequivalents per kg of dry matter
produced, P is regarded as trivalent

gebruik makende van andere stikstofzouten, welkebij dedesbetreffende grafteken van
figuur 92en93zijn aangegeven.Dekaliumtoevoegingwerdinhetlaatstegevalzodanig
afgemeten, dat per atoom N eveneens één atoom K in debemesting voorkwam en bestond uit een oplossing van kaliumchloride en natriumchloride, overeenkomende met
40delen KaOop 100delenNaCI + KCl,terwijl inééngevalgebruik werdgemaakt van
kaliumsulfaat. In deze gevallen bevatte de bemesting dus nevenbestanddelen in de
kaliumbemesting en in sommige der gebruikte stikstofzouten, welke naar gelang van
deopneembaarheid huninvloed kondendoengelden.Deproevenvertoonden, mede in
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verband metdeonderling sterk verschillende bodemtypen, bijzonderheden welke hier
echter onbesproken blijven.
Wij bepalen onstothetnagaan vandeinvloed vanhetchloride, terwijl wij volstaan
met deresultaten grafisch aantegeven indefiguren92en93, gebruik makendevande
door BROUWERingevoerdeuitdrukkingen voordebeschrijving van deminerale samenstelling (zie inleiding). Deproef waaropfig.92betrekking heeft, werd uitgevoerdmet
een zandgrond, welke zonder chloridebemesting een gewas opleverde van omstreeks
1%Clindedrogestof.Uithetgeenindevorigeparagraaf tenaanzien vandeopneembaarheid bijverschillend bemestingsniveau werd opgemerkt (vgl.fig.91)konverwacht
worden,dathetchlorideeengroteopneembaarheid zou vertonen.
De stikstofbemestinggafeen toenameindroge-stofopbrengst eneenstijging vanhet
ruw-eiwitgehalte van 12%tot omstreeks 18%vandedroge stof bij een groeiperiode
van vier weken.
Voor deproefvanfig.93werdgebruikgemaakt van eenkalifixerende komklei. Deze
grond bevatte eenaanmerkelijke hoeveelheid chloride, hetgeen tot uiting kwam inhet
chloorgehalte van het gewas, afkomstig vande onbemeste potten. Dit bedroeg omstreeks2,5% Clindedroge stof. Opgrond vanhetvoorgaande konverwacht worden,
dat de opneembaarheid vanhet chloride uit de bemesting aanmerkelijk geringer zou
zijn. Destikstofbemesting hadeenopbrengstvermeerdering tot gevolg eneen stijging
van het ruw-eiwitgehalte van 14 tot ongeveer 19% van de droge stof, bij een groeiperiodevanvierweken.
De uitde gevonden gehalten berekende uitdrukkingen vande minerale samenstellingzijn indefigurenvoorgesteld alsfunctie vandehoeveelheid gegeven stikstof inmg
per pot. Uitgaande van 1 ha = 106kggrondzoudebemesting, uitgedrukt inkgNper
haaangegevenworden door 1 / 5vandezehoeveelheden.Inverband methet bovenstaande bemestingsschema ontving dushet nulobject inhet geheel geen bemesting, terwijl
alle bemestingsbestanddelen, voorzover in de betrokken gevallen aanwezig, in hoeveelheden gegeven werden die evenredig metde stikstofgift toenemen en in een verhouding, bepaald door deaandestikstof aequivalente kaligift. Opdezandgrond van
matigchloridegehalte (fig. 92)washetzuurtotaal (ZT)zonder bemesting ongeveer700
tot 800 maequivalenten per kg droge stof. De bemesting met kali en stikstof, welke
geenchloride bevatte (KN0 3 ), bracht indegrootte vanhetzuurtotaal weinigverandering. Het basentotaal (BT)nameenweinig toedoor dekaliumbemesting; het gevolg
waseentoenamevan hetbasenoverschot (TA),dieinhoofdzaak terugtevinden wasin
de AA,dusK + Na- Cl- S.Ookdekation/anionverhouding (TA') nameen weinig
toe.Bijdeanderestikstofzouten metkaliumalschloridewerdeenaanzienlijke toename
van hetzuurtotaal (ZT) aangetroffen, demetdestikstof en kali toenemende chloridegift bewerkte eenstijging vanhet zuurtotaal van800tot ruim 1400. In verband hiermedenamhetbasenoverschot (TA) sterk af, hoewel deindebemesting voorkomende
kationen gezamenlijk eenwatgrotere toenamevanhetbasentotaal (BT) veroorzaakten
dankaliumalleentotstand bracht bijde kaliumnitraatbemesting.
Deinvloed vanhetvoorkomen vanhetchlorideindebemesting kwam ooksterktot
uiting in de base-zuurverhouding (TA'), welke onder invloed daarvan een daling te
ziengafvan 1,8naar 1,2.Bijdetoegepastebemestingstypentraddusdeinvloed vanhet
chloride zosterk naar voren, datdeandere verschillen, veroorzaakt door deaardvan
debemesting,onbetekenend lijken.
Opdekomkleivanhoger chloridegehalte (fig. 93)was hetzuurtotaal (ZT)zonderde
bemesting reeds hoger (1100tot 1200maeq.)enin verband daarmede het basenoverschot (TA) kleinerdaninhetvorigegeval.Methettypegrond hing samen,datvanhet
basenoverschot het gedeelteAA(K -f- Na- Cl- S)veel kleiner wasdanhet gedeelte
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EA (Ca + Mg- P), terwijl dit laatste viermaal hoger wasdandeEAvandeproef op
zandgrond. Door de moeilijke kaliumopname werd in de kationenopname voorzien
door een grotere opname van in hoofdzaak calcium, waardoor de EA groter uitviel.
Het basentotaal was niet lager dan op de zandgrond van de voorgaande proef. Het
zuurtotaal (ZT)nam onder invloed van de kaliumnitraatbemesting af, hetgeen toegeschreven moet worden aan de verhoging in opbrengst. Daar de daling van het zuurtotaal veroorzaakt werd door een afname van het chloor-, sulfaat- en phosphaatgehalte,terwijl degehalten derkationen ongeveer gelijk bleven, bracht diteenzekere stijgingvandebasenoverschotten (TA,AAenEA)metzichmede.Dezeveranderinginde
minerale samenstelling hield dus verband met de toename in de droge-stofopbrengst
door destikstofbemesting(factor cvandeindeinleidinggenoemde factoren).
De bemesting met ammoniumnitraat en kaliumsulfaat gaf resultaten, welke in
hoofdzaak overeenstemden metdievan dekaliumnitraatbemesting, slechts bleef hier
het sulfaatgehalte bijdestijgende droge-stofopbrengst ongeveer gelijk, zodat dedaling
van hetzuurtotaal hierminder uitgesproken wasdangevondenwerd bij kaliumnitraat.
Er wasduseengeringeinvloed vanhetsulfaat merkbaar. Deinvloed vanhet chloride
wasechter duidelijker, hoewel zoals boven reedswerd opgemerkt, de opneembaarheid
van hetchloride uit de bemesting aanmerkelijk minder was, omdat degrond blijkens
het chloorgehalte vanhetgewas der onbemeste potten reeds veelchloride bevatte. De
invloed vanhetchloridevan debemesting uittezichhier danookhoofdzakelijk inhet
achterwege blijven vandeafname vanhetzuurtotaal onder invloed vandetoenamein
deopbrengst bijtoenemende bemesting.
Wij komen inditverband nogeven terug opfig.91,welke hetchloorgehalte vanhet
gewas aangeeft als functie vande chloride-toevoeging aande daarbij gebruikte chloride-arme zandgrond. Daar de bemesting de opbrengst in dit geval niet beïnvloedde,
kon decurvevoordeopnamehieruitdusverkregenworden door degevonden gehalten
tevermenigvuldigen metdegemiddelde opbrengst. Decurvevoor deopname heeft dus
eenovereenkomstig verloop.
Bij dehier besproken proef was het chloorgehalte vanhet gewas vandeonbemeste
potten 2,5%vandedroge stof. Wijbevonden onsdusreedsopeenchlorideniveau, dat
in hetvlakke deelvandeopnamecurve lageneenvolgende toevoeging vertoondeeen
geringe opneembaarheid. Door de stikstofbemesting zonder chloride, dus gebruik
makende van kaliumnitraat of ammonium-nitraat-kaliumsulfaat, daalde het chloorgehalte, omdat er meer droge stof werd geproduceerd. In de opnamecurve van het
chlorideverschuift dusinfeite hetuitgangspunt naar links,dusnaar hetsteileregebied
van decurve en wordt dus de opneembaarheid van het chloride uit een toegevoegde
bemestinggroter. Inverband hiermedewerdbijdechloride-bevattende bemestinggeen
verhoging vanhetzuurtotaal aangetroffen tenopzichtevanhetonbemeste object.Wel
bleef de daling vanhet zuurtotaal, welke samenhangt metdevermeerdering in drogestofopbrengst door de stikstof en kalibemesting zonder chloride achterwege, wanneer
dezebemestingtevenschloridebevatte.
6. BESPREKING VANDE RESULTATEN

De keuze van afgesneden planten als uitgangsmateriaal geeft naar onze indruk de
bestebenaderingvandegangvanzaken bijhetgrasland, waarmen debemestingopde
bestaande vegetatie nahetwinnen vaneen snede aanbrengt. In onze proeven is echter
van eenbestaande zode geen sprake, daar eengeroerde grond wordt gebruikt, terwijl
tijdensdeproef een sterkewortelgroei plaats heeft.
Het tegebruiken plantenmateriaal moet homogeen van samenstelling zijn endebeplanting moet zodanig worden uitgevoerd, dat gelijk bemeste objecten zoweinig mo241

gelijk in opbrengst verschillen. Na de proef moeten de cultuurpotten goed zijn doorworteld, opdat het aangeboden bodemvolume geheel wordt benut. In de hier besprokenproeven werd aan debovengestelde eisenten aanzien van homogene beplanting en
goede wortelgroei redelijk voldaan. De opname door het tijdens de proef gevormde
materiaal heeft plaats uit debodem en uit het bij het begin van de proef aanwezige afgeknipte gewas. Deze opname en de groei bepalen de samenstelling van de verkregen
snede.Voor eeninterpretatievanbemestingsinvloeden opdezesamenstellingkandeopneembaarheid, zoalsdezeindeinleidingwerd geformuleerd, alsuitgangspunt dienen.
Van de in kalimeststoffen voorkomende bestanddelen chloride en sulfaat is de belangrijk grotereopneembaarheid vanhetchlorideduidelijk gebleken(paragraaf 3en4).
Het algemene beeld van de invloed van chloride op de minerale samenstelling is met
dezegrote opneembaarheid in overeenstemming (paragraaf 5),terwijl het kleiner wordenvan dezeinvloed bij hoger bemestingsniveau in overeenstemming ismet de gevondenafhankelijkheid van deopnameendetoevoeging(fig.91).
De in paragraaf 3uit deproeven met voedingsvloeistoffen afgeleide verhouding der
opneembaarheden van chloride en sulfaat geldt slechts voor de daar aangegeven
proefomstandigheden. Een dergelijk experiment zal steeds een uitkomst geven, welke
ondermeerbepaaldwordtdoordeaangebodenhoeveelheidende droge-stofproductie.
Het element met de grootste opneembaarheid wordt in de grootste mate aan de vloeistof onttrokken. Zou een dergelijke proef dus herhaald worden met de dubbele hoeveelheid cultuurvloeistof, dan zou bij eenzelfde droge-stofproductie de gevonden verhouding in de opneembaarheden groter kunnen zijn. Verwacht kan echter worden,
dat de volgorde naar degrootte der opneembaarheid niet verandert.
Een andere vraag is, of ook omstandigheden denkbaar zijn, waaronder het sulfaat
zichalseen goed opneembaar bestanddeel voordoet. Dit laatste iszeker te verwachten
wanneer het aanbod van sulfaat zo gering is, dat de opbrengst hiervan afhankelijk
wordt. Bij iedere volgende sulfaattoevoeging zal dan behalve het gehalte ook de opbrengst toenemen, zodat de opname snel groter wordt. Het sulfaat zal zich dan, wanneer men uitgaat van de in de inleiding gegeven formulering van de opneembaarheid,
alseengoed opneembaar bestanddeel voordoen.
Hetismogelijk, tot eenruweschattingtekomen van het sulfaatgehalte vande droge
stof van het gewas, dat samen zal gaan met de sulfaat-deficiënte toestand. Veronderstellen we, dat het graseiwit 1 % S bevat en dat alle opgenomen sulfaat in het eiwit
organisch gebonden is,dan zaleendrogestofmet 15% eiwit0,45% S0 4 bevatten. Een
sulfaatgehalte beneden 0,45% zou dan eenaanwijzing kunnen zijn, dat bij de bestaande drogestofopbrengst de sulfaat-bemestingstoestand onvoldoende is.In verband met
de grotevariatie in het eiwitgehaltewelke op kan treden, ishet echter moeilijk op deze
gronden eenminimum sulfaatgehalte alsalgemenevoorwaarde aan te geven. Wel lijkt
het aannemelijk te veronderstellen, dat een sulfaatgehalte van 0,5 tot 1 % S0 4 in de
meestegevallen aangeeft, dat het sulfaat involdoendematebeschikbaar is.
Uit hetgeen in het voorgaande iswaargenomen over de chloride- en sulfaatopname,
kunnen we aangeven, bij welke bemestingstoestanden een meer of minder grote invloedopdemineralesamenstellingteverwachtenisvaneenbemesting.
Bevat het gewas reeds meer dan 0,5 tot 1 % S0 4in de droge stof, dan zal eenbemestingmetchlorideofmetsulfaat niettoteenverschilinopbrengstleiden.De verandering
in de samenstelling van het gewas zal dan geheelworden bepaald door het verschil in
deopneembaarheid vandeze bemestingen.
De opneembaarheid van het sulfaat zal in het algemeen gering zijn, zodat de invloed
van een sulfaatbemesting opde samenstelling zichten hoogste kan uiten ineen geringe
toename van het zuurtotaal en een geringe verlaging van het basenoverschot. De opneembaarheid van het chloride zal groot zijn, wanneer het gewas zonder de chloride242

bemesting eenlagerchloorgehalte vertoont. Ishetchloorgehalte inditgevalreeds meer
dan 2tot 2,5% van de droge stof, dan zal de invloed van een chloridebemesting aanmerkelijk geringer zijn.
Pot experiments on the influence of chloridecontaining fertilizers
on the mineral composition ofperennial rye grass
The application of fertilizers on grassland generally occurs after grazing or mowing.
The use of full grown grass plants in our experiments, which were cut off three days
after plantingintheprepared soils,seemsjustified bythesepracticalconditions.Asubsequent growing period of four weekswas generally maintained, after which the plant
material produced wascollected bycutting at theinitiallevel.
If in a series of nutrient solutions sulfate was replaced by chloride in increasing
amounts (table 95), it was observed that the increase in chlorine content of the dry
matter produced was more than two times larger than the decrease in sulfate content
(table 96,figure90). Sincethe amount of dry matter produced remained the same, the
sameratio holds for theuptake duringthetimeofthe experiment.
A large uptake of chloride applied to a sandy soil of lowinitialchloridecontentwas
observed (figure 91).A small decrease in sulfate and phosphate content at higher chlorine levels had comparatively little effect on the large increase observed in the anion
content (ZT) at higher chloride fertilization levels(table97).
The large uptake of chloride from chloride containing fertilizers may cause marked
alterations inthecation anion relationships ofthedrymatter produced.
In figure 92theresults arerecorded of a potassiumnitrogen fertilization experiment.
In the first series both nutrients were applied as potassium nitrate. The other series
wereprepared usingthenitrogen saltsindicated at thetop ofthegraphsand potassium
on aN equivalent basis asamixtureof KCl andNaClcorresponding to 40% K 2 0.
The mineral composition of the dry matter produced has been expressed in the abbreviations proposed by Brouwer (1, 2),an explanation ofwhich isgivenin the legend
below figure 92.It should be noted, that in all series including the application ofchloride the cation anion ratio (TA') and difference (TA) were considerably lowered at
higher fertilization levels. A similar experiment on a basin clay soil of higher initial
chloride status (figure 93) showed a far less striking influence of the application of
chloride, since the curves are flattened by the higher initial chlorine content of the
plants. The information obtained indicates that the application of chloride containing
fertilizers may cause a marked decrease in the cation anion ratio in the minerals of
grass. Sinceat higher chloridelevelsalimitintheamount ofuptake ofchloride occurs,
theeffect ofchloridefertilization onmineralcomposition ismuchlessmarked at higher
initial chloridelevels.
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A F D E L I N G D R O O G T E C H N I S C H LABORATORIUM
HET DROGEN VAN LANDBOUWPRODUCTEN IN DE SCHUUR
with summary
J. KREYGER
KORTE INHOUD

De voor- en nadelen van het schuurdrogenvan landbouwproducten worden belicht.
Nagegaan wordt wat de consequenties zijn van het aanvangsvochtgehalte van verschillende te drogen gewassen met betrekking tot het brandstofverbruik. Cijfers worden gegeven aangaande dedroogkosten, waarbij van verschillende aannamen is uitgegaan. Ook worden gegevens verstrekt, die van nut zijn voor de dimensionnering van
installaties. Dezegegevenszijn verkregen opgrond van eengroot aantal droogproeven
met verschillende producten.
INLEIDING

Landbouwproducten, die niet in verse toestand verwerkt, vervoederd of geconsumeerd worden, moeten bewaarbaar zijn. De houdbare toestand wordt voornamelijk
gekenmerkt door eenbepaald vochtgehalte, dat inevenwicht ismet eenatmosfeer van
± 70-75% relatievevochtigheid (bij denormale opslagtemperatuur).
Een dergelijk vochtgehalte ligt in zeer veelgevallen aanzienlijk lager dan dat, waarmede de producten worden geoogst. Tussen oogsten en opslaan moet er dan een droging plaatsvinden. Deze droging zal zich in het algemeen voor het grootste deel in de
natuur voltrekken (op het veld). Een geheel kunstmatige droging behoort tot de uitzonderingen, doch komt voor, bijvoorbeeld bij gras drogen of bij het drogen van gecombined graan. Een gedeeltelijk kunstmatige droging vindt vaak plaats bij verschillende granen, zaden en peulvruchten. Vooraf moeten deze gewassen dan in de natuur
tot dedorsbare toestand gedroogd engedorst worden.
Nu levert het drogen op het veld in een klimaat, zoals in ons land omstreeks de
oogsttijd heerst, vaak moeilijkheden op omdat het weer dan veelal wisselvallig en
vochtig is. Allerlei maatregelen, zoals ruiteren, hokken etc, kunnen vaak niet voldoende verhelpen, dat achteruitgang in kwaliteit optreedt of dat de producten onvoldoendedroog worden.
Het vóórdrogen (bedoeld wordt het drogen op het veld tot een vochtgehalte van
40-60%) gaat vaak wel vrij vlot. Bij granen gebeurt dit al vóór het oogsten. Daarbij
wordt dan de helft tot driekwart van het teveel aan vocht door de zon en de wind verwijderd. De grote moeilijkheid komt voornamelijk bij het nadrogen van verschillende
geoogste gewassen, b.v. van 40-60% vocht tot b.v. rt 15%- Bij het drogen over dit
traject moet slechts één kwart tot dehelft van het oorspronkelijk teveelaan vocht verdamptworden(somsnogminder).Ditnadrogen duurt veellangerdanhetvoordrogen;
naarmate het vochtgehalte daalt, staat het gewas moeilijker vocht af. Bij het nadrogen
weegthetweerrisico daarom bijzonder zwaar.
Het isdan ook begrijpelijk, dat men zichheeft afgevraagd of het mogelijk en lonend
is, omdedroging over ditnadroogtraject kunstmatig tedoen verlopen en hierdoor een
groot deel van het bedoelde risico weg te nemen. Het is eveneens duidelijk, dat dit
kunstmatignadrogen bij voorkeur ophet bedrijf moetgeschieden, althans grotendeels.
Vele gewassen kunnen immers vóór dit nadrogen nog niet gedorst worden; alleen al
omdezeredenzouhet drogen door derden bezwaarlijk gaan.Andere gewassen moeten
ingedroogdetoestand opheteigenbedrijf vervoederd worden (b.v.hooi).Weer andere
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gewassen, b.v. granen, die gemaaidorst zijn, moeten soms onmiddellijk na het dorsen
worden gedroogd.
Wil een kunstmatige droogmethode op het bedrijf kans van slagen hebben, dan zal
zeeenvoudig en universeel moeten zijn. Om dezereden ishet zgn. drogen in de schuur
sterk in de belangstelling gekomen. Het Droogtechnisch Laboratorium heeft zich,
vooral in het kader van de programma's van de betrokken T.N.O.-commissies, de
laatstejaren tamelijk intensief metdezedroogwijze beziggehouden.
Het vraagstuk heeft veleaspecten (detechniek, dekwaliteit van deproducten, debedrijfsvoering, de economie) en verkeert dan ook nog in het experimentele stadium.
Voor de uiteindelijke oplossing zullenverschillendeinstanties dienen samen te werken.
In het navolgende zal in het kort worden vermeld welke resultaten tot nu toe bij de
verschillende proefnemingen zijn verkregen.
DE WERKWIJZE

Deze komt hierop neer, dat men het te drogen product in eenlaag van gelijkmatige
diktein een droogruimte spreidt en dwars door dezelaag, van onder naar boven, lucht
laat stromen met een bepaald drogend vermogen. Het gaat dus om een eenvoudige
eestdroging, waaraan in principe niets nieuws is en waaraan, technologisch bezien,
allerleibezwaren kleven. Intussen zijnjuist deeenvoud enhetfeit dat velegewassen op
deze wijze gedroogd kunnen worden de factoren, die de methode desondanks aantrekkelijk maken.
Wil een dergelijke werkwijze succes hebben, dan zal aan verschillende eisen moeten
worden voldaan. De kwaliteitvanhet gewasmagnietteveellijden, dedrogingmoet zo
gelijkmatig mogelijk zijn.
Nu verloopt een eestdroging ongelijkmatiger naarmate delaag dikker, de luchtsnelheid kleiner en het drogend vermogen van de lucht groter is. Bij schuurdroging kan
men nietvan een„dunne" laagspreken, zodat dit eenzwakpuntis.
De capaciteit stijgt bij eengrotere luchtsnelheid enbij een groter drogend vermogen
van de lucht. Aangezien men om economische redenen een grote capaciteit wenst bij
eenbepaaldeinvestering,iseenflinkeluchtsnelheid door delaaggewenst, omdat zowel
capaciteit alsgelijkmatigheid van droging hiermede gediend zijn. Debegrenzing wordt
veelal gesteld door het energieverbruik, dat er mede samenhangt. Men dient voor elk
product naar eencompromis tezoekentussen laagdikte,luchtsnelheid en droogkracht.
Het drogend vermogen van deter beschikking staande buitenlucht is in ons land in
de oogsttijd over het algemeen niet groot. Men kan er niet op rekenen, dat de producten bij drogen met onverwarmde, natuurlijke buitenlucht ineenredelijke tijd voldoende droog zijn, vooral niet als men er niet in slaagt om bij het voordrogen op het veld
een voldoende laag vochtgehalte te bereiken. Bij droging in een speciale droogschuur,
uitgaande van producten met b.v.40-60% vochtgehalte zou dezedroogschuur ten opzichte van de capaciteit te groot en te duur worden. Het drogen met onverwarmde
lucht heeft waarschijnlijk alleen kans als hetgebeurt indeeigenlijke opslagruimte (dus
in een graansilo, of in een hooitas) en als het vochtgehalte, waarmede het product in
dezeruimtewordt gebracht, albetrekkelijk laagis.
Het drogend vermogen van de lucht kan worden uitgedrukt in een aantal graden
Celcius droogpotentiaal, waarmede bedoeld wordt het verschil tussen de temperatuur
in°Cendeaanwijzing van dezgn.nattebolthermometer in°C.Dezeverschilwaardeis
een maat voor dedoor delucht bij het drogentheoretisch maximaal optenemen hoeveelheid vocht, als er bij het contact tussen lucht en materiaal verder geen warmte
wordt toegevoerd of afgevoerd (adiabatische verzadiging van de lucht).Intabel98ziet
men de droogpotentiaal opgegeven voor buitenlucht van 16~25°C en een relatieve
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vochtigheid van 50-100%. De droogpotentiaal hangt voornamelijk samen met de
relatieve vochtigheid (RV) van delucht. Verwarmt men delucht vóór de droging, dan
daalt de RV en stijgt het drogend vermogen. Verwarmt men lucht van 18°C en 70%
RV, dan krijgt men droogpotentialen als vermeld in tabel 99. Aan de verwarming
wordt, samenhangend met de betrekkelijk lange droogduren, een grens gesteld door
eisen, diebetrekking hebben opdekwaliteit (kiemkracht, verteerbaarheid).
Ook ishetminder gewenst,dat hetproduct onder indelaagverder uitdroogt dan tot
een bepaald vochtgehalte, hetgeen bij toepassing van een te hoge temperatuur zou gebeuren.
Tabel 98. Droogpotentialen van buitenlucht bij verschillende toestanden in °C
Wetbulb depressions in°Cofairofdifferent temperaturesandrel. humidities
Luchttemperatuur
Air temperature
(°C)
25
20
18
16

Relatieve vochtigheid (%)
Relative humidity
50
7
6
5,5
5

60

70
4
3,5
3
3

5,5
5 4,5.
4

80
2,5
2
2
2

90

100

1
1
1
1

0
0
0
0

Tabel 99. Droogpotentialen van verwarmde lucht, uitgaande van lucht van 18°Cen 70% RV
Wetbulb depressionsofairheatedfrom thestateof'18°Cand70% rel. humidity
Temperatuur verwarmde lucht
Temperature heated air
°C

Temperatuurverhoging
Rise of temperature
°C

Droogpotentiaal
Wet bulb depression
°C

18
22
26
30
34

0
4
8
12
16
20
24
28
32

± 3
± 6
± 8
±11
± 14

38
42
46
50

± 17
±20
±22
±24

DE WARMTEBEHOEFTE BIJ HET DROGEN IN DE SCHUUR

Wanneer men wil nagaan hoe het staat met de warmtebehoefte bij het drogen van
verschillendegewassenindeschuur, dient menindeeersteplaatsvasttestellen hoeveel
water er na het voordrogen buiten, bij het nadrogen in de schuur nog moet worden
verdampt. Dit teveel aan vocht kan men uitdrukken in % van het te verkrijgen gedroogde eindproduct, b.v. schuurhooi, gedorste erwten en bonen, gedorst graan ofgedorste mais. Indien men b.v. peulvruchten in het stro droogt of mais in kolven, heeft
men rekening tehouden met dedroge-stofverhouding in decomponenten van zo'n gewas(zaad,peulwanden enstro ofspilenzaad) enmet het vochtgehalte er van.
In figuur 94A en Bis het verband te zien tussen de hoeveelheid te verdampen vocht
per 100kgeindproduct en het vochtgehalte van het op het veld vóórgedroogde gewas.
De getrokken gedeelten van de lijnen hebben betrekking op de meest voorkomende
vochtgehalten van dedaarbij aangegeven gewassen.
In fig. 94A ishet vochtgehalte uitgedrukt in % van het totale gewicht, dus zoals het
bij deanalysewordt gevonden.Bij berekeningen aangaande concentratieveranderingen
(dus ook bij het drogen) ishet gebruikelijk om deveranderlijke component (i.e. water)
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Fig. 94.
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Beginvochtgehalte in % van de d.s.
Moisture content before drying, dry basis %
100
200
300
«00
50
66,7
.75
80
Beginvochtgehalte in % van totoal gewicht
Moisture content before drying, wet basis°/o

Hoeveelheid te verdampen water bij het drogen van verschillende gewassen
Quantity of water which has to be evaporated when drying different crops
1. Graan drogen
Graindrying
2. Schuurhooi drogen
Barndrying hay
3. Gras drogen
Grassdrying
4. Bonen in stro drogen
Drying unthreshed beans
5. Erwten in stro drogen
Drying unthreshed peas

uit tedrukkenindeonveranderlijke (drogestof). Ditisinfig.94Bgebeurd. Deze figuur
geeft een betere indruk aangaande het verband tussen te verdampen water en aanvangsvochtgehalte. (De droge-stofverliezen tijdens het drogen zijn in dit verband verwaarloosd.)
Voor het verdampen van water iswarmte nodig. Dezewordt door dedrooglucht geleverdin de vorm van voelbare warmte, terwijl dezelfde warmte in latente vorm wordt
afgevoerd in de opgenomen waterdamp. Als de verzadiging van degebruikte lucht bij
allegewassen, althans bij depractisch bruikbarelaagdikten,gemiddeld overeengehele
droginggelijk was,zou dewarmtebehoefte gemakkelijk zijn vasttestellen. De snelheid
vanwaterafgifte van deverschillendegewassenloopt evenweluiteen, zowelvoor degewassen onderling alsinafhankelijkheid van hetvochtgehalte. Intig.95zietmenditgeïllustreerd. In deze figuur is de gemiddelde verzadiging over de gehele droging, uitgedrukt per 1°Cdroogpotentiaal, uitgezet alsfunctie van het aanvankelijke vochtgehalte
van het product. De punten betreffen diverse in 1954 genomen proefnemingen. De
spreiding wordt veroorzaakt doordat er verschillende omstandigheden in het geding
zijn, die niet zijn verdisconteerd (geaardheid gewas, groeistadium, laagdikte etc). Er
zijn aanwijzingen, datbijeenbepaaldgewasofbijeenbepaaldegroepvangewasseneen
bepaald beginvochtgehalte kenmerkend is, waarboven de gemiddelde verzadiging
practisch niet meer stijgt. Voor granen ligt dit vochtgehalte bij ± 30%, voor mais bij
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Barn dried hay
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Unthreshed peas and beans
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Fig. 95.
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ruim ± 45% en voor voorgedroogd gras en peulvruchten in stro bij rh 55%. De getrokken lijnen geven, ten behoeve van dimensionneringsdoeleinden, gemiddeld te verwachten waarden aan voor granen, mais envoor degroepgras enpeulvruchten in stro.
De consequentie van een en ander is, dat het verdampingscijfer, dat verwacht kan
worden,voorverschillendegewassen enaanvangsvochtgehalten uiteenloopt. Onder dit
cijfer wordtverstaan hetaantal kgwater, dat met 1 kgoliewordt verdampt.
In tabel 100komt dit tot uiting. In dezetabel zijn denoodzakelijke brandstofkosten
becijferd. Decijfers geldenvoor eenvoudige schuurdrooginstallaties, waarbij dedrooglucht na het passeren van de laag materiaal uit de droogschuur verdwijnt. Dergelijke
installaties zijn afgebeeld entoegelicht indefiguren96en97.
Uit het overzicht is te zien, dat de brandstofkosten sterk variëren met het watergehaltevanhetgewas,datindedroogschuur wordtgebracht.Watditbetreft isde situatie
bij granen zeer gunstig, omdat hierbij het watergehalte altijd betrekkelijk laag is, vergelekenbij gewassenalspeulvruchten ofgras.
Bij goed weer kan men gras in enkele dagen tot ± 50% voordrogen (laten verwelken), waarbij de groene kleur behouden blijft. Bij slecht weer zal men, wil men goed,
mooi groen schuurhooi winnen, genoegen moeten nemen metb.v.65%.
Bij peulvruchten zal het kunnen voorkomen, dat men, om b.v. het pikselpercentage
te drukken, het gewas met 65% (soms nog hoger) moet binnenbrengen. Vooral bij
bonen zaldithetgevalkunnen zijn.
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Fig. 96. Schuurdrooginstallatie met directe verhitting, zonder recirculatie
Installation for barndrying (direct heating), without recirculation
1. Bakbrander met oven
2. „Prior"-7, capaciteit 1-7 kg olie/uur
3. Schroefventilator (SMR 10 nr 7, fabr.
Asselbergs en Nachenius, 1400 toeren/min.,
2|pk)
4. Ondergronds luchtkanaal met roostervloer
5. Laag materiaal
6. Schuur, oppervlak 38 m 2

Potburner with furnace
„Prior"-7, capacity 1-7 kg fueljhr
Fan, (SMR 10 nr 7, fabr. Asselbergs en
Nachenius, 1400 rev.jmin., 2\ hp)
Sublevel air duct with slatted floor
Layer of material
Barn, floor surface 38 sq. m.
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Fig. 97. Schuurdrooginstallatie met directe verhitting, zonder recirculatie
Installation for barndrying (direct heating), without recirculation
1. Brander, capaciteit 6-18 1olie/uur
2. Oven
3. „Mullos" luchtverhitter
4. „Mullos" hooiblazer
5. Luchtkanaal met roostervloer
6. Laag materiaal
7. Schuur, vloeroppervlak 55 m 2 , luchtuitlaat
in het dak
8. Nozzle
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Burner, capacity 6-18 I fueljhr
Furnace
„Mullos" air heater
„Mullos" hay blower
Air duct with slatted floor
Layer of material
Barn, floor surface 55 sq. m., air outlet in
roof
Nozzle
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Bij erwten zal het percentage doorgaans wat lager uitvallen, b.v. 35-45%. Toch zijn
in 1954ook bij dit gewas hoge vochtgehalten voorgekomen, b.v.bij doperwten in stro
(zaaigoed).
Hoewel de in tabel 100vermeldekosten slechtseendeelvandedroogkosten vormen,
geven ze een belangrijke aanwijzing omtrent de financiële consequenties van het
schuurdrogen metverwarmde lucht.
ERVARINGEN MET VERSCHILLENDE PRODUCTEN, OPGEDAAN BIJ DROOGPROEVEN IN 1954

Getracht isin 1954zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Bij veleproeven was de
opzet tamelijk volledig, bij andere ontbraken verschillende rechtstreeks verkregen gegevens.Zo kon niet overalgewogen worden. Intussen washet danvaak door metingen
aan dedrooglucht (registrerende meters) en door monsternemingen enanalysen mogelijk de droogprocessen tamelijk volledig te reconstrueren. De verkregen gegevens
dienen alsvoorlopigeteworden opgevat.Nader onderzoek is noodzakelijk.
HET DROGEN VAN PEULVRUCHTEN IN HET STRO IN DE SCHUUR

Uit de resultaten van de in 1954genomen proeven betreffende het drogen van peulvruchten in het stro is gebleken, dat de kwaliteit zich bij deze droogwijze goed kan
handhaven (bedoeld worden de kiemkracht en het pikselpercentage). Er bestaat evenweleen gevaar, dat men teveeltegelijk wildrogen. Vooral isdit gevaarlijk bij een zeer
nat gewas. Ook ishet voorgekomen, dat men over het gewasliepen dat erdichte, voor
de lucht slecht doordringbare plukken ontstonden. In dergelijke plekken kreeg men
broei en verkleurde en beschimmelde zaden. Dit is evenwel bij een goede wijze van
werken volkomen te vermijden. Het goed drogen in de peul geeft juist zaad van een
bijzonder aantrekkelijk aanzien.
Bij proefnemingen met eenvoudige installaties (b.v. lig. 96)isgebleken, dat men, als
mendepartijen tegroot neemt, ongelijkmatige droging krijgt,waarbij boveninde laag
hetpikselpercentage stijgt endekiemkracht achteruit gaat.
Menmoet departijen bijdergelijke drooginrichtingen niet groter nemen dan volgens
tabellOl.
Bij bonen en bij zeer natte erwten moet men de luchttemperatuur op 30°C stellen;
bij wat drogere erwten kan men tot 40°Cgaan. De luchthoeveelheid moet minstens ±
300m3/m2uur zijn.
Tabel 101. Grootte van de partijen en kosten voor brandstof en energie bij het drogen van peulvruchten in het stro in eenvoudige schuurdrooginrichtingen
Area per batch and cost of fuel and energy when drying unthreshed peas and beans in the
barn

Lucht verhitter
Air heater

Grootte van de te drogen
partij in h a
Ha product per batch

Toestand van het gewas
Condition of the material

Gunstigste w a a r d e voor de
kosten van brandstof en
energie ïn gld per 100 kg
totaal gedorst zaad
Lowest possible cost of fuel
and energyguilders per 100 kg
storableproduct

Prior \4

±0,8

zeernat very wet

Prior-Liesco14

± 1,2
± 1,4

nat wet
vrijdroog ratherdry

8
3-4

Prior7

+ 0,4
+ 0,5
±0,7

zeernat verywet
nat wet
vrijdroog ratherdry

11
8
3^
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®Fig. 98. Proefdrooginstallatie op practijkschaal, werkend met indirecte verhitting en recirculatie
Full-scale test drier (indirect heating) with recirculation
1. C.V.-ketel met brander en schoorsteen
Central heating boiler with burner and
chimney
2. Circulatiepomp (warm water)
Circulation pump (hot water)
3. Luchtverhitter (warm water)
Air heater (hot water)
4. Ventilator voor circulerende lucht
Fanfor circulating air
5. Ondergronds luchtkanaal
Sublevel air duct
6. Roostervloer
Slatted floor
2
7. Laag materiaal (85 m )
Layer of material (85 sq. m.)
8. Verversingsventilatoren
Exhaust fans
9. Contacthygrometer
Contact hygrometer
10. Thermostaat
Thermostat
Doors
11. Deuren

De intabel 101bedoelde drogers werken zonder recirculatie van lucht. In een specialeschuurdrooginstallatie, volgens ontwerp vanhet Droogtechnisch Laboratorium gebouwd in deNoordoostpolder, speciaal bestemd voor het drogen van zaaibonen in het
stro, doch eveneens geschikt voor anderelandbouwgewassen, is een recirculatiemogelijkheid toegepast. Bij deze installatie, afgebeeld in fig. 98 wordt een ruime luchthoeveelheid toegepast (ruim 500 m3/m2uur), waarbij de lucht indirect verhit wordt door
een warmwater-luchtverhitter. Het warme water wordt verkregen door een centrale
verwarmingsketel. De temperatuur van de drooglucht wordt thermostatisch geregeld.
Deverversing geschiedt eveneens automatisch door middelvan eenaparte verversingsventilator, diegecommandeerd wordt door eenafgestelde contacthygrometer.
Door ditsysteemkrijgt meneenregelmatiger droging(groteluchthoeveelheid eneen
niet te lage RV van de drooglucht), terwijl de brandstofeconomie bevorderd wordt
door een hogereverzadiging van de drooglucht. De installatie kan in eenbestaand gebouwworden geïnstalleerd.
Teneindeeenideetegevenbetreffende dedroogkosten van peulvruchten inhetstro,
isvoorenkeleinstallaties verondersteld, datze50% van hetdroogseizoen doordit doel
in gebruik zijn. Verder is verondersteld, dat ze alle een bepaald aantal uren erwten in
het stro drogen met een begin-vochtgehalte van 35% en vervolgens alle een bepaald
aantal uren bonen in het stro met een begin-vochtgehalte van 60%. Op grond van de
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proeven krijgt meneenoverzichtvolgenstabel 101.De droogkosten zijn hoog;vermoedelijk zullenzealleen verantwoord zijn bij hoogwaardige producten (b.v.zaaigoed).
HET DROGEN VAN UIEN IN DE SCHUUR

In deinstallatievolgens fig. 102(Noordoostpolder) werden uien inzakken gedroogd
(4 lagen dik). Hierbij werd de luchttemperatuur op ± 30°C gehouden. De indroging
Tabel 102. Droogkosten van peulvruchten in de schuur
Drying of peas and beans in the straw
Installatie.
Installation

N . O . Polder C.V.
etc.
..V.O. Polder
Central heating etc.

Luchtverhitter . .
Air heater
Direct of indirect
Direct of indirect
Recirculate . . .
Recirculation

Prior 7

T e drogen erwten in stro (35 0 o vocht)
Unthreshedpeas {35u0 water content)
T e drogen bonen in stro ( 6 0 % vocht)
Unthreshed beans {60%, water content)
Kosten brandstof en energie in guldens
per 100 kg gedorst zaad
Cost of fuel and energyguilders per 100 kg
slorablethreshed seeds
Erwten (35 % vocht)
Peas ( J 5 ° O water content)
Bonen ( 6 0 % vocht)
Beans {60% watercontent)
Droogkosten totaal 1) in guldens per
100 kg gedorst zaad
Total drying costguildersper 100kgthreshed
storableproduct
Erwten (35 % vocht)
Peas {35°0 water content)
Bonen (60 % vocht)
Beans (60 % water content)
l
) Zonder lonen, incl. afschrijving, rente etc.

nor-Liesco -

direct
direct
neen
no

direct
direct
neen

indirect
indirect
neen

indirect
indirect
ja
yes

1.6 ha

4,2 h a

3,8 ha

9 , - ha

1.7 lia

3,9 ha

3,6 h a

5 , - ha

3,30

2,90

3,20

2,10

7,40

6,40

6,80

5,20

6,80

4,80

6,00

3,40

15,10

11,30

13,60

10,45

Except wages, incl. depreciation,interestetc.

Tabel 103. Practische combinaties van laagdikte, luchthoeveelheid enluchttemperatuur bij het drogen
van graan in de schuur
Practical combinations of layer-thickness, air quantity and air-temperature when drying
grain in the barn
A

Combinatie Combination
Laagdikte
Layer-thickness
Luchthoeveelheid
Air quantity
T e m p e r a t u u r drooglucht
Air temperature
Energieverbruik per m 2 droogoppervlak per uur
Energy consumptionper nr drying surface per hr

(m)
3

C

0,80

0,60

0,40

250

300

350

(°C)

23

26

30

(kWh)

± 0,35

±0,045

- 0,060

±0,075

± 0,125

:L0,2

± 1

±10

(m /m uur)

Olieverbruik per m 2 droogoppervlak per uur . (liters)
Fuel consumptionper nr drying surface per hr
(litres)
Droogcapaciteit bij graan met 2 5 % vocht per
m 2 droogoppervlak per uur
Drying capacityper nr drying surface per hr drying
grain with 25% weder content

2

B

(kg)

i5

±30
Droogduur bij graan met 2 5 % vocht . . . .
(uur)
rh120
± 65
Drying time when drying grain with 25% water
content
(hrs)
O p m e r k i n g : Bij de combinatie G is de droogcapaciteit het grootst, doch de schuur moet vaker worden gevuld en geledigd.
Remark: CombinationCgivesthe highest drying capacityf but thebarnmust sooner befilledandemptied.
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was 5-9% afhankelijk van de partij, doch in de laag zeer regelmatig. Per drooguur
werden 700kguien gedroogd, intotaal een kleine 200ton in 14dagen. De kosten voor
brandstof enenergiebeliepen f0,25-f 0,30per 100kggedroogde uien;detotale droogkosten, excl.lonen, kwamen uit opf0,42—f 0,475per 100kg.
HETDROGENVANGRANENINDESCHUUR

Op grond van semi-technische en practijkproeven zijn, wat betreft de laagdikte, de
luchthoeveelheid en de luchttemperatuur practische combinaties aan te bevelen zoals
opgenomen intabel 103.
Bij proeven met consumptie-tarwe in een installatie als afgebeeld infig.96werd de
ervaring opgedaan, dat dedroginggoedverliepbij devolgendeomstandigheden:
laagdikte
0,4 - 0,5 m los gestort
temperatuurverhoging 8°C
luchthoeveelheid
320 m3/m2 uur
De verkregen capaciteit was daarbij 7 kg graan per ma droogvloer per uur bij een
vochtonttrekking van 21% op 15% e n 5kg bij 28% op 16%. De kosten voor brandstof en energie beliepen f0,33-f 0,52 per 100 kg gedroogd product. De droogduren
waren respectievelijk 55en67uur.
Op grond van de tot dusver opgedane ervaringen prefereert men een ondergronds
luchtkanaal en een vlakke roostervloer, waarop juteweefsel wordt gelegd. Bij toepassing van lattenroosters krijgt men een minder gelijkmatige droging, zoals bij proeven
metbrouwgerst is gebleken.
Bij proeven met brouwgerst, welke in een aardappelbewaarplaats werd gedroogd
metbehulpvanPrior-luchtverhitters,wasslechtseengeringeluchthoeveelheid beschikbaar. Bij eenlaagdiktevan 0,9-1,0meter bleek deze ± 120m3/m2uur tezijn. De luchttemperatuur was 25°C, deze geeft geen schade aan de kiemkracht. De voornaamste
resultaten vindt menintabel 104.
Tabel 104. Voornaamste resultaten verkregen bij proeven inzake het drogen van brouwgerst in een
aardappelbewaarplaats
Principal results of testswith drying brewing barley inapotatostorage building
Vochtonttrekking
Water content beforeand after drying
Laagdikte
Layer thickness
Luchttemperatuur
Air temperature
Droogduur . . . , ' .
Drying time
Minimale en maximale waarden in de laag n a de droging
Minimal and maximal values in thelayer after drying
Vocht
.'
Water content
Kiemkracht
Germinating capacity
Enkele w a a r d e n per m 2 droogoppervlak en per uur
Some values per m2 drying surfaceper hr
Vermoedelijk olieverbruik
Expectedfuel consumption
Vermoedelijk energieverbruik
Expected energy consumption
Waterverdamping
Evaporation
Capaciteit gedroogde gerst
Capacity driedbarley
Luchthoeveelheid
Air quantity
Vermoedelijke kosten voor brandstof en energie per 100 kg gedroogde
gerst
Expected cost offuel andenergy guilders per 100kg driedbarley

(%)

20,8-16,7

(m)

±1

(°0)

26

24,4-16,0
± 0,90
24

(uur)
(firs)

94,5

(%)

11,4-21,8

11,3-29,0

(%)

92-100

90-100

(liters)
{litres)
(kWh)
(kg)

170

0,048

0,049

0,027

0,027

0,38

0,35

7,2

3,1

(m 3 )

123

120

(gld)

0,15

0,34

(kg)
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HET DROGEN VAN HOOI IN DE SCHUUR

In 1954werden optweeweide-entweegemengdebedrijven waarnemingen verricht.
Betreffende de capaciteit en de kosten zijn de voornaamste resultaten vermeld in
tabel 105.De winningskosten waren hoger dan normaal, omdat het in de natte zomer
langnietaltijd lukteomhetgrastot eenredelijk vochtgehaltevóórte drogen.
De extra kosten, besteed aan de winning van het schuurhooi (in 1954dus ± f45,—
per ton),moeten worden overtroffen door debaten uit:
1. minder verlies, dus hogere opbrengst
2. betere kwaliteit, dus meer voederwaarde
3. minder loonkosten
Tabel 105. Diverse gegevens en resultaten inzake schuurdroogproeven
Some results of tests with barn drying of hay
Bedrijf
Type

Farm
Type ofJarm

Oppervlak droogschuur
(m 2 )
Drying surface
Bedrijfsuren voor schuurhooi
(nur)
Drying limefor hay .
(firs)
Verkregen schuurhooi
(ton)
Quantity driedhay
Schuurhooi per partij, gemiddeld
(ton)
Qliantity per batch
Droogduur per partij, gemiddeld
(uur)
Drying time per batch
(hrs)
Vochtonttrekking, gemiddeld
(%)
Water content before— and after drying
Temperatuurverhoging lucht, gemiddeld . . . (°C)
Rise of airtemperature
Luchthoeveelheid, gemiddeld
(m a ;'m 2 uur)
Air quantity
(m3/m2 hr)
Winningskosten schuurhooi per ton (zonder lonen) (gld)
Cost of drying guilders per ton (excl. wages)

weide
grassland

weide
grassland

gemengd
mixed

gemengd
mixed

102

55

50

38

884

706

644

796

150

70

56

25

16,6

5,2

98

100

46

59

54,1-13,0

3,1

4,0

48,4-13,6 I 54,3-14,7

54,3-19,9

30

25

22

8

285

250

440

390

39,60

46,60

49,40

45,20

Tabel 106. Kwaliteit van voorgedroogd gras en van het daarvan verkregen schuurhooi ruiterhooi
en opperhooi (Proeven 1954)
Quality of wilted grass and barndried, rackdried and common hay, obtained therefrom
Analyseresultaten
Results of analyses
Omschrijving
product
Description

Aaantal
proeven
„Yuntber
of tests

Gemiddelde
temperatuurverhoging
lucht °C
Rise of air
temperature°C

I n d e zandvrije ds
In the sandfree dry matter

~~ '

'

crude protein

crude fibre

ash

16,5

29,2

9,3

69

9,6

16,5

28,4

1

9,3

69,5

9,7

16,2

28,6

j

10,3

75

10,4

14,2

29.0

9,6

73

8,6

16,5

26,9

9,2

72,5

15,8

26,8

9,2

73

9,7

2

15,6

29,9

8,1

55,5

6,9

2

16,0

29,5

9,3

58,5

7,6

Voorçedroogd gras
Wilted grass
Schuurhooi hiervan
Barn driedhay

32

Voorgedroogd gras
Wilted crass
Schuurhooi hiervan
Barn driedhay

3

Voorgedroogd gras
Wilted grass
Schuurhooi hiervan
Barn driedhay
Ruiterhooi hiervan
Rack driedhay
Opperhooi hiervan
Commonhay

2
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. __ —.

VerteringscoefT. peps.HC1
Coeff of
digestion
pepsinejHCl

Gehalte vre berekend op basis
gangbare formule
voor „ h o o i " %
Contentof disgeslible
crude protein
{according to formula
for hay) %

32

3

2

22-30

8

28

10,2

Ten aanzien van de punten 1en 2 zijn nadere proeven nodig (opbrengstproeven,
dierverteringsproeven). Op grond van buitenlandse gegevens behoort een 10% grotere
opbrengst niettot de onmogelijkheden.
Wat betreft punt 3bestaan er aanwijzingen, dat de loonkosten per ton hooi ongeveer f 10,—lager kunnen uitvallen. Dit moet evenwel door nadere waarnemingen bevestigd worden.
Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat de chemische samenstelling van het
voorgedroogde gras bij het schuurdrogen met voldoend verwarmde lucht heel weinig
verandert en dat, wat zeer belangrijk is, deverteringscoëfficiënt (pepsine-zoutzuur) als
het ware gefixeerd wordt (zie tabel 106). Het isjuist deze laatste, die ditjaar, althans
volgens enkele proeven, bij de gangbare methoden van hooiwinning, flink kan dalen.
Ook omtrent ditpunt zalnader onderzoek gewenst zijn.
Barn drying
Research on thetechnique of barn dryingisofimportance to theDutch agriculture;
thispaper discusses theprinciples.Data areprovided whichinsurethebest relation between: capacity, evenness of drying, layer thickness, air quantity and wet bulb depression.
Barn drying with unheated air would not appear to be successfull in general. The
effect ofheatingisconsidered inviewoftheengineeringand economicalconsequences.
The results of severaldryingtests,donein 1954,aregivenand commented.

DAMPDRUKISOTHERMEN
with summary
J. J. I. SPRENGER

In dit artikel wordt eerst het begrip „dampdrukisotherm" en depractische betekenis
ervan voor het bewaren van landbouwproducten, beschreven. Enige beschouwingen
worden gegeven over de theoretische vorm van de „evenwichtskromme", waarbij
sehr, zich op grond van metingen uitspreekt voor een wijziging van de theorie van
THOMPSON and SHEDD. De temperatuurverschuiving van de kromme wordt nagegaan;
voor tarwe worden empirische waarden verstrekt. De ontwikkelde theorie leidt tot
aanmerkelijke tijdsbesparing bij de meting van dampdrukisothermen.
DOEL VAN HET ONDERZOEK

Kennisvan devorm van dedampdrukisotherm voor een of ander landbouwproduct
is van groot belang, omdat men uit ervaring weet, dat bij een evenwichtsvochtgehalte
niet hoger dan 70-75 % dat bepaalde product zonder specialevoorzorgen tegen broeien, rotten of schimmelen, kan worden bewaard.
Verder kan een dampdrukisotherm ons leren, hoe ver bij droging in de schuur de
onderste lagen zullen uitdrogen bij een gegeven temperatuur van de inlaatlucht. Maar
dan zal men ook over de bij die temperatuur behorende isotherm moeten kunnen beschikken.
Ten slotte isgebleken, dat er een bepaald verband bestaat tussen het verloop van de
dampdrukisotherm en zekere karakteristieke punten van de droogkromme. Voor studie van verschillende droogeigenschappen is dus de dampdrukisotherm mede van belang.
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INLEIDING

Een (water)dampdrukisotherm is de kromme, welke bij constante temperatuur de
betrekking tussen deevenwichtsdampdruk (indegrenslaag) vaneenofandere stof, en
de hoeveelheid daarbij indiestof aanwezig water, aangeeft. Hetiseenisotherm, d.w.z.
een kromme, dieeen zeker functioneel verband weergeeft bij constante temperatuur.
Wordt de temperatuur sprongsgewijze gevarieerd, dan ontstaat een serie van zulke
krommen.
In depractijk maakt mengewoonlijk gebruik vanderelatievedampdruk, waaronder
wordtverstaandeverhoudingvandedampdruk totdievanverzadigdewaterdampbijde
gegeven temperatuur. Mennoemt dezeverhouding danrelatieve vochtigheid(-sgraad);
kennelijk moet eronder degegeven uitwendige omstandigheden evenwicht heersenmet
lucht van dezeR.V.Opgemerkt mogeworden, dathiermetdeuitdrukking „evenwicht"
bedoeld wordt constant gewicht; ditbetekent niet, datergeen waterdeeltjes meer verdampen, doch dat er evenveel van zulke deeltjes condenseren alsin damp overgaan.
Aangezien erdanevenwicht bereikt is,warehetjuister, vaneen„evenwichtskromme" te
spreken; indeAngelsaksische landen isdeterm:„equilibrium moisture" danookgebruikelijk.
Dikwijls wordt de benaming „absorptie-isotherm" benut omaan te duiden, dat de
waarneming geschiedde bij toenemend gewicht. Gaat men omgekeerd te werk, dan
wordt vaak tussen beidegangen een hysteresis effect gevonden.Vermoedelijk moet dit
effect worden toegeschreven aanveranderingenindestof nalangdurige drogingenbewaring. Bijzorgvuldige meting aan normale graankorrels is onsechter vanenigezodanigehysteresis nietsgebleken, zodat wijhieropniet verder zullen ingaan.
De techniek voor demeting vaneen dampdrukisotherm iseenonderwerp opzichzelf, waarover uitvoerige literatuur ter beschikking staat. Inhetbestek vandit artikel
willen wij hierover slechtsvermelden, datmen dekeuzeheeft, deteonderzoeken stof in
evenwicht te laten komen met lucht van een aantal constante, en bekende, relatieve
vochtigheidsgraden endaarna telkenshetnieuwevochtgehalteervantemeten, danwel
vandegegeven stof bij variërendevochtgehalten rechtstreeks dedampdruk tebepalen.
Inditlaatstegevalzijndemetingenminder tijdrovend.
Men heeft dampdrukisothermen naar
•o %
hun verloop ingedeeld in eenvijftal stan'ïioo
daardtypen. Gaat men de evenwichtsisotherm vaneenof ander landbouwproduct
90 meten, dan zal het type meestal blijken
80
te zijn, zoals in Fig. 99 schematisch is
/B
B 70 aangeduid.
Men ziet tussen detwee punten A enB
60
/
eenflauwgebogen- ensomsookwelrecht50 stuk; bijomstreeks 75% R.V.(B)wijkt de
§ i0
krommeduidelijkaf,zodatdaareen zekere
3 0 -knikoptreedt.Bijlagerevochtgehalten dan
A
(ca 8%)buigt dekrommeengaataande
i 20
/A
W-as raken.
10 Merkwaardig is, dat de kromme bij
nauwkeurige
meting niet in het nulpunt
5
10
15
20
blijkt tebeginnen, dochb.v.bij3 % vocht.
moisture content °/o vochtgehalte
FIG. 99
Men zou toch verwachten, dat bij een
Algemene vorm van een evenwichts-isotherm
dampdruk = 0,na evenwicht, geen vocht
voor een landbouwproduct
meer in het product aanwezig kan zijn.
General concept of an equilibrium curve of a sunDit verschijnsel ishet gevolg vande defidry agricultural product
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nitie van vochtgehalte en om tot een goed begrip van dezaak te komen willen wij, als
voorbeeld, hiervoor het gedrag van graan nader in beschouwing nemen.
Het in het graan aanwezige vocht is gewoonlijk grotendeels vrij water, verder ten
dele colloïdaal physisch gebonden (zoals in gelatine) en ten slotte voor een klein deel
chemisch gebonden. Heeft men nu graankorrels bij een bepaalde temperatuur (b.v.
105°C) tot constant gewicht gedroogd en herhaalt men de behandeling van dit gedroogde product bij een hogere temperatuur (b.v. 130°C), dan blijkt daarbij opneiuw
enigvocht te verdampen. Zulksvindt zijn oorzaak indecolloïdalebinding,waarbij het
evenwicht van detemperatuur afhankelijk is.
Ten einde deze moeilijkheid voor de practijk te omzeilen, en de vochtbepaling niet
telangtelaten duren, heeft menhetnulpunt vandevochtmeting (bepaald aan schroot)
bij afspraak, dus zuiver arbitrair, vastgelegd op de toestand na 1uur drogen bij 130
°C, onder verder genormaliseerde omstandigheden. Dit is een zeer practische maatregel; echter leert detheorie, dat dan nog niet allewater verdwenen is.Een betere methode zou zijn, het chemisch gebonden water (te definiëren door het niet-omkeerbaar
zijn vanhetproces)alsniettot het„vochtgehalte" behorende tebeschouwen. Devochtbepaling kan dan geschieden door destillatie met iso-octaan, zoals door MOSSEL beschreven (1) en alsdan zou de kromme inderdaad door het nulpunt gaan. Wij stappen
van dit onderwerp af, aangezien zeer lage vochtgehalten voor de practijk van landbouwproducten van weinig betekenis zijn. In de techniek doen zich wel degelijk gevallen voor (b.v. bij papier voor isolatie van electrische machines), -waardit punt van
groot belangis.
Het verschil in gedrag bij vochtgehalten, boven en onder punt Bgelegen, menen wij
aan de omstandigheid te moeten toeschrijven, dat bij de lagere vochtpercentages de
watervoorraad zich volledig terugtrekt in de poriën. Gelijktijdig hiermede valt een
discontinue verandering van diverse, geheel andere, physische eigenschappen waar te
nemen, zoals bij graan van het litergewicht, de coëfficiënt van inwendige wrijving, de
ademhalingsintensiteit, dekorreldikte, droogsnelheid enz.
Voor onze beschouwing is het belangrijk, dat bij hogere vochtgehalten dan B het
oppervlak steeds door een waterhuidje bedekt is, zodat bacteriën en schimmels daar
gunstige levensvoorwaarden zullen vinden, terwijl zulke micro-organismen bij lagere
vochtgehalten gaan uitdrogen en daardoor geleidelijk in slapende toestand overgaan;
zij zijn dan niet langer actief en kunnen zichb.v. niet voortplanten. Het product is dan
dientengevolge veel minder aan bederf onderhevig; het is bewaarbaar geworden!
Daarom bieden dampdrukisothermen voor de landbouw de mogelijkheid, te beoordelen, tot welk vochtgehalte een eventueel droogproces behoort teworden voortgezet,
om het graan - ofwelk product het ook mogezijn - tekunnen opslaan;dit percentage
komt ongeveer overeenmet 70-75% R.V.
Nog zij vermeld, dat bij normale buitentemperatuur tijdens de oogsttijd - reken 12
tot 25°C - de dampdrukisothermen voor tal van zaden weinig uiteenlopen (2). Wel
wordt echter een betekenend verschil gevonden tussen gewone- en sterk oliehoudende
zaden. Terwijl meestal 75% R.V. overeenkomt met 17-19% vocht opdedrogestof, of
wel14,6-16,0%opnat,liggendezecijfers voor koolzaad enlijnzaad bij 8,6resp. 10,3%
op nat, corresponderende metresp.9,3en 11,5% opdrogestof.Dit verschilmettarwe,
haver e.d. verdwijnt echter, indien men de aanwezige vetten als niet tot de droge stof
behorende beschouwt.
GEGEVENS UIT DE LITERATUUR

Wijgevenintabel 107eenoverzichtvan hetverloopvande evenwichtsvochtgehalten
(op nat) bij 12-25°Cvan 11landbouwzaden, zoals deze door het Droogtechnisch Laboratorium werden gemeten.
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Tabel 107. Evenwichtsvochtgehalten van 11 landbouwzaden
Moisture-equilibrium data for II agricultural seeds
Soort
Kind of seed

R.V. R.H.

Tarwe Wheat
Lijnzaad Flax seeds . . . .
Koolzaad Winter Swede-like
rape seeds
Suikerbietenzaad Sugar beet
seeds
Graszaad Grassseeds . . .
Rogge Rye
Haver Oats
Maïs Maize
Erwten Peas
Wierbonen Small broad beans
Lupinezaad Lupin seeds : .

20%

7,9
4,5
3,85
j 6,3
7,0
8,2
7,1
7,85
7,0
6,8
6,2

35%

50%

65%

7«o/

80°,

85%

9,2
5,7
4,9

12,1
6,9
6,1

14,1
8,5
7,4

15,4
10,3
8,6

16,7
11,4
9,25

20,6
13,0
10,3

8,65

10,7

12,6

14,5

16,6

18,6

10,1
10,2
9,6
10,0
9,5
9,35
8,5

12,25
12,2
11,35
11,8
11,8
11,6
10,35

13,8
14,25
13,15
13,8
14,2
13,9
12,4

15,0
16,2
15,2
15,4
15,8
15,9
14,5

16,1
17,6
17,0
16,6
17,1
17,3
16,8

18,5
19,4
19,5
18,0
19,2
19,4
>24

In de literatuur worden vele, soortgelijke, cijfers aangetroffen (Zieb.v. 5),die, wanneer men bedenkt, dat het verloop der krommen enigszins met het ras zal variëren,
tamelijk goed overeenkomen.
Men heeft zich veel moeite gegeven, om een theoretische verklaring te zoeken voor
de geobserveerde vorm van een dampdrukisotherm. Een samenvattend overzicht van
deze onderzoekingen werd gegeven door DE GRAAF (6). Hierbij blijkt de moeilijkheid
te zijn, het juiste theoretisch-physische model te vinden, dat hierbij een rol speelt en
waarop toch berekeningen gebaseerd zullen moeten zijn. Het is onsgebleken, dat men
met de beschikbare formules weinigverder komt, wanneer men probeert hun uitkomst
oplandbouwproducten toetepassen.
Interessantebeschouwingen overditonderwerp wordenvoortsgegevenineen artikel
van LEROY (7),waarbij hijalsuitgangspunt kiest,dat devastestofbezetzalzijn meteen
bimoleculaire laag van waterdeeltjes („double couche d'Helmholtz"). Doch ook deze
hypothese blijkt aanvechtbaar te zijn.
Het meest overeenkomende met ons inzicht is, hetgeen EDLEFSEN en ANDERSON (8)
over de evenwichtskromme schrijven in hun uitstekend overzicht vande thermodynamica, toegepast op delandbouw. Zij komen door redenering tot de overtuiging, dat de
discontinuïteit bij B (Fig. 99) onmogelijk verklaard kan worden uit een krachtveld
(„adsorptive force field"); vóór en na Bmoet een ander physisch proces werkzaam
zijn. Dat zulks inderdaad juist is, blijkt uit de hierover gegeven analyse van door ons
gemeten dampdrukisothermen vantarwe(3).
Prof. HENDERSON (9) gaat uit van de adsorptie-theorie van GIBBS en komt tot de
formule:
1 _ <p= e-k-T.M11
waarin voorstellen:
cp = relatieve vochtigheid bij evenwicht
k = een constante
T = de absolute temperatuur
M = het evenwichtsvochtgehalte, op nat berekend
n = een voor het product karakteristieke constante.
Hij analyseerde een aantal in deliteratuur gepubliceerde gegevens en becijferde empirischewaarden voor kenn. Gevonden werd b.v.:
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Tabel 108. Constanten volgens HENDERSON
Constants as calculated by Henderson
k

n

1,10 x to- 5

Maïskorrels (1) Maize kernels (I)
Maïskorrels (2) Maize kernels (2)
Tarwe Wheat

1,59 x
5,59 x
4,00 x
6,89 x

Lijnzaad (2) Flax seeds (2) . . .

1,90
2,68
3,03
2,81
2,02

10-«
10-'
10-«
10-«

Meettemperatuur
Temperature used
25°C
25-28,3
32,2
25-28,3
25

Het merkwaardige van deze formule is, dat haar structuur zich tamelijk goed leent
om aan een gemeten vorm van dekromme te kunnen worden aangepast. Zij vertoont
bij n ^ 1geen buigpunt, terwijl bij n > 2steeds een flink stuk van de isotherm practischrecht verloopt.
THEIMER(10)heeft dit practijk-onderzoek noguitgebreid. Hij schrijft deformule van
HENDERSONalsvolgt:
<p= l - e^k.T.w11
waarin w het vochtgehalte, op droge stof berekend, voorstelt. THEIMER beschouwt nu
hetrechtestukvandedampdrukisotherm, hetwelktussende2buigpunten kan worden
getrokken. Dezerechtelijn kan informule worden gebracht als:
w = a + b . cp
enhij heeft waarden voora enb berekend.
Gevondenwerd:
Tabel 109. Constanten volgens THEIMER
Constants as calculated by Theimer
k

Tarwe (1) Wheat (1) . .
Tarwe (2) Wheat (2)
Tarwe (3) Wheat (3)
Rogge (1) Rye(l) .
Rogge (2) Rye (2) .
Gerst Barley . . .
Haver Oats . . . .
Maïs(l) Maize {l) .
Maïs (2) Maize (2) .
Lijnzaad (1) Flax seed(l)
Lijnzaad(2) Flaxseed (2

9,372 x 10-«
4,575 x 10-«
1,007 x 10-«
4,961 x 10-«
: 3,293 x 10"«
8.652 x 10-«
1,066 x 10«
: 6,290 x 10-«
1,982 x 10-5
1,242 x 10-5
1,242 x 10-5

n

a

b

2,303
2,415
3,030
2,507
2,539
2,225
2,190
2,315
1,900
2,457
2,020

4,42
5,38
7,72
5,00
4,23
4,48
3,68
5,00
3,30
3,49
4,02

0,151
0,156
0,122
0,134
0,181
0,158
0,162
0,158
0,179
0,099
0,187.

Meettemperatuur
Temperature used
9

25°C
32°C
7
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C
25°C

Men moet hierbij wel in het oog houden, dat a en b met de temperatuur variëren,
zodat degegevencijfers uitsluitend betrekkinghebben opde meettemperatuur.
Wij hebben de formules van HENDERSON-THEIMER getoetst aan onze meetresultaten
envonden grote afwijkingen. Daarom mag men o.i. aan hun beschouwingen geen verdere waarde toekennen dan als verwerking van empirische gegevens, doch ook alszodanigkunnen zijvannut zijn.
EEN PRACTISCH BRUIKBARE FORMULE

Zoals wij het probleem zien, heeft men voor de practijk meer aan de publicatie van
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THOMPSONen SHEDD (11). Uitgaande van een beschouwing van OTHMER (12),leiden zij
uit debekendevergelijking van CLAPEYRON af:

In p

L
Inpv + C
L7

Hierin is:
p = de bij evenwicht in de grenslaag aanwezige dampspanning
p v = de spanning van verzadigde waterdamp onder dezelfde uitwendige omstandigheden
L = verdampingswarmte van het vocht in het graan
L r = verdampingswarmte van vrij water
C = een integratie constante.
Bij één bepaald vochtgehalte moet de verhouding L :L r constant zijn; het verband
tussen In p en In p v wordt dan rechtlijnig. Zet men dus meetresultaten uit op dubbellogarithmisch papier, dan moet voor éénvochtpercentage een rechte lijn voor den dag
komen. Bijtoepassing hiervan op onzemeetresultaten, vonden wijeenfrappante overeenstemming.
Bij nadereoverweginghebbenwij aan eenanderevoorstellingswijze devoorkeur gegeven. Men kan ni.devergelijking ook schrijven als:
log p = Cx log p v - C2
P
log p - log p v = log
log <p = (Cx - 1) log Pv- C2
Hiermedeisbereikt, dat wij9 rechtstreeksindeformule hebben ingevoerd.
Alvorens hierop nader in te gaan, willen wij eerst enkele door ons gevonden zuiver
meetkundigebeschouwingen geven over dezewijzevan grafisch voorstellen, dietot een
goed begripvandebetekenis van hetgeen men doet, kunnen bijdragen (ziefig.100).
Uit: log <p = ( Q of: log q> = ( d p v = 1mm(d.i. bij
log. 0.01

1) log p v - G,
1) log p v + log C 3 blijkt, dat de betekenis van C 3 is: 9 bij
-17,3°C).Het punt Ain Fig. 100komtdusovereen met C3.
Kiestmen opdelijnW = constant2punlog.tp - » •
log.1
ten, zo geldt:
E
log 9! = ( Q - 1) log pvi - C2
log 9 2 = ( Q - 1)log p v2 - C2
waaruit volgt:

tog. 0.1

\

\\
\
\

//

/

Ci-1

/
iog.10

/
/

Yv,5°
B\A

log p v

log 100

100
Meetkundig schema voor de gebruikte voorstellingswijze
Geometrie scheme of used manner of graphical
representation
FIG.

262

log 9 2 - logjpi

tg a
log p v 2 - log p v l
Degrootheid Cxisdus een maat voor de
hellingvanlijnAB.
Trekken weverder door punt Been horizontale lijn BD en een lijn BC onder een
hoek van 45° met de assen, dan is in de
figuur BD = -log 9 en BD = CD. Op de
verticale as is ED = log p v . Dus is EC =
ED- CD = logPv+ log 9 = log p v 9 =
log p. Het punt C geeft dus opdeverticale
schaal dewaardevanp aan.
De waardevan C2wordtbepaald door in
devergelijkinglogp v = 0,d.i.p v = 1 tesub-

stitueren. Dan is log <p = -C 2 . Deze waarde wordt op de lijnW = constant gevonden
in het snijpunt met de horizontale as p v = 1,dus in A. De waarde van logcp,die negatief is,wordt weergegeven door de lengte van EA;C2dus door depositieve lengte van
AE.
S c h a a l voor C2
2,0

Scale of Cp
1.5

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

10
20
/og-Ç? ((pin % J

40
60
80 100
Log-Çp (waarde van CPin%)

FIG. 101. Toetsing van de gegeven theorie aan waarnemingsresultaten
Testof thetheorydevelopedonmeasurement results
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Bij een gegeven barometerstand is verder p v uitsluitend een functie van de temperatuur, welkefunctie voor ons doelvoldoend nauwkeurig benaderd kan worden door de
formule van ANTOINE:
1

QAfi

2 4 7 0

log p v = 9,66 - - ^ Deze formule biedt de mogelijkheid, p v in de temperatuur uit te drukken, voor het
gevaldat men geentabelwil gebruiken.
Wij hebben nu onze vroegere meetresultaten in het log 9 - log p v diagram uitgezet;
het resultaat isin Fig. 101weergegeven. Over het algemeen liggen de punten goed op
eenrechte lijn. Voor w = 6,9 zijn bij delagetemperaturen enigeafwijkingen; men bedenken hierbij echter, dat een meetfout van 2% R.V. gemakkelijk kan insluipen, terwijlmetingen bij0°Cmoeilijkheden opleveren wegenscondensatieverschijnselen. In de
meting bij w = 10,4 komen enige onverklaarbare afwijkingen voor. Wij hebben op
nader te omschrijven wijze de rechte lijn voor w = 10,4 tussen de andere lijnen geïnterpoleerd en menen, dat het nieuwe resultaat een nauwkeuriger uitkomst geeft dan
de oude meetcijfers. De lijnen w = constant bieden verder de mogelijkheid, dampdrukken te extrapoleren bij hogere temperaturen dan bij directe meting mogelijk is,
omdat het graan daarbij tesnel bederft.
Op dezewijze bereiken wij dus eencorrectie en controle op de meetcijfers en vinden
rechte lijnen voor constant watergehalte. Het verband tussen w en cp wordt hierdoor
echter niet opgehelderd.
Ten einde in dit verband meer inzicht te verkrijgen - zij het langs empirische weg hebben wij voor de verschillende rechten de waarden voor decoëffienten Q , C2en C 3
becijferd ;gevondenwerd:
Tabel 110. Berekende waarden voor de constanten C „ C 2 en
Calculated values of constants C 1; C2and C 3
W

=

Q =
C2 =
Q =

Q

24,2

17,4

14,3

11,9

10,4

1,0225
0,0958
0,8020

1,0442
0,1967
0,6358

1,115
0,4296
0,3719

1,180
0,6587
0,2194

1,221
0,824
0,150

6,9

1,318
1,435
0,0367?

Deze waardenzijninFig. 102en 103grafisch uitgezet.Deintabel 110gegeven cijfers
voor w = 10,4 zijn aan deze grafieken ontleend. Duidelijk blijkt, dat er bij ongeveer
*3b

;30

'25

W a a r d e n van C3 voor t a r w e
I
I
Values of C-> for wheat

20

S15

!10

102
Gang van de constante C 3 voor tarwe
Trend of constant C3for wheat
FIG.
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103
Gang van de constante Q - l voor tarwe S
Trend of constant C-r-Ifor wheat
^
FIG.
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1
1
Values of Ci — 7 for wheat

-^
515

C-i-1
Cp = C j . p v

5 5

I

002

0.10

1

0.20

!

K
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0.30

0.40
Ci-1

17% vocht in beide krommen een knik optreedt, hetgeen wijst op een ander physisch
verschijnsel. Drievandevier takken blijken practischlineairte verlopen.
Op grond vandebovenstaande analysemenenwij onzevroeger gepubliceerde meetresultatentekunnenverbeteren overeenkomstigdevolgendetabel:
Tabel 111. Gecorrigeerde evenwichtsvochtgehalten voor tarwe
Corrected moisture equilibrium data for wheat
Vocht
M.C.

% van nat
wet basis

6,45

9,4

10,6

12,75-12,25

14,8

19,5

% der dr.st.
dry basis

6,9

10,37

11,86

14,61-13,95

17,37

24,23

68,0
70,0
72,0
74,0
76,0
78,0

82,0
83,8
85,0
87,5
88,0
89,0

Temperatuur °C
Temperaturer''C
0
10
20
30
40
52 . .

Relatieve vochtigheid in %
Relative humidity %
5,9
6,4
9,0
11,0
13,0
15,9

20,7
24,0
27,4
31,5
35,5
40,0

44,0
4851,5
55,0
58,5
62,5

29,0
33,0
36,3
40,5
45,0
49,5

Volgens theoretische overwegingen, die hier niet wordenvermeld, zalC 3een functie
vanwmoetenzijn van devolgendevorm:
C 3 (Aw - B) e-c«w
Verder kan men bij de lagere vochtgehalten ( ^ 16%) de relatieve vochtigheid, bij
tarwegevonden,goedbenaderen door deempirische formule:
cp= 5,73 pv°.°69

w

1,450

461,5

e+ 70

waarin 6 de temperatuur weergeeft.
Voor de hogere vochtgehalten geldt dan:
9 = (0,215 + 0,0242 w) Pvo,io-o,oo3i8w
De practische betekenis van de gegeven analyse is hierin gelegen, dat men voor het
bepalen van dampdruk-isothermen door gebruik te maken van de uiteengezette theo265

rie, hetaantal metingen belangrijk kanbeperken. Hiervoor zalhetvoor detoekomst
voldoende zijn, één volledige evenwichtskrommeoptemeten (constante temperatuur)
alsmede deevenwichtsvochtgehalten bijéén watergehalte enverschillende temperaturen (w = constant). Hetaantal metingen wordt hierdoor tot^ vanhetvroeger benodigdegetal teruggebracht.
Vapour-pressureisotherms
The concept „vapour-pressure isotherm" isdescribed aswell asits significance to
storage of agricultural products. Some considerations are given on the theoretical
shape ofa moisture-equilibrium curve. From thetheory of THOMPSON and SHEDDa
modification is derived, agreeing well with former measurements. Thetemperaturemovement of the equilibrium curve is analysed. For wheat empirical formulas are
given. The theoretical considerations result inasignificant savingoftime when determiningsimilarisotherms.
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VOCHTBEPALINGEN IN LAND- E N TUINBOUWPRODUCTEN
MET BEHULP VAN INFRAROODSTRALERS
with summary
G. R. VAN BASTELAERE

De mechanisatieindelandbouw heeft ermedetoegeleid,datde vochtbepalingenin
land- entuinbouwproducten niet meer uitsluitend opdelaboratoria, maar thans vrij
algemeen opdebedrijven zelf worden verricht. Ditgeschiedt vooral opde drogerijen
en maalderijen, bij dezaadhandelaren ensoms ook op delandbouwbedrijven. Hoewel
sommige vertegenwoordigers vanlandbouworganisaties van mening zijn, datóók op
laatstgenoemdebedrijven aan eeneenvoudigvochtbepalingsapparaat behoefte bestaat,
wordt ertoch nog zeer weiniggebruik van gemaakt. Dit dient echter voor een belangrijk deel teworden toegeschreven aandeomstandigheid, datdegangbare electrische
vochtmeters niet voor universeel gebruik geschikt en voor eenlandbouwbedrijf bovendien teduur zijn. Maar zelfs alsdebehoefte niet groot is,dient rekening teworden gehouden metde mogelijkheid dat een vochtbepalingsapparaat over enkele jaren, al266

thans op de grote en middelgrote bedrijven, een normaal stuk gereedschap zal zijn geworden. Hoe dat gereedschap er uit zal zien en welke eisen er aan moeten worden gesteld,zijn zaken diereeds nu moeten worden nagegaan.
Eenvochtbepalingsapparaat dat, behalvevoor andere doeleinden, ook op een landbouwbedrijf met succesmoet kunnen worden gehanteerd, dient in hetalgemeen aan de
volgendeeisentevoldoen:
a. geschikt voor universeel gebruik (behalve voor granen, óók voor gras, hooi, peulvruchten enz.);
b. vrij snelwerkend (resultaten binnen hetuur);
c. nauwkeurig tot ± 1 % vocht (beter istot ± 0,5% vocht);
d. eenvoudigtebedienen;
e. lage aanschaffingskosten.
Deze eisen zijn niet gering en de momenteel in drogerijen en maalderijen meest gebruikelijke vochtbepalingsapparatuur kan erdan ook nietgeheelaan voldoen.
De „gewone" droogstoof plus analytische of apothekersbalans is zeer nauwkeurig,
maar vereistdeskundigebediening.Deaanschaffingskosten liggenhoog,terwijl drogen
tot constant gewichtteveeltijd inbeslag neemt.
De zgn. half-automatische droogstoven als de „Humitherm" en de „Brabender"
leveren eveneens zeer bevredigende resultaten op. Het „inwegen" der monsters behoort echter op een afzonderlijke balans te geschieden, waardoor de totale aanschaffingskosten stijgen tot f 1000,—àf2000,—.
Electrische vochtmeters werken zeer snelmaar zijn nietingericht voor universeelgebruik. Gewoonlijk isalleen voor granen eenijkschaal aanwezig. Zij moeten bovendien
op eenlandbouwbedrijf te duur worden geacht voor het weinigintensieve gebruik. De
aanschaffingskosten variëren van ca f600,—tot ca f2000,—.Wat de nauwkeurigheid
vandezevochtmetersbetreft, zijn depraktijkervaringen nietonverdeeld gunstig.
Met de infrarood-vochtbepalingsapparaten is in de praktijk ook wel enige ervaring
opgedaan. Hoewel de resultaten soms aanleiding geven tot teleurstelling, moet toch
worden geconcludeerd, dat de infraroodstralers tal van mogelijkheden bieden. De teleurstellendeervaringen moeten nl.nietworden toegeschreven aan de infraroodstralers
zelf, maar veeleer aan de constructie der apparatuur en aan de gebruiksaanwijzingen,
diesomsgeheelonjuiste voorschriften bevatten.
Het feit, dat infrarode stralen, zoals deze door droogstralers worden uitgezonden,
meestal slechts tot geringe diepte in het bestraalde object vermogen door te dringen,
zou op zichzelf reeds aanleiding moeten zijn om de te onderzoeken materie (b.v. granen, erwten enz.) vooraf te verkleinen, dus te malen. Het ligt voor de hand, dat de bestralingsduur daardoor belangrijk bekort zalkunnen worden. Hetis echterbekend, dat
men in de praktijk het malen zoveel mogelijk wenst te vermijden. Daaraan werd tegemoet gekomen door de stralers zeer dicht bij de te bestralen zaadkorrels te plaatsen.
Met het kleinerwordenvan deafstand neemtdebestralingssterktezeer sterktoe, waardoor de bestralingsduur tot een minimum kan worden beperkt, terwijl de zaadkorrels
niet behoeven te worden gemalen. Daarbij werd uit het oog verloren, dat bij te kleine
afstand in sommige zaadsoorten zeer gemakkelijk oxydatie en zelfs verbranding kan
optreden. Ook het vaststellen van dejuiste bestralingsduur stuit nu op grote moeilijkheden. Deze isnl.in hoge mateafhankelijk van debreedte endedikte der zaadkorrels.
Eengrootzadigtarweras b.v.vordert eenlangerebestralingsduur daneenrasmet kleine
korrel. Dit betekent, dat voor ieder ras een eigen bestralingsduur zou moeten worden
vastgesteld. Wanneer de tarwe wordt gemalen, vervalt dit bezwaar. De chemische
samenstelling der verschillenderassenloopt zoweinig uiteen,dat de droogeigenschappen der gemalen zaden praktisch gelijk zijn, zodat voor alle rassen nu met één en dezelfde bestralingsduur kan worden volstaan.
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De vochtbepaling met behulp
van infrarode stralen is in wezen
een droogproces, waarbij warmte
70 opde materiewordt overgebracht
door middel van straling. De be60 straling moet worden voortgezet
50 tot't object geheeldroogis.Ditkan
gecontroleerd worden door ver40
gelijkendebepalingenindedroogstoof, waardoor tegelijkertijd de
30
juistebestralingsduur kan worden
vastgesteld. Dat deze laatste, on20
geachtdechemischesamenstelling
(a)
der verschillende zaadsoorten,
10
0,47 0,49 0,85 1,62 2,25 p 2,92jV33:5f87 7 , 8 ^
nauw verband houdt met de afmetingenderkorrels(speciaal met
8
N°-»-1
de breedte en dikte) blijkt uit
FIG. 104.
fig. 104.
Verband tussen de afmetingen der zaadkorrels en de
bestralingsduur
In dit strokendiagram zijn 9
Relation between dimensions of grains and duration of
zaadsoorten
volgens opklimmenheating
de
bestralingsduur
gerangschikt.
Verhittingsduur voor 9 zaadsoorten, t.w.: nr 1 == sla;
De zaadkorrels werden niet ge2 --- selderij; 3 -- wortelen; 4 == lijnzaad; 5 = suikerbieten; 6 — uien; 7 -- radijs; 8 = komkommer en
malen. De bestraling vond plaats
9 —spinazie.
met een infraroodstraier van 250
Als indicatie voor de korrelgrootte is het product van
Watt die op een afstand van
breedte en dikte der zaadkorrels in de stroken vermeld
177mm boven de zaden was op(a = br. x d. van het endosperm). Dit stijgt, evenals de
verhittingsduur, van links naar rechts. De gearceerde strogesteld.Zaadsoort No 1 (sla) isna
ken geven de kortere verhittingsduur aan van gemalen
19 minuten geheel droog, terwijl
zaad (zie ook de tekst)
No 9 (spinazie) 70 minuten vorDuration of heating of 9 sorts of seed. Nr 1 -• salad;
dert.
2 = celery; 3 -—carrot; 4 = linseed; 5 = sugar-beet;
6 = onion; 7 radish; 8 = cucumber and 9 = spinach
Het product van breedte en
The figures in the strips are obtained by multiplication of
dikte
der korrels is in de stroken
breadth and thickness of grains. They give an indication
vermeld en blijkt eveneens van
of the particle size and become higher from the left to the
right. The shorter duration of heating time of ground seeds
links naar rechts op te klimmen.
is shown by the hatched strips
Hierbijmoetwordenaangetekend,
infrarood straler (infra-red heater) 250 W
dat voorsuikerbietenzaad br. Xd.
afstand tot de monsters = 177 mm
van het endosperm werd geno(distance to the samples = 7 in.}
men.Watdroogeigenschappen bebetreft, neemt bietenzaad nl. een bijzondere plaats in, omdat structuur en oppervlak
der vruchtkluwens belangrijk afwijken van die der andere zaadsoorten. Via het grote
oppervlak kan naar verhoudingveelwarmteworden opgenomen, terwijl delossestructuur dediffusie enverdamping van het water blijkbaar zeer vergemakkelijken. Al deze
factoren zijn oorzaak, dat bietenzaad sneldroogt. Het isdan ook éénderweinige grote
zaadsoorten die in ongemalen toestand met infrarood kunnen worden bestraald en
desondanks in 30minuten geheeldroogblijkt te zijn.
Zaden met een 1000-korrelgewicht groter dan 4 gram dienen als regel gemalen te
worden. In fig. 104vertegenwoordigen de gearceerde stroken de kortere droogtijd van
het gemalen zaad (zie de nummers 6, -7,8 en 9). Als gevolg van de kortere droogtijd
wordt indeeersteplaats tijd gewonnen, terwijl indetweedeplaats ca 53% aan stroomkosten wordt bespaard. Fijne zaden zoals sla, selderie en wortelen drogen zo snel, dat
het geen zin heeft zete malen. Oliehoudende zaden zoals lijnzaad en koolzaad mogen
Bestralingsduur in minuten
Duration

of heating

in

minutes

1 P1
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FIG. 105. Proefinstallatie infrarood stralers. Verklaring in de tekst
Experimental apparatus with 4 infra-red heaters. Explanation in summary

zelfs niet gemalen worden omdat anders, behalve water, ook andere vluchtige stoffen
zouden ontwijken.
Bij constructie en gebruik van een infrarood-vochtbepalingsapparaat dient dus op
devolgendepuntentewordengelet:
1. Een te kleinelamp-of stralerafstand moet worden vermeden, omdat enerzijds oxydatie of verbranding der bestraalde materie het gevolg kan zijn, terwijl anderzijds
een zeer snelle uitdroging tot eenzodanige verharding van dezaadhuid kan leiden,
dat hetwatertransport vanbinnennaar buitenmin ofmeerwordt belemmerd.
2. Zaden met een 1000-korrelgewicht groter dan 4 gram moeten in het algemeen gemalen worden, omdat de bestralingsduur in hoge mate afhankelijk is van de afmetingen der zaadkorrels. Het gebruik van gemalen zaden betekent bovendien een
belangrijke tijd- en stroombesparing.
3. De bestralingsduur of droogtijd dient voor elkezaadsoort zo nauwkeurig mogelijk
teworden vastgesteld.
4. De bestralingsduur is, behalve van de chemische samenstelling en de korrelgrootte
der zaden, medeafhankelijk vanhet vermogen der toegepaste stralers entevensvan
deafstand, diedestralers scheidtvan detebestralen materie.
Met inachtneming van deze 4 punten werd op het Droogtechnisch Laboratorium
een proefinstallatie ingericht alsafgebeeld infig.105.
Vier infraroodstralers (elk van 250 Watt) zijn bevestigd aan een eenvoudige
houten opstand. Onder elkestraler werd eenbus geplaatst meteen diameter vanca 15
en eenhoogtevanca 12cm. Deafstand vandeonderkant der stralerstot debodem der
bussen bedraagt 177mm. Deze afstand iszodanig gekozen, dat de temperatuur in het
bestraalde object na 15à 20minuten tot 105à 110°Cisgestegen. Het wegen (vóór en
nâ deproef) geschiedt op eenspeciaal balansje.
Drie van de vier stralers zijn zgn. Philips thermostrsLlers en één is een zgn. Philips
droogstraiev.Met beidestralertypen werden gelijke resultaten bereikt.
Door vergelijking met de droogstoofmethode (1 uur drogen bij 130°C) werd voor
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F I G . 106.
A Vaste opstelling van één
ofmeer infrarood stralers
(bevestigd aan muur of
schot)
A permanent installation
with one or more infra-red
heaters, fastened on the
wall
B Verplaatsbare opstelling
van 2 stralers (bevestigd
aan een raam van hout of
metaal).Allematenin mm
Transportable installation
with 2 heaters. The frame
is to be made from timber
or metal
Dimensions expressed in
mm (25.4 mm = 1 in.)
C Eenvoudig balansje met
vochtschaal
Simple balance with scale,
graduated inpercent moisture

Voorqanzicht

Zijaanzicht

meer dan 20verschillende zaadsoorten en een aantal groenvoeders de bestralingsduur
of droogtijd vastgesteld. De proeven werden verricht met monsters van 20, 10 en 5
gram. De monsters van 20 gram werden in de bussen afgewogen en over het bodemoppervlak verspreid. Bestond het monster daarentegen slechts uit 10 of 5 gram stof,
dan werd afgewogen in kleinere schaaltjes, die vervolgens op de bodem der bussen
onder destralerswerden geplaatst (fig. 105onder de2stralers rechts).
Wanneer de droogstoofbepalingen als juist worden aangenomen, vertoonde 85 à
90% der infraroodbepalingen een afwijking S! + 0,5% vocht, terwijl degrootste fout
der resterende bepalingen 4; 0,8% vocht bedroeg.Met„bepaling"wordthierbedoeld
het gemiddeldevaneen.intweevoud uitgevoerde proef.
Inmiddels is de methode nog enigszins vereenvoudigd en kande belanghebbenden
geadviseerd worden twee infraroodstralers op te stellen als afgebeeld infig.106. Fig.
106A toont een vaste opstelling (stralers bevestigd aan een muur of houten wand),
terwijl fig. 106B een voorbeeld is van een verplaatsbare inrichting. De maten zijn gegeven inmillimeters. Fig. 106Ciseenschetsvaneen balansje met vochtschaal, waarop
hetvochtpercentage zonder omrekenen kan worden afgelezen.
Metdehiergeschetsteapparatuur kunnen vochtbepalingen intweevoud worden verricht. De tijd welke daar voor nodig is, varieert van 14tot 40 minuten. De aanschaffingskosten (inclusief eenbalans vgl.fig.106C)bedragen caf 180,—.
Een uitvoerige beschrijving van en gebruiksaanwijzing voor deze vochtbepalingsmethodeisvervat inde „Voorlopige Mededeling No 4van het Droogtechnisch Laboratorium, Mennonietenweg 27teWageningen (tel.2854) en isop aanvraag aldaar verkrijgbaar.
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Moisture determination in seeds andgreen fodder
plants by drying with infra-red heaters
An experimental apparatus with 4infra-red heaters isarranged as shown infig.105.
Power consumption of each heater is250watts.The distance of heaters to the samples
isfixedat 7" (177 mm). Using that distancethere islittledanger ofoxidation or burningthesamples.
To theoutfit belongs a simplebalancewhich indicates theloss ofweight of the sample (fig. 106C). The indication of the dial is read on a scale, graduated in percent
moisture.
In general an accuracy, compared with a specified standard oven method of ±
0,5% moisture content is obtained. Under adverse conditions deviations up to ±
0,8% M . C . arepossible.
Therecommended outfit isshown infig.106.
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