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B O D E M K U N D E EN B E M E S T I N G

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
De taak van het instituut is aard en werking te bestuderen van factoren, die de vruchtbaarheid van de grond bepalen en die invloed ondergaan van bemesting en grondbewerking. Terwijl men reeds ver gevorderd is bij de interpretatie van de verschillen in
groei van de gewassen van plaats tot plaats, wordt thans ook onderzoek verricht over
de verschillen in de tijd, die door de weersomstandigheden worden bepaald.
Bij de bestudering van de fysische factoren gaat het vooral om de lucht- en vochthuishouding van de grond en de stabiliteit van de structuur. De verkregen resultaten
maken 'het mogelijk tot advisering ophet gebied van het behoud en de verbetering van
de structuur van de grond over te gaan.
De structuur van de klei- en zavelgronden in noordelijk Groningen was in 1966
tamelijk slecht, iets slechter nog dan in 1965. In Noord-Holland werd op gronden met
een betrekkelijk hoog humusgehalte toch nog veel verslemping waargenomen. De fijnheid van de zandfractie speelde hierbij een belangrijke rol. Veel verslemping bleek een
gevolg van onvoldoende ontwatering te zijn.
Een bewerking van de resultaten van het onderzoek, dat in de periode 1957—1963
op een bekalkingsproefveld te Nieuw-Beerta werd verricht, bevestigde het belang van
de handhaving van een hoge kalktoestand voor de structuur en de bewerkbaarheid
van de grond. De inbouw van de structuureisen in het adviesschema voor bekalking
van zware klei- en lichte zavelgronden is niet zonder problemen, omdat het moeilijk is
om een bevredigend compromis te vinden tussen de resultaten, die aan de pH-opbrengstkromme worden ontleend, en de hogere eisen die actuele structuur, bewerkbaarheid en verslemping stellen. De gipsproefvelden gaven door de geringe regenval
na de inzaai geen verslemping te zien.
Op enkele bezandingsproefvelden in Friesland waren de bezande objecten bij
bouwland na de winter sterker verslempt en hadden een lager luchtgehalte dan de
niet-bezande. In de zomer waren de verschillen in luchtgehalte gering of zelfs negatief. Bezanding gaf bij aardappelen en gras een 15 à 20% hogere opbrengst, waarvoor echter meer stikstof nodig was, terwijl de aantasting van de aardappelen door
schurft toenam. Bij bieten werd geen ophrengstverhoging geconstateerd.
Erwten bleken in het algemeen een luchtgehalte van de grond van meer dan 20
vol.% te vragen voor goede groei en opbrengst. De lage opbrengsten op verschillende
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percelen in bepaalde jaren hingen samen met een grote hoeveelheid neerslag in mei
en juni, slechte ontwatering en onvoldoende bemesting.
Gladiolen leverden op zavelgrond bij een luohtgehalte (bij pF 2) boven 20 vol.%
een ca. 5 0 % hogere opbrengst op dan wanneer het luchtgehalte 2 vol.% lager was.
Ze Stellen dus hoge eisen aan de fysische bodemtoestand.
Uit gegevens in de literatuur over verbruik van zuurstof en produktie van koolzuur in de grond werd een berekening gemaakt van het met lucht gevulde poriënvolume, dat vereist wordt voor een voldoende gasuitwisseling van het wortelstelsel.
Het hang af van bewortelingspatroon en grondsoort, maar hét was in grote lijnen in
overeenstemming met het gehalte, dat op proefvelden voldoende was.
Bij het onderzoek van de grondbewerking is het gebruik van grondmechanische
metingen in de bouwvoor om bodemstructuren te voorspellen, die door grondbewerking veroorzaakt worden, nog nieuw. Dientengevolge vroeg de verdere ontwikkeling
van de apparatuur, waarmee afschuifspanning en samendrukking worden gemeten,
weer veel aandacht. Een vergelijking van empirisch gevonden en berekende waarden
van afschuifspanning en conusweerstand brachten enkele onvolkomenheden in de laboratoriumapparatuur aan het licht, die ten dele konden worden opgeheven. De snelheid van afschuiven bleek grote invloed op de afschuifspanning te hebben, terwijl bij
het afschuifapparaat voor veldgebruik ook de wrijving tussen metaal en grond een
rol speelt.
Op het grondbewerkingsproefveld te Marknesse werden het pootbed van aardappelen en de opbouw van aardappelruggen bestudeerd. De vermindering van de hoogte van deze ruggen, als gevolg van bezakking in de loop van het groeiseizoen, was
aanzienlijk. De opbrengst van erwten was op dit proefveld teleurstellend; er waren
grote verschillen tussen de objecten door verschillen in het doorlatend vermogen van
de grond voor water, die bij grondbewerking zijn ontstaan.
Machinaal spitten leverde op het grondbewerkingsproefveld te Nieuw-Beerta een
betere structuur op en daardoor een gunstiger stikstofhuishouding dan ploegen. Haver
en zomertarwe hadden ter verkrijging van eenzelfde stro-opbrengst op het gespitte
object 20 kg stikstof per ha minder nodig dan op het geploegde. De verschillen in
korrelopbrengst bij overeenkomstige stikstofgiften waren gering.
Gegevens over de samenhang tussen benodigde trekkracht en afschuifspanning
werden in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
verzameld op proefvelden te Westmaas, Wïjnandsrade en Nieuw-Beerta. Laatstgenoemd proefveld gaf aanwijzingen, dat deze relatie sterk afhankelijk kan zijn van het
vochtgehalte van de grond. Verder bleek hiefbij weer, dat ploegen op het kalkloze
deel veel moeilijker is (meer wielslip, slechter bestuurbaarheid van de trekker) dan
op het bekalkte deel. Het vereiste 15 à 2 0 % meer trekkracht en gaf een slechter
resultaat.
Bij het onderzoek over de bestrijding van verstuiving werd vooral aandacht besteed aan het gebruik van drijfmest en aan het verband tussen het gehalte van de
grond aan organische stof en de gevoeligheid voor stuiven.
In vakkenproeven met tulpen te Breezand en Haren (Gr.) kwamen bij een mulch
van drijfmest minder spruiten boven en was de lengte van de planten bij de groei

kleiner dan bij een strodek. Een dikkere laag drijfmest gaf een kleiner aantal bovengekomen spruiten; bij de grotere doses werd kort voor de oogst van de bollen bruinkleuring en afsterving van de wortels waargenomen. In hoeverre dit laatste te wijten
is aan een overmaat aan stikstof in de grond, zal nader worden onderzocht. Regenslag
maakte dat de drijfmest zich met het onderliggende zand vermengde; op objecten
zonder gewas traden in een droge periode scheuren in het drijfmestdek op. Laatstgenoemd euvel bleek te kunnen worden voorkomen door de drijfmest met gehakseld
stro te vermengen.
Metingen in de windtunnel bij grond van het voormalige compostproefveld te
Meldersloo gaven de bij een ander proefveld al gevonden onverwachte tendens te
zien van een negatieve correlatie tussen gehalte aan organische stof van de grond en
kritieke windsnelheid. Misschien spelen verschillen in de aard van de organische stof
van de verschillende objecten een rol.
Het onderzoek over chemische bodemfactoren houdt nauw verband met de verstrekking van bemestingsadviezen op basis van grondonderzoek en met de beoordeling van
meststoffen.
Op het gebied van de kalktoestand van de grond leidde de samenvatting van de
met granen op loss verkregen gegevens tot de conclusie, dat wintertarwe, rogge en
haver op deze grond slechts weinig reageren op verschillen in pH. De in de adviesbasis als optimaal aangegeven pH is voor deze gewassen voldoende hoog. Op rivierklei blijkt voor een bepaalde verhoging van de pH meer kalk nodig te zijn dan tot
dusver werd aangenomen. Voor de op zeeklei benodigde kalkgiften om hoge pHwaarden te bereiken, zijn nieuwe richtlijnen opgesteld. De invloed van de kalktoestand van d e ondergrond is volgens de meeste proeven minder groot dan die van de
bouwvoor, maar incidenteel daaraan gelijk.
Veel aandacht werd besteed aan de vernieuwing van de basis voor fosfaatadviezen.
Bij toepassing van de nieuwe P-water 1 ,: 40-methode (wijde extractieverhouding)
voor routine-onderzoek doen zich nog moeilijkheden voor. Troebele fikraten kunnen
worden bestreden door gebruik van een apparaat, waarin 50 grondsuspensies tegelijk
worden gefiltreerd volgens het principe van de fles van Mariotte (eliminering van het
morsen) en door paraffinering van de rand van het filter (tegen het overkruipen van
de vloeistof). In sporadische gevallen wordt troelbeling opgeheven door toevoeging
van kristallen keukenzout.
Alle grondmonsters van pot- en veldproeven, die voor toetsing van de nieuwe
methode geschikt waren, werden bij het onderzoek betrokken. Steeds bleek dat de
waardering van de fosfaattoestand voor bouwland sterk verbeterd was ten opzichte
van bestaande methoden. Voor grasland wordt het onderzoek voortgezet.
Het is in een vakkenproef opnieuw gelukt om aan te tonen, dat een goede structuur
een gunstige invloed op de fosfaatvoorziening van het gewas uitoefent.
Te lage Ca/P-verhoudingen in het gras kunnen vooral nadelig worden bij voedering
met jong gras op intensief gevoerde bedrijven.
Het onderzoek over het verloop van de kalitoestand van bouwland op kleigrond

maakte voortgang. Binnen afzienbare tijd kunnen richtlijnen voor een bemestingsbeleid op lange termijn worden opgesteld.
De resultaten van alle tot nog toe genomen proeven over het tijdstip van toediening
van kalimeststoffen werden samengevat. Er is geen bezwaar tegen om kali reeds in de
herfst op zeeklei toe te dienen. Op rivierklei en zandgrond heeft toediening in het
voorjaar de voorkeur, maar op de laatste grondsoort heeft ook de bemesting in de
herfst nog een behoorlijke kaliwerking. Schade door chloor in chloorhoudende kalimeststoffen, indien voor aardappelen gebruikt, kan worden beperkt door vroegtijdige
toediening. Indien deze meststoffen vóór oktober worden gegeven, ontstaat weinig of
geen schade.
Van kali, die in het voorjaar op grasland wordt toegediend, vindt men bij één keer
maaien en verder weiden na één jaar gemiddeld slechts ongeveer 10% in de zodelaag terug. Bij deze gebruikswijze van het grasland heeft de kalibemesting dus op korte termijn geen grote invloed op de kalitoestand van de grond. Het in de adviesbasis
gemaakte onderscheid in waardering van de kalitoestand van grasland op zand- en
kleigrond werd door nieuwe gegevens bevestigd.
De normen voor de kalibemesting van aardappelen op bouwland in de Noordoostpolder zijn op grond van de gegevens van alle beschikbare proefvelden gewijzigd.
Het onderzoek over de stikstoftoestand van de grond en de stikstofvoorziening van
de gewassen staat in het middelpunt van de belangstelling.
Het optimale tijdstip voor toediening van stikstof aan grasland in het voorjaar ligt
waarschijnlijk bij het begin van de groei. Dit tijdstip is met behulp van de gemiddelde etmaaltemperaturen behoorlijk te schatten. Toevoeging van onkruiddodende middelen aan vaste meststoffen biedt voor grasland perspectief.
De resultaten van het lysimeteronderzoek betreffende de stikstofhuishouding van
grasland tonen steeds duidelijker aan, dat kunstmeststikstof die vroeg in het voorjaar wordt gegeven, feitelijk nooit zo sterk wordt uitgespoeld dat hij verloren gaat.
Wel kan deze stikstof in een laat en vochtig voorjaar aanvankelijk zo diep inspoelen,
dat hij voor de eerste snede moeilijk toegankelijk wordt. Pas in de tweede snede komt
hij tot zijn recht. Dit compenseert uiteraard niet het verlies in de eerste snede. Daarom is het aan te bevelen in zulke jaren later in het voorjaar nog een overbemesting te
geven. Dit geldt vooral voor blijvend grasland op zandgrond.
De verticale verplaatsing van oplosbare stikstof in de grond onder invloed van de
waterbeweging kon bij buizen, die met gronden met zeer uiteenlopend waterhoudend
vermogen waren gevuld, bij niet te hoge grondwaterstand goed met de formule van
Van der Molen worden beschreven.
Bespuiting van granen met CCC per vliegtuig had een even goed effect als per
veldspuit.
Een verschillende werking van stikstof op de opbrengst van aardappelrassen die
volgens de rassenlijst een verschillende behoefte aan stikstof zouden hebben, kon niet
worden vastgesteld. Verschil in uiterlijk van het loof zegt niet voldoende over de Nbehoefte van de rassen.
Vroege injectie van vloeibare ammoniak was in het natte voorjaar van 1966 ongunstiger dan injectie kort voor het zaaien of poten. Injectie met behulp van de schudeg

en ploeg gaf goede resultaten. Op grasland waren de eerste gegevens, verkregen met
een speciaal voor grasland ontwikkelde machine (de Landwalker) niet gunstig.
De opbrengstdepressie van aardappelen ten gevolge van magnesiumgebrek hangt
in sterke mate af van het tijdstip, waarop de groei door afsterving of rooiing wordt
onderbroken. Hoe vroeger dit tijdstip, des te geringer de schade. Bespuiting met
magnesiumsulfaat was ook dit jaar weer effectiever dan toediening van de meststof in
vaste vorm.
In 1966 is begonnen met een onderzoek over de zwavelbehoefte van de Nederlandse gronden. In een potproef met zandgronden van verschillende herkomst bleek
de mate van zwavelgebrek goed te correleren met het sulfaatgehalte van de grond.
De zwavelgehalten van de grond lopen sterk uiteen.
Het onderzoek van sporenelementen betreft vraagstukken in land-, tuin- en bosbouw.
In een potproef met bieten werd een goede correlatie gevonden tussen het boriumgehalte van de grond en het voorkomen van hartrot. De correlatie tussen het boriumgehalte van het blad en hartrot is echter veel beter. Aardappelen reageerden niet,
wortelen volgden de bij bieten verkregen maatstaf. Wortelen met boriumgebrek hadden vaak een gespleten penwortel. Er was een vrij duidelijke samenhang tussen de
boriumgehalten van grond en blad. Snijmaïs reageerde in dit natte jaar niet, terwijl
bij asperge evenmin een reactie werd gevonden.
In een potproef met verschillende granen en graanrassen werden grote verschillen
in gevoeligheid voor kopergebrek gevonden. De gevoeligheid neemt toe in de volgorde rogge, haver, gerst, tarwe. Ook tussen rassen van haver, tarwe en gerst werden
grote verschillen gevonden.
Op een proefveld waaraan in 17 jaar 360 ton compost werd toegevoegd, werd bij
bieten in een jong stadium schade waargenomen als gevolg van zinkovermaat. Het
zinkgehalte in het blad bedroeg zelfs 555 dpm.
In een potproef met populier werd gevonden, dat de reactie op kalk en fosfaat tot
1000 kg per ha (P2O5) op de „probleemgrond Someren" zeer gunstig was. Met behulp van chemisch gewasonderzoek wordt nagegaan, wat de invloed is geweest op de
opneming en de distributie van sporenelementen. Zowel in wortel, stengel als blad
werden de koper-, mangaan-, ijzer- en zinkconcentraties gedrukt door stijgende hoeveelheden fosfaat.
Op Wïeringermeer- en griendgrond uit de Biesbos was een bemesting met MnO
(55% Mn) naar 160 kg per ha, een jaar eerder gegeven, voldoende om mangaangebrek van haver te voorkomen; een belangrijke vermeerdering van de opbrengst
werd verkregen.
In vergelijking met 1965 trad in het afgelopen jaar in de tuinbouw in het algemeen
veel minder ijzergebrek op, als gevolg van een geringere hoeveelheid regen in het begin van het groeiseizoen. De te droge weersomstandigheden waren storend bij de bestudering van de invloed van de grondwaterstand op de bicarbonaatgehalten in de
bovengrond (een overmaat bicarbonaat kan ijzergebrek induceren). Alleen bij de
hoogste grondwaterstand (40 cm) trad een zeer lichte Fe-ohlorose in de bieten op.

De ziekte kon met Fe-EDDHA worden bestreden, waardoor echter licht mangaangebrek werd geïnduceerd.
In een boomgaard waar ijzergebrek en kanker in sterke mate samengaan, werd dit
jaar naast het ijzerchelaat Fe-EDDHA, Mn-DTPA toegediend, waardoor de inductie
van Mn-gebrek werd voorkomen. Ook de kanker werd efficiënt bestreden, hetgeen
tot uiting kwam in een sporadisch optreden van topkanker bij de behandelde bomen,
terwijl veel kanker bij de onbehandelde bomen voorkwam. Beide chelaatbehandelingen gaven een opbrengstverhoging van ± 12%. In dezelfde boomgaard was de aantasting van pruimebomen door loodglansziekte bij toediening van Mn-DTPA veel geringer, al kon deze niet geheel worden voorkomen.
Het biochemisch onderzoek van sporenelementen had betrekking op de opneming
en de werking van ijzerchelaten door de plant.
Kunstmatig veroorzaakte wortelbeschadigingen bij tomatenplanten brachten een
sterke verhoging van de ijzeropneming uit chelaten teweeg, evenredig met de mate
van beschadiging. IJzerdeficiënte planten met onbeschadigde wortels gaven echter bij
toediening van extreem hoge ijzerconcentraties niet bij alle onderzochte Fe-chelaten
een verhoogde opname te zien. De waargenomen verschillen in opneming van ijzer
uit chelaten tussen chlorotische en gezonde planten kunnen dan ook niet zonder meer
verklaard worden.
Wortels van ijzerdeficiënte planten, gevoed met ferrosulfaat, blijken gedurende een
half tot acht uur na de toediening aanzienlijk meer ijzer te accumuleren dan vergelijkbare wortels, die het element in de vorm van chelaat krijgen toegediend. De ijzerconcentratie in de zwaarste fractie (celwanden, kernen) neemt bij voeding met
FeS0 4 regelmatig toe en blijft bij toediening van Fe-EDTA reeds na 11/^ uur constant. De ijzerconcentratie van de in water oplosbare fractie is bij ferosulfaat hoger
dan bij Fe-EDTA. Het gaat hierbij o.a. om de vraag of de intensieve accumulatie van
Fe uit FeS0 4 in de wortels betekenis kan hebben voor de Fe-voeding van de plant.
De invloed van de worteltemperatuur op de opneming van ijzer uit chelaten is nog
niet geheel duidelijk. Het ijzergehalte neemt niet (zoals het fosfaatgehalte) evenredig
met de worteltemperaturen toe. Het is van praktisch belang de invloed van licht en
temperatuur te bestuderen, omdat ijzergebrek in de praktijk veelal optreedt als temperatuur en lichtintensiteit hoog zijn.
Enige sporenelementen worden op hun pedogenetisch en bodemchemisch karakter
onderzocht.
Het onderzoek betreffende de mobiliteit van sporenelementen (Fe > Cu > Co
> Mn) werd uitgebreid met het element zink.
Voor het Rijn- en Eemsestuarium bleek het gedrag van zink in de onderzochte
verse afzettingen geheel overeen te komen met dat van koper; deze elementen gaan
bij transport van slib stroomafwaarts, na ijzer, het snelst in het omringende water in
oplossing. Koper gaat, evenals ijzer, in organische verbindingen verloren.
Door gebruik te maken van het specifiek koperbindende chelaat triethyleentetramine werd aangetoond, dat de activiteit van koper-organische verbindingen het
grootst is in die gedeelten van de delta, waar de verliezen aan dit element het meest
optreden. De aard van de organische stoffen, die actief zijn ten aanzien van de spo-

renelementen, kon nader worden gekarakteriseerd door extracties met primaire aminen van hoog moleculairgewicht, met aansluitend absorptiespectrografie en circulaire
chromatografie. Deze organische verbindingen hebben een fenolkarakter.
De consequenties van de mobiliteit van sporenelementen voor de cultuurgronden
en de daarop groeiende gewassen werden in de Rijn- en de Eemsdelta nagegaan voor
het element koper. De dalingen in kopergehalte zeewaarts kunnen bij Rijn- en Eemsafzettingen leiden tot marginale en zelfs submarginale omstandigheden voor de plantenvoeding. In dit verband verdienen in het bijzonder Noord-Friesland, Noord-Groningen, Oostelijk Flevoland en de Dollardpolders de aandacht. De extremen in de mobiliteit van koper komen in de Eemsdelta op kortere afstand voor dan in de Rijndelta,
als gevolg van een grotere agressiviteit van de organische stof van de Eems.
In verband met ongunstige resultaten bij de verbouw van rijst in de Wageningenpolder te Suriname werd op verzoek van de Landbouwhogeschool medewerking verleend bij grondonderzoek in deze polder. In de bovenste profiellagen werden marginale mangaangehalten geconstateerd, terwijl tevens de Fe/Mn-verhoudingen extreem
hoge waarden bereikten. Dit komt door zeer sterke uitspoeling van mangaan naar de
ondergrond, vanwege intensieve omzettingen van de organische stof.
Op analytisch-chemisch gebied werd o.a. aandacht besteed aan de bepalingen
van P, S, Ca, Fe, Mn en Cl. Er werd een voorschriftenbundel uitgegeven over de
bepaling van de verschillende minerale bestanddelen in plantenmateriaal.
Over het onderzoek over organische bemesting en de voorziening van de grond met
organische stof,waarvan de resultaten over het algemeen pas na een reeks van jaren
worden verkregen, kan het volgende worden opgemerkt.
De kaligehalten in de natuurlijke mest zijn de beide laatste jaren weer verder gedaald, zodat de normen die gehanteerd worden bij het gebruik van meststoffenbalansen, zullen moeten worden aangepast. Kali uit dunne mest blijkt volgens verwachting even goed te werken als uit kunstmest. De afzetmogelijkheden voor overtollige
mest in de champignoncultuur zijn gering. De afzet in de vorm van gedroogde mest
ontwikkelt zich gunstig. Toediening van goed gemengde dunne mest over bevroren
of besneeuwde grond veroorzaakt geen verbrandingsverschijnselen.
De gegevens van vakproeven wijzen er op, dat de vorm, waarin de organische stof
wordt toegediend (stro, stalmest of luzernemeel) geen rol speelt wat de bijdrage aan
de opbouw van humus in de grond betreft; alleen het tempo waarin het gebeurt, verschilt. Jaarlijks onderploegen van stro op zandgrond geeft geen gevaar voor te los
worden van de grond. Organische bemesting had een gunstig effect op percelen met
T-ziekte.
Er lijkt enige lijn te zijn in het effect van groenbemesting op het bij optimale stikstofbemesting bereikbare opbrengstniveau van suikerbieten op kleigrond. In droge
zomers is dit effect meestal positief, in natte zomers is er meer kans op een negatief
resultaat. Bij aardappelen kan groenbemesting gunstig werken door langer groen blijven van het loof, maar dan moet hiervan worden geprofiteerd door extra aandacht te
schenken aan de bestrijding van Phytophthora.
De resultaten van drie potproeven, met snijmoes als proefgewas, ter bepaling van
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de waarde van mengsels van stadsvuilcompost VAM en de drie veensoorten tuinturf,
zwartveen en bolster werden samengevoegd. Ongemengd had compost wel, veen geen
invloed op de verse opbrengst. Bij de droge opbrengst was het effect van veen sterker
dan dat van compost. Compost verhoogde en veen verlaagde daardoor de verhouding
vers : droog (en het vochtgehalte) in het gewas. Na menging werd bij de verse opbrengst een vrij sterke positieve interactie tussen de beide componenten verkregen.
Deze was afwezig in de droge stof. Binnen de proeven (de resultaten werden niet geëxtrapoleerd) werden de hoogste opbrengsten verkregen bij 800 gram per pot =
± 250 ton per ha van mengsels, bestaande uit ongeveer 5 0 % compost en 5 0 % veen.
Er werd geen verschil geconstateerd tussen tuinturf en zwartveen. Ook werd geen
enkel verschil gevonden tussen menging voor en na de fermentatie. Het blijkt bij de
beoordeling van de waarde van dergelijke mengsels noodzakelijk te zijn de nodige
trappen en/of herhalingen aan te brengen, om een betrouwbaar resultaat te kunnen
verkrijgen.
Veel tijd werd besteed aan het opstellen en het formuleren van de eisen, die aan
veen en de afgeleide produkten moeten worden gesteld voor gebruik in de tuinbouw.
Deze eisen zijn nu opgenomen in het meststoffenbesluit.
Onderzoek van monsters van het veen uit Vinkeveen liet zien, dat de kwaliteit
achteruit gaat door te kort laten liggen en niet doorvriezen. Het zgn. stort van het
Nord-Süd Kanal komt chemisch overeen met turfstrooisel, maar het wijkt er fysisch
nogal van af.
De ingewikkelde en bewerkelijke bepaling van organische stof in huisbrandkool
bleek vervangen te kunnen worden door de simpele organische stofbepaling volgens
Walkley and Black.
Een aanvullend onderzoek over de adsorptie en de immobilisatie van toegediende
anorganische stikstof door tuinturf toonde duidelijk aan, dat de aanvankelijk vastgelegde stikstof vrij gemakkelijk wordt geremineraliseerd, zodat voor de praktijk de
tijdelijke immobilisatie van geen betekenis is.
Er werd geen markant verschil gevonden in binding van organische en minerale
stof tussen oude en nieuwe bouwvoor van veenkoloniale grond. Ook bij de oude
bouwvoor was minder dan 0 , 1 % organische stof gebonden door de minerale delen
(zwaarder dan s.g. 2,0). Een irreversibele indroging van veen onder de bouwvoor
van diep bewerkte grond kon voorlopig niet worden aangetoond. Beide laatste jaren
hadden echter natte zomers.
Het is niet gelukt om in grond tot een nauwkeurige bepaling van inerte organische
stof te komen. Dit was in stadsvuilcompost wel mogelijk. Overgangen tussen aantastbaar organisch materiaal en „humuskool" spelen hierbij misschien parten.
De compostering van het met C14 gemerkte plantenmateriaal is voltooid. In overleg met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw werden
voorzieningen getroffen voor het werken met dit materiaal.
Bij een vergelijking van organische stofgehalte en C/N-quotiënt van oude, een enkele maal omgeploegde graslanden met die van jonge graslanden + bouwlanden op
de proefboerderij te Heino, kwam tot uiting, dat de verschillen gering zijn. Op één
uitzondering na bleek de gedetailleerde bodemkaart van deze proefboerderij globaal
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genomen te corresponderen met verschillen in C/N-quotiënt en aantastbaarheid van
de organische stof. Het moeilijkst mineraliseerbaar was de organische stof van de
zwarte essen (enkeerdgronden).
De stabiliteit van de binding van metaalionen aan huminezuren werd vergeleken
met die van de binding van metaalionen aan chelaatvormende organische zuren (o.a.
aan aminotriazijnzuur = complexon I ) . Bij pH 6 waren beide ongeveer even groot.
Bij lage pH neemt de stabiliteit sterk af.
Het overige chemisch-microbiologische onderzoek heeft vooral betrekking op de rizosfeer en op de omzettingen van stikstof en organische stof in de grond.
Wat het rizosfeeronderzoek betreft, gelukte het enkele moeilijkheden bij de analytische bepaling van de zeer geringe hoeveelheden organische stof (C), organische
stikstof en ammoniakale stikstof op te lossen. Daardoor kunnen nu benaderingswaarden van deze stoffen in de wortelexudaten worden bepaald. Uit voorlopige bepalingen
bleek, dat in steriele cultures van planten (waarbij voedingsoplossing door het wortelmilieu percoleert) per week en per pot 100 à 200 //g a-aminostikstof wordt afgescheiden, naast ammoniakstikstof. In niet-steriele kweek in kunstgrond zonder organische stof vond men afhankelijk van plantensoort en kweekduur per pot 30—200
jug organische stof.
Bij de bestudering van de invloed van drogen en van bevriezen van grond op de
afbraak van organische stof werden drie gronden betrokken, nl. een mariene zavel
(pH 7,4, organische stof 2,5%, Nt 0,15%), een esgrond (pH 5,1, organische stof
5,8%, Nt 0,2%) en een bovengrond van gemengd bos (pH 3,8, organische stof
52%, Nt 0,99%). Vooral het afsterven van een groot deel van de biomassa bleek
de resultaten te beïnvloeden. Deze biomassa heeft een laag C/N-quotiënt. Daardoor
wordt de mineralisatie van stikstof in gronden met veel biomassa (bosgrond en gedeeltelijk ook de esgrond) door krachtige ingrepen, zoals herhaaldelijk bevriezen en
ontdooien of langdurig diep bevriezen of sterk indrogen bevorderd, terwijl de C0 2 produktie onbeïnvloed blijft of zelfs wordt verlaagd (meer inbouw in zich ontwikkelende microben). In de aan biomassa armere zavelgrond speelt dit verschijnsel een
ondergeschikte rol; de fysisch-chemische verandering van de humus bij het drogen
komt hier niet gecamoufleerd tot uiting in een verhoging van de C02-produktie na
het drogen. Het bevriezen blijkt hierbij weinig invloed te hebben op de mineralisatie
van zowel N als C. Deze verschijnselen konden worden gesteund door tellingen van
bacteriën, schimmels en actinomyceten.
Bij drogen in de stoof, stomen of chemisch steriliseren van grond wordt niet alleen
de grote massa van de levende materie gedood, maar ook alle sporen en cysten. De
daarna ontstane nieuwe microflora is van een geheel andere samenstelling. Bovendien
beïnvloedt het drogen bij hoge temperatuur of het stomen ook de humus, zodat dan
geheel andere verschijnselen optreden.
Voor een goed begrip van de samenhang tussen de stikstofmineralisatie onder gestandaardiseerde laboratoriumomstandigheden en te velde was het noodzakelijk goed
georiënteerd te zijn over de standaardafwijking van de bepaling te velde, vanwege de
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heterogeniteit van de grond. Deze blijkt zo groot te zijn, dat alleen waarde kan worden gehecht aan de grote lijn.
Het onderzoek over ontstaan en bestrijding van aardappelschurft toonde aan, dat
beregening, maar alleen in de periode van knolzetting, gunstig werkt. Mangaan was
geen relevante factor. Soms werden opvallend grote verschillen in mangaangehalte
van de grond aangetroffen zonder een reactie van de schurftaantasting daarop. De
schurftaantasting reageerde slechts in twee gevallen op een bemesting met mangaan
en wel vooral indien in twee achtereenvolgende jaren met M n S 0 4 werd bemest
(± 350 kg per ha) ; voor het overige werd nergens een positieve reactie verkregen.
Ook bij de pottenproef, waarbij de mangaanbemesting voor of na de knolzettingsperiode werd gegeven, werd geen reactie op de schurftaantasting waargenomen; het
mangaangehalte in knol en schil werd merkbaar verhoogd door de bemesting na de
knolzetting.
Het onderzoek betreffende plantenvoeding en fysiologie zocht verklaringen op het
gebied van de minerale voeding van de planten.
Hiertoe behoorden o.a. de moeilijk te ontwarren problemen van neusrot en stip.
Het onderzoek over stip wordt nog extra bemoeilijkt, doordat het zieke weefsel
niet gemakkelijk vrij geprepareerd kan worden.
De verdeling van de elementen ijzer, mangaan en borium, die evenals calcium
slecht door het floëem getransporteerd worden, bleek bij de tomaat niet met die van
laatstgenoemd element overeen te stemmen. De verdeling wordt dus door verschillende factoren beïnvloed.
Dagelijks droog zetten van tomatenplanten had weinig invloed op het calciumgehalte van de vrucht en vermoedelijk evenmin op het percentage neusrot. Gehalten
aan calcium in de top van de tomaat kunnen sterk wisselen; de schommelingen hangen waarschijnlijk samen met de temperatuur. De ongunstige invloed van een tekort
aan calcium op membraanstructuren heeft tot gevolg, dat calciumarme cellen minder
bestand zijn tegen wateronttrekking. Ether doet het neusrot toenemen; het is bekend
dat deze stof de membranen meer doorlatend maakt. Mobiliteit van op het blad van
de tomaat toegediend radioactief calcium blijkt alleen op te treden als relatief veel is
opgenomen.
Bij uien, die in watercultuur bij verschillende Ca/K-verhouding groeiden, werd het
plasmolyseverschijnsel bestudeerd. Ondanks een geringe reproduceerbaarheid werd
toch de aanwijzing verkregen, dat de plasmolyse bij geringer Ca-gehalte sneller verloopt.
Bij de studie over de aanvoer van ionen met door 'de wortels aangezogen water
werd gevonden, dat het aangevoerde kalium vrijwel volledig door het wortelstelsel
van in zand gekweekte tomaten werd opgenomen. De absorptie van fosfor door de
plant wordt door de aanvoer beperkt.
In een nieuwe proef over de opneming van stikstof uit diepere bodemlagen kon
duidelijker dan in een vorige proef worden aangetoond, dat wortels voedingsstoffen
met een normale activiteit absorberen, zo lang de aëratie nog groei toelaat.
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Het gelukte in een proefopstelling, bestemd voor de studie van het wortelstelsel
van de tulp, de aëratie van de wortels sterk te variëren.
In een appelboomgaard bleek diep ingespoelde stikstof nog te worden opgenomen
door ter plaatse tot ontwikkeling gebrachte wortelstelsels van zaailingen. De wortelontwikkeling blijkt reeds in een vroeg stadium op verschillen in profiel te reageren.
Vaste grond beperkt de groei, wat ook tot uiting komt in gewicht en in aantallen
kroonwortels. Hieraan parallel verlopen verschillen in bovengrondse groei, zoutopname en verdamping. De verschillen in wortelgroei lopen iets vooruit op de verschillen
in opname.
Bij verbouw van aardappelen op herfstruggen is de wortelontwikkeling anders dan
op voorjaarsruggen, maar dit had geen invloed op de opbrengst.
De toename van het wortelgewicht van raaigras bij zwaardere stikstofbemesting
berust gedeeltelijk op een groter aantal kroonwortels en zijwortels van de eerste orde.
De resultaten, verkregen bij de vergelijking van kunstmatige profielen met in de
praktijk voorkomende, werden samengevat. In een Noordoostpolderprofiel is onder
droge omstandigheden een zavellaag van ten minste 60 cm dikte nodig, een dikkere
laag is beter. Een hoge grondwaterstand (—60) is alleen onder zeer droge omstandigheden gunstig; onder normale of natte omstandigheden is een diepere stand gunstiger. Bij lichte zavel in de Westpolder zijn zavellagen van minstens 80 cm nodig. De
weersgesteldheid heeft de grootste invloed bij lichte en zware profielen.
De geleidelijke veranderingen in de opbrengsten van landbouwgewassen in de loop
der jaren werden in verband gebracht met wijzigingen in de huishouding van de organische stof onder invloed van het weer. Gevonden werd, dat de gemiddelde stikstofopneming — die onder bepaalde voorwaarden als een index van de omzetting van
organische stof kan worden beschouwd — parallel aan de regenverdeling verloopt.
Deze proeven werden uitgevoerd op meerjarige N-proefvelden, waarop steeds dezelfde gewassen werden verbouwd. Het verschijnsel werd zowel op bouwland als op
grasland waargenomen. De werking van organische meststof lijkt eveneens parallel te
lopen aan de omzettingen van organische stof in de grond. De hypothese is gesteld,
dat vooral de fluctuaties in de omzetting van organische stof ten grondslag liggen aan
de alom waargenomen golvingen van de opbrengsten.
Met de in de winter gevallen neerslag op een twintigjarig proefveld te Borgercompagnie kon een zeer hoog percentage van de variatie van de opbrengsten van zonder
stikstof verbouwde granen worden verklaard (tot 87%). Bemesting met stikstof had
een nivellerende invloed. Toch is het effect van de winterregen ook bij normale stikstofbemesting nog duidelijk herkenbaar (rogge). Ook bij aardappelen kan soms een
invloed worden vastgesteld. Dit gewas is echter sterker afhankelijk van gemineraliseerde stikstof, zodat de werking van overwinterde stikstof minder vaak duidelijk is.
De resultaten van het stikstofhoeveelhedenproefveld op het herontginningsproefveld te Borgercompagnie toonden duidelijk aan, dat onbehandelde veenkoloniale
grond, die in drogere jaren steeds achterbleef bij gediepploegde, in een natte zomer
even goede uitkomsten geeft. Gediepploegde grond met behoud van bouwvoor gaf
het beste resultaat.
11

Het tuinbouwkundig onderzoek had betrekking op de bloemisterij, de groenteteelt en
de fruitteelt.
Het voornaamste project voor de bloemisterij was de studie over de wisselwerking
tussen de samenstelling van de potgrond en de bemesting en de groei van de plant.
Het bleek dat bij regeling van de voeding volgens het doorstroomprincipe (steeds
bijdruppelen van een voedingsoplossing), de samenstelling van de potgrond toch een
specifieke invloed heeft op de opbrengst.
De groei van azalea bleef achter door onvoldoende leverantie van stikstof, wanneer
alleen met moutkiemen werd bemest. Naarmate de azalea later wordt getopt, is de
stikstofbehoefte groter en het daarbij behorende optimale stikstofgehalte van het blad
hoger. Azalea met als substraat tuinturf reageerde vooral op de toediening van stikstof, in geringe mate op fosfaat en niet op kali.
Een goede beworteling van begoniastek en een goede opkomst uit zaad van begonia en cyclamen bij gebruik van turfstrooisel als substraat, vereist de toevoeging van
1,5 g koolzure kalk per liter materiaal.
De beste kwaliteit van potchrysant en cyclamen kon niet worden verkregen, wanneer uitsluitend een voorraadbemesting van een langzaamwerkende synthetische organische stikstofmeststof werd gegeven. Daarbij was bij potchrysant een overbemesting met ammoniumnitraat noodzakelijk. Bij cyclamen kon worden volstaan met een
bemesting met ammoniumnitraat in een later stadium.
Op het gebied van de groenteteelt werden verschillende op zichzelf staande onderzoekingen verricht. Dunne mest (Schiedammer) had een zeer duidelijke stikstofwerking bij sla; een gift kunstmeststikstof was overbodig als 1500 1dunne mest per are
was gegeven. Het optreden van rand in sla werd zowel door kunstmest als door organische mest bevorderd.
Het in verteerde stalmest of dunne mest aanwezige fosfaat was bij tomaat werkzamer dan een even grote hoeveelheid fosfaat, als kunstmest toegediend aan een fosfaatarme duinzandgrond.
Het percentage door botrytis afgevallen tomatenvruchten werd, zoals ook vroeger
is gevonden, door hoge stikstofgiften verminderd. Kalibemesting had daarentegen
hierop geen invloed. Ook organische bemesting ging de aantasting door botrytistegen.
Een stikstofbemesting van 10 kg kalkammonsalpeter per are was optimaal voor
augurken onder glas. Hogere giften gaven aanvankelijk groeiremming; de vruchten
waren donker gekleurd (een gunstig effect), maar bitter (een ongewenste nevenwerking).
Stadsvuilveencompost had geen overtuigend gunstige werking op de opbrengst van
aardbeien onder glas.
Het gemiddelde vruchtgewicht van komkommers kan laag zijn, zowel als gevolg
van een tekort als van een overmaat aan stikstof. Op een goed bemeste kasgrond op
klei is bemesting met stalmest voldoende. Toevoeging van kunstmeststikstof kan dan
tot een onvoldoende uitgroeiing van de vruchten leiden. Bodemverwarming door middel van warm water in kunststofbuizen kan het arbeidsintensieve telen op broeiveur
of strobalen misschien vervangen; een proef hiermee slaagde.
Het onderzoek in de fruitteelt was gericht op bemesting en bodembehandeling. Bij
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bewaarde Cox's Orange Pippin trad eerder vlak onder de schil „bruin" op als veel
stikstof was gegeven. Stip en „zacht" werden door bespuiting met kalksalpeter in het
groeiseizoen tegengegaan, bij James Grieve vooral als deze behandeling vóór de tweede pluk werd toegepast. In het tweede proefjaar werd voor het eerst met een eenmalige boraxbespuiting een zwak positief effect op de bewaarkwaliteit verkregen.
De grassen kropaar, Engels raai en beemdlangbloem zijn sterke stikstofconcurrenten voor de boom; veldbeemd, struisgras en ruwbeemd zijn dit in mindere mate.
Klaver in de graszode vermindert de concurrentie duidelijk. Bemesting met stikstof
onderdrukt de klaver sterk, maar gaat onkruid tegen en bevordert de dichtheid van
de zode. De peer Conference reageerde reeds zeer gunstig als rondom de stam een
betrekkelijk kleine oppervlakte grond vrij van begroeiing gehouden werd.
Bomen zijn in de winter beter tegen wateroverlast en zuurstoftekort bestand, als
ze goed van stikstof zijn voorzien; zij sterven minder af. Een late bemesting in het
voorafgaande jaar werkt in dit opzicht nog beter dan een vroege. Bespuiting met een
tweeprocentige ureumoplossing in het najaar gaf het volgende jaar een donkerder gekleurd blad, betere vruchtzetting en een hogere opbrengst. Op deze wijze kan de
voedingstoestand van de boom nog op peil worden gebracht.
Vroege bemesting in november had vanwege uitspoeling van de stikstof door de
overvloedige regenval in december 1965 een minder goed resultaat. Gemiddeld over
zeven proefjaren gaf de bemesting in februari bij Golden Delicious op rivierklei het
beste resultaat, op de voet gevolgd door bemesting in december. De bemesting in
februari werkte beter als er nadien voldoende regen viel; de bemesting in november
schoot tekort als de winterregens zwaar waren.
IJzerchlorose in peren kon niet doelmatig met een ijzerhoudend polyflavenoïdeprodukt worden bestreden. De bladkleur verbeterde, maar de verbranding was bij
bespuiting te sterk. Toevoeging aan de grond had geen resultaat.
Bomen met „Cox's"-ziekte in de Noordoostpolder hadden een kleiner wortelstelsel
en veel dode wortels, waarschijnlijk een gevolg van luchtgebrek. Het droge stofgehalte
van het zieke blad was hoger en het gehalte aan minerale delen lager door ophoping
van koolhydraten.
De ontwikkeling van de mathematische statistiek is een machtig wapen bij de ontwarring van multifactoriële vraagstukken, die onvermijdelijk samenhangen met de ecologische geaardheid van het onderzoek.
Een onderzoek over de samenhang tussen de uitkomsten van een aspect-analyse
en de analyse met de padcoëfficiënten werd verricht. Uit een vergelijking van modellen en uitkomsten van de analyses kon een aantal regels voor de opstelling van modellen worden afgeleid. Verder kwam een in de literatuur nog niet beschreven draaiingsprincipe naar voren, dat identificatie van een aspect-analyse geeft; deze caumaxdraaiing beoogt de causale duiding zo groot mogelijk te maken.
De studie over het opstellen van een statistische toets op de samenhang binnen een
reeks van opeenvolgende 'waarnemingen werd afgebroken, omdat de kans op een
praktisch belangrijk resultaat te klein was. Een moeilijkheid was de definiëring van
geschikte alternatieve hypothesen.
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De gegevens van een in 1947 uitgevoerd onderzoek naar de magnesiumvoorziening van aardappelen in de Groningse en Drentse Veenkoloniën werd met behulp
van aspect-analyse, gevolgd door caumaxdraaiingen en van regressie-analyse opnieuw
bewerkt. Met deze bewerking werd getracht een verklaring voor de verschillen in opbrengst tussen de proefplekken te vinden. Tevens werd de landbouwkundige betekenis van de zgn. vochttrap — de door de Stichting voor Bodemkartering gemaakte
schatting van de vochtvoorziening door het profiel — nader getoetst. De belangrijkste
factoren bleken te zijn de kalivoorziening, de vochttrap, de pootdatum en de dikte
van de bouwvoor.

Landbouivwetenschappelijke

afdeling van de Rijksdienst

voor de

IJsselmeerpolders

Bij het onderzoek over de inklinking waren de opbrengstverschillen als gevolg van de
overvloedige neerslag op de proefveldjes met diverse zavel-op-zandprofielen gering.
In tegenstelling tot de meeste voorgaande jaren werd in 1966 bij wintertarwe geen
(gunstige) invloed geconstateerd van gedeelde stikstofgiften.
Op lichte klei werd bij de meeste gewassen een fosfaatreactie geconstateerd, die
sterker was dan in de voorgaande jaren. De proeven laten niet toe dit verschijnsel te
verklaren met de weersomstandigheden tijdens de groei, dan wel met het abnormaal
late begin van de groeiperiode, die bovendien veelal kort was.
Groenbemestingen, geteeld in 1963, hadden een ongewoon gunstige nawerking op
de opbrengst van vlas.
In een tweejarige proef, waarbij grond begroeid met gras in aanwezigheid, resp.
afwezigheid van regenwormen werd onderzocht, bleek dat de wormen geen invloed
hadden uitgeoefend op het totaal aantal bacteriën, de C0 2 -produktie en de stikstofmineralisatie.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

De proefresultaten bij bloembollen hebben de vraag opgeworpen of het onderploegen
van een grote hoeveelheid organische stof kort voor het planten van de bollen wel
gunstig is voor deze gewassen.
De zeer hoge rendementen in de korrelopbrengst van rogge, die worden verkregen
met late stikstofoverbemestingen op verdrogende zandgrond, blijken te kunnen worden verklaard uit de remmingen, die de mineralisatie van stikstof in de grond in het
late voorjaar reeds bij korte verdroging ondergaat. Zo is ook te verklaren, dat bij beregening de rendementen van de late stikstof dalen, terwijl die van vroeg gegeven
stikstof stijgen.
Afdeling Grondbewerking

van de

Landbouwhogeschool

Pogingen om het verlies van losse grond bij het aardappelpoten te beperken door de
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losse grond voor de wielen weg te schuiven, leverden een bescheiden verbetering op.
De gebruikte wielbreedte bleek hierbij van invloed te zijn.
Bij een oriënterende proef over de gewenste ruggrootte was de spreiding in de ligging van de knollen een goed bruikbaar beoordelingscriterium voor groen worden.
De vlakheid van de vastere- grond onder de aardappelruggen was een belangrijke
factor voor de rooibaarheid.
Het mengend effect van eggetanden bij een uniforme aggregaatgrootte wordt sterk
beïnvloed door de tandvorm. Lepeltanden geven een sterkere menging dan rechte
tanden. Tevens kwam tot uiting, dat de verschillen in soortelijk gewicht van aggregaten van gelijke afmetingen erg groot moeten zijn, willen zij de menging merkbaar
kunnen beïnvloeden.
De verdichting onder wielen was bij veldproeven in relatief droge toestand veel
groter dan in natte, al was de insporing kleiner. In natte toestand vond dus een meer
stationaire stroming van het grondmateriaal plaats, in drogere toestand een duidelijk
niet-stationaire.
Uit ringbemonsteringen op diverse proefvelden bleek het vochtgehalte bij pF 2 in
natte jaren duidelijk te stijgen.
Bij het onderzoek over de regeneratie van versmeerde grond leverde het meten van
de stabiliteit van aggregaten met een beregeningsmethode zeer goede resultaten op.
De grootte van de maximale afschuifkracht nam bij ringvormige afschuifelementen
toe naarmate er meer energie per oppervlakte-eenheid nodig was om het element in
de grond te brengen, ook al werden vochtgehalte en dichtheid constant gehouden.

Proefstation

voor de Groente- en Fruitteelt onder glas

Begonnen werd met gietproeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van „boezemwater"
en leidingwater, waaraan verschillende hoeveelheden meststoffen en keukenzout zijn
toegevoegd op basis van geleidbaarheid.
Op grond van gegevens over watertoevoer en waterafvoer wordt getracht een
water- en meststoffenbalans vast te stellen.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de voedingsbehoefte van de
komkommer, mede in verband met het gebruik van organische mest en grondverwarming.
Bij de plantenteelt zonder aarde is gebleken, dat er een verband bestaat tussen de
gewenste stikstofvoeding en het keukenzoutgehalte van de oplossing.
Nagegaan werd welke invloed het kasklimaat en het groeistadium van de gewassen kunnen uitoefenen op de dagelijkse schommelingen in de verdamping en ook op
de seizoenschommelingen.
Na stomen van de grond blijkt vrij veel mangaanovermaat op te treden. Gevonden
werd, dat het tijdstip van doorspoelen na het stomen hierop van invloed is.
Bij het wortelonderzoek vertoonden de gewassen komkommer en paprika een
zeer verschillend reactietype, hetgeen zich o.a. uit in de spruit-wortelverhouding.
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Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Op een grondbewerkingsproefveld op zware klei kwam tot uiting dat bij een afslibbaar gehalte van 60% of meer spitten de beste methode van winterbewerking is,
dank zij het bevorderen en in stand houden van een goede verhouding tussen grond,
water en lucht. Het spitten in combinatie met een stikstofgift van 60 kg zuiver N per
ha gaf dezelfde opbrengst als ploegen in combinatie met 165 kg zuiver N. Deze
resultaten werden gevonden bij het gewas stamslabonen.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Late bespuitingen met ureum gaven bij appelbomen, die iets stikstofgebrek leden, in
het volgende jaar een opvallend betere vruchtzetting en tevens een hogere opbrengst.
De toediening van aanvaardbare hoeveelheden organisch materiaal bleek slechts
een tijdelijke oplossing te zijn voor het tegengaan van verslemping van gronden, die
met kleinfruitgewassen beteeld worden. Voor dit doel lijkt het gebruik van groenstroken tussen meerjarige gewassen een betere methode.
Omtrent de concurrentie, die vruchtbomen ondergaan van verschillende grassoorten, werden gegevens verkregen. Het onderzoek over de betekenis van onbegroeide
grond rondom de stam voor vruchtbomen werd geïntensiveerd.

Proefstation voor de Boomkwekerij
In het onderzoek met potgronden voor clematis, cytisus en pyracantha begint zich
een duidelijker lijn af te tekenen. Een grondmengsel, voor de helft bestaande uit
gewone potgrond met mestaarde en voor de andere helft uit tuinturf met kunstmest,
blijkt tot nu toe onder alle weersomstandigheden gemiddeld het beste te zijn.
Door als stikstofkunstmest in de tuinturf een meststof met lange werking als
nitroform te gebruiken, lijkt een goede stikstofvoorziening in het groeiseizoen gewaarborgd.

Proefstation voor de Bloemisterij
In een proef met zes kalkgiften bij turfstrooisel is gebleken, dat kalktoediening een
gunstige invloed heeft op het kiemingspercentage van begonia- en cyclamenzaad en
op de wortelvorming van begoniastek. De optimale kalkgift lag bij 1,5 g per 1 turfstrooisel. Proeven met langzaamwerkende stikstofmeststoffen bij potchrysant en
cyclamen hebben aangetoond, dat een éénmalige gift met genoemde meststoffen
niet voldoende is om de stikstofbehoefte van het gewas tot het rijpe stadium te dekken; overbemesting zal in het algemeen noodzakelijk zijn.
Proeven met stikstof-, fosfor- en kalitrappen bij azalea toonden aan, dat stikstof
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een grote, fosfor een matige en kalium een geringe invloed heeft op de ontwikkeling
van het gewas.
In een eenvoudige bemestingsproef bij forsythia is gebleken, dat de resultaten met
het forceren van gekoelde takken mede afhankelijk zijn van de voedingstoestand van
de grond.

Stichting voor Bodemkartering
De afzonderlijke provinciale beschrijvingen bij de Bodemkaart van Nederland,
schaal 1 :200.000, kwamen gereed voor de provincies Utrecht, Zuid-Holland en
Limburg. Het overige karteringswerk vond voortgang.
Op het gebied van de bodemkunde werd in de eerste plaats een onderzoek ingesteld
naar de variaties in bodemgesteldheid binnen gronden met een homogeen profielverloop. Als proefgebied fungeerde Achthuizen op Goeree-Overflakkee. De verschillen waren zeer gering. Zij vertoonden een uiterst grillig en kleinschalig patroon,
wat vooral een gevolg is van diepe grondbewerking, de aanleg van greppels en egalisatie.
De gronden van dit type zijn slempgevoelig, door hun zwaarte en het voorkomen
van ploegzolen. Ook de sterke opbolling van de grondwaterstand tussen de drains
heeft een ongunstige invloed. Juiste teeltmaatregelen, o.a. een voldoende voorziening
met organische stof, bijv. door onderzaai van gras, kan de slemp tot aanvaardbare
afmetingen terugbrengen. De kartering van de bodemstructuur bracht een duidelijke
correlatie tussen structuurtype en lutumgehalte aan het licht.
In deze gronden zijn oude begreppelingssystemen terug te vinden. De verlaten
oude oppervlakten, waar geen verse organische stof meer aan wordt toegevoegd,
vertonen duidelijke verschijnselen van verdichting. Bij de aanleg van proefvelden
dient met deze bodemverschillen rekening te worden gehouden.
Voorts werd in de studiekartering „De Vier Noorder Koggen" onderzoek verricht
over de stratigrafie en het patroon van afzettingen, dat van het normale afwijkt.
Het betreft kreekafzettingen, die een geïsoleerde ligging hebben.
Het onderzoek over de aard en de oorsprong van de Vechtafzettingen kwam wat
het veldwerk betreft gereed. De tot nu toe verkregen resultaten lieten zien, dat de
grens zout-zoet voor de afzettingen, die in de ondergrond van het Veohtgebied voorkomen, veel verder naar het noorden ligt dan tot nu toe werd aangenomen.
Van het onderzoek over de ontkalking en de rijping van getijde-afzettingen kwam
het gedeelte omtrent de samenstelling, het gehalte, de korrelgrootte en de verdeling
van het koolzure kalk, het ontkalkingspatroon (zowel binnendijks als buitendijks) en
de ontkalkingssnelheid vóór en na de bedijking gereed. Er werd verder gewerkt aan
de uitwerking van een hypothese over bodemvorming in een getijdegebied.
Het gleygronden-onderzoek werd afgesloten. Deze gronden bleken in de dekzandgebieden steeds in een nauw landschappelijk verband met de humuspodzolen voor
te komen. Voorts werd gevonden, dat het grondwaterniveau ten opzichte van NAP
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in de humuspodzolen steeds enkele decimeters hoger is dan in de gleygronden. Het
grondwater stroomt onder een overdruk van enkele decimeters van de humuspodzolen naar de gleygronden. Potentiaalmetingen brachten duidelijk een verticale neergaande grondwaterstroming in de humuspodzolen en een zwakke opgaande grondwaterstroom in de gleygronden aan het licht. Deze analyses ondersteunen de veronderstelling, dat met het grondwater een transport van ijzerverbindingen van de
humuspodzolen naar de gleygronden plaats vindt, hetgeen voor de verklaring van de
bijzonder hoge ijzergehalten in de rodoornige gronden (tot 5 0 % Fe 2 0 3 ) van belang is.
Een aantal aspecten van het ontstaan van gleygronden werd in enkele proefgebieden door anderen nader onderzocht. Van de bodem van de proefgebieden werd een
geografische analyse gemaakt, waarbij is uitgegaan van de veronderstelling, dat bij
een herhaling van een bepaalde topografische situatie, onder overigens gelijkblijvende
omstandigheden, een gelijkvormig samenstel van bodemtypen optreedt. Het geidealiseerde samenspel van bodemtypen wordt als grondpatroon aangeduid. Bepaalde
landschapselementen worden nu in onderdelen verdeeld, die identiek zijn met dit
grondpatroon. De morfologische variatie van de bodem binnen deze elementen wordt
vervolgens geanalyseerd. De resultaten zijn hoopgevend, maar uit de integratie van
deze en de overige verzamelde gegevens zal pas blijken of langs deze weg een verdieping van het inzicht kan worden bereikt. Het was overigens wel noodzakelijk ook
de gooreerdgronden in de beschouwing te betrekken.
In samenwerking met de Geologische Stichting werd begonnen met de opname
van de geomorfologische kaart van Nederland. Hierop worden de in het terrein zichtbare landsohapsvormen aangegeven; de indeling is zuiver morfometrisch met een genetische inhoud. De kaart dient ter vereenvoudiging van de geologische en bodemkundige veldopnamen en is ook geschikt voor andere doeleinden (o.a. planologische).
Aan de hand van literatuurgegevens over het ontstaan van scheuren in de grond
onder invloed van sterke temperatuurdaling werd een beter inzicht verkregen in de
aard van de klimaatsomstandigheden en van het materiaal, waarin deze verschijnselen voorkomen.
Samen met anderen werd op grond van de jongste gegevens over afzettingen uit
de Wurm en de Wiirmstratigrafie een nieuwe stratigrafische indeling gemaakt, evenals een nieuwe klimaatscurve.
Omtrent de geogenese van de dekzanden in samenhang met de mineralogische
samenstelling daarvan werden vele gegevens verzameld, die voor nadere bewerking
werden gereed gemaakt.
Een oriënterend onderzoek over het verband tussen enkele eenheden van de
bodemclassificatie enerzijds en de mineralogische samenstelling en de verwering anderzijds had betrekking op de vraag, in hoeverre de in dit opzicht belangrijke factoren „geologisch substraat" en „hoogteligging boven het grondwater" (Gt) in het
mineralogisch beeld te herkennen zijn. Gevonden werd dat de moderpodzolen gekenmerkt zijn door een hoog niveau (een hoog percentage zware mineralen) van het
C-materiaal. Bij de andere profielen (grotendeels humuspodzolen plus enkele hydroeerdgronden en vlakvaaggronden) was dit steeds belangrijk lager. De verwering, uit18

gedrukt als mate van verschil tussen C- en A-horizont, is niet gecorreleerd met de
geologische factor, wel met de Gt-factor. Deze komt echter alleen dan duidelijk tot
uiting, wanneer de grondwaterstand de overheersende veranderlijke is, d.w.z. indien
de profielen op korte onderlinge afstand zijn gelegen. Bij grotere afstanden wordt
de invloed van de Gt-factor vaak gemaskeerd door andere, voorlopig onbekende
factoren.
De resultaten van het onderzoek over de geschiedenis van de Hoge Veluwe maakten het mogelijk vrij nauwkeurig het tijdstip van ontginning aan te geven van een
aantal voormalige vestigingen binnen het tegenwoordige Nationale Park. Van enkele
van deze oude bouwlanden is de dikte en de aard van de opgebrachte en/of omgewerkte grond onderzocht, om de relatie tussen ouderdom en dikte van het oude
bouwlanddek te kunnen bepalen. Het materiaal is nog te weinig omvattend om reeds
conclusies te kunnen trekken. Op basis van gegevens omtrent de ontwikkeling van
de ontginningen in Hall (gem. Brummen) werd o.a. een bodemgebruikskaart en
een zgn. eigenarenkaart samengesteld.
Het micromorfologisch onderzoek binnen het onderzoek over de geschiktheid van
de bodem voor grasland in de Alblasserwaard werd afgesloten. De vaak verrassend
grote correlatie tussen de verschillende structuurprofielen en de uitkomsten van het
fysisch onderzoek tonen duidelijk aan, dat het structuurmorfologisch onderzoek in
deze vorm een belangrijk hulpmiddel is bij de verdere verdieping van de kennis over
de bodem; dit niet in de laatste plaats om meer inzicht te krijgen in de landbouwkundig belangrijke aspecten daarvan. Zo bleek o.a., dat de door de praktijk onderkende natte en drogere percelen, welke niet met de diepte van de hierbij behorende
GLG (gemiddelde laagste grondwaterstand) te verklaren waren, sterk correleerden
met natte en droge structuurverlopen. Van een aantal standaardprofielen werd de
draagkracht gemeten met een sondeerapparaat. De gevonden waarden kwamen zeer
goed overeen met de op het laboratorium berekende waarden.
Het onderzoek over de micromorfologische kenmerken van knipkleigronden toonden aan, dat deze kenmerken, die inderdaad universeel zijn, een combinatie zijn van
schiftingsverschijnselen, gepaard gaande met inspoeling van lutum, silt en fijn zand,
en drukverschijnselen (plasma-structuren). Op grond van de intensiteit van de verschijnselen zijn enige klassen van knippigheid onderscheiden.
In verband met het feit dat de lichte zavel A (term IJsselmeerpolders voor gronden met 5 — 8 % lutum en een U16-cijfer van > 120) in de indeling van de Stichting voor Bodemkartering overeenkomt met kleiïg zand, meestal uiterst fijn en gedeeltelijk kleiïg silt, werd een inventarisatie gemaakt van grondmonsters met ruwweg 4 —
1 0 % lutum. Van deze monsters, die afkomstig waren uit het centraal grondmonsterarchief, werden de M50- en U16-cijfers berekend, om na te gaan of gronden met
dergelijke hoge U16-cijfers ( > 120), die in de klasse zand vallen, ook op het „oude
land" voorkomen. Het materiaal moet nog verder worden uitgewerkt.
Op het gebied van de hydrologie en de cultuurtechniek werd, naar aanleiding
van moeilijkheden met het schatten van Gt's in een deel van de polder de Beemster,
gedurende twee jaren grondwaterstanden gemeten in twee diepe en twee ondiepe bui19

zen. In het zuidelijk deel van de polder, waar ongerijpt materiaal in de ondergrond
voorkomt, bleek dat vooral in de zomerperiode in de diepe buis hogere grondwaterstanden optraden dan in de ondiepe.
Bij het maken van de grondwatertrappenkaarten in het kader van de opdrachtkarteringen is er behoefte aan een bepaalde methode van bewerken van grondwaterstandsgegevens, ni. met behulp van fluctuatiediagrammen. Het aantal controlepunten
kon in sommige gebieden worden uitgebreid door gebruik te maken van gemeten
„karakteristieke grondwaterstanden" uit de COLN-periode. Met behulp van de gegevens van een aantal stambuizen was het mogelijk twee of meerdere peildata uit
de periode 1952 t / m 1955 vast te stellen, waarop de gemeten grondwaterstanden in
de buurt van de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. de gemiddelde
laagste grondwaterstand (GLG) lagen. Een eerste voorwaarde hierbij is, dat in die
gebieden gedurende de periode 1956 tot heden geen of weinig veranderingen in het
waterregiem hebben plaatsgevonden.
Het hydrologisch onderzoek Luttenberg, opgezet voor het tot oplossing brengen
van problemen, die zich voordoen bij het verzamelen, bewerken en analyseren van
grondwaterstandsgegevens voor Gt-karteringen,werd voortgezet. De werkzaamheden
waren gericht op de mogelijkheden en de beperkingen van fluctuatiediagrammen, de
constructie van de gemiddelde grondwaterstandscurve, de analyse van de GHG voor
wat betreft frequentie en duur en de mate van karakterisering van het grondwaterstandsverloop via de GHG en de GLG.
Het op akker- en weidebouw betrekking hebbende onderzoek betrof in de eerste
plaats de relatie tussen bodemgesteldheid en produktie en kwaliteit van aardappelen.
Speciaal is aandacht besteed aan de verschillen tussen lichte en zware gronden wat
betreft de kg-opbrengst en de hoeveelheden uitgesorteerde aardappelen en aan de
invloed van de bodembehandeling. Er werden geen grote verschillen gevonden in gemiddelde opbrengst tussen de onderzochte bodemeenheden. Per bodemeenheid kunnen de opbrengsten echter sterk uiteenlopen, afhankelijk van het meer of minder
geslaagd zijn van de teeltmaatregelen van de boer. De verschillen in omvang van de
aardappelrug waren van betekenis, hetgeen verklaard wordt met verschillen in structuur in de bovenste lagen van de grond. Ook bleek dat op gronden met een verdichte
laag in de onderste helft van de bouwvoor moeilijk een aardappelrug van goed uitzeefbare grond en van grote omvang kan worden opgebouwd. Hoge en breed afgewerkte aardappelruggen gaven gemiddeld de hoogste opbrengsten. In zware gronden
was de hoeveelheid gemakkelijk opneembaar bodemvocht belangrijk geringer dan in
de lichte gronden. Hierdoor kan de temperatuur in de zware gronden, die dus eerder
uitdrogen, hoger oplopen, hetgeen misvormde knollen in de vorm van doorwas tot
gevolg heeft. In de jaren met aanzienlijke vochttekorten in het groeiseizoen gaven
de zware gronden de grootste hoeveelheden misvormde knollen.
Het onderzoek over het verband tussen bodemgesteldheid en het voorkomen van
de T-ziekte bracht aan het Höht, dat er een relatie bestaat tussen deze factoren. Op
gronden met meer dan 1 2 % afslibbaar komt de T-ziekte praktisch niet voor. Ook
de waterhuishouding in de grond speelt waarschijnlijk een rol.
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De jaarlijks optredende verschillen in opbrengsten van erwtenproefvelden, die in
het noordelijk en het zuid-westelijk zeekleigebied liggen, waren aanleiding tot een
nader onderzoek. Een vergelijking met de Nebo-kaart gaf duidelijk aanwijzingen in
de richting van het bodemtype. Een onderzoek op proefvelden toonde aan, dat het
voorkomen van de voet- en vaatziekte in het gewas gebonden was aan de knippigheid van het bodemprofiel. Hiermede konden de verschillen in opbrengsten voor een
groot deel verklaard worden.
Ten behoeve van de kaartbladenkartering, schaal 1 : 50.000, werd een landelijke
bodemgeschiktheidsclassificatie opgesteld t.a.v. de legenda-eenheden. Uitgegaan werd
van een beoordelingstabel op basis van de beperkingen van de grond voor de geschiktheid voor de akkerbouw en weidebouw. Van daaruit werd een voorlopig
systeem voor de geschiktheidsclassificatie samengesteld.
Door de Vereniging van de Nederlandse Aardappelmeelindustrie zijn sinds verschillende jaren op diverse veenkoloniale gronden proefvelden uitgezet, met als doel
jonge fabrieksaardappelrassen, aangevuld met standaardrassen, onderling te vergelijken. Op grond van gegevens aan de hand van een bodemkartering en van grondwaterstanden bleek, dat bepaalde rassen op bepaalde bodemtypen betere resultaten
geven dan andere. Meestal was een verband tussen profielopbouw en opbrengst aanwezig. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
Op tuinbouwkundig
gebied werd het onderzoek over de invloed van diverse
bodemfactoren op de ontwikkeling en de produktie van appelen op verschillende
onderstammen beëindigd. Er bleek een verband te bestaan tussen de structuurvorm
en het luchtgehalte bij pF 2,0. Goede structuren hebben een volume bij pF 2,0 van
10% of hoger en een porositeitsfactor van 5 of hoger. In het algemeen hebben
afgerond blokkige en poreuze sponsstructuren het hoogste luchtgehalte. In profielen
met een vrijwel aaneengesloten laag met goede structuren werd steeds een dikke
wortelzone gemeten, zelfs bij hoge waterstanden, terwijl de wortelverdeling gewoonlijk gelijkmatig was. (Tot de wortelzone wordt gerekend dat gedeelte van het profiel
waarin, gemeten vanaf het maaiveld, 9 0 % van de levende wortels met een 0 van
<C 1 mm voorkomt). Een beperkte wortelzone kwam voor in profielen met ondiep
doorgaande goede structuren, gepaard gaande met hoge waterstanden. Er werd een
waardering opgesteld van de profielen, gebaseerd op de dikte van de laag met goede
structuren en de dikte van de wortelzone. De grootste beplantingsdichtheid werd
gevonden op de hoogst gewaardeerde profielen. Op deze profielen kwam in het
algemeen ook de hoogste kg-opbrengst per oppervlakte-eenheid voor, behalve bij
hoge waterstanden. Een bodemgeschiktheidsbeoordeling op grond van de legendaeenheden van de 1 : 50.000-kartering kan door verschillen binnen één kaarteenheid
in profielverloop en structuur slechts zeer globaal zijn.
In samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut werd voortgegaan met
het onderzoek over de invloed van profielopbouw en grondwaterstand op het brandstofgebruik, de vroegheid van de oogst en de produktiviteit van stooktomaten. Op
meer groeikrachtige gronden bleek het mogelijk te zijn ook bij de zeer vroege stooktomatenteelt een goede vorming en zetting van de eerste bloemtrossen te verkrijgen,
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indien de teeltmethode gewijzigd werd. Opvallend was, dat het percentage van de
kwaliteit „export" in Huissen belangrijk lager was dan elders. Nagegaan wordt in
hoeverre de profielopbouw en de grondwaterhuishouding hierbij een rol spelen.
Op het asperge-proefplekkenonderzoek in Limburg werden opbrengsten per ha
verkregen, die uiteenliepen van 2330 tot 6690 kg, met een gemiddelde van 4420 kg.
Uit een vergelijking met voorgaande jaren bleek, dat de kg-opbrengsten na het
derde of vierde jaar teruglopen. Dit doet zich het sterkst voor op de minder gewaardeerde gronden.
De oude bouwlandgronden (enkeerdgronden) gaven evenals in voorgaande jaren,
de hoogste kg-opbrengsten per ha. Voorts werd een correlatie gevonden tussen
de indringingsweerstand van de grond en de diepte en de intensiteit van de beworteling. Ook werd de indruk verkregen, dat diepwortelende aspergegewassen een langere levensduur hebben dan de ondiep wortelende.

Afdeling

Bodemkunde

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over het voorkomen van kalk in de bodem werd voortgezet voor
enkele Nederlandse profielen. Daarbij bleken in uiteenlopende milieus overeenkomstige kalktypen aanwezig te zijn. De kalk komt voor als brokjes, waarvan de grootteverdeling bij de sedimentatie bepaald wordt door milieu-omstandigheden. Het belangrijkste verschil tussen deze typen berust op het al of niet samengesteld zijn van
de brokjes. Oplossingsverschijnselen — die zich uiten als ontkalking — resulteren
in lagere kalkgehalten, waarbij de kalkbrokjes sterk in grootte afnemen. Wanneer
deze zijn opgebouwd uit fijnere kristallen, treedt een snellere oplossing op dan wanneer brokjes met overeenkomstige afmetingen enkelvoudig zijn.
Dezelfde techniek is toegepast bij het kwantitatief uitdrukken van in loss optredende verplaatsingsverschijnselen van klei. Deze verplaatsing leidt tot accumulatie
van de klei in de B 2 t (argillic horizon). Zij is kenbaar aan het ontstaan van sterk
georiënteerde kleihuidjes, die met behulp van optische middelen alleen in slijpplaatjes waarneembaar zijn. Het morfometrische onderzoek toonde aan, dat de maximale
hoeveelheid gerichte klei niet voorkwam in de laag met het hoogste kleigehalte.
Gedeeltelijk wordt de verklaring gezocht in de hoge biologische activiteit in deze
laag, die een deel van de huidjes door menging heeft vernietigd. Een deel wordt ook
als brokken in de grondmassa teruggevonden. Aanwijzingen voor deze verstoringen
zijn gevonden in het voorkomen van veel biogene holten in genoemde laag.
Begonnen werd met morfologisch onderzoek aan bewerkte gronden, waarbij vooral
aandacht wordt geschonken aan de bouwvoor. Hetzelfde geldt voor micromorfologisch onderzoek van primaire en secundaire pyriet, waarbij vooral de genese van de
secundaire pyriet in riet- en mangrove kleien wordt bestudeerd.
De resultaten van het onderzoek over de aantasting van mineralen door organische
zuren stemden overeen met hetgeen verwacht kon worden op grond van de vormingsconstanten van de complexen van de in de mineralen aanwezige metalen met
de organische zuren. Deze constanten waren reeds eerder in het laboratorium be22

paald. Opvallend was, dat het kiezelzuur zich bij deze experimenten geheel afwijkend
gedroeg van hetgeen te verwachten was. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit, dat
geen drogingsfase in het experiment was opgenomen, een proces dat in de natuur
veelvuldig voorkomt.
Percolatieproeven, om het bodemvormingsproces in het laboratorium na te bootsen, werden ingezet. Het zal enige jaren duren voor resultaten verwacht kunnen worden.
Bij een gedetailleerd profielonderzoek in een lössbodem kwam o.a. tot uiting, dat
reductieprocessen in overigens goed gedraineerde gronden een belangrijke rol spelen.
Tevens werden belangrijke gegevens verkregen over het transport en de verdeling
van de kleifractie gedurende het bodemvormingsproces. Bij Turkse gronden, afkomstig uit de Konya vlakte, werd de vorming van Aridisolen bestudeerd. Voor de ontstaanswijze van de calciumcarbonaat-accumulatie horizont in sommige van deze
gronden werden nieuwe gezichtspunten ontwikkeld.
Het palynologisch onderzoek over de oxydatiegevoeligheid van een groot aantal
stuifmeelsoorten werd afgesloten; het onderzoek over de gevoeligheid voor aantasting
in verschillende grondsoorten werd voortgezet. Bestudering van aantasting van het
stuifmeel in enkele fossiele bodemprofielen bleek een goede toets te zijn voor een der
genoemde onderzoekingen.
Het fysiografisch onderzoek in de Betuwe werd voorlopig afgerond met een zeer
gedetailleerde kaart van een gebied van 1800 ha, tussen Zetten en Dodewaard.
De kaart geeft de morfologie van afzonderlijke, na elkaar ontstane afzettingen
weer — voorzover deze niet door verjonging van het rivierkleilandschap zijn opgeruimd — alsmede de bewoningsplaatsen uit de Bataafs-Romeinse en de Bronsperiode,
die te vinden zijn op resp. de tweede en de derde afzetting van boven gerekend.
Het onderzoek van zware Heigronden (Vertisols) in de Sudan werd uitgebreid en
verdiept door een onderzoek ter plaatse. Een gedetailleerde studie werd gemaakt van
de profielmorfologie van verschillende Vertisols, ontwikkeld op colluvio/alluviaal verweringsmateriaal van het „Basement Complex" (Pre-Cambrium) en van tertiaire
basalten. Hierbij werden tevens betrokken latosolen (Oxisols), voorkomend in hetzelfde gebied, en, althans ten dele, ontwikkeld in hetzelfde moedermateriaal.
De overzichtskartering van het Konya basin, Turkije, werd voortgezet. Een meer
gedetailleerde kartering bij Çumra werd voltooid. Bij een onderzoek over de verzouting in dit gebied bleek, dat er grote regionale verschillen bestaan in de mate en het
type van verzouting. In dit gebied werd ook onderzocht in hoeverre de veel voorkomende extreem kalkrijke gronden geschikt zijn voor geïrrigeerde landbouw, aan de
hand van bodemfysische bepalingen en zeer gedetailleerde structuurbeschrijvingen.
Over het veldspaatonderzoek, dat in 1965 werd afgesloten, verscheen een publikatie.
Het onderzoek over de verwering van gesteenten vindt gestaag voortgang.
Het sedimentologisch-geomorfologisch onderzoek, dat in samenwerking met de
Fisheries Research Board of Canada wordt uitgevoerd in de Gulf of St. Lawrence,
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werd voortgezet. Een eerste rapport met voorlopige resultaten van het onderzoek verscheen als publikatie. De resultaten van een uitgebreid sedimentpetrologisch onderzoek zullen in een tweede rapport worden vermeld. Tijdens de veldcampagne van de
afgelopen zomer werden ook Sparker profielen opgenomen, om informatie te verkrijgen omtrent samenstelling en opbouw van het gesteente, dat zich direct onder de
zeebodem bevindt.
In samenwerking met de Kon. Marine werden sedimentmonsters en echolood profielen verzameld van het continentale plateau voor de kust van Suriname. Doel van
dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de laat-Pleistocene en Holocene wordingsgeschiedenis van dit gebied. Deze wordingsgeschiedenis hangt ten nauwste samen met
die van de Surinaamse kustvlakte.

Contactcommissie Biologische Bodemverbetering TNO
Deze commissie, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO werkzaam is, heeft ten doel het bodembiologisch onderzoek in Nederland in wijde zin te stimuleren. Hiertoe worden contactbijeenkomsten gehouden
met alle onderzoekers in Nederland, die zich actief met de bodembiologie bezighouden.
Voor verslagen van de onderzoekingen, die geheel in het kader van de instituutsprogramma's vallen, wordt verwezen naar de verslagen van de in de commissie vertegenwoordigde instellingen.

24

CULTUURTECHNIEK
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Het landinrichtingsonderzoek omvatte analytische studies van een aantal cultuurtechnische factoren. Ze betroffen arbeids- en transportboekhoudingen, studies van randen wendakkerverliezen, onderzoek over het effect van boerderijverplaatsing op de
kavelconcentratie, verkeersonderzoek op enkele wegen in kern- en streekdorpen, onderzoek over de doelmatigheid van wegenpatronen en de studie van de arbeidsbehoefte van enige tuinbouwgewassen op goed en slecht verkavelde bedrijven.
In de meer synthetisch gerichte onderzoekingen vormden de opstelling van verkavelingsmodellen voor verschillende gebieden en de daarop gebaseerde economische
berekeningen met behulp van lineaire programmering een belangrijk onderdeel. De
ruilverkaveling Dongeradelen werd beschreven met 21 verkavelingsmodellen, voor
het gemengde zandbedrijf werd eveneens een aantal modellen uitgewerkt. Ook het
onderzoek over de optimale grootte en vorm van de kavels voor bepaalde glastuinbouwbedrijven werd op deze wijze opgezet.
Als voorbeeld van de integratie van onderzoeksmethoden in de voorbereiding en
de uitvoering van cultuurtechnische werken kan worden genoemd de methode van
cultuurtechnische kartering. Deze systematiek van een cultuurtechnische beschrijving
werd toegepast op de gebieden Sauwerd en Bierum in Groningen en Overloon, Bakel
en Rijsbergen in Noord-Brabant. Momenteel wordt gestudeerd aan de mogelijkheid
de gegevens van de cultuurtechnische kartering te gebruiken voor het opstellen van
verkavelingsmodellen, die een geheel gebied representeren. Een en ander biedt gunstige perspectieven voor de economische beoordeling van cultuurtechnische werken.
Een tweede voorbeeld van integratie is de methode voor de bepaling van de uit
een oogpunt van kavelafstand optimale verplaatsing van boerderijen in ruilverkaveling. Voor de in voorbereiding zijnde ruilverkavelingen Rolde in Drente en BenedenDonge in Noord-Brabant werden de optimale verplaatsingen aangegeven.
Belangrijke vormen van toegepast landinrichtingsonderzoek zijn ten slotte de regionale projectstudies, die ten doel hebben algemeen geldende oplossingen te vinden
voor grotere gebieden met bepaalde structurele problemen. Als zodanig werd de studie van het kleigebied in Groningen en Friesland voortgezet en werd een begin gemaakt met de studie van het tuinbouwgebied Rijsbergen-Zundert in Noord-Brabant.
Bij het grondverbeteringsonderzoek werd aandacht besteed aan de invloed van
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verschraling van zware klei op opbrengsten en produktiekosten in de vollegrondstuinbouw (bloembollen). De in de praktijk gangbare uitvoeringstechnieken voor het
dichten van sloten, te weten diepploegen + afschuiven en dichtspuiten, werden in
verband met een eventuele combinatie in de proefnemingen betrokken. Door enigszins dieper te ploegen of door extra zand op te spuiten en het zand met de zware klei
te vermengen, kan een grondsoort worden gecreëerd die de noodzakelijke mechanisatie van betreffende teelten mogelijk maakt.
Voorts werd onderzoek verricht over het effect van trillingen van bulldozers op de
dichtheid van de grond. Deze invloed blijkt een veelvoud te zijn van de bodemdruk
van de bulldozers. Voor alle gevallen is derhalve loswoelen van de grond na berijden
met bulldozers vereist.
In het veenweidegebied in Midden-Nederland blijft de produktiviteitsstijging achter, o.a. door de geringe draagkracht van de grond. De slechte draagkracht bleek nauw
samen te hangen met de geringe ontwateringsdiepte, waarvan een verlaging evenwel
bezwaren ontmoet wegens vrees voor inklinking van het veenpakket. Onderwerp van
onderzoek is thans, hoe deze controverse doorbroken kan worden.
Het waterhuishoudkundig onderzoek betrof o.a. de Gelderse Achterhoek, waarvan
de geologische en de hydrologische opbouw werden onderzocht. Het geo-hydrologisch
onderzoek was vooral gericht op de mogelijkheden van wateronttrekking en de eventuele gevolgen hiervan voor de landbouw. Dank zij nauwe samenwerking met de
Provinciale Waterstaat van Gelderland en de Waterleidingmaatschappij Oost-Gelderland kon een kaart met KD-waarden worden geconstrueerd en een overzicht worden
gemaakt van de gebieden, die voor wateronttrekking in aanmerking komen. Het onderzoek over de afvoerhoeveelheden profiteerde van de regenrijke perioden in dit
jaar, waardoor een redelijke schatting van de maximaal te verwachten afvoeren kon
worden verkregen. Een nadere analyse vindt thans plaats van de invloed van verschillende factoren, zoals aard, dichtheid en lengte van begroeiing, op de afvoercapaciteit, een en ander mede in verband met de problematiek van het onderhoud van de
leidingen. De nadelige gevolgen van inundaties op het landbouwbedrijf waren hier
eveneens onderwerp van studie.
Voor het Deltagebied werden de mogelijkheden van doorspoeling van polders met
zoet water onderzocht. Daarnaast werd onderzoek verricht over de relatie tussen de
afwatering en de capaciteit van een aantal gemalen. In West-Nederland nemen de
problemen van verzuring, met name in de glastuinbouw, snel toe.
De hoge zoutgehaltes van het aangevoerde Rijnwater en de toenemende eisen aan
de waterkwaliteit maken een intensief onderzoek over de invloed van het zout op de
produktie en over de invloeden van allerlei maatregelen dringend gewenst. Verschillende onderzoekingen zullen in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provinciale
Waterstaten en de Hoogheemraadschappen worden uitgevoerd.
Het onderzoek van drainagematerialen werd voortgezet met behulp van modelonderzoek. In vijf gevallen kon de oorzaak van een minder goed functioneren van
drains in bepaalde grondsoorten worden vastgesteld. Voorts werden nieuwe filtermaterialen op hun geschiktheid als omhulling onderzocht en onderling vergeleken.
Door de toegenomen kennis van de grondwaterstroming in de onverzadigde zone
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wordt kennis van de doorlaatfactor van de grond bij verschillende vochttoestanden
belangrijker. In verband hiermede onderging de hiervoor geschikte apparatuur een
aanzienlijke uitbreiding.
Het onderzoek over de relatie tussen gewas en water was gericht op de onderwerpen wateroverlast, watertekort en ontzilting.
De invloed van inundatie op gras werd bestudeerd bij verschillende temperaturen,
grondsoorten, inundatietijden en -diepten. Dit werk is van belang voor het verkrijgen
van een indruk over de opbrengstreductie in een bepaald gebied en voor de bepaling
van ontwateringsnormen. Ook werden bij kasteelten beregeningsproeven genomen
met zout water.
Ten slotte vond een inventarisatie plaats van de waterhuishoudingsproblemen in
de vollegronds groenteteelt, de bloembollenteelt en de kasteelt. In dit verband werden berekeningen uitgevoerd omtrent aan- en afvoer van water in gebieden met glastuinbouw, in relatie met de aanwezige waterberging en de voorkomende neerslagfrequenties. Op het proefveld Geestmerambacht werden enkele lysimeters geïnstalleerd en werd voor de bollenteelt een onderzoek ingesteld naar het waterverbruik.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek
Verscheidene leden van de wetenschappelijke staf van het instituut verrichtten onderzoek in het kader van Nederlandse of internationale programma's voor ontwikkelingshulp. Het zwaartepunt van deze activiteiten lag dit jaar in Afrika.
Een dezer projecten betrof het verlenen van medewerking aan de Tchad Basin
Commission, in het leven geroepen om de ontwikkeling van het gebied rond het
Tchad-meer te bevorderen. Het werk bestaat uit het verstrekken van technischhydrologische adviezen en coördinatie van het onderzoek, dat door verschillende
internationale lichamen in het genoemde gebied wordt verricht.
In Marokko werd geadviseerd over mogelijkheden tot het tegengaan van de bodemverzouting in het Sebou-gebied. In Malawi werd een operatieplan voorbereid
voor een Special Fund Project.
In Kenia werden de mogelijkheden nagegaan voor een voortzetting en een uitbreiding van het landbouwkundig onderzoek voor het Galole-project, gelegen aan de
middenloop van de Tanarivier. Dit project vormt een onderdeel van het Nederlandse
bilaterale hulpprogramma.
Het agrarisch-sociologisch project in West-Nigeria, waar een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheden tot werkverruiming op het platteland (ILO-project),
werd beëindigd.
Op Haïti werden adviezen uitgebracht over drainage- en zoutvraagstukken in de
Gonaives-vlakte.
Naar aanleiding van een verzoek van de FAO werd een bodemkundig onderzoek gedaan op het eiland Nauru in Micronesië, in verband met de mogelijkheden
voor het tot ontwikkeling brengen van de landbouw op dat eiland. Voorts werd medewerking verleend aan een onderzoek onder Nederlandse leiding in het Euphraat27

gebied in Irak. Hier werden gegevens verzameld over het gedrag van gipsgronden
onder irrigatie.
Op hydrologisch gebied wordt meegewerkt aan een Special Fund Project in Roemenië, waaraan door de FAO wordt medegewerkt. Dit project betreft de inpoldering,
de drainage en de irrigatie van terreinen op het laag- en middenterras van de Donauvallei. Het onderzoek wordt nog voortgezet.
Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

Op grondverbeteringsobjecten in de Veenkoloniën wordt het spitten van kantstroken
veelvuldig toegepast. Uit de gegevens van een in 1966 afgesloten proefobject, waarop
de kantbewerking geheel of gedeeltelijk was weggelaten, kon worden afgeleid dat deze
naar verhouding dure methode geen aanbeveling verdient. Het door de praktijk veronderstelde effect op de detailontwatering van het gehele perceel bleek namelijk niet
op te treden.
Bij het ontwerpen van nieuwe of te verbeteren wegen is ter bepaling van de afstandsverkorting en de invloedssfeer van de weg gebruik gemaakt van een methodiek
van equidistantie- en isovariantielijnen. Eerstgenoemde zijn lijnen die wegpunten op
gelijkwaardige afstand van een plaats met elkaar verbinden, welke afstanden zo nodig „gewogen" kunnen worden met verschillende factoren, die bij de beoordeling
van de weg van belang zijn, zoals wegkwaliteit, absolute en visuele wegbreedte, bochtigheid, aanwezigheid van dorpspassages of rondwegen enz. Door de equidistantielijnenkaarten van het wegenpatroon vóór en na de projectie van de nieuwe of te verbeteren weg(en) op elkaar te leggen en de punten van gelijkwaardige afstandsverkorting met elkaar te verbinden, ontstaat een isovariantielijnenkaart, die de invloedssfeer van de nieuwe of te verbeteren weg(en) duidelijk aan het licht stelt.

Landbouwwetenschappelijke

afdeling van de Rijksdienst

voor de

IJsselmeerpolder

Op het twee jaar oude grondwaterstandenproefveld ten behoeve van de fruitteelt
(rassen Golden Delicious en Cox Orange Pippin, beide veredeld op onderstam M IX)
is bij de hoogste grondwaterregimes geconstateerd, dat de bomen in groei achterblijven, de bladkleur lichter is en in sterkere mate zomerbladval optreedt. Zowel op de
bereden als op de niet-bereden gedeelten ging de structuur van de grond achteruit;
dit uitte zich o.a. in een geringere N-mineralisatie.
De geringere groei op de natste objecten was met een extra N-gift slechts ten dele
op te heffen, terwijl het rendement van de gegeven N op de natte objecten aanmerkelijk lager was dan op de droge.
Er werden aanwijzingen gevonden, dat het optreden van de zgn. Cox's ziekte niet
geheel onafhankelijk is van het bodemmilieu. Op een drainageproefveld kwamen bij
vier jaar oude Cox bij de wijdste drainafstand meer zieke bomen voor dan bij de
nauwere drainafstanden. De zieke bomen hadden een kleiner wortelgestel en veel
afgestorven wortels.
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In de drainageproefbak werden proeven genomen met draineerbuizen, vervaardigd uit polystyreen (styrobuizen). Deze hebben de vorm en de afmetingen van gebakken kraagbuizen. De drainerende werking er van bleek ongeveer gelijk te zijn
aan die van gebakken buizen. De styrobuizen moeten dan aan het kraagloze einde
wel zijn voorzien van nokjes. Een voordeel van de styrobuis is het zeer lichte gewicht.
Verder werden proeven gedaan met turfmolm, dat op wijdmazig katoengaas is gelijmd, tot nu toe echter zonder gunstige resultaten.
De proefnemingen met mengwoelen in Oostelijk Flevoland lieten zien, dat deze
werkwijze ook in niet-droge jaren een opbrengstverhogend effect heeft. Het vermoeden, dat de opbrengstverhoging zou zijn veroorzaakt door een grotere stikstofmineralisatie, werd bevestigd.
Vooral bij de verbouw van hakvruchten wordt de voorkeur gegeven aan lichtere
gronden. Om te kunnen nagaan in hoeverre het verantwoord is zwaardere gronden
hiervoor te verschralen is in 1962 een grond met een bouwvoor van ca. 35% lutrum
door diepploegen op 130 cm tot een humeuze zware zavel met ca. 17% luum en
door bezanden tot een zware zavel met ca. 16% lutum gemaakt. De graanopbrengsten zijn tot dusver steeds op de gediepploegde grond het hoogst geweest.
Een stikstofhoeveelhedenproefveld met haver, aardappelen en suikerbieten heeft
uitgewezen, dat op de onbehandelde grond eenzelfde opbrengst als op de gediepploegde grond kan worden verkregen met een extra stikstofgift van ongeveer 40 kg
N per ha. Op de bezande grond is dit mogelijk met een extra gift van ongeveer 65 kg
N per ha voor haver en 120 à 145 kg N per ha voor de hakvruchten; deze grond was
echter vóór de bezanding onder natte omstandigheden door een bulldozer mishandeld
om grond ter plaatse van de bezandingssleuven te krijgen.
Berekeningen ten behoeve van de bepaling van de voordeligste kavelafmetingen
voor akkerbouwbedrijven met veel hakvruchten leerden, dat kavels van 1600 à 1700
m bij 500 m de laagste kosten opleveren voor de gezamenlijke factoren, die afhankelijk zijn van de kavellengte en/of kavelbreedte. Tussen kavellengten van 1000 en
2000 m zijn de verschillen erg klein, zodat binnen dit traject andere dan economische
overwegingen de doorslag mogen geven.
Een onderzoek van de economische mogelijkheden van verharding van zandpaden
naar niet aan de harde weg gelegen zanddepots toonde aan, dat verharding vanaf het
begin — vóór de ontginning — zelden rendabel is. In latere stadia is dit veel eerder
mogelijk.
Een onderzoek naar de gebouwenbehoefte voor gemengde bedrijven van 25 à 35
ha met 1/3 grasland resulteerde in een aantal normen en voorstellen.

Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de samenhang tussen neerslag en afvoer mondde uit in een rekenmodel. Door invoering van vroeger gemeten neerslagen in dit model kunnen afvoerlopen uit het verleden worden gereconstrueerd. De betrouwbaarheid van de reconstructies houdt ten nauwste verband met de werkelijkheidsbenadering van in het ver29

leden gemeten neerslagen. Een werkwijze werd ontworpen om het kwaliteitsverloop
van regenstations te achterhalen. Deze werkwijze wordt toegepast op alle thans bestaande Nederlandse regenstations.
Het onderzoek met behulp van een weerstandsnetwerk naar de verdeling van de
afstroming van regenwater naar drains en naar de sloot, waarin de drains uitmonden,
werd voortgezet. De invloed van de radiale weerstand op het patroon van afstroming
werd nader onderzocht.
Met modellen, vervaardigd van Teledeltospapier, werd gezocht naar een oplossing
voor de drainage van een irrigatieproject, waar extra hoeveelheden irrigatiewater moeten worden afgevoerd, die nodig zijn voor het doorspoelen van de grond ter bestrijding van de verzilting.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Opnieuw bleek op een ouder zowel als op een nieuw aangelegd proefveld, dat mengen van bovengrond door de losgemaakte ondergrond een dieper en vooral veel intensievere doorworteling van de ondergrond geeft dan alleen het losmaken van de
ondergrond met gescheiden houden van onder- en bovengrond.
Het mengen van onder- en bovengrond tot 1 m diepte gaf geen profiel met een
groter waterbergend vermogen. Door de diepere en in de ondergrond ook intensievere
doorworteling is het water uit het gehele profiel echter beter voor de plant beschikbaar en komen ook meer wortels in de buurt van het grondwater.

Proefstation voor de Groenteteelt in de vollegrond
Het onderzoek om in korte tijd een inzicht te krijgen in de reacties van verschillende
vollegronds groentegewassen op de ontwateringsdiepte bij verschillende profielen
werd afgesloten. In de komende jaren zal op dit proefveld worden getracht een energiebalans op te stellen voor verschillende gewassen onder verschillende klimatologische omstandigheden.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Een potproef over de gevoeligheid van jonge appelbomen voor verdrinking leidde tot
het inzicht, dat een vorming van een stikstofreserve in de overblijvende delen de hergroei van het wortelstelsel bevordert en daarmee de plant minder kwetsbaar voor wateroverlast maakt.
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Afdeling Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Daar de kans op waterschade aan bolgewassen, bij de gebruikelijke ontwateringsdiepte, aanzienlijk schijnt te zijn, werd een onderzoek opgezet over de invloed van
grootte en duur van fluctuaties van de grondwaterstand en van de bodemtemperatuur
op de vitaliteit van bol en wortels tijdens de herfstperiode.
Voor het al of niet optreden van vorstschade is de waterhuishouding ter plaatse
van groot belang. Begonnen werd dan ook met een onderzoek over de vorstgevoeligheid van bolgewassen en de invloed van de bodemkundige omstandigheden op vorstschade.
In samenwerking met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
werd een onderzoek opgezet naar het waterverbruik van tulpen, in afhankelijkheid
van grondsoort en -waterhuishouding.
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P L A N T E N T E E L T EN P L A N T E N F Y S I O L O G I E
Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Wederom bleek, dat de stevigheid van het stro van de huidige tarwerassen niet geheel
voldoende is om de topopbrengst te halen, ondanks het feit, dat de stevigheid in
1966 relatief goed was. De opbrengst kon worden verhoogd door een gedeelde stikstofbemesting, maar het hoogste niveau werd bereikt door toediening van CCC.
Het onderzoek over de oorzaken van de opbrengstverschillen bij de erwtenteelt in
Noord-Groningen en Noord-Friesland in vergelijking met andere gebieden, werd afgerond. De verschillen kunnen aan een groot aantal invloeden worden toegeschreven.
De behoefte van stamslabonen aan een aanvullende stikstofgift was volgens voorlopige indrukken vrij groot. In sommige gevallen leek 120 kg N nog rendabel te zijn.
Een onderzoek over de standruimte liet zien, dat het hoogste opbrengstniveau bij
stamslabonen wordt bereikt bij een nauwe rijenafstand (20 cm) en een hoog plantgetal (40 per m 2 ). Het vermoeden dat de vroege doperwt een beter voorgewas voor
stamslabonen zou zijn dan bladspinazie, werd duidelijk bevestigd.
Bij tuinbonen van een kort en weinig uitstoelend ras leidde een rijenafstand groter
dan 50 cm tot een opbrengstverlaging.
De teelt van graszaad, vooral die van de fijnere, langzaam groeiende soorten, dreigt
in het gedrang te raken door het teruglopen van het areaal erwten en vlas. Deze gewassen zijn zeer geschikte dekvruchten voor grassoorten als veldbeemd, gewoon roodzwenk en uitlopervormend roodzwenk, die in het jaar van inzaai een lange startperiode nodig hebben om een voldoende ontwikkeling te bereiken. Nagegaan werd of
andere dekvruchten de plaats van erwten en vlas zouden kunnen innemen, terwijl
tevens het zaaien in open land na een vroeg gewas werd beproefd.
Een aantal problemen bij de teelt van winterzaadbieten is in het stadium gekomen,
dat het onderzoek op praktijkschaal kan worden voortgezet. De praktijk volgt het
onderzoek slechts schoorvoetend. De vastzadige karwij, die door de Stichting voor
Plantenveredeling is ontwikkeld, sloeg wederom een goed figuur.
De proeven over het opkweken van rietzoden uit rietzaad, waarbij gebruik wordt
gemaakt van turfpotjes, werden met succes bekroond. Na een opkweektijd van zes
weken in de kas waren de planten voldoende ontwikkeld om in het talud te worden
uitgeplant. Ze gaan dan sterk uitstoelen en hebben na ongeveer twee maanden al een
hoogte van ruim een meter.
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Het onderzoek over de invloed van de maaihoogte en de maai-apparatuur op de
grasopbrengst bij voortdurend maaien werd afgesloten. Er werden geen belangrijke
verschillen in hergroei geconstateerd, zodat het opbrengstverschil, bij de eerste snede
veroorzaakt door het verschil in maaihoogte, in de loop van het jaar in grote trekken
bleef bestaan.
Proeven over graslandverbetering toonden aan, dat de methode van grondbewerking een duidelijke invloed heeft op de produktiviteit van het ingezaaide grasland.
Als de organische stofrijke bovenlaag wordt vervangen door de organische stofarme
onderlaag, is de opbrengst van het ingezaaide grasland aanvankelijk lager. Dit nadeel
kan echter voor een belangrijk deel worden opgeheven door meer stikstof te geven.
Een driejarige, beweide kunstweide bleek een zeer gunstige invloed te hebben op
het eerstvolgende gewas aardappelen. Deze gunstige werking was praktisch geheel
toe te schrijven aan een betere stikstofvoorziening.
Proeven over de wisselwerking tussen stikstofbemesting en de opbrengst van grasland gaven als eerste indruk, dat het beter is in het voorjaar meer stikstof te geven
dan voor de volgende sneden, in vergelijking met de methode waarbij de stikstof gelijk
verdeeld wordt over alle sneden.
Wederom werd gevonden, dat het gebruik van grasland (weiden of maaien) van
invloed is op de droge stofproduktie van het gras. Verder onderzoek is gericht op de
omstandigheden, waarin deze verschillen zich voordoen.
Een vergroting van de rijenafstand bij voederbieten tot 67 cm, onder handhaving
van een optimaal plantgetal, veroorzaakt zeer waarschijnlijk geen opbrengstvermindering, zodat er meer mogelijkheden komen voor de mechanisatie van deze teelt.
Deense rassen, die in 1966 in de proeven waren opgenomen, gaven de indruk een
gunstiger vorm en groeiwijze voor machinaal oogsten te hebben.
Vastgesteld werd dat aardappelen bij een Cl-gehalte van het sproeiwater van 1,5
gram per liter, reeds ernstige schade aan het blad kunnen krijgen.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Op de proefvelden omtrent akkerbouw met blijvende zodeachtige grondbedekking
kwam tot uiting, dat de onkruidbestrijding veel zorg geeft als gevolg van de weersomstandigheden in de afgelopen jaren.
Ondanks het toepassen van chemische braak gedurende de winter gaven verschillende zomergewassen teleurstellende resultaten door de overmatige hoeveelheid nieuw
opgetreden onkruid. Maïs leverde wederom een uitstekend gewas, dat soms een
mooie, schone grond achterliet. Dit was in het afgelopen jaar ook het geval met een
enkel gewas erwten. Op andere proefvelden konden echter ook deze gewassen het
onkruid niet de baas blijven.
Gras dat in het voorjaar werd ingezaaid nadat stoppelknollen zonder grondbewerking in een doodgespoten grasmat waren geteeld, slaagde uitstekend. Directe herinzaai van gras in augustus in een tweemaal met paraquat bespoten grasmat had een
veel minder gunstig resultaat, mede doordat de kweek onvoldoende was gedood.
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Bij het onderzoek over de bietenzaadteelt bleek, dat de vorst in de winter 1965—
1966 aan de te velde staande bietjes veel schade had toegebracht. Afdekken met
doorzichtig plastic folie had echter een gunstige invloed. Tussen de diverse typen bieten traden grote verschillen op.
Voortgezet onderzoek over de interactie tussen boven- en ondergronds milieu van
de plant heeft bevestigd, dat de invloed van de uitwendige omstandigheden op de
morfologische structuur van zowel de ondergrondse als bovengrondse delen de achtergrond vormt van voordien bij die uitwendige omstandigheden gevonden onbegrijpelijke spruit-wortelverhoudingen.
Door de noodzaak om de morfologie te betrekken bij de interpretatie van spruitwortelevenwichten in de plant, vereisen ook de ontwikkelingsstadia aandacht, omdat
de morfologie zich wijzigt met de ontwikkelingsstadia waarin de plant verkeert. De
ontwikkelingssnelheid is voor verschillende factoren (vooral van voedingsfysiologische
aard) minder gevoelig dan de groeisnelheid. De indruk werd verkregen, dat onder
overigens optimale omstandigheden groeisnelheid en ontwikkelingssnelheid dezelfde
afhankelijkheid van de temperatuur hebben.
De pogingen om de onvoldoende ontwikkeling van klaver tegen te gaan met de
systemische nematiciden nemafos en AAvlitox leverden in het veld wederom teleurstellende resultaten, hoewel deze middelen in potproeven een zeer gunstige invloed
op de klavergroei uitoefenden. Ook wanneer kleinere doseringen voor elke snede
werden aangewend, werd het verwachte resultaat niet verkregen. Nemafos verhoogde in het algemeen de grasopbrengst, maar slechts in enkele gevallen die van de klaver. Van AAvlitox werd geen enkele positieve invloed waargenomen.
Nemafos bleek aan het eind van het jaar het aantal aaltjes, inclusief klavercystenaaltjes, te hebben verminderd. AAvlitox daarentegen niet of slechts weinig. Het aantal aaltjes kon overigens veelal niet de oorzaak zijn van het teruglopen van de klaver.
Wat de teeltkundige aspecten van de graslandproduktiviteit
betreft, bleken planten van Engels raaigras, die een bloeiwijze hadden aangelegd maar niet tot schieten
konden overgaan wegens het onvoldoende beschikbaar zijn van stikstof, na resp. 50
en 100 dagen alsnog over te gaan tot halmvorming wanneer dan stikstof werd verstrekt.
Een hoog gehalte aan oplosbare koolhydraten tijdens de vernalisatie had nadien
een snellere en overvloediger vorming van bloeiwijzen tot gevolg.
Omtrent de fysiologie van de grasgroei kwamen resultaten beschikbaar van een
onderzoek, waarin gedurende de laatste vijf jaren bepalingen van de groeisnelheid
zijn gedaan bij verschillende grasmengsels, geteeld op verschillende grondsoorten bij
optimale voorziening met water en mineralen. Gevonden werd, dat de groeisnelheid
onder de gegeven omstandigheden in hoge mate onafhankelijk is van grondsoort en
grasmengsel, doch voornamelijk bepaald wordt door de ontvangen straling. Hierdoor
kan de groeisnelheid onder optimale omstandigheden voor elke maand gedurende het
groeiseizoen vrij nauwkeurig worden aangegeven. Daarnaast kan ook voor elke maand
vrij nauwkeurig worden aangegeven boven welk drooggewicht van de snede de groeisnelheid sterk begint terug te lopen. Deze waarde wordt gedurende het groeiseizoen
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snel kleiner; in mei-juni bedraagt ze 9 ton per ha en in augustus-september nog
slechts 4 ton per ha.
Een korte, vroege weideperiode heeft een ongunstige invloed op de totale produktie, terwijl bovendien het gras na voorweiden bij eenzelfde gewicht steeds een lagere
zetmeelwaarde heeft dan het niet-voorgeweide gras.
Enige veldproeven omtrent concurrentie van grassen lieten zien, dat de som van de
relatieve opbrengsten van twee grassoorten in mengsel gedurende het gehele jaar
gelijk was aan 1. Hieruit moet de conclusie getrokken worden, dat onder de voorwaarden van de proef geen stabiele evenwichten moeten worden verwacht.
Verder werd aangetoond, dat de aard van het milieu tijdens de vestigingsfase sterk
bepalend is voor de latere samenstelling van de vegetatie. De zogenaamde baseminnendheid van kropaar berust op de sterk remmende invloed van een lage pH op de
uitstoeling van de kieinplanten; later is het verloop van de concurrentiestrijd met gewoon struisgras onafhankelijk van de pH.
In het aardappelonderzoek hebben de proeven met de remstof B 995 dit jaar niet
tot de verwachte verbetering van de knolopbrengsten geleid. Aanvankelijk was de
stengelgroei minder en het knolgewicht hoger dan bij de controleplanten, doch aan
het eind van de groeiperiode bleven de behandelde planten langer groen en daalde
tegelijkertijd het knolgewicht, zowel vers als droog. Er zal nog moeten worden nagegaan of dit een regelmatig optredend verschijnsel is of dat het een gevolg is geweest
van toevallige weersomstandigheden.
Uit assimilatieproeven met radioactief gemerkt C 0 2 is gebleken, dat bepaalde
bladeren of zijstengels van de aardappelplant corresponderen met bepaalde knollen
voor zover betreft het transport van assimilaten. Hierdoor hebben niet alle knollen
gelijke kansen ten aanzien van hun koolhydraatvoorziening. Dit zou een ongelijke
knolgroei kunnen verklaren.
De bewaartijd van de poter blijkt een invloed te hebben op de ontwikkeling van
de plant. Te jonge poters hebben een trage ontwikkeling en te oude poters hebben
kleine bladschijven. Deze invloed van de poterleeftijd op de groei vindt een parallel
in het feit, dat via de stikstoftoediening bij sommige rassen de eiwitgehaltes van de
knollen kunnen worden beïnvloed en dat bij de nateelt af en toe verschillen in groeiwijze worden waargenomen. Waarschijnlijk gedragen knollen, afkomstig van veldjes
met een hoge N-bemesting, zich „fysiologisch jonger".
De ontwikkeling van het model voor de simulering van de groei van planten, zo
wel afzonderlijk als in gesloten verband, is zover gevorderd dat de berekeningen een
verrassend goede overeenkomst vertonen met de experimentele gegevens.
De gedragingen van planten in mengcultuur kunnen worden voorspeld uit het gedrag van de afzonderlijke componenten in monocultuur, zoals uit een proef met
gerst, haver, rijserwten en kortstro-erwten duidelijk kon worden aangetoond.
Het blijkt eveneens mogelijk te zijn door mengteelt van een vroeg en een laat aardappelras gedurende geruime tijd een groen gewasoppervlak te handhaven en een
aanmerkelijk hogere knolproduktie te bereiken. Door meer ervaring aangaande tijdstippen van poten en bemesting valt hierin nog wel verbetering te brengen.
Het onderzoek over de opname en de verwerking van voedingselementen in ver35

band met de groei en de samenstelling van gewassen had betrekking op het verloop
van de produktie en de afbraak van carboxylaten in groeiende raaigrasplanten. Nagegaan werd welk effect toevoegen of wegnemen van bepaalde ionen in de voeding
heeft en welke veranderingen in de ionenbalans optreden met de tijd. Gebleken is,
dat een voortgaande nitraatassimilatie nodig is om de produktie op peil te houden en
dat het aanbieden van nitraat het carboxylaatgehalte in de bladeren geleidelijk verhoogt (door aanvoer en verwerking) en in de wortel tijdelijk verlaagt (door decarboxylatie en daaropvolgende nieuwe aanvoer uit het blad). Is het carboxylaatgehalte
in de plant laag door ammoniumvoeding, dan is na aanbieden van nitraat de decarboxylatie en de nitraataccumulatie gering.
In groeiend gras blijft het carboxylaatgehalte op de droge stof constant, doordat
de verhouding carboxylaat/droge stof in de groeiende weefsels wordt vastgelegd en
zich later door een afnemend vochtgehalte niet meer wijzigt. Is het stikstofgehalte
laag, dan wordt aangeboden nitraat ook in het oudere materiaal verwerkt en herstelt
het carboxylaatgehalte zich in het gehele materiaal. Is door ammoniumvoeding het
N-gehalte hoog, dan verwerken de oudere weefsels geen nitraat meer en herstelt het
carboxylaatgehalte zich in hoofdzaak alleen in de nieuw aangroeiende materie.
Op analytisch-chemisch gebied gelukte het om met behulp van een F & M 5750
gaschromatograaf een scheiding van hexosen en pentosen via hun trimethylsilylderivaten, van de plantenzuren en vetzuren via hun methylesters en van kuilzuren tot
stand te brengen. Een kwantitatieve analysemethode voor de plantenzuren is uitgewerkt.
Een opvallend strak verband (r = 0,97) werd gevonden tussen het gehalte aan
ruw eiwit en het gehalte aan hogere vetzuren (totaal) in gras van verschillende groeistadia. De gehaltes aan ruw eiwit varieerden in de onderzochte monsters van 5,3 tot
30,8% van de droge stof.

Afdeling Landbouwplantenteelt

en Graslandcultuur van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de factoren, die de kookkwaliteit van erwten bepalen, werd
voortgezet. Fosfaatbepalingen volgens een micro-methode brachten aan het licht, dat
er een duidelijke spreiding bestaat in het P 2 0 5 -gehalte van afzonderlijke zaden van
één erwtenplant. De zaden, die onderaan de onderzochte planten waren gegroeid,
hadden steeds een hoger P 2 0 5 -gehalte dan de zaden uit de kop van de planten. Dit
betekent, dat een partij erwten van nature ten aanzien van het P 2 0 5 -gehalte niet
homogeen is.
In een potproef met erwten werd gevonden, dat een relatieve luchtvochtigheid van
80—100% een veel forsere jeugdgroei geeft dan een relatieve luchtvochtigheid van
50—70%. Het verschil bleef tot het einde van de groeiperiode bestaan en resulteerde
in het vochtiger milieu in een 3 0 % hogere zaadopbrengst. Ook de kookkwaliteit van
de geoogste zaden werd duidelijk door de relatieve luchtvochtigheid beïnvloed. De
droogste lucht gaf de slechtst kokende erwten, hetgeen samenhing met een zekere
mate van hardschaligheid.
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In een zaaitijdenproef met erwten op rivierklei werd nagegaan in hoeverre de
korrel-stroverhouding invloed heeft op het P 2 0 5 -gehalte van de zaden. Het bleek,
dat de objecten met relatief het meeste stro de hoogste gehaltes in het zaad vertoonden.
Het onderzoek over de nauwkeurigheid van de drooggewichtsmethode bij het botanisch graslandonderzoek leerde, dat de fout van monstername vrij groot kan zijn en
samenhangt met het aandeel, dat de betreffende soort in de zode heeft.
Uit de resultaten van een concurrentieproef met Italiaans raaigras en Perzische
klaver werd de conclusie getrokken, dat onder bepaalde omstandigheden het drooggewichtspercentage van twee soorten in een mengcultuur met dezelfde nauwkeurigheid zowel berekend als bepaald zou kunnen worden. De berekening, uit de droge
stofgehaltes van de mono- en mengculturen, is mogelijk wanneer het verschil in droge stofgehaltes van de samenstellende componenten > 4 % is, en het drooggewichtspercentage van de beide componenten zelf > 1 0 % .
De onderzoekingen over de invloed van klimaat en stikstofbemesting op de produktie en de chemische samenstelling van Lolium perenne en de tropische grassoort
Brachiaria ruziziensis toonden duidelijk aan, dat op beide grassoorten de invloed van
de lichtsterkte en de temperatuur nagenoeg dezelfde is. Daardoor lijkt de conclusie
gewettigd, dat de verschillen in voederwaarde van gras uit gematigde en tropische gebieden meer aan de klimaatomstandigheden dan aan de specifieke eigenschappen van
de soort moeten worden toegeschreven. De geringe voederwaarde van het gras in de
tropen wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door de hoge temperatuur.
Verder is bij Lolium perenne gevonden, dat zowel het wateroplosbaar koolhydraatgehalte als het nitraatgehalte op korte termijn zeer sterk kan variëren onder invloed van de lichtsterkte.
De gevonden invloed van het klimaat op de chemische samenstelling van gras was
aanleiding om het vraagstuk van de veroudering van gras opnieuw te bezien. De
sterke stijging van het ruwe celstofgehalte in het voorjaar ten opzichte van de geringe
stijging en soms zelfs daling in de herfst blijkt vooral samen te hangen met veranderingen in de temperatuur tijdens de groei; daarnaast is er het effect van het al of niet
doorschieten van het gewas.
In het voortgezet oecologisch onderzoek van kweekgras werd geprobeerd een indruk te krijgen van de variatie in kweekvormen binnen en tussen percelen. Hiertoe
werden van verschillende standplaatsen 24 tot 48 planten verzameld en gedurende het
voorjaar, de zomer en de herfst in hun ontwikkeling vergeleken. De populatieverschillen in tijdstip van aarvorming en stengelstrekking waren betrekkelijk gering.
Van meer betekenis leken de soms vrij grote verschillen tussen de perceelverzamelingen in bovengrondse droge stofproduktie per plant, in de wijze en de mate van rhizoomvorming en in de neiging van de planten om na een knipbehandelig uit de oude
platbasis of uit rhizomen te regenereren. De meeste planten vormden na de knipbehandeling alleen bladspruiten. Enkele populaties onderscheidden zich echter, doordat
de spruiten van hun planten zelfs na een tweede en een derde knipbehandeling nog
stengelstrekking vertoonden. Een opvallend verschijnsel was ten slotte nog, dat bij
verschillende planten vele van de rhizoomspruiten, die na de eerste knipbehandeling
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waren gevormd, na een tweede maal knippen niet meer regenereerden. In plaats
daarvan ontstonden vaak op geheel andere plekken om de plant (uit andere rhizomen) nieuwe rhizoomspruiten.
Het onderzoek over betredingseffecten op grasland werd voortgezet. De nabootsing van betreding gebeurde in veldproeven aanvankelijk met stelten; later werd gebruik gemaakt van een landrol waarop klossen waren gemonteerd. In alle proeven,
aangelegd op jong, raaigras dominant rivierkleigrasland, had betreding een opbrengstdaling tot gevolg. Het effect van een éénmalige betreding kwam alleen tot uiting in de
eerstvolgende oogst. Het effect van een periodiek herhaalde betreding was uiteenlopend. Zoals verwacht kon worden, speelt het bemestingsniveau bij de uitwerking
van betreding een belangrijke rol.
Om inzicht te verkrijgen in de factoren, die de opbrengstvermindering veroorzaken, werden waarnemingen verricht aan gewas, zode en grond. Het bleek, dat na
betreding meer spruiten afsterven, terwijl de zijspruitvorming sterker is. Men oogst
dan een jonger, bladrijker, korter gewas. Periodieke betreding had een aanzienlijke
bodemverdichting tot gevolg. In het volumepercentage lucht bij pF = 2 werden verschillen gevonden tot 50%.
Schade door vorstinwerking op graanplanten bleek snel gecontroleerd te kunnen
worden door wortels en blad onder en boven het groeipunt af te knippen en de stomp
in tetrazoliumchloride te dompelen. De nog levende weefsels kleuren dan rood. Er
worden bij gedeeltelijke beschadiging verschillende kleuringspatronen aangetroffen,
bij gerst bijv. een ongekleurde hoofdknop met gekleurde zijkoppen, hetgeen wijst op
herstelvermogen.
Een proef met verschillende wijzen van bewerking van aardappelruggen toonde
aan, dat er een relatie bestaat tussen het percentage knollen, dat bij het machinaal
rooien beschadigd wordt (dus de verkoopbare opbrengst) en de bewerkingswijze.
Vastgesteld kon worden dat grote knollen een veel grotere kans maken om beschadigd te worden dan de kleinere knollen. Dit geldt zowel voor de zgn. snijschade als
voor het stootblauw. Voorts bleek, dat de snijschade zeer nauw samenhangt met het
aantal malen, dat de cultiveringsmaatregelen zijn uitgevoerd.
Een proef met CCC-bespuiting op wintertarwe in het stadium F 6 _ 7 had tot resultaat, dat aanvankelijk de droge stofproduktie geremd werd. Bij de eindoogst was echter geen verschil meer aantoonbaar. De relatieve groeisnelheid van de CCC-objecten
was aan het eind van het groeiseizoen het grootst. In de proef waren ook stikstofvarianten opgenomen. De distributie van de droge stof over blad- en stengeldelen
werd zowel door de CCC-behandeling als door een verdeling van de stikstofbemesting beïnvloed. De CCC-behandeling had in deze proef geen directe invloed op de
korrelopbrengst, de verdeling van de stikstofbemesting wel. De CCC-objecten gaven
een lager duizendkorrelgewicht, minder korrels per aar en meer halmen per m2. De
gunstige reactie op de gedeelde stikstofgift houdt nauw verband met het hogere korrelgewicht per aar, als gevolg van het hogere duizendkorrelgewicht en het grotere
aantal korrels per aar. Na het FlO.l-stadium hadden de CCC-objecten de grootste
bladontwikkeling. De objecten met gedeelde stikstofbemesting lieten in vergelijking
met de giften in één keer zien, dat de bladoppervlakte eerst bij de bloei weer gelijk
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was. De CCC-objecten leden aan het eind van de proef ernstig van een aantasting
van kafjesbruin.

Landbouunvetenschappelijke

afdeling van de Rijksdienst

voor de

IJsselmeerpolders

Overeenkomstig de verwachtingen bleek in zaaitijdenproeven met zomergranen de
opbrengstderving ten gevolge van uitgestelde zaai beduidend geringer te zijn dan de
langjarige gemiddelden.
Ook in het derde jaar van onderzoek veroorzaakte cycocel (CCC) een rendabele
opbrengstverhoging bij wintertarwe, die in twee van de drie jaren bereikt werd door
middel van een verhoogde stikstofgift.
Proeven met luzerne, winterkoolzaad en wintertarwe als eerste cultuurgewas toonden aan, dat het achterwege laten van ploegen bij luzerne geen invloed, bij koolzaad
een gunstige en bij wintertarwe een zeer gunstige invloed op de opbrengst had. Bij
koolzaad en wintertarwe kwam de gunstige invloed pas tot uiting, wanneer de stikstofdosering werd afgestemd (verhoogd) op de behoefte van het gewas.
Ten behoeve van de uitzaai van riet in de toekomstige polder Z. Flevoland is nagegaan of de benodigde hoeveelheid van 22 ton rietpluimen in Oostelijk Flevoland verzameld kon worden. Een rietgebied van ca. 110 ha blijkt genoemde hoeveelheid te
produceren. Het percentage bloempjes met kiemkrachtige zaden varieerde van 35 tot
49%.
Een zaaiproef met riet had ten doel na te gaan of uitzaai met behulp van een vliegtuig een voldoende verdeling geeft van het produkt. Deze bleek zeer bevredigend te
zijn. Onderzoek over de zaaidichtheid toonde aan, dat bij meer dan 300 planten per
are in het eerste groeiseizoen een merkbare concurrentie tussen de rietplanten onderling optrad.

Nederlands

Graan-Centrum

Het Nederlands Graan-Centrum had wederom bemoeiing met alle facetten van de
veredeling, de teelt en de verwerking van graan, in het bijzonder met de via het centrum gesubsidieerde onderzoekprojecten.
De werkzaamheden voor de landbouwecologische graanatlas van Europa werden
voortgezet. Van het tweede deel: Atlas of the cereal growing areas in Europe, werd
de inhoud, zowel wat het kaartwerk als de tekst betreft, vastgesteld; voor een aantal
onderdelen werd de medewerking van buitenlandse specialisten verkregen, terwijl in
alle Europese landen contacten werden gelegd voor het verkrijgen van de vereiste
gedetailleerde gegevens. Met de voorbereiding van het derde deel: Atlas of cereal
diseases and pests in Europe, werd een begin gemaakt.

39

Stichting Nederlandse

Vienfederatie

Nagegaan werd in hoeverre de wijze van bewaren en het tijdstip van planten van invloed zijn op de opbrengst en het oogsttijdstip van Stuttgarter Riesen plantuien. Uitgegaan werd van plantgoedmaat 15—22 mm. Ten aanzien van de wijze van bewaren
kon worden geconcludeerd, dat warme bewaring (25,5—28°C) van het plantgoed
een ongunstige invloed heeft op de vroegrijpheid van het gewas. Het verschil in vroegrijpheid bedroeg 1,5 tot 2 weken in het voordeel van het koud bewaren. Prepareren
van het plantgoed resulteerde in een duidelijke opbrengstverhoging, in vergelijking
met plantgoed, dat koud bewaard was. Vroeg planten (5 april) bleek voor beide
bewaarmethoden de voorkeur te verdienen.
Voorts werd onderzocht of het toepassen van een warmwaterbehandeling van het
plantgoed de opbrengst van zaaduien (Rijnsburger), plantuien (Stuttgarter Riesen)
en sjalotten (Noordhollandse Strogele) gunstig beïnvloedt. Gedurende een tijdsduur
van 1 en 2 uur werden temperaturen toegepast van 38,5, 41 en 43,5°C. De opbrengst
van de gewassen werd door alle toegepaste behandelingen ongunstig beïnvloed, hetgeen vooral bij de zaaduien en de sjalotten duidelijk tot uiting kwam.
Getracht werd door het aanwenden van Rhizopon B de uitloopsnelheid van de
uienbollen te stimuleren, ten einde de zaadopbrengst in gunstige zin te beïnvloeden,
doch hiermee werd geen succes bereikt. De ter vergelijking uitgevoerde onderdompeling van het plantgoed in water van ± 8°C gaf betere resultaten. Deze behandeling
had een belangrijke verhoging van de zaadopbrengst tot gevolg.
Door het machinaal rooien is bij de teelt van zilveruien een toenemende belangstelling voor het gebruik van loofdodende middelen merkbaar. Onderzocht werd welke middelen hiervoor in aanmerking komen. Beproefd werden tri-PE, AAxanthyl en
asepta herbisan. Vooral tri-PE had een heftige werking op het loof. Het tempo van
afsterven van het loof is behalve van de werking van het middel, sterk afhankelijk
van het weer na het spuiten. Het inzake de volksgezondheid verplicht gestelde residuonderzoek is nog niet afgesloten.

Afdeling Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Er werd een methode ontwikkeld om via het bloedingssap het gibberellinegehalte van
tomaat in verschillende groeistadia te bepalen. Er blijken verschillende gibberellinen
voor te komen; met de identificatie er van is een begin gemaakt.
Door toepassing van dunne-laagchromatografie werd uit plantenextracten dormine
geïsoleerd. Met deze methode zal worden nagegaan, welke rol dormine speelt bij de
ontwikkeling van tuinbouwkundig belangrijke gewassen.
In weefselcultures van judaspenning kwam tot uiting, dat voor een effectieve bloeiinductie voor of tijdens de vernalisatie spruitmeristemen moeten zijn gevormd. Er
wordt thans geprobeerd, door toepassing van weefselcultuur nieuwe methoden te ontwikkelen voor de vegetatieve vermeerdering van enkele boomkwekerij gewassen.
Bij Silene-entingen bleek dat de bloeistimulus zowel van boven naar beneden als
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in omgekeerde richting wordt overgedragen, waarbij het er niet toe doet op welke
wijze de inductie van de donorplant tot stand is gekomen. De bloeiremming, die in
korte dag ontstaat, is niet transporteerbaar. De hypothese dat de bloeistimulus een
virusachtig karakter heeft, wordt langs verschillende wegen getoetst.
Kervel was zeer gevoelig voor zaadvernalisatie; twee dagen 9°C geeft reeds een
bijna optimaal effect. De gevoeligheid neemt echter snel af en is bij jonge kiemplantjes reeds vrijwel verdwenen.
Bij gladiool en bol-iris werd de hypothese, dat „blindheid" wordt veroorzaakt
doordat de nieuwe knol resp. bol het leeuwendeel van de beschikbare assimilaten tot
zich trekt, experimenteel getoetst. Het genoemde verband kon echter niet worden
aangetoond. Bij de bol-iris was het bloeipercentage afhankelijk van lichthoeveelheid,
ras en voorbehandeling van de bol. Bij tulp en bol-iris werd het tijdstip van bloei sterker beïnvloed door de bodemtemperatuur dan door de luchttemperatuur. Bij tulp
bleek, dat de eisen aan de bodemtemperatuur minder streng zijn naarmate beter aan
de koudebehoefte tijdens de bewaring is voldaan.
Spruitkool kon worden ontbladerd door diquat dibromide en Na-chloraat. Nauw
planten vergrootte de uniformiteit van de spruiten, die echter kleiner bleven. Dit laatste bezwaar kon door koppen gedeeltelijk worden opgeheven.
Bij pogingen om het uitlopen van appelbomen te vertragen werd enig succes behaald met trijoodbenzoëzuur. Er werd een gunstig effect van alar (B9) gevonden op
de vruchtdracht van de peer „Doyenné du Comice". In een landelijke proef, ondernomen in samenwerking met het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond, elf
rijkstuinbouwconsulenten en Philips Duphar, werd de relatie tussen de wijze van toediening van gibberellazuur en de vruchtzetting bij peren nader gepreciseerd.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij een teelt in emmers is nu ook bij tomaten een groot effect verkregen met verhoging van de C02-concentratie.
De teelt van paprika op strobalen en broeiveuren blijkt perspectieven te bieden.
Begonnen is met een onderzoek over de verschillen in klimaatbehoefte tussen de
verschillende meloenrassen, waarbij tevens wordt gelet op het effect van belichting
tijdens de opkweek.
Bij komkommer is in verband met de vorming van vrouwelijke bloemen een langere dag toelaatbaar gebleken, mits hoge lichtintensiteiten en een laag stikstofniveau
worden toegepast.
Bij chrysanten wordt een onderzoek gedaan over de mogelijkheden om de tros- en
de bloemkwaliteit bij de jaarrond teelt te verbeteren door een onderbroken belichtting.
Het onderzoek van remstoffen heeft tot de conclusie geleid, dat toepassing in het
algemeen slechts onder extreme omstandigheden zinvol zal kunnen zijn.
Nagegaan wordt of het mogelijk is de kasruimte intensiever te benutten door kortdurende teelten met nauwe plantafstand of door continue teelten in etages.
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Onderzoekingen over plantenteelt zonder aarde
De hierop betrekking hebbende werkzaamheden werden, voor zover zij onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO plaatsvonden,
afgesloten met enkele aanvullende onderzoekingen.
Bij tomaten werd het verband tussen de stikstofvoeding en het keukenzoutgehalte
in het wortelmilieu nader onderzocht. Het bleek, dat het gunstige effect van een toenemend stikstofgehalte wordt gemaskeerd door een hoog keukenzoutgehalte; bij extreem hoge keukenzoutgehalten (tot 6 g NaCl per liter voedingsoplossing) werd de
produktie geremd, maar deze bleef toch redelijk. In het algemeen geeft een hoger
keukenzoutgehalte een betere vruchtkwaliteit, door grotere stevigheid van de vruchten.
Bij paprika's treedt in de praktijk in de eerste maanden van de groei ernstige
bloemrui op, waardoor de produktie wordt geremd. In grond meent men deze bloemrui te kunnen beperken door weinig te gieten, met als gevolg een hogere totale ionenconcentratie in het wortelmilieu. In grindcultuur werd gevonden, dat zowel bij een
lage als bij een hoge totale ionenconcentratie bloemrui optreedt, maar bij een lage
concentratie groeien de planten sneller en geven derhalve zoveel meer bloemen, dat
ondanks de rui, de produktie aan vruchten aanmerkelijk hoger is. Evenals in voorgaande jaren bij de tomaat is gevonden, moet hier worden geconcludeerd dat de paprika niet in de groei moet worden belemmerd door bijv. een hoge totale ionenconcentratie. Dit geeft juist een averechts resultaat.
Bij chrysanten werd getracht een nader inzicht te verkrijgen in de invloed van pHwaarde en fosfaatvoeding op de produktie. Hierbij zijn geen opzienbarende nieuwe
inzichten verkregen.
Als algehele afsluiting van het onderzoek wordt thans nog gewerkt aan de samenstelling van een boek, waarin de achtergronden, mogelijkheden, beperkingen en technische verwezenlijking van deze teeltwijze op verantwoorde wijze worden uiteengezet.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Door een opkweektemperatuur van 21°C gaf vroeg (begin april) in de volle grond
uitgeplante andijvie een hoog kropgewicht en een behoorlijke oogstzekerheid. Door
verhoging van de opkweektemperatuur tot 26°C nam de oogstzekerheid nog toe.
De resultaten van een forceerproef met asperge waren zeer gunstig. Op 20 maart
kon reeds voor de eerste keer worden geoogst, waardoor volop kon worden geprofiteerd van de hoge veilingprijzen in het begin van het seizoen.
Bij augurken leverden in perspotten opgekweekte planten een hogere produktie
op dan planten, opgekeekt in plastic mandjes en in de nieuwe potsoort, jiffy seven.
Losse planten gaven de laagste opbrengst. Een vergelijking tussen 4, 6 en 8 cm perspot viel uit ten gunste van de 8 cm pot. Voorts bleken plastic tunnels perspectief te
bieden voor de teelt van vollegronds augurken, speciaal uit het oogpunt van vervroeging. Ook doorzichtig plastic folie als grondbedekking voldeed weer goed.
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Een opkweekproef met bleekselderij wees uit, dat planttijd en oogsttijd aanzienlijk
kunnen worden vervroegd, zonder beducht te hoeven zijn voor schieters. Warm opkweken is hiervoor echter noodzakelijk.
In een vergelijkende proef met weeuwenbloemkool bood overwintering onder
staand glas duidelijk voordelen boven platglas.
Voor de teelt van vroege prei bleek warme opkweek ( ± 18°C tot de opkomst, gevolgd door 12 à 15°C tot aan het uitplanten) van op 18 januari gezaaide en eind
april uitgeplante prei, zeer goede resultaten te geven.
Afstandsproeven met rode bewaarkool wezen uit, dat veel selecties een nauwer
plantverband goed verdragen, mits de planten in het begin van het groeiseizoen niet
te veel worden opgejaagd met stikstof.
Witlof, opgezet bij verschillende soorten trekgrond, reageerde wat de kropopbrengst
betreft weinig op de soort trekgrond. Veencompost gaf echter een minder goede
kwaliteit dan weidegrond en een combinatie van weidegrond en veencompost.
Bij waspeen, geteeld voor industriële verwerking, werd in een oogsttijdstippenproef
de indruk verkregen, dat het tijdstip van oogsten soms belangrijker is voor de combinatie van een fijne sortering (wat de industrie prefereert) met een goede produktie
dan de standdichtheid.
Het onderzoek over de toepassingsmogelijkheden van precisiezaai toonde aan, dat
precisiezaai bij wortel, witlof, spinazie en radijs zeker perspectief biedt, enerzijds
door besparing op de dunarbeid, anderzijds door een betere produktie en een gelijkmatiger kwaliteit.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Op de proeftuin voor kleinfruit werd speciale aandacht geschonken aan methoden en
middelen, die een grotere spreiding van de aanvoer van aardbeien beogen. In het bijzonder gaat het hierbij om de teelt van aardbeien onder staand glas en de teelt van
doordragende aardbeirassen. Enkele moeilijkheden, die zich bij deze teelten kunnen
voordoen, worden nader bestudeerd, zoals de zgn. voorbloei van glasaardbeien en de
vocht- en voedingseisen van de doordragende aardbeien.
Het onderzoek over de invloed van de stand van appelboompjes ten opzichte van
de zwaartekracht op groei en vruchtbaarheid werd voortgezet. In een in 1965 opgezette oriënterende potproef met Cox's Orange Pippin bleek bij horizontaal opgestelde
boompjes, dat de bloemknopvorming aanzienlijk sterker en de scheutgroei aanzienlijk
geringer was dan bij rechtopstaande boompjes. In een nieuwe potproef wordt nagegaan, of het effect van B9 op de bloemknopvorming al dan niet via beïnvloeding van
de groei verloopt.
Nadat het gelukt was een verband te leggen tussen de samenstelling van appel
xyleemsap, wat betreft amiden en aminozuren en verschillende stadia van ontwikkeling van de boom gedurende het jaar, wordt momenteel ditzelfde geprobeerd voor de
oplosbare fractie van bastweefsel van appelscheuten.
Het onderzoek over de werking van groeiregulatoren (B9, gibberellaeuur, TIBA,
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MH) werd voortgezet. De resultaten met TIBA, beproefd voor de vergroting van de
hoek van inplant van zijscheuten bij eenjarige appelbomen, waren teleurstellend. Met
MH kon de vertakking van eenjarige oculaties van Tydeman's Early belangrijk worden verbeterd.
Het onderzoek over de chemische bloem- en vruchtdunning leidde tot een verbetering van het advies voor deze werkwijze.
Bij het bestuivingsonderzoek werd een nieuwe apparatuur voor de bemonstering
van de lucht op stuifmeel getoetst. De in de lucht aanwezige hoeveelheid stuifmeel
bleek veel groter te zijn dan met eerder gebruikte apparatuur kon worden aangetoond.
Bij het onderzoek over de snoei van peren werd de snoeimethode van Guillams
voor het tweede achtereenvolgende jaar op bruikbaarheid onderzocht.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het vermeerderingsonderzoek werd steeds meer gericht op de moeilijke problemen,
die na vele jaren succesvol onderzoek zijn overgebleven. Zeer goede resultaten zijn
bereikt met het enten van Picea pungens 'Hoopsii', Picea pungens 'Thomsen', Picea
acrocona, Picea abies 'Inversa', Picea breweriana en Picea omorika 'Nana'. Al deze
vormen werden op dezelfde wijze als blauwe sparren geënt, in augustus in de bak.
Het ontsmetten van de griffel bij het enten met kwikmiddelen voldeed uitstekend
bij Acer japonicum, Acer palmatum, Acer negundo en Cornus controversa 'Variegata'. Het enten van Liriodendron tulipiferum 'Aureomarginata' bleek in het voorjaar goed mogelijk te zijn, terwijl dit bij Taxodium ascendens 'Nutans' zowel in het
voorjaar als in de zomer gunstig verliep.
Bij het enten van berken gaf het handhaven van een lange took aan de onderstam
een duidelijk hoger slagingspercentage dan de gebruikelijke lengte van circa 10 cm.
Proeven met winterstek bewezen, dat het afdekken van de wonden met entwas,
het zgn. poppen, geen verbetering van het slagingspercentage geeft. Een tijdstippenproef met coniferenstek, waarbij het stek werd gestoken van augustus tot maart, gaf
duidelijk aan dat de periode tussen half september en half november in doorsnee het
beste resultaat geeft. Bij het stekken van coniferen onder waternevel werd werderom
gevonden, dat het onbehandelde stek in het algemeen beter bewortelt dan het met
groeistof behandelde stek. De eerste proeven met laanbomenstek onder waternevel
gaven bij verschillende soorten veelbelovende resultaten. Een technische vergelijking
tussen een door de Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw ontwikkelde
regelapparatuur voor het stekken onder waternevel en het elektronisch blad, viel uit
in het voordeel van het elektronisch blad.

Proefstation voor de

Bloemisterij

De groeiregulatoren CCC en B9 blijken, naast een remming van de groei, de bloemknopaanleg bij azalea te bevorderen; de knopzetting van seringen werd eveneens be-
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vorderd door een bespuiting met B9. B9 komt in aanmerking voor het verkrijgen van
een gedrongen groei bij chrysanten; Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) en Hibiscus reageerden gunstig op CCC.
De houdbaarheid van Gerbera-bloemen werd niet nadelig beïnvloed door een bewaring van 1 à 2 dagen bij lage temperatuur. De houdbaarheid van Poinsettia wordt
verbeterd door de bloemen na het snijden een dag in een Chrysal-oplossing te zetten.
Als rozen en anjers na het snijden in water worden gezet, heeft de temperatuur van
het water geen invloed op de opname; bij Gerbera lijkt dit wel het geval te zijn.
Nerine-bollen dienen bij 2—5°C te worden bewaard om een maximaal bloeipercentage te verkrijgen.
In een proef over de mogelijkheid van vroege trek bij lelies (Lilium longiflorum)
gelukte het, de cultivar 'Early White' voor Kerstmis in bloei te krijgen. Een proef
over het tijdstip van planten van Lilium 'Brandy Wine' toonde aan, dat een verlating
van de planttijd de trekduur bekort. Door gebruik te maken van de trekeigenschappen van verschillende leliesoorten en cultivars wordt getracht tot een jaarrond cultuur
bij dit gewas te komen.
Bij het Orchideeën-geslacht Cymbidium is meristeemcultuur toegepast volgens de
methode van Morel, met het doel typen met gewenste eigenschappen snel op grote
schaal te vermeerderen.

Afdeling Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Onderzocht werd of bij de warmtebehandeling van de irisbol de doorgaans toegepaste
luchtverwarming vervangen zou kunnen worden door een infraroodbestraling, die
aanzienlijk minder tijd vergt. Het resultaat is bemoedigend, alhoewel nog niet gezegd
kan worden of deze methode voor de praktijk geschikt is.
Opnieuw werd bevestigd, dat de lichtfactor bij de bloemverdroging van irissen in
het donkere jaargetijde een grote rol speelt. In de praktijk is het echter alleen mogelijk een beter resultaat te behalen met zeer hoge lichtintensiteiten. Het is de vraag of
een betere opbrengst door extra belichting de kosten van installatie en energieverbruik
zal kunnen dekken. De bloemverdroging wordt in essentie waarschijnlijk veroorzaakt
door een tekort aan beschikbare suikers voor een snelle ontwikkeling van de bloem.
Analogieën met andere gewassen zoals lelies, gladiolen en Gloriosa, zijn duidelijk
aanwijsbaar.
Het gunstige effect van een ethyleenbehandeling op de ontwikkeling van irisbollen,
die bestemd zijn voor vroege bloei (Amerikaanse proeven), kon in eigen proeven
niet worden bevestigd. Mogelijk heeft ethyleen alleen effect indien een suboptimale
temperatuurbehandeling aan de bol is gegeven.
Ter bestudering van de bloemvorming van iris Wedgwood zijn vegetatiepunten op
diverse tijdstippen van de ontwikkeling gedurende de behandeling voor de vroegste
bloei uit de bol gehaald en gefixeerd. Een deel van dit gefixeerde materiaal is voor
histologisch onderzoek bestemd.
Uit proefnemingen met geremde irissen is gebleken, dat bij beplantingen voor late
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bloei de invloed van de bodemtemperatuur in belangrijke mate afhankelijk is van de
temperatuurbehandeling van de bollen vóór het planten. Deze complexe invloed uit
zich in de blad- en bloemsteellengte en de duur van de trektijd.
Bij het onderzoek van het koolhydraatmetabolisme van tulpen kreeg vooral de
kwantitaieve bepaling van de met alcohol extraheerbare suikers de aandacht. Hierbij bleek dat de temperatuur grote invloed heeft op de concentratie van de diverse
suikers, maar niet op ieder in gelijke mate. Ook deed een faseverandering in de ontwikkeling van de spruit een abrupte verandering optreden in de concetratie van
verscheidene componenten.
Ook dit jaar zijn tulpen, die na een koudebehandeling van de bollen gedurende 9
weken bij 5°C, direct in een verwarmd warenhuis geplant waren, ruim vóór Kerstmis
in goede kwaliteit in bloei gekomen. Door gebruik te maken van rolkassen met twee
standplaatsen konden van deze zgn. 5°-tulpen vier trekken in het seizoen in bloei
worden gebracht. Of deze werkwijze bij narcissenboUen kan worden toegepast, wordt
nog nader onderzocht.
Het onderzoek over de invloed van de omstandigheden tijdens het transport en
tijdens de daarop volgende bewaring op het bloeivermogen van tulp en hyacint wordt
voortgezet. De resultaten van proeven, die betrekking hebben op het transport naar
de Verenigde Staten van Noord-Amerika en die genomen werden met tulpenbollen
welke in verwarmde warenhuizen worden opgeplant (zgn. 5°-tulpen), zullen spoedig
worden gepubliceerd.
De resultaten van het onderzoek over de mogelijkheden voor 'huisbroei' van bij
9°C gekoelde hyacintenbollen werden samengevat in een mededeling voor de praktijk.
Het programma van samenwerking betreffende vervroegde bloei van bolgewassen
met de Michigan State University in de Verenigde Staten werd verder uitgebreid.
Over het verloop van de proeven, genomen in de Verenigde Staten met tulpen, bestemd voor tuinbeplanting in die gebieden van dat land waar de bodemtemperatuur
in de winter tussen 10° en 15°C ligt, zal binnenkort een rapport verschijnen.
De analyse per boltype van de factoren, die bij tulpen de produktie bepalen, kwam
in het eindstadium. Een daarop gebaseerde selectiemethode ter verhoging van de opbrengst, biedt perspectieven voor de praktijk.
De opbrengstproeven met 64 cultivars leverden moeilijkheden op wat de optimale
samenstelling van de proefpartij betreft. Een nauwkeurige definitie van de produktie
en een juiste waardering van de verschillende aspecten van de produktie vormen een
eerste vereiste. Het proefstadium van de houdbaarheidstoetsing van tulpen werd afgesloten met een praktijkmededeling over dit onderwerp.
Het geheel van proeven over de vegetatieve vermeerderingsmethoden bij lelies, die
in de afgelopen jaren zijn genomen, heeft tot een advies voor de praktijk geleid.
Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut
Tezamen met het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas werd een
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onderzoek over het kasklimaat gedaan. Voor een warenhuis met een tomatengewas,
waarbij openen en sluiten van de luchtramen volgens praktijkgebruik plaatsvond, bedroeg de correlatiecoëfficiënt tussen de gemiddelde luchtvochtigheid in het warenhuis
en die van de buitenlucht voor de periode van half mei tot eind september overdag
(6—21 uur) 0,76, en des nachts (22—5 uur) 0,69. Wegens de grote spreiding om
de regressielijn, ± 9,5%, kon de vochtigheid in de kas onvoldoende nauwkeurig uit
die buiten de kas worden afgeleid.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie werd
voortgegaan met het zoeken naar een relatie tussen het vochtgehalte van graankorrels
en stro en de weersomstandigheden, ten behoeve van maaidorsen. Op het proefveld
bleek de situatie in de randrijen duidelijk af te wijken van die in het centrale deel.
De op grond van gegevens van voorgaande jaren door het ILR afgeleide formule ter
berekening van het vochtverloop in de korrel gedurende de dag en in de nacht voldeed niet bij toepassing op gegevens van het laatste jaar. Een formule met het verzadigingsdeficit als parameter gaf voor het vochtverloop overdag bevredigende uitkomsten. Het blijkt noodzakelijk studie te maken van het mechanisme van vochtopname
door de korrel.

Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek
Potproeven, in vorige jaren uitgevoerd, hebben aangetoond, dat gedroogde en daarna
gemalen suikerbietenkoppen, gemengd met perliet, de kieming en de groei van vlas
kunnen remmen. Het bleek, dat vooral het oxalaat, dat in deze substantie voorkomt,
een ernstige groeiremming bij vlas kan veroorzaken. Onderzoek in het afgelopen jaar
bracht aan het licht, dat er naast oxalaat nog een andere remmende factor aanwezig
is. Getracht wordt deze factor zuiver in handen te krijgen, zodat de daardoor veroorzaakte remming en die, welke als gevolg van het oxaalzuur optreedt, kunnen worden
vergeleken.
De resultaten van het voortgezette onderzoek over de fysiologische achtergronden
van het opbrengstverhogend effect van het herbicide DNOC in winterrogge gaven
voldoende steun aan de conclusie, waartoe het voorgaande onderzoek had geleid.
Evenmin als een vergrote stikstofgift is een verlengde stikstoftoediening in staat de
werking van DNOC te compenseren. DNOC oefent niet via uitwendige omstandigheden, doch door een inwendige verandering in de plant — vermoedelijk in de wortels — het effect uit, dat uiteindelijk de verhoging van de opbrengst teweeg brengt.
Over de kiemrustbreking bij tarwe en gerst met behulp van gibberelline verschenen publikaties. Thans wordt nagegaan of de methode bruikbaar is voor de kiemrustbreking bij zaden van bomen en heesters en tevens of zij kan worden toegepast
bij het gezondheidsonderzoek van zaden, dat op het Rijksproefstation voor Zaadcontrole wordt verricht.
Eveneens verscheen een publikatie over de in samenwerking met de NAK verrichte proeven betreffende de rustbreking bij aardappelogen en de regulatie van de
groei van de oogstek met behulp van gibberelline en B9. De methode, waarvoor ook
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in het buitenland veel belangstelling bestaat, lijkt de rindite-methode volledig te kunnen vervangen wanneer men niet beslist gehele knollen nodig heeft.
Ter voorbereiding van proeven in klimaatcellen over de interacties tussen regulatorenbalans en voedingsfactoren, werd naar een object gezocht, waarbij deze probleemstelling aan het verschijnsel van de apicale dominantie kan worden nagegaan.
Hiertoe werden al dan niet gedecapiteerde kiemplanten op verschillende wijzen en
plaatsen met regulatoren behandeld, vooral met GA, TIBA en de cytokininen kinetine en SD 8339. Geen der objecten (de erwten Alaska en Petit Breton, bruine boon,
zonnebloem en vlas) voldeed echter aan de eisen.
Daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor een onderzoek van de werking
op genetisch niveau van de natuurlijke remstof dormine bij geïsoleerde celkernen van
aardappelen en de interactie met andere regulatoren als cytokininen, gibberellinen
en auxinen.
Bij aardappel werden verschillende problemen onderzocht. Zeer tegen de verwachting in, bleek in een proef samen met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, dat door hoge temperaturen geïnduceerde
doorwas niet wordt verhinderd door toediening van CCC of B9 voor, tijdens of direct
na de temperatuurbehandeling. Wel bespoedigen deze stoffen de knolzetting.
Eveneens samen met anderen werd nagegaan, of regulatoren kunnen worden toegepast bij het toetsen op virus, door het uitwrijven van plantendelen op geïsoleerde
bladeren van A6 (S. tuberosum var. Aquila S. demissum). Tijdens incubatie vergelen deze bladeren, hetgeen de detectie van bladvlekken bemoeilijkt. Verondersteld
werd, dat met name cytokininen dit vergelen zouden kunnen tegengaan en mogelijk
tevens het optreden van virusverschijnselen zouden kunnen bespoedigen. Andere
regulatoren hadden generlei invloed. Zowel benzyladenine als furfuryladenine (kinetine) bleken de netto chlorofylafbraak in donker te remmen. In licht echter bevorderden deze cytokininen het vergelen, terwijl ze geen invloed hadden op de snelheid
van het verschijnen van de bladvlekken.
Bij het onderzoek over de minerale voeding, met name ijzer, van maïs rees het
vermoeden, dat dit gewas uitsluitend ferro-ijzer kan opnemen en geen ferri. Bij lage
pH zal eventueel in ferri-vorm toegediend ijzer spontaan overgaan in de ferro-vorm,
terwijl omgekeerd bij een hoge pH alle ferro-ijzer snel in de ferri-vorm wordt omgezet, wat bovendien wordt bevorderd door de intensieve aëratie bij deze proeven in
watercultuur. Dient men echter dagelijks ferro-ijzer toe, dan zouden de planten bij
een pH > 6,5 voldoende ferro-ijzer kunnen opnemen, alvorens dit weer is overgegaan in de ferri-vorm.
Dit fenomeen doet de vraag rijzen hoe het mogelijk is dat maïs in grond met een
pH > 7 kan groeien zonder ijzergebrek te vertonen, terwijl toch aangenomen mag
worden dat in deze grond praktisch geen ferro-ijzer beschikbaar zal zijn. De verklaring kan zijn dat het wortelstelsel zelf in de zone vlak rond de wortels de pH verlaagt door afgifte van organische zuren. Hier moet het ferri-ijzer overgaan in de ferrovorm. In watercultuur zullen de wortels eveneens organische zuren afgeven, maar bij
de toegepaste methodiek voor watercultuur is de voedingsoplossing steeds intensief in
beweging, zodat het pH-verlagende effect van de wortels wordt gebufferd door de
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totale voedingsoplossing. Aan genoemde mogelijke verklaringen zal in de toekomst
aandacht worden gegeven.
Een toenemend keukenzoutgehalte heeft een remmende invloed op het totale geoogste gewicht aan tomaten in grindcultuur. Wanneer geen keukenzout aanwezig is,
geeft een hoger stikstofgehalte een duidelijke opbrengstvermeerdering. Bij drie gram
keukenzout per liter voedingsoplossing is het stikstofeffect nog wel aanwezig, doch
minder significant, terwijl bij zes gram keukenzout per liter geen invloed van het
stikstofniveau meer te bespeuren valt. Dit is een duidelijke illustratie van het feit,
dat een reactie van de plant op een gewijzigde cultuuromstandigheid niet behoeft op
te treden als een bepaalde andere omstandigheid niet rond het optimum ligt.
De praktijk heeft het probleem van de bloemrui bij paprika's, speciaal in het begin van de teelt. De mening heerst, dat men dit kan voorkomen door minder gieten.
In grindcultuur werden vier osmotische waarden vergeleken, alle vier met volkomen
gelijke onderlinge verhoudingen van de ionen. Hoewel bij de laagste concentratie ook
ernstige bloemruik optrad, waren deze planten zoveel groter in omvang dat — ondanks de bloemrui •— het aantal overblijvende vruchten reeds in de beginperiode
voor de hoogste produktie zorgde.
Vrij sterk uiteenlopende N : K verhoudingen (63 : 22, 92 : 22, 63 : 48 en 92 : 48,
N op basis van nitraat) in de voedingsoplossing hadden geen verschil in produktie
van chrysanten in grindcultuur tot gevolg. Evenmin werden verschillen geconstateerd
bij pH 4,5 en pH 6,5. Een toediening van 1 0 % van de stikstof in ammoniumvorm
gaf statistisch betrouwbaar betere resultaten; er werden 5 % groter stengellengte,
2 0 % hoger takgewicht en 3 0 % meer bloemknoppen per tak verkregen.
De in voorgaande jaren opgedane ervaring, dat chrysanten zich het beste ontwikkelen bij een relatief hoge totale ionenconcentratie, werd bevestigd.
Voor het meten van het zuurstofverbruik door plantenwortels werd een bruikbare
methodiek uitgewerkt. In een ontworpen installatie worden planten in watercultuur
geteeld bij een intensieve aëratie van de voedingsoplossing. Drie liter voedingsoplossing, waarin zich één plant bevindt, kan op een bepaald moment volkomen van iedere beluchtingsmogelijkheid worden afgesloten, terwijl die drie liter voedingsoplossing
toch blijft circuleren. In dit circuit wordt het zuurstofgehalte continu gemeten met
behulp van een Clark-elektrode. Uit de aldus verkregen waarden kan het zuurstofverbruik van het wortelstelsel van één plant worden berekend.
Voor het onderzoek van de meloen/Cucurbita-entplaats werd nieuw materiaal verzameld voor anatomisch onderzoek en voor de bepaling van eventuele correlaties tussen de conditie van het floëem (hoeveelheid zetmeel, hoeveelheid callose, toestand
zeefvaten) en de groei van de planten.
Enkele oriënterende waarnemingen werden verricht omtrent de wateropname van
geënte meloenplanten na reductie dan wel algehele verwijdering van het onderstamblad. De verkregen resultaten leken eerder te wijzen op een geleidelijke dan op een
abrupte reactie op genoemde operatie. Overigens bleek de wateropname uitermate
sterk te fluctueren met de lichtsterkte in de kas (zonnig dan wel bewolkt weer). Een
proefje omtrent de wortelademhaling wees uit, dat ook deze na verwijdering van het
onderstamblad geleidelijk en niet abrupt afneemt.
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Bij proeven over de invloed van stengelkoeling op het assimilatentransport in ongeënte Cucurbitaplanten, met als kriterium het voortgaan of stoppen van de wortelgroei, werd gevonden, dat gekoeld moest worden tot, of even onder het nulpunt om
de wortelgroei geheel tot stilstand te brengen. In het floëem van de gekoelde stengelstukken kon slechts een geringe toename van de hoeveelheden callose worden waargenomen, behalve bij één plant die veel langer werd gekoeld en na beëindiging van
de koeling verscheidene dagen nodig had voor herstel. Herhaaldelijk werd geconstateerd, dat ook bij M / F op watercultuur lang niet altijd herstel optreedt na ontbladering van de onderstam.
De conclusie moet zijn, dat de entcombinatie meloen/Cucurbita ook zonder onderstamblad wel degelijk levensvatbaar is. Het afsterven van grotere planten van deze
entcombinatie na ontbladering van de onderstam is niet inherent aan de entcombinatie als zodanig, maar moet toegeschreven worden aan bijkomende omstandigheden,
zoals een te grote verzwakking van het wortelstelsel, waardoor het fysiologisch evenwicht tussen spruit en wortelstelsel te zeer wordt verstoord en de plant irreversibel
wordt beschadigd. Bij een normale teelt in grond komt hier nog bij, dat het verzwakte wortelstelsel ten prooi valt aan micro-organismen, waardoor de kans op herstel nog
weer veel kleiner wordt.
Een hypothese werd opgesteld over het groeistoftransport in parenchymatisch
weefsel, waarbij een transport voornamelijk door de symplast wordt aangenomen.
De drie fasen, resp. opname, symplasmatisch transport en secretie, kunnen alle drie
een beperkende factor in het systeem zijn.
Het transport en het metabolisme van nafthylazijnzuur werd bestudeerd bij aanwezigheid van andere groei- of remstoffen. Er kon geen duidelijk GA3-effect aangetoond worden, hetgeen op de volgende wijze kan worden verklaard. NAA wordt niet
door een oxydase afgebroken, zoals met IAA wel het geval is. Wanneer nu GA 3 alleen inwerkt via een remming van het IAA-oxydasesysteem, zal het IAA-transport
wel, maar het NAA-transport niet worden beïnvloed. Onder invloed van GA 3 zou
meer vrije IAA in het transportsysteem komen en zou er meer getransporteerd kunnen worden.
Bij een bestudering van de werking van kinetine kon een remming van de hoeveelheid getransporteerde groeistof worden geconstateerd, het effect was echter niet
altijd reproduceerbaar. De indruk werd verkregen, dat het effect afhankelijk was van
de donorconcentratie en van de fysiologische toestand van het materiaal.
Trijoodbenzoëzuur (TIBA) remt zeer sterk het auxinetransport, zoals door vele
auteurs reeds is aangetoond. De opname werd niet duidelijk beïnvloed, de afgifte
echter werd sterk geremd. Deze remming is het sterkst bij lage auxineconcentraties.
Ook het metabolisme wordt door TIBA beïnvloed. Bij lage auxineconcentraties wordt
met een relatief hoge TIBA-concentratie een remming van de omzettingsintensiteit
geconstateerd. Daardoor stijgt het gehalte aan vrije auxine, wat echter geen verhoging
van de hoeveelheid getransporteerde auxine tot gevolg heeft, omdat ook de uitscheiding door TIBA wordt geblokkeerd. Na verhoging van de auxineconcentratie remt
TIBA de metabolische omzetting niet meer, terwijl een remming van het transport
ook bij hoge donorconcentraties nog aantoonbaar is. Dit wijst op een concurrerend
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antagonisme tussen NAA en TIBA op die plaatsen, waar het auxinemolecule wordt
omgezet in complexe structuren. Voor de actieve plaatsen in het „secretiesysteem"
zou TIBA een grotere affiniteit bezitten dan NAA, waardoor de eerste zich niet
gemakkelijk laat verdringen, ook niet als de auxineconcentratie wordt verhoogd.
TIBA kan als een synergist beschouwd worden, als het wordt toegediend in zeer
lage concentraties, tezamen met auxine.
Een veel meer uitgesproken synergistisch karakter vertoont het decalylazijnzuur
ten opzichte van NAA (Veldstra). In een hoge concentratie remt decalylazijnzuur
het transport. Ook hier is de remming afhankelijk van de auxineconcentratie. Het
metabolisme van NAA wordt daarentegen bevorderd door toevoeging van een hoge
concentratie decalylazijnzuur. Dit wijst op een enzyminductie, mede bewerkstelligd
door het decalylazijnzuur. Het is reeds bekend dat de auxine-aspartatevorming kan
worden geïnduceerd door een reeks van chemisch verwante substraten: benzoëzuur,
indolazijnzuur, nafthylazijnzuur. Het effect van lage concentraties decalylazijnzuur
is nog niet bekend. De effecten van TIBA en van decalylazijnzuur lijken dus geheel
verschillend te zijn. Beide remmen het transport. Beide gedragen zich daarbij als een
concurrerend antagonist van NAA. Verschillen in affiniteit van TIBA, decalylazijnzuur en NAA voor de „site of secretion" zullen de grootte van de transportremming
bepalen. Eenzelfde concurrentie wordt gevonden bij de „sites of immobilization";
hier echter induceert TIBA niet het enzymsysteem, terwijl decalylazijnzuur dat wel
doet. In de juiste concentratieverhoudingen zal met TIBA het gehalte aan vrije groeistof toenemen, met decalylazijnzuur daarentegen zal de vrije auxinehoeveelheid juist
afnemen.
Naast deze tracerexperimenten is er nu de noodzaak het synergistisch karakter van
deze stoffen te toetsen in een biologische toets.
De wisselwerking tussen de drie verschillende typen groeiregulatoren, auxinen,
gibberellinen en kinetinen, krijgt steeds meer aandacht. Zo wordt het remmend effect van auxine op de uitgroei van laterale knoppen van gedecapiteerde planten versterkt, indien gelijktijdig kinetine wordt toegediend. Dit kan worden verklaard uit
een versneld transport van auxine onder invloed van kinetine, maar ook kan worden
gesteld, dat het transport van bouwstenen, nodig voor de groei van de zijknop, wordt
beïnvloed door de toediening van een cytokinine. Experimenten met radioactief fosfaat en gemerkte saccharose geven steun voor de laatste opvatting.

Afdeling Plantenfysiologisch

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek was wederom in hoofdzaak bepaald tot enige aspecten van de fotobiologie.
Het specifiek energetische effect van het licht werd onderzocht bij de fotosynthese.
Hierbij werd bij kroosplanten, gekweekt onder fosforgebrek, nagegaan of langgolvig rood licht (boven 700 nm) de cyclische lichtfosforylering zodanig bevorderde,
dat het remmend effect van fosforgebrek, als in wit licht waargenomen, versterkt
werd; meestal bleek dit evenwel niet het geval te zijn. Bij tabaksbladeren, gemerkt
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met P 32 , werd de verdeling van fosforverbindingen, die in verdunde alcohol oplosbaar zijn, nagegaan in bladeren en wortels. Belichting in een atmosfeer verrijkt
met C 0 2 ( 4 % ) leidde binnen 5 min. tot een sterke toename van de fosfoglycerinezuurfractie in de bladeren; in de wortels werd een nog niet geïdentificeerde organische P-verbinding in vrij hoge concentratie ( 8 % van het totale oplosbare P) aangetroffen. Bij het groenwier Scenedesmus werd de invloed van de herbiciden simeton
en diuron onderzocht, in het bijzonder op de fosfaatvorming, die aan de lichtfosforylering is gekoppeld.
Het onderzoek over de bacteriochlorofyleiwitcomplexen bij fotosynthetische purperbacteriën werd uitgebreid door „disc"- en kolomelektroforese toe te passen als
scheidingsmethode. Veranderingen in de samenstelling van de genoemde complexen
mogen wellicht blijken uit verschuivingen in de maxima van het absorptiespectrum,
zoals werd waargenomen na variatie van temperatuur, lichtintensiteit en CN-verhouding in het kweekmedium tijdens de groei.
Bij de onderzoekingen over het rendement van het licht bij massacultuur van
het eencellige groenwier Scenedesmus bleek, dat de groeisnelheid bij daglengten
tussen 8 uur en 24 uur steeds optimaal was bij 35° ; de absolute waarde was bij
8 uur evenwel kleiner dan bij continue belichting. In een ongebufferde voedingsoplossing werd in de zomer bij constante dagtemperatuur en natuurlijke nachttemperatuur de beste groei verkregen; in een gebufferd medium had een lagere nachttemperatuur vrijwel geen effect. Voorts werd het verband tussen laagdikte en groei bij
constante lichtintensiteit onderzocht; in wasmachineculturen onder kunstlicht was de
groeisnelheid recht evenredig met de ingestraalde energie, te verklaren door te lage
lichtintensiteit ten opzichte van de laagdikte. In andere kweekvaten werd lichtverzadiging bereikt bij een laagdikte van enkele cm's, terwijl de totale produktie
maximumwaarden bereikte bij een laagdikte van 3 cm.
Bij het onderzoek van de fotosynthese van cultuurgewassen, dat onder auspiciën
van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO plaatsvindt, werd
bij bladeren van biet, maïs, boon, tabak en zonnebloem de invloed van bepaalde
spectrale gebieden vergeleken met de invloed van wit licht. Op basis van ingestraalde
energie is rode straling het effectiefst, gevolgd door groen en blauw. In het ultraviolet
(365 nm) bleek de fotosynthese slechts 1 0 % van die in het rood te zijn. Per geabsorbeerde quant was de fotosynthese in het groen gelijk of bijna gelijk aan die in het
rood, in het blauw kleiner. Het effect van „wit" licht (365-700 nm) benaderde het
gesommeerde effect van de samenstellende spectrale gebieden. Ook werd de invloed
van de spectrale samenstelling van de straling op de lichtademhaling onderzocht,
aansluitend op meer biochemisch gericht onderzoek over de glycolzuurstofwisseling
onder invloed van belichting. Ecologisch bezien, is de lichtademhaling van weinig
belang: zij is niet groter dan 5 0 % van de donkerademhaling en neemt sterk af
met afnemende lichtintensiteit. Bij maïs werd geen lichtademhaling gevonden.
Bij het onderzoek over de fotosynthesekarakteristiek van zon- en schaduwbladeren
werd het probleem van de lichtverzadiging (bij 5 % C0 2 ) nader onderzocht; het
bleek veelal niet mogelijk lichtverzadiging te bereiken, zelfs niet bij 500.000 erg/cm 2 /
sec, ondanks het constant houden van de bladtemperatuur.
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Bij de transpiratie heeft licht een niet-specifiek energetisch effect. Bij het onderzoek over de transpiratie en de verdere waterhuishouding werd ingegaan op de betekenis van oppervlakte-actieve stoffen, die behalve de waterpermeabiliteit ook de
bloei en de vorstresistentie beïnvloeden. Bij aardbeibloesem kon de vorstresistentie
worden verhoogd door toedienen van enkele derivaten van decenylbarnsteenzuur,
nl. decenyl-N, N-dimethylbarnsteenzuuramide, decenylbarnsteenzuurhydrazine en
decenyl-N, N-dimethylbarnsteenzuurhydrazine. Glyceroltriacetaat vergrootte de
vegetatieve groei met inbegrip van de knolvorming bij het aardappelras Libertas.
Glyceroltriacetaat en l,5-difluoro-2, 4-dinitrobenzeen gaven het koudegevoelige enzym ATP-ase van aardappelknollen bescherming tegen denaturatie door koude.
Lage concentraties van poluethyleen-glycoldiacetaat leidden tot vergroting van de
bladeren bij bonen hogere concentraties remde de groei.
Bij gehele plantjes en bij wortels werd met potometers de wateropname onder
invloed van kunstmatige zuigspanning bepaald. Deze was bij wortels evenredig met
de op de houtvaten aangelegde hydrostatische zuigspanning. De onderdruk in het
xyleem werd bepaald met behulp van een drukcilinder. Hiermee werd tevens het
verband tussen wateropname en drukverschil tussen xyleem en wortelmilieu (van
0-10 atmosferen) onderzocht. Verder werd de invloed van osmotisch werkzame
stoffen (suikers, zouten, polyethyleenglycol) op de wateropname nagegaan; oplossingen van polyethyleenglycol werden gebruikt om de invloed van de beschikbaarheid
van water op de groei te vervolgen.
Wat beteft de taltijke stimulatorische effecten van het licht werd het onderzoek
op het gebied van de morfogenese en de fotoperiodiciteit voortgezet.
De deelreacties van de fotochemische fytochroomreacties werden nader bestudeerd. Actiespectra van de omzettingen bij lage temperatuur bevestigden het voorkomen van ten minste vier pigmentvormen in de intacte geëtioleerde erwtenkiemplant. Gezuiverde pigmentextracten uit maïs gaven in hoofdzaak dezelfde reacties.
Voorts werden waarnemingen gedaan over de donkerreacties die volgen op verwarmen van de bij lage temperatuur gevormde bestralingsprodukten. Aangetoond werd,
dat de bij kamertemperatuur waargenomen pigmentomzettingen het netto resultaat
zijn van een aantal deelreacties, waarbij de eerder gevonden nieuwe pigmentvormen
als tussenprodukt kunnen optreden.
Bij heterotroof gekweekte Lemna minor bleek een activering van het fytochroom
door rood licht de vermenigvuldiging en het uitgroeien van de plantjes te bevorderen.
Infrarode straling, volgend op rode belichting, maakte dit effect ongedaan. Culturen,
die in het licht werden opgekweekt, waren niet gevoelig voor een groei-impuls,
uitgaande van enkele minuten rode belichting; een dergelijke gevoeligheid ontwikkelde zich langzaam wanneer de planten in het donker werden gehouden.
Bij het onderzoek over de fotoperiodiciteit van Hyoscyamus niger werd veel
aandacht besteed aan de invloed van zeer korte fotoperioden. Getracht werd het
bezwaar van de geringe fotosynthese onder die omstandigheden te ondervangen,
enerzijds door beperking van de duur van deze korte fotoperioden, anderzijds door
heterotrofe cultuur onder aseptische omstandigheden. Voorts werd de spectrale gevoeligheid voor remming of bevordering van de bloei onderzocht; hierbij werd uit-
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gegaan van diverse basisbelichtingen, in combinatie met dagverlenging of nachtonderbreking in bepaalde spectrale gebieden.
Bij de uienplant werd gestreefd naar een groeianalyse, waarbij o.m. de volgende
grootheden bepaald en in onderling verband gebracht werden: vers- en drooggewicht van de verschillende organen, aantal en afmetingen van de bladeren, het
chlorofylgehalte, het koolhydraatgehalte van diverse organen en afmetingen van
pseudostengel en bol.
Het onderzoek over de bladgroei bij sla werd in samenwerking met het Instituut
voor Veredeling van Tuinbouwgewassen voortgezet met een vergelijking van de
kropvorming bij verschillende rassen; soms leidde een grotere bladproduktie, soms
een gunstiger bladvorm tot verbeterde kropvorming. Daarnaast werden de remstoffen
B9 en CCC getoetst op hun invloed op de groei. Bij lage lichtintensiteit en hoge
temperatuur werd de strekking van blad en stengel tegengegaan; de plant reageerde
evenwel pas een week na de toediening, zodat twijfel aan de mogelijkheid van
praktische toepassing bij donkere dagen in herfst en winter gerechtvaardigd lijkt.

Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit

te Leiden

Op het terrein van de opname van eenwaardige kationen (K, Rb, Na) door gerst en
de daarbij optredende wisselwerkingen werden verdere waarnemingen gedaan. Hierbij kwam onder meer aan het licht, dat de kationenopname uiteenvalt in twee componenten, die vermoedelijk zijn te identificeren met opname in het protoplasma en
opname in de vacuole. Voorts vertoont de opname in het protoplasma een sterke
mate van selectiviteit, dat wil zeggen de opname van Na in deze fase is in aanzienlijke mate onafhankelijk van die van Rb en omgekeerd. De opname in de vacuole
schijnt minder selectief, daar de aanwezigheid van Na tot een — weliswaar beperkte — remming der K-:(Rb-)opname leidt en omgekeerd. Er zijn echter sterke aanwijzigingen, dat in principe de opnamemechanismen eveneens zeer selectief zijn en
dat de waargenomen remmingen zijn toe te schrijven, niet zozeer aan competitie der
ionen als zodanig voor gemeenschappelijke bindingsplaatsen, doch aan competitie
van op zich zelf selectieve opnamemechanismen voor een gemeenschappelijke behoefte, bijv. een enzym of energie. Onder invloed van de aanwezigheid van Ca in het
wortelmilieu treedt een verschuiving op in de verhouding, waarin Na- en K-(Rb-)
ionen uit een mengsel van beide ionen worden opgenomen. Deze verschuiving, die
ten gunste van het K-(Rb-)ion geschiedt, treedt zowel bij de opname in het plasma
als bij de opname in de vacuole op. De invloed, welke Ca op de opname in het
plasma heeft, wordt gedeeld door Mg en bestaat vermoedelijk uit een vermindering
van de permeabiliteit van de buitenste plasmamembraan voor eenwaardige kationen.
Daarentegen schijnt de invloed, die Ca op de opname in vacuole uitoefent, meer
specifiek te zijn voor Ca, daar Mg in dit opzicht zonder invloed blijft. Aan laatstgenoemde invloed moet derhalve ook een ander mechanisme ten grondslag liggen.
De opname van de ionen in het plasma wordt geïnterpreteerd als een onder
metabolische controle plaatsvindende binding van de ionen aan plasmatische struc-
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turen. De zo gebonden Rb-ionen blijken direct betrokken te zijn bij het transport
van deze ionen uit de wortel naar de spruit. Bij uiterst lage Rb-concentraties wordt
de hoeveelheid in het plasma opgenomen Rb-ionen namelijk nog sterk door Ca
beïnvloed, waarbij tevens de hoeveelheid naar de spruit vervoerd Rb in dezelfde zin
invloed ondergaat. Bij hogere Rb-concentraties wordt de plasmatische Rb-fractie
niet langer door Ca beïnvloed en verdwijnt ook de invloed van het tweewaardige ion
op het opwaarts transport.
Ten einde de remmende invloed, die de NH 4 -opname bleek uit te oefenen op de
N0 3 -reductie door wortels van Engels raaigras, nader te localiseren, werd getracht
uit deze wortels een N0 3 -reducerend extract te bereiden. Onder bepaalde voorwaarden werd een ruw extract verkregen, dat ongeveer 9 0 % van de nitraatreducerende
activiteit van intacte wortels vertoonde. Werden de wortels zonder toevoeging van
NOj aan de voedingsoplossing opgekweekt, dan bedroeg de nitraatreducerende
activiteit van het extract slechts ongeveer 5 0 % van die, welke in intacte wortels
werd gevonden.
Met het doel meer gegevens te verkrijgen over de vraag, hoe de opname-, accumulatie- en reductiemechanismen voor nitraat in wortels van Engels raaigras onderling gekoppeld zijn, werd het effect van de temperatuur op de grootte van de totale
opname en van de fractie van het opgenomen N 0 3 , welke wordt gereduceerd,
onderzocht. Voor deze drie processen werd nagenoeg dezelfde temperatuurafhankelijkheid gevonden, die een vrij scherp optimum bij ongeveer 25°C vertoonde.
Deze resultaten vragen nog om een vergelijking met het gedrag van het metabolisch inerte Cl-ion onder soortgelijke omstandigheden, om conclusies te rechtvaardigen met betrekking tot de vraag, wat in dit gedrag specifiek is voor het N0 3 -ion
en wat voor de anionopname in algemene zin geldt.
Onderzoekingen

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

Naar aanleiding van een opmerking uit de praktijk werd het aanpassingsvermogen
van jonge plantjes aan een laag zuurstofgehalte rond de wortels onderzocht bij vier
tarwerassen. Er waren grote verschillen: Heine VII paste zich zeer slecht aan, Stella
even goed als de Union zomergerst, het hoofdobject van dit onderzoek. Met een
zuurstofelektrode werd getracht de grootte van de zuurstoftoevoer uit de bladeren
naar de wortels te bepalen.
Deze onderzoekingen zullen in 1967 worden afgesloten. De resultaten worden in
een proefschrift verwerkt.
De werkzaamheden geschiedden op het Botanisch Laboratorium van Rijksuniversiteit te Groningen, met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO.
Rijksproef station voor

Zaadcontrole

Een aantal praktische schoningsproblemen van de zaadhandel kon worden opgelost.
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Zeer veel aandacht werd gewijd aan het onderzoek van precisie-bietenzaad, o.a.
ter vaststelling van de hoeveelheid zaad die moet worden onderzocht om het aantal
zaden per kg met de vereiste nauwkeurigheid te kunnen bepalen. Verder werd begonnen met een onderzoek over de verbetering van de zuiverheidsanalyse bij bloemzaden, behorende tot de familie der composieten.
Bij het kiemkrachtsonderzoek werden belangrijke resultaten verkregen wat de
kiemmethoden bij bietenzaden betreft. De conclusies werden vastgelegd in een
publikatie. Ook over de kieming van bloemzaden verscheen een publikatie. In samenwerking met het Proefstation voor de Boomkwekerij werd aandacht besteed
aan kiemmethoden bij boom- en heesterzaden.
Het onderzoek over het opheffen van kiemrust met behulp van gibberellinezuur
vond voortgang.
Het gezondheidsonderzoek bij zaden was onder meer gericht op de bepaling van
reproduceerbare aantastingspercentages. Kleine wijzigingen in de omstandigheden van
de proef kunnen het evenwicht tussen de kiemplant en de pathogeen ingrijpend
veranderen, waardoor veel hogere of lagere aantastingspercentages ontstaan. Wijzigingen in vochtgehalte en licht bleken essentieel te zijn.
Voorts werd nagegaan welke invloed het herbicide 2,4-D uitoefent op de aantastingspercentages. Er werd duidelijke verhoging gevonden, vermoedelijk als gevolg
van weerstandsvermindering van de kiemplant.
Het doodvriezen van tarwekiemen maakte in sommige gevallen de herkenbaarheid van de parasitaire schimmels (Septoria en Fusarium) gemakkelijker. Een vergelijkend onderzoek over de diverse methoden van de Fusariumbepaling bij tarwezaad toonde aan, dat de temperatuur, waarbij de proef wordt uitgevoerd, een grote
rol speelt. Bij lage temperatuur treedt Fusarium nivale op de voorgrond, bij hoge
F.graminearum.
Veel aandacht werd geschonken aan het optreden van de blinde zadenziekte bij
de (genaaide) raaigrassen. Pogingen om de schimmel te doden en niet het zaad,
waren weinig succesvol. Slechts een warmwaterbehandeling van 2 à 21/£ uur bij
45-46°C bleek effectief te zijn. De aantastingspercentages waren voor Westerwolds
raaigras hoger dan voor Italiaans raaigras, en voor de tetraploïden hoger dan voor
de diploïden.
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VEREDELINGEN RASSENONDERZOEK
Stichting voor Plantenveredeling
In het aardappelproject, dat tezamen met het Instituut voor Plantenveredeling van
de Landbouwhogeschool wordt bewerkt, gaat de aandacht vooral naar verschillende
genetische en cytogenetische problemen, welke zich voordoen bij soortkruisingen.
Belangrijk zijn een aantal kruisingen tussen Solanum acaula en S.bulbocastanum,
waarin mogelijkerwijze belangrijke eigenschappen voor de cultuuraardappel voorkomen. Ook lijkt het er op, dat de combinatie van S.demissum met S.bulbocastanum
is geslaagd. Van belang is eveneens een onderzoek naar zelfincompatibiliteit.
Het onderzoek aan haploïde aardappelen was gericht op het opsporen van betere
bestuivers, waardoor de uitlevering van haploiden wordt vergroot, voorts op het
creëren van haploiden bij wilde of primitieve aardappelsoorten en ten slotte op het
opsporen van haploiden, afkomstig uit cultuurrassen. In de laatste categorie wordt
er naar gestreefd haploiden te maken waarin, landbouwkundig gezien, belangrijke
positieve eigenschappen naar voren komen.
Onderlinge kruisingen tussen haploiden lieten zien, dat de fertiliteit door juiste
ouderkeuze toeneemt, en ook dat verbeteringen van de knolvorm bij de haploiden
mogelijk zijn wanneer goede combinaties worden gebruikt. De opbouw van géniteurs
met resistentie tegen Phytophthora infestans werd bemoeilijkt door incompatibiliteit
tussen de gewenste kruisingspartners.
Overgevoeligheidsresistentie, berustend op R-genen, levert steeds meer moeilijkheden in de praktijk op. Op de proefvelden van de Rockefeller Foundation in
Mexico bleek, dat deze vorm van resistentie, afkomstig uit S.stoloniferum en
S.polytrichon, onvoldoende bescherming tegen de ziekte biedt.
Het schurftonderzoek was vooral gericht op het zoeken naar verbetering van de
toetsmethoden. Bij de geniteursopbouw wordt gestreefd naar verhoging van de mate
van resistentie. Een onderzoek over de erfelijkheid van de graslandschurft gaf aanwijzingen, dat de resistentie vermoedelijk monogeen overerft.
Bij het virusonderzoek werd de beschikking gekregen over een géniteur met overgevoeligheidsresistentie tegen het S-virus. De selectie- en toetsingsmethode voor
resistentie tegen Y-virus werd verbeterd, waarbij vooral aandacht werd besteed aan
selectie in het jeugdstadium. De opbouw van géniteurs met bladrolresistentie werd
voortgezet.
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Met het oog op mogelijke aardappelmoeheidsresistentie werd een groot aantal
aanwinsten uit de collectie getoetst op resistentie tegen verschillende pathotypen
van het cystenaaltje. Een niet zeer hoge graad van resistentie tegen het pathotype A
werd gevonden in S.bulbocastanum. Vele soorten uit de serie tuberosa waren
resistent tegen het pathotype ABCD. Onderzoek over de erfelijkheid van de resistentie toonde aan, dat een aantal verneï-hybriden de resistentie in duplexvorm
bezit. Het vermoeden, dat het ras Multa een hoge mate van tolerantie tegen aardappelmoeheid bezit, werd bevestigd.
Bij het kwaliteitsonderzoek werden de consumptiekwaliteitseigenschappen van vele
géniteurs op de gebruikelijke wijze vastgesteld.
Zeer veel aandacht werd besteed aan onderzoek in verband met de bakkwaliteit
van zomertarwe. Aan de kwekers werd een aantal selecties uitgegeven, die een
aanmerkelijk betere bakwaarde hebben dan de gangbare Westeuropese rassen. Ook
is hun opbrengstvermogen beter dan dat van de buitenlandse rassen, waaraan de
bakkwaliteit werd ontleend.
Voorts werd materiaal van zeer uiteenlopende herkomst getoetst; het werd ten
dele in het kruisingsprogramma opgenomen. Vooral een aantal herkomsten uit Argentinië en het gebied rond de Himalaya lijkt veelbelovend. De herkomsten uit het
laatste gebied kunnen een andere genetische aanleg voor bakkwaliteitseigenschappen hebben dan veel van de eerder gebruikte herkomsten.
Evenals in voorgaande jaren werd meegewerkt aan de toetsing van ziekteresistentie van een serie wintertarwes, die vanuit Beltsville/USA wordt verspreid. De hieruit
ter beschikking komende waarnemingen geven een zeer goede indruk van de breedte
van de resistentie der opgenomen lijnen en rassen. Vooral voor het gele roest-onderzoek is dit een waardevol onderdeel.
Een aantal selecties van wintertarwe werd getoetst op geschiktheid voor verbouw
op zandgrond. De dit jaar ernstig optredende aantasting door Septoria veroorzaakte
een merkwaardig resultaat. Eén van de selecties, die aan de Septoria-aantasting
ontsnapte, liet een bijzonder goede produktie zien.
In verband met de uitbreiding van de teelt van tarwe op zandgronden werd een
begin gemaakt met een onderzoek over tolerantie tegen een lage pH. Er blijken
grote verschillen te bestaan, vooral wat de wortelontwikkeling in het kiemplantstadium betreft. Een aantal Braziliaanse rassen vertoonde onder zeer zure omstandigheden nog een normale wortelontwikkeling. Ook binnen het onderzochte Europese
sortiment komen duidelijk verschillen in wortelontwikkeling voor. De aanwijzing, dat
dit goed correleert met de geschiktheid voor de teelt op zandgrond, is duidelijk.
Bij gerst werden de pogingen om een hoge mate van gele roest- en meeldauwresistentie te combineren, stopgezet. Het materiaal met meeldauwresistentie, die o.a.
afkomstig is van Ethiopische géniteurs, zal aan de kwekers ter beschikking worden
gesteld. In het programma ter verkrijging van tolerantie in een lage pH werden
goede vorderingen gemaakt. In een veldproef kwamen verschillende selecties uit
kruisingspopulaties, waarin géniteurs met een goede tolerantie werden gebruikt,
belangrijk beter voor de dag dan normale, gevoelige rassen.
Er werden kruisingen gemaakt om de genetica van de resistentie tegen het haver-
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cystenaaltje te kunnen analyseren. De European Barley Disease Nursery telde in
1966 26 deelnemers in negen verschillende landen. Waarnemingen werden gedaan
over gele roest, bruine roest, zwarte roest, meeldauw en rhynchosporium. De verzamelde gegevens geven in toenemende mate een betrouwbaar beeld van de reactie
in de verschillende gebieden.
Het cytogenetisch onderzoek aan soorthybriden in het geslacht Hordeum verloopt
voorspoedig. In sommige hybriden werd vastgesteld, dat de celdelingen in allerlei
ontwikkelingsstadia van de planten gestoord zijn. Het karyotype van diploïde en
tetraploïde hybriden werd bepaald. Van enkele wilde soorten werden polyploïde
vormen gecreëerd.
Ook bij haver kwam het genetisch onderzoek van resistentie tegen het havercystenaaltje thans op gang.
In het vergelingsonderzoek bij bieten werd opnieuw de indruk gekregen, dat de
tolerantie in hoofdzaak dominant overerft. Volgens de opbrengstgegevens moet het
mogelijk zijn een goede produktie te combineren met tolerantie. Dit zelfde geldt
voor de combinatie van enkelzadigheid en tolerantie. Tolerantie tegen het BMYVvirus bleek niet noodzakelijk in combinatie met het BYV-virus op te treden.
Uit de wilde soorten Beta maritima, B. patuia en B. atriplicifolia werden typen
ontwikkeld, die voor de verbreding van de selectiebasis in de cultuurbiet mogelijkheden kunnen bieden. In terugkruisingen van B. vulgaris met de soortkruising B.
vulgaris X B. intermedia komen vermoedelijk pathogenese, haploïdie en ongereduceerde eicellen tevoorschijn. De kruisingsresultaten met de door een warmteschok
fertiel geworden plasmatisch manlijk steriele planten vestigen de indruk, dat deze
behandeling invloed heeft op de chromosomale genen en niet op het cytoplasma.
Cytologisch onderzoek van de soortbastaarden uit de kruisingen B. vulgaris X B.
intermedia toonde aan, dat er paring plaats vindt tussen vulgaris- en intermediachromosomen.
In het inteeltprogramma werd door middel van paarsgewijze kruisingen een reeks
hybriden verkregen, die opvallende verschillen in bietvorm, looftype en gehalte aan
waardevolle bestanddelen vertoonden. Een aantal van de verkregen families bezat
een hoog suikergehalte en een laag Na-gehalte. Enkele ingeteelde families, waarvan
de bieten even hoog boven de grond uitstaken, leverden duidelijk de beste resultaten
op bij machinale rooi.
Er werden aanwijzingen verkregen dat er erfelijke verschillen bestaan tussen
ingeteelde families, wat de minimum kiemtemperatuur betreft. Manlijk steriele herkomsten van Westeuropese oorsprong leverden hoogwaardig uitgangsmateriaal voor
verdere veredeling.
Bij de voederbieten werden verschillende tetraploïde hybriden ontwikkeld, die
uitblinken in uniformiteit en rooibaarheid. Hoge suikeropbrengsten werden verkregen
uit combinatie van tetraploïde hybriden met diploïde ingeteelde families.
Het maken van klonen door middel van het delen van de kop van uitgegroeide
bieten gelukte uitstekend. Deze methode kan onder meer worden gebruikt voor
de bestudering van de invloed van het milieu op manlijke steriliteit.
Bij de grassen stond het onderzoek over de meest efficiënte veredelingsmethoden
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op de voorgrond. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan timotheefamilies in mengteelt.
Hierdoor kon met slechts enkele honderden zaden per familie een goede toetsing
verkregen worden.
Het kruisingswerk in veldbeemdgras leverde enkele planten op, die waarschijnlijk
bastaarden zijn tussen Poa longifolia en Poa pratensis. Voor de veredeling van veldbeemd kan dit van groot belang zijn. Van een aantal Poa-herkomsten werd het
chromosomenaantal bepaald; het bleek te variëren van 35 tot 96.
In rode klaver werd aandacht besteed aan tweezadigheid van de peulen in tetraploïden. Op deze wijze wordt getracht de zaadopbrengst, die lager is dan van de
diploïden, op een hoger niveau te brengen. Gevonden werd, dat tweezadigheid het
beste verkregen kan worden uit materiaal, dat op diploïd niveau reeds een hoger
percentage tweezadige peulen bevat.
Bij stoppelknollen werd het onderzoek over de erfelijkheid van de bevonden
manlijk sterielen voortgezet door sibkruisingen. Behandeling van stekken met groeistoffen leverde goede resultaten op, hetgeen mogelijk tot nieuwe veredelingsmethoden
kan leiden. De opbrengstproeven met tetraploïden lieten opnieuw redelijk gunstige
resultaten zien.
Bij het veredelingsonderzoek van de erwt werd resistentie tegen meeldauw verkregen. De mate van resistentie was duidelijk verschillend. Gepoogd wordt dit
genetisch te analyseren, om door combinatie een zo hoog mogelijke resistentiegraad
te bereiken.
Van het vroege verbruiningsvirus werd een aantal stammen bekend, waardoor het
resistentieprobleem aanzienlijk bemoeilijkt wordt.
Het zoeken naar typen met een lager percentage abortie dan de normale rassen,
heeft geleid tot het vinden van een mutant, die ook in zijn nakomelingen een significant geringere abortie vertoont dan de standaard.
Bij het onderzoek over de betekenis van micro-mutaties bleek het spoelen na
EMS-behandeling een gunstig effect te hebben op de ontwikkeling van het Mxmateriaal; zowel het aantal overlevende planten als het aantal peulen per plant nam
toe. Cytologisch onderzoek van semisteriele erwtenmutanten maakte het duidelijk,
dat aneuploïde gameten door onregelmatige verdeling van de chromosomen in de
méiose ontstaan. In een nakomelingschap van dergelijke mutanten werden trisome
planten gevonden.
Het mutatie-onderzoek bij de aardappel was geconcentreerd op de ontwikkeling
van mutanten, ter voorkoming van het ontstaan van chimaeren. Na mutagene behandeling werd de Mj-generatie opgekweekt met behulp van adventieve spruiten.
Door behandeling met groeistoffen kon de frequentie van het ontstaan van dergelijke adventieve spruiten sterk worden bevorderd. Het lijkt er op, dat met behulp
van deze methode op grote schaal verder kan worden gewerkt.
Instituut voor Plantenveredeling

van de

Landbouwhogeschool

Het graanonderzoek betrof in de eerste plaats het opbouwen van een „multiline" ras,
gebaseerd op roestresistente lijnen van de Juliana wintertarwe.
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Buitenlandse onderzoekingen toonden aan, dat de twee genenparen, die de manlijke steriliteit bij tarwe opheffen, niet tot volle tevredenheid werken. Daar het tevens
voor het veredelingswerk gemakkelijker is met één genenpaar te werken dan met
twee, werd door kruisingen van manlijk steriele tarwe met rassen uit de rassencollectie, getracht betere fertiliteitsherstellende genen te vinden. Voor het steriliserende
plasma van Aegilops caudata werden slechts twee bronnen gevonden, die enig fertiliteitsherstel gaven. Voor het steriliserende plasma T. timopheevi werden verscheidene
rassen gevonden, die de fertiliteit herstelden. De mate van het herstel en het aantal
genen, die een rol spelen, moeten nog bepaald worden.
Bastaardnecrose is een bastaardzwakte, die de kwekers veel schade kan berokkenen. De mogelijkheid om van te voren die combinaties van ouders, die necrotische
Fj-planten geven, te kunnen aanwijzen, is dus van groot belang. Daarom zal van zoveel mogelijk rassen het genotype voor bastaardnecrose bepaald moeten worden. Met
het oog hierop werden toetskruisingen gemaakt, waarvan de resultaten begin 1967
als de tweede aanvullende lijst gepubliceerd zullen worden.
De verspreiding van broodtarwe over de wereld is een punt van onderzoek, waarbij wordt nagegaan hoe de geografische verspreiding van een tweetal genen (Nej en
Ne2) is. De voorlopige conclusie is, dat landrassen van broodtarwe ten noorden van
de lijn Spanje—Zwarte Zee—Baikal Meer—Noord-Japan aan elkaar verwant zijn.
Hetzelfde geldt voor landrassen ten zuiden van deze lijn.
Alle nummers van de Triticinae-collectie werden getoetst op resistentie tegen één
of meerdere fysio's van gele roest, om nieuwe bronnen van resistentiegenen te vinden.
Het bleek dat de T.spelta-nummers óf vatbaar voor alle fysio's, óf resistent voor deze
fysio's zijn. Dit kan van eminent belang zijn voor de gele roest-resistentieveredeling
van tarwe.
Kruisingen tussen T.vulgare- en T.macha-lijnen geven in het algemeen chlorotische
F^planten. Bastaardchlorose is een ander type van bastaardzwakte. Met behulp
van een monosome reeks van de selectie 'Chinese Spring' wordt een poging gedaan
om het gen Cht van T.macha te localiseren.
Een oriënterend onderzoek werd ingesteld naar het voorkomen van manlijke steriliteit bij gerst.
Bij het onderzoek over de veredelingsmethodiek van kruisbevruchtende granen
werd aanvankelijk vooral gelet op de eigenschap „opbrengstvermogen". In de loop
der jaren is echter duidelijk komen vast te staan, dat deze eigenschap in genetisch
opzicht zeer gecompliceerd is.
Bij de methode van cyclisch herhaalde selectie (recurrent selection) maakten
diverse synthetische rassen een zeer goede indruk. Deze rassen, welke in eerste
instantie (als syntheticum „1") een betere opbrengst gaven dat de algemeen gangbare rassen (zoals Petkuser winterrogge en Dominant CB), vielen na enige jaren
van vermeerdering weer terug. De opbrengsten daalden tot het niveau der standaardrassen of zelfs daar beneden.
Het terugvallen op het uitgangsmateriaal levert moeilijkheden op, aangezien roggeklonen geen drie of meer jaren kunnen blijven leven. Men kan dus moeilijk op de
uitgangsindividuen teruggrijpen. Het best aanvaardbare compromis blijkt te zijn, dat
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men het zaad van de uitgangspopulaties in diepvries opslaat, waar het zeker tien jaar
zijn kiemkracht behoudt, zodat er te allen tijde op kan worden teruggegrepen.
De laatste twee jaren is getracht de veredelingsproblemen van een andere kant te
benaderen door de aandacht te richten op genetisch minder gecompliceerde eigenschappen, zoals aarlengte, halmgetal, korrelgrootte en -aantal; met andere woorden
op de eigenschappen, die een belangrijk onderdeel vormen van de gecompliceerde
factor „opbrengstvermogen". Ook eigenschappen zoals bladlengte, uitstoeling en
bladoppervlakte kunnen wellicht elk voor zich van groot belang zijn voor het opbrengend vermogen. Behalve aan klonen, worden dergelijke bepalingen aan vele inteeltstammen, Fj's en volgende generaties van kruisingen tussen deze inteeltstammen
verricht. Dit soort van materiaal is na jaren inteelt aanmerkelijk uniformer dan de
gangbare rassen en kan misschien gemakkelijker een of andere aanwijzing geven in
een bepaalde richting. Dit onderzoek is thans in volle gang. Een gedetailleerde proef,
verscheidene honderden klonen omvattend, werd ontworpen en in het najaar van
1966 uitgeplant.
Er werden enkele mengsels van tetraploïde rogge, waarin verschillende rassen zijn
samengevoegd, in stand gehouden, waarbij de aandacht gericht bleef op verbetering
van fertiliteit, uitstoeling, vroegheid en strokwaliteit.
De inteeltlijnen van tetraploïde rogge, waarbij na langjarige inteelt verschillen in
habitus zoals in lengte, fijnheid, breedbladigheid e.d. zijn opgetreden, werden in
stand gehouden. Ook dubbel recessieve typen, bijv. wasloze, die reeds zuiver zijn
gebleken, worden aangehouden, terwijl er een kruisingsprogramma werd opgesteld.
De fertiliteit van de verschillende inteeltlijnen loopt in een reeks van jaren sterk uiteen en wordt nader bestudeerd.
Bij maïs werd het onderzoek over manlijke fertiliteitsherstellende genen voortgezet en kon aannemelijk worden gemaakt, dat de neutralisatie van de plasmatische
manlijke steriliteit door meer dan één gen (vermoedelijk twee) wordt beheerst. Het
„restorer"vermogen werd in een bepaalde populatie geconcentreerd, welke kan dienen voor voortgezet onderzoek, bijv. indien de toepassing hiervan voor de hybrideteelt voor Nederlandse omstandigheden actueel wordt.
Naast het spontaan optreden van plasmatische manlijke steriliteit kan deze ook
door diverse mutagentia te voorschijn worden geroepen. Deze behandeling aan een
van de twee enkelvoudige hybriden — gepoot tussen de andere niet behandelde enkelvoudige hybride — levert direct een spontane dubbele hybride op. Het onderzoek richt zich nu op het verkrijgen van manlijke steriliteit als rechtstreeks gevolg
van een mutagene behandeling, zonder dat er in wezen mutatie optreedt. Hiermee
zou de tijdrovende inbouw van een „restorer" (5—6 generaties) worden omzeild.
Kwantitatieve eigenschappen zoals langkolvigheid, produktievermogen, hoger suikergehalte in het stengelsap van de plant (betere eiwit — zetmeelverhouding voor
silage) blijken door positieve massaselectie in gunstige zin te kunnen worden verschoven.
Het onderzoek van cytoplasmatische manlijke steriliteit bij Petunia werd voortgezet. Nakomelingschappen van zelfbevruchte Petunia-enten op een cytoplasmatisch
manlijk steriele onderstam bleken volledig fertiel te zijn. Steriliteitsoverdracht via
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enting heeft in het gebruikte materiaal dus niet plaats gevonden. De entingen zijn
herhaald met steriele en fertiele planten uit Israël. Daar in dit materiaal wel transmissieverschijnselen zouden zijn waargenomen, wordt nagegaan of dit ook onder onze
klimatologische omstandigheden gebeurt.
Geen aanwijzingen zijn verkregen, dat deze vorm van steriliteit op virusaantasting
berust. Bij elektronenmicroscopisch onderzoek werden geen verschillen in plasmainhoud tussen fertiele en manlijk steriele planten gevonden. Ook warmwaterbehandeling van steriele zaden en behandeling van fertiele kiemplanten met perssap uit
fertiele planten bleef zonder resultaat.
Het voorhanden zijn van een genetisch fertiliteitsherstellend mechanisme lijkt defenitief aangetoond. Fertiliteitsherstel berust vermoedelijk op meer dan een gen. Milieuomstandigheden, vooral de temperatuur, beïnvloeden in hoge mate de fertiliteitsexpressie van planten met onvolledig fertiliteitsherstel. Hierdoor treden in het veld
omslagen op van volledige fertiliteit naar absolute steriliteit en vice versa. Een genetische analyse van het aantal werkzame genen is alleen onder geconditioneerde omstandigheden mogelijk. Enkele fytotronproeven met Petunia zijn reeds uitgevoerd en
bevestigen ondubbelzinnig de relatie tussen temperatuur en fertiliteitsexpressie.
Bij het veredelingsonderzoek van de aardappel is Solanum bulbocastanum een belangrijke soort vanwege het bezit van een reeks resistentie-eigenschappen. De brede
kloof tussen S. bulbocastanum en de cultuuraardappel kon langs twee verschillende
wegen worden overbrugd, omdat enige kruisingen van de cultuuraardappel met
hexaploïde F2-planten van S. acaule X S. bulbocastanum succes hadden (enkelvoudige acaule-brug) en omdat het gelukte een hexaploïde Fj van S. acaule X S.bulbocastanum te kruisen met een hexaploïde Fj van S. acaule X haploïde cultuuraardappel (dubbele acaule-brug).
De waardevolle soort S.demissum werd reciprook gekruist met S.bulbocastanum;
er moet nog worden onderzocht of het verkregen zaad inderdaad Fj-zaad is. Omdat
S.demissum eveneens met de cultuuraardappel kruisbaar is, kan ook deze soort
misschien fungeren als brug tussen S.bulbocastanum en de cultuuraardappel. Dit is
aantrekkelijk omdat S.demissum zelf zoveel waardevolle eigenschappen bezit en omdat de Fj S.demissum X S.bulbocastanum, naar wordt verwacht, hetzelfde ploïdieniveau bezit als de cultuuraardappel.
In de onderzochte herkomsten van S.verrucosum is zelf-incompatibiliteit niet met
zekerheid aangetoond. Wel is het optreden van heterosis en inteeltdegeneratie in cijfers vastgelegd, terwijl ook plasmatische manlijke steriliteit werd gevonden. Kruisingen ter opsporing van incompatibiliteitsgenen werden uitgevoerd.
Er werden enkele honderden haploiden verkregen uit 18 rassen van de cultuuraardappel; eenzelfde aantal haploiden werd geïnduceerd in enige herkomsten van
S.tuberosum sp. andigena en in 4 x S. chacoense. Pogingen tot inductie van haploïdie
in S.polytrichon bleven zonder succes. Er traden zeer significante verschillen op in
vermogen tot haploïdenuitlevering, vooral bij de cultuuraardappelrassen. Ook waren
de verschillen in vermogen tot haploïdeninductie van de onderzochte „pollinators"
frappant.
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Om het selecteren van haploiden uit kruisingspopulaties te vergemakkelijken wordt
getracht de dominante eigenschap „zaadstip" te introduceren in goede „pollinators".
In de eerste kruisingsresultaten werd van een aantal diploïde selecties het genotype
voor „zaadstip" afgeleid.
Vier methoden ter bepaling van de manlijke fertiliteit werden vergeleken. Voorts
werd de verdubbeling van het aantal chromosomen van klonen beproefd door behandeling van bladoksels met colchicine, gevolgd door een analyse van de zo ontstane ploïdiechimaeren. Ten slotte werd het ontstaan en de frequentie van zgn. ongereduceerde gameten, alsmede het lot van de generatieve kern(en) in de pollenbuizen
aan een nader onderzoek onderworpen, om meer inzicht te krijgen in het mechanisme van de inductie van haploiden bij de aardappel.
De veldproef voor de bepaling van het verband tussen rijptijd, knolopbrengst en
onderwatergewicht bij aardappelen toonde aan, dat er toch een, zij het zwakke, correlatie bestaat tussen rijpheid en onderwatergewicht. Bovendien gaat de combinatie
vroegrijpheid en hoog onderwatergewicht niet altijd gepaard met een lage knolopbrengst. Met toenemende knolopbrengst neemt het aantal knollen in de meeste
gevallen echter sterker toe dan de opbrengst, hetgeen resulteert in een ongunstige
sortering door vele kleine knollen. De correlatie tussen rijpheid en knolopbrengst is
hoog. Hiermede kan de, weliswaar lage, negatieve correlatie tussen potergrootte en
aantal knollen per plant worden verklaard. Van de vroegst rijpe klonen was het gemiddeld potergewicht namelijk ongeveer 20% groter dan dat van de laatst rijpe.
Ondanks dat gaven de vroegst rijpe klonen gemiddeld toch de laagste knolopbrengst
en deze gaat samen met relatief weinig knollen.
Het onderzoek over mutatieopwekking bij de aardappel was aanvankelijk gericht
op gemakkelijk waarneembare veranderingen in morfologische eigenschappen, teweeggebracht door het gebruik van diverse mutagentia (hoofdzakelijk stralingen,
daarnaast ook chemische mutagentia als EMS). Na de bepaling van de beste behandelingsmethodiek werd begonnen met het opsporen van fysiologische mutanten, zoals
resistenties, vroegheid, kookkwaliteit en opbrengstvermogen.
Grote aantallen door bestraling verkregen en na voortgezette instandhouding gehomogeniseerde klonen werden aan massale besmetting met diverse ziekteverwekkers
(wratziekte, nematoden, phytophthora, bladrol- en Y-virus) onderworpen. Hieruit
werden enkele aanwijzingen verkregen, dat wellicht gunstige mutaties kunnen worden
teweeggebracht.
Wat de methodiek van mutatieopwekking betreft werd veel aandacht geschonken
aan het voorkomen van hinderlijke chimaere structuren, door uit te gaan van ontogenetisch jonger materiaal.
Voor het opsporen en ontleden van periclinaalchimaeren wordt gebruik gemaakt
van de vorming van adventiefspruiten op het snijvlak van een doorgesneden knol of
door genetisch onderzoek van de door zelfbestuiving en uitkruising op een daarvoor
geschikte toetser verkregen zaailingnakomenlingschappen.
Voor het verkrijgen van een inzicht in de door mutatie ontstane genetische verandering is met een dihaploïde kloon met enkele „marker genes" gestart, om met be64

hulp van de hieruit verkregen informatie de in de tetraploïde mutanten opgetreden
mutaties te kunnen interpreteren.
Bij het mutatieonderzoek met kanariezaad werd de invloed van bestralingen en
van chemische mutagentia onderzocht op diploid en tetraploïd niveau. Verschillende
mutanten worden in stand gehouden, waarbij enkele, zoals reeds constant gebleken
grootzadige en kortstro-typen, in opbrengstproeven op praktijkwaarde worden getoetst.
Met Triticum monoccum, waarbij reeds eerder mutanten waren verkregen door
EMS-behandeling, werden verschillende bestralingen en behandelingen met EMS toegepast met het doel de resultaten op diploid en op tetraploïd niveau te vergelijken.

Instituut voor Rassenonderzoek

van

Landbouwgewassen

In de 42 e Beschrijvende Rassenlijst 1967 werden opgenomen 13 nieuwe rassen
en afgevoerd 17 rassen. De opname had betrekking op drie rassen van luzerne, één
van klaver, één van bladkool, één van zomerkoolzaad, één van zomerrogge, één van
haver en vijf van aardappel. Voor het eerst werden rassen vermeld die uitsluitend
voor de uitvoer bestemd zijn, en wel negen grassen, één voederbiet, één stoppelknol
en vier suikerbiet.
Het onderzoek ten behoeve van de Raad voor het Kwekersrecht, dat gericht is op
de onderscheidbaarheid, de homogeniteit en de bestendigheid van de rassen, resulteerde in een aantal rapporten aan de Raad.
Goede vorderingen werden gemaakt met het opsporen van nieuwe raskenmerken
bij veldbeemdgras, waarbij de onderscheidbaarheid van de rassen al eerder was gebleken.
Een begin werd gemaakt met een kwalitatieve glucosidebepaling aan aparte planten van witte klaver en met uitvoerige identiteitsonderzoekingen aan rassen van vlinderbloemige voedergewassen en cruciferen. Verschillende van de onderzochte eigenschappen lijken bruikbaar ter karakterisering van rassen.
Bij het cultuurwaardeonderzoek had de beproeving van zaailingen met resistentie
tegen het fysio A van aardappelmoeheid (Heterodera rostochiensis) tot resultaat, dat
de AM-lijst van 1967 werd uitgebreid met twee fabrieksrassen, terwijl vier fabrieksrassen werden afgevoerd.
Het onderzoek van aardappelrassen in het buitenland had betrekking op 56 landen.
Wat de grassen, voedergewassen en groenbemestingsgewassen betreft, werden de
verschillen tussen diploïde en tetraploïde rassen nader gedetailleerd. Gevonden werd
dat door het kweekwerk meer en meer verscheidenheid ontstaat tussen de tetraploïde
rassen, zodat niet zonder meer is te zeggen of zij beter of minder zijn dan diploïde
rassen. Bij een groot aantal vergelijkbare rassen van verschillende gewassen bleek
het droge stofgehalte van tetraploïde rassen l/2 tot 1 ^ % lager te zijn dan van de
diploïde rassen. De resistentie tegen ziekten is, mits de genen voor resistentie in het
materiaal aanwezig zijn, van de tetraploïde rassen beter. Met name werd dit gevonden
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voor roest in grassen, klaverkanker bij rode klaver en knolvoet en Cercosporella bij
stoppelknollen.
Bij grassen is de standvastigheid van tetraploïde rassen wat minder, waardoor de
klavertolerantie beter is. Ook hierin zijn binnen een type rasverschillen, bijv. bij
Engels raaigras, en deze zullen door verdere selectie ongetwijfeld toenemen. De smakelijkheid van tetraploïde grasrassen is beter dan die van diploïde; in een doorgeschoten gewas kan echter de grovere aar van de tetraploïde vormen de smakelijkheid ongunstig beïnvloeden. Een goede smakelijkheid is zeer belangrijk in verband met de
opname van ruwvoer door het vee.
Voorts hadden bij grasrassen de tetraploïden een lager ruw celstofgehalte (mogelijk als gevolg van een grotere cel), een ongeveer 1 % hoger suikergehalte en een
ruim één eenheid hogere zetmeelwaarde dan de diploïden. In het eiwitgehalte was
weinig verschil. Het zaad van tetraploïde rassen is grover en zwaarder dan van
diploïde, bij Engels raaigras zelfs tot tweemaal zo zwaar.
De dominantie van Agrostis in mengsels op gronden met een gemiddelde of lage
pH kwam weer duidelijk naar voren op een proefveld, waar mengsels van hardzwenkgras en gewoon struisgras in verschillende verhoudingen waren uitgezaaid.
Reeds bij 5 % uitzaai kon Agrostis zich een goede plaats in het mengsel verwerven,
bij 1 0 % was al sprake van overheersing.
Op proefvelden en in de praktijk werden in verschillende delen van ons land zeer
gunstige ervaringen opgedaan met een Israëlische witte klaver als groenbemestingsgewas onder dekvrucht. Dit ras is voortgekomen uit een grote hoeveelheid buitenlands materiaal.
Het onderzoek over geschiktheid van voederbieten voor machinale oogst, dat in
samenwerking met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw en het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt verricht, leerde dat de keuze van het
ras en de keuze van de machine op elkaar afgestemd dienen te zijn. De geschiktheid
voor oogsten met een voederbietenrooimachine wordt in het algemeen bepaald door
de vorm en de hardheid van de biet. Ovale voederbieten en stampvoeten geven minder verlies door puntbreuk enz. dan jaapjesbieten. Lange paalvormige bieten zijn
door hun vorm ongeschikt. Laaggehaltige bieten worden bij machinale oogst meestal
meer beschadigd dan hooggehaltige bieten.
Rassen met hoog of zeer hoog gehalte kunnen gerooid worden met een suikerbietenrooimachine. Het loof moet dan eerst verwijderd worden met een maaikneuzer,
omdat de voederbieten voor machinaal koppen te los in de grond staan. Bij gebruik
van een stoppelknollenplukmachine —• aangepast aan het rooien van voederbieten —
is het nodig rassen te kiezen, die los in de grond staan en lang groenblijvend loof
hebben.
In verband met het optreden van nitraatvergiftiging bij het vee door het voeren
van stoppelknollen werd op vier proefvelden het N0 3 -gehalte van een aantal veel
verbouwde rassen van stoppelknollen bepaald. Betrouwbare rasverschillen werden
niet vastgesteld; wel vertoonde de knol een hoger gehalte dan het loof.
66

Nederlands Instituut

voor

Volksvoeding

In het afgelopen jaar werd het onderzoek over de rasspecifiteit van de kwantitatieve eiwitsamenstelling in aardappelknollen afgerond. De gebruikte techniek was
agar-gel-elektroforese. Naast kleine onderzoekjes naar bijv. de invloed van bewaring
en herkomst, werden er twee grote projecten afgewerkt. Het eerste betrof de rassen
Bintje en Mentor, en X-, Y- en bladrolvirus als virusinfecties. Hoewel de statistische
verwerking van de elektroferogrammen nog niet gereed is, lijkt het er voorlopig op,
dat er geen significante invloeden ten gevolge van synthese van het virus (vin. in
geval van primaire infectie) of aanwezigheid er van vanaf begin van de groei van
de plant (in geval van secundaire infectie) waarneembaar zijn.
Het tweede onderzoek had betrekking op de invloed van groeistadia van de knol
op de eiwitsamenstelling. Ondanks ongunstige klimatologische omstandigheden waardoor de knollen niet tot volle rijpheid zijn gekomen, was heel duidelijk te zien, hoe
er tijdens de groei van de knol een sterke verschuiving in de kwantitatieve eiwitsamenstelling plaats heeft.
De resultaten van het gehele onderzoek, dat met steun van de Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek TNO werd verricht, zullen worden verwerkt in
een proefschrift.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Via de Rockefeller Foundation werden uit Bogota (Columbia) enige maïsrassen verkregen, die hoog in de Andes worden verbouwd. Deze blijken een duidelijk grotere
kouderesistentie te bezitten dan de vergeleken Nederlandse hybride CIV 2. Eén
plant overleefde een temperatuur van —4,2°C.
Gerst is nog steeds een moeilijk object voor het bestuderen van de kouderesistentie.
Door toepassing van de groeiremmer dichloraalureum (DCU) werd getracht de resistentie te vergroten door een hoger suikergehalte. De resultaten waren echte omgekeerd, wat mede veroorzaakt kan zijn door een lange schadelijke nawerking van het
toegepaste middel.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier-TNO
In rassenproeven met zomergerst met een internationaal sortiment bleken de opbrengsten van de Nederlandse rassen Cambrinus, Zephyr en Delissa op hetzelfde hoge opbrengstniveau te liggen. Op grond van proeven, uitgevoerd in mouterij en brouwerij, werd tot het besluit gekomen het ras Zephyr naast Cambrinus als brouwgerstras te erkennen.
De monsters van het kwekersstammenveld 1965 werden in 1966 vermouten; op
grond van de analyses bleek behalve de bekende rassen nog een aantal stammen een
acceptabele kwaliteit te bezitten.
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Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Gezien de resultaten van de met zaai-uien uitgevoerde praktijkproeven werd aan de
selecties Maelstede en sel. Buisman niet langer het predikaat „hoofdselectie" toegekend. Zeven selecties werden toegelaten tot de groep „facultatieve selecties". Van
deze nieuwe kweekprodukten traden Primodoro, Dura en sei. Gebr. De Jongh 5 8 / 9 1
het meest op de voorgrond. Primodoro komt in vroegrijpheid vrijwel overeen met de
Amerikaanse hybriden, terwijl sei. Gebr. De Jongh 5 8 / 9 1 zowel wat produktiviteit
als duurzaamheid betreft, gunstige perspectieven lijkt te bieden. Het uit Pools materiaal gekweekte ras Dura heeft eeen betere huidvastheid en hardheid dan de selecties, die thans algemeen worden geteeld.
Bij het onderzoek over de eigenschappen van de Amerikaanse rassen bleek de met
de fantasienaam Nouveauté aangeduide herkomst het meest produktief te zijn.
De rassenproef met verschillende herkomsten van Zittauer Gelbe heeft aangetoond,
dat nog slechts enkele firma's beschikken over uitgangsmateriaal, waarbij de eigenschappen van Zittauer Gelbe duidelijk te onderkennen zijn.
Bij het rassenonderzoek met plantuien werden met het Amerikaanse ras Pronto
uitstekende resultaten verkregen. Dit ras was zeer produktief, terwijl ook de eigenschap vroegrijpheid gunstig ontwikkeld was. In tegenstelling tot het ras Stuttgarter
Riesen moet het plantgoed van Pronto echter bij hoge temperaturen worden bewaard.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

Bij de augurk werden de mogelijkheden van parthenocarpie, speciaal bij kasaugurken, onderzocht. De indruk werd verkregen, dat met succes geselecteerd kan worden op ongevoeligheid voor het optreden van holle vruchten.
De kruisingen ter verkrijging van koudetolerantie bij de boon werden voortgezet.
Om te komen tot een gelijktijdige resistentie tegen rolmozaïek en zwarte vaatziekte
werden géniteurs getoetst en werd verder gewerkt aan de soortkruisingen van stamslaboon en pronker. De kastoetstechniek op resistentie tegen scherpmozaïek werd verbeterd. Als gevolg hiervan bleek de resistentie in het aanwezige kruisingsmateriaal niet
voldoende te zijn, zodat nieuwe géniteurs werden gekozen om de overerving van de
resistentie na te gaan.
In een voorselectieproef met nieuwe stamslabonenrassen, waarin onder meer de
kwaliteit van het geconserveerde produkt en de opbrengst werden bepaald, kon een
aantal rassen voor verder onderzoek worden aanbevolen.
Bij het onderzoek over de invloed van de temperatuur op de draadvorming zijn
enige kruisingspopulaties gemaakt van een ras met draad en een zonder draad, om
de invloed van de temperatuur op de uitsplitsingsverhouding te kunnen nagaan. Wellicht kan hiermee een verklaring worden gevonden voor het feit, dat bij de selectie
in de praktijk de planten met neiging tot draadvorming niet altijd worden herkend.
In het aanwezige kruisingsmateriaal van de doperwt, waarin gestreefd wordt naar
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gecomprimeerde rijping, konden nog niet de gewenste typen worden geselecteerd. De
kastoetsmethode met behulp van bladluizen voor de bepaling van de resistentie tegen
topvergeling werd nader uitgewerkt en gepubliceerd.
Met betrekking tot het enatiemozaïekvirus werd geconcludeerd, dat de inwrijfmethodiek voldoende resultaat geeft als van jong infectiemateriaal wordt uitgegaan
en dat niet nodig is om met bladluizen te werken. Om het virus goed in stand te
houden bleek het nodig te zijn om het na 4 à 5 maanden bewaring in diepvries weer
op de levende plant te verversen.
Bij het doortoetsen van een groot sortiment komkommers werd slechts één nummer gevonden, dat na infectie met komkommervirus 2 in zijn geheel geen mozaïeksymptomen vertoonde. Wel bleken de desbetreffende planten het virus te bevatten;
in een vergelijkende opbrengstproef werd bij de geïnfecteerde planten een opbrengstreductie geconstateerd.
Reeds gedurende een aantal jaren werd een variatie in meeldauwaantasting waargenomen bij enkele buitenlandse komkommerrassen met een zekere resistentie. Pogingen om verband te leggen tussen deze variatie en een eventueel optreden van verschillende fysio's van de schimmel faalden. Er werden intussen aanwijzingen verkregen, dat de mate van meeldauwaantasting in ieder geval mede beïnvloed wordt door
bemestingstoestand van de grond, e.d. Door onderlinge kruising van bovengenoemde
rassen werd materiaal verkregen, dat nagenoeg vrij van meeldauw was, doch hierin
kwamen echter ook regelmatig necroseverschijnselen voor.
Bij de meloen werd een begin gemaakt met het inkruisen van de eigenschap van
éénslachtige, vrouwelijke bloemen om gemakkelijker hybridezaad te kunnen produceren; voorts wordt resistentie tegen echte meeldauw ingekruist.
In het onderzoek over de mogelijkheden van selectie op vroege opbrengst bij de
tomaat, speciaal voor de vroege stookteelt, wordt aan verschillende componenten aandacht geschonken. De selectie op een snelle vruchtontwikkeling heeft reeds veelbelovende resultaten gegeven. De resultaten van de selectie op een goede bloemvorming en vruchtzetting tijdens de lichtarme maanden gaven de indruk, dat hiermee
tegelijk op een zwakke groei wordt geselecteerd. Een vergelijking tussen wel en niet
doseren van C 0 2 bij hetzelfde materiaal wees uit, dat hoewel met C 0 2 in totaal een
betere bloei verkregen werd, de nummers met de beste bloei bij „met" en „zonder
C 0 2 " dezelfde waren.
Het onderzoek over de smaakkwaliteit bracht aan het licht, dat de vroege stooktomaten over het algemeen een laag suikergehalte en een relatief hoog zuurgehalte
hebben en dat de smaak dikwijls te zuur of ook wel te flauw gevonden wordt. Zowel
bij de stookteelt als bij de koude teelt bleek het suikergehalte in de loop van het seizoen te stijgen, terwijl het zuurpercentage in het algemeen lager werd.
Proefnemingen met Amerikaans materiaal over de erfelijkheid van de resistentie
tegen tabaksmozaïekvirus toonden aan, dat de reacties van vatbare ouder, Fv F 2 en terugkruisingsgeneraties op inoculatie afhankelijk zijn van de gebruikte TMVstam, de temperatuur tijdens de toets, en mogelijk nog andere factoren. Het onderzoek over de erfelijkheid van de resistentie tegen kurkwortel wijst voorlopig in de
richting van een polygene overerving. De toetsingen op knol- en Verticilliumresisten69

tie bleken goed gecombineerd uitgevoerd te kunnen worden. Een onderzoek over de
erfelijkheid van de resistentie per Meloidogynesoort is in uitvoering. Resultaten van
een toets van ouders, Fj's en F2's met vijf verschillende aardappelfysio's van Phytophthora infestans wezen op een dominant resistentie-gen in de lijn WV 700 (Canada). De mate van dominantie is wisselend voor de verschillende fysio's. Getracht
wordt in Lycopersicum peruvianum de zelfincompatibiliteit te doorbreken door middel van mutagene behandeling van pollen in diverse stadia van ontwikkeling. Door
zelfbestuiving met dit pollen zijn uit ± 22.000 bestuivingen enkele honderden zaden
verkregen.
Het gebruikswaardeonderzoek toonde aan, dat de Ailsa Craigselecties worden verdrongen door de groene Cladosporiumresistente hybriderassen. Vooral voor de halfgroene hybriden neemt de belangstelling toe.
In een geslaagde soortkruising tussen andijvie en witlof is geselecteerd op traag
schietende, andijvie-achtige planten. Het lijkt niet onmogelijk het doel, een aanmerkelijk trager schietend andijvieras, te bereiken.
Bij de slaveredeling werd in reeds veredeld materiaal resistentie aangetroffen voor
een nieuwe fysio van het „wit" (Bremia lactucae Regel). Deze derde fysio zal in de
toekomst niet veel kwaad meer stichten. De vraag is echter of er nog meer fysio's
zullen verschijnen. Om hiertegen al gewapend te zijn, is gespeurd naar één resistentiefactor, die tegen alle bekende en mogelijk tegen nog onbekende fysio's bescherming geeft. Reeds is materiaal gevonden, dat in dit opzicht hoopvol is.
Het winnen van rassen met een geringe randgevoeligheid blijkt zeer wel mogelijk
te zijn. Dit geldt ook voor beter vervoerbare en houdbare rassen. Voor deze eigenschappen is bepaalde ijssla een uitstekende kruisingsouder, evenals voor onvatbaarheid tegen het „wit".
Het is bovendien gelukt om wit- en randresistentie met betere houdbaarheid te
combineren in lijnen voor de herfstteelt onder glas. Hiermede zijn, in samenwerking
met het bedrijfsleven, teelt-, afzet- en smaakproeven genomen in binnen- en buitenland. De resultaten waren zeer bemoedigend. Daar deze lijnen ook beter kroppen
dan de gebruikelijke en zij waarschijnlijk de hoge herfsttemperaturen in de kas beter
verdragen, lijkt er wel toekomst te zijn voor dergelijk materiaal.
Een ander slaprobleem is het zeer lage kropgewicht in de winter, gevolg van te
korte dagen met veelal zwak licht. Veredeld materiaal bleek tweemaal zo snel te
groeien als de gebruikelijke rassen, terwijl het droge stofgehalte gelijk was gebleven.
Deze planten kropten echter in het algemeen niet. Door op een goede kropvorm te
selecteren gaat een gedeelte van de voorsprong in groei weer verloren. Er blijft echter
voldoende extra groei over voor het behalen van praktische resultaten. Daarnaast
worden de planten fysiologisch onderzocht, met als doel het verkrijgen van nog weer
hogere kropgewichten.
Het selecteren in zonder dekgrond getrokken witlof is voortgezet. De trekresultaten met vroeger gemaakte selecties zijn interessant, al is deze trekmethode nog niet
rijp voor de praktijk.
De winterhardheid van het winterbloemkoolras Walcherse is voor de meestestreken
van Nederland nog niet voldoende. Kruisingen met winterharde Engelse rassen gaven
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Fj's, die na de winter 1965—1966 inderdaad beter tegen vorst bestand bleken te zijn
geweest dan Walcherse, maar de kwaliteit er van was nog inferieur.
Bij de praktijkproeven met de sluitkool Langedijker Bewaarwitte werden duidelijke verschillen tussen de selecties geconstateerd wat de gevoeligheid voor „grijs"
betreft. Bij spitskool waren dubbelkruisingen en vermeerderingen van Fj's iets minder vroeg en iets minder uniform en produktief dan enkelkruisingen. De verschillen
waren echter van dien aard, dat deze wijze van vermeerdering van spitskoolhybriden
voor de commerciële zaadproduktie soms verantwoord kan zijn.
Ten behoeve van de commerciële zaadproduktie van spruitkool vindt onderzoek
plaats over kwalitatief verantwoorde vermeerderingswijzen van enkelkruisingen. Dubbel- en driewegkruisingen bleken vaak wat minder uniform te zijn dan enkelkruisingen. Deze bezwaren kunnen opgevangen worden door nauw met elkaar verwante
lijnen te gebruiken ; bij vermeerdering van de enkelkruisingen treedt dan minder uitsplitsing op. Ideaal zijn isogene lijnen, die alleen voor de S-factoren verschillen.
Daar het gebruik van zelfincompatibele lijnen in de praktijk op vrij veel complicaties stuit, werden de mogelijkheden van het gebruik van manlijk steriele lijnen
diepergaand onderzocht. Nagegaan wordt of ook bij de in koolgewassen voorkomende manlijke steriliteit cytoplasmatische factoren in het spel zijn. Bij een in het fytotron uitgevoerde proef bleek, dat manlijk steriele planten bij lagere temperatuur soms
nog enig stuifmeel vormden. Dit kan van belang zijn voor de instandhouding van
manlijk steriele lijnen.
Aanwijzingen werden verkregen, dat het proces van de spruitvorming bij spruitkool sterk onder invloed staat van fytokininen.
Bij het uienveredelingsonderzoek werd een tiental Alliumsoorten gevonden, dat in
het zaailingstadium veel ongevoeliger voor Botrytis allii is dan uienzaailingen. Van
verscheidene soorten waren echter het afgeknipte blad en de volgroeide planten wel
gevoelig voor inoculatie met Botrytis allii. Er werden kruisingen gemaakt tussen ui
en Alliumsoorten, die in het zaailingstadium ongevoelig waren; er werd enig zaad
verkregen.
Geen aanwijzingen werden verkregen, dat milieufactoren fertiliteitsafwijkingen bij
hybridenouders veroorzaken. Ook is niet gebleken, dat de cytoplasmatische manlijke
steriliteitsfactor door inoculatie of enting is over te brengen. Injectie van bloemstengels met gibberelline wekte symptomen op, die veel leken op die van manlijke steriliteit. De zaadzetting werd door deze stof echter verminderd.
De in 1965 gemaakte kruisingen tussen manlijk steriele planten met uit Wolska
geselecteerde bestuiverplanten leverden materiaal, waarin tamelijk veel rood (anthocyaanvorming) voorkwam.
Uit de resultaten van het hybridenprogramma voor de wortel werd de indruk verkregen, dat het Amerikaanse manlijk steriele materiaal waarschijnlijk meer mogelijkheden biedt voor het vinden van kwalitatief goede A 2 's dan het Nederlandse manlijk steriele materiaal; dit behoeft echter nog een nadere bevestiging. De tot nu toe
beproefde Amerikaanse experimentele hybriden hebben door hun afwijkende type
voor Nederland meestal weinig gebruikswaarde. Wel hebben ze vaak een mooie kleur.
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Het kruisingsprogramma voor de appel, onder meer gericht op het verkrijgen van
schurft- en meeldauwresistentie en vroege, gekleurde rassen, vond voortgang. Enige
duizenden twee- tot driejarige zaailingen werden geklassificeerd op vatbaarheid voor
schurft en meeldauw, jeugdfasehabitus, groeikracht, bladgrootte, tijdstip van knopuitloop en op bladval. Deze waarnemingen, evenals die bij kers en peer, staan ten
dienste van de voorselectie o.a. met betrekking tot potentiële produktiviteit, bloei en
pluktijd van de zaailingen.
Bij het mutatieonderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Toepassing
van Atoomenergie in de Landbouw wordt verricht, werd enthout van drie rassen
bestraald en op onderstam veredeld; uit het materiaal van 1965 werd voorlopig één
vermoedelijk spurtype bij Golden Delicious geselecteerd.
Te Eist werd een proef opgezet, waarin nagegaan wordt in hoeverre er een verband
bestaat tussen de duur van de jeugdperiode van een zaailing en de duur van de onproduktieve periode van dezelfde (reeds bloeibare) zaailing, op onderstam veredeld.
In de proeven met zwakgroeiende onderstammen voor zoete kers is nog geen uitval
ten gevolge van onverenigbaarheid opgetreden. Zaailingpopulaties, ontstaan door vrije
bestuiving van resistente moederrassen, werden proefsgewijs met Pseudomonas syringae geïnfecteerd, door zeer jonge zaailingen onder hoge druk te bespuiten met een
bacteriesuspensie gemengd met carborundum. De uitval was hoog; de resistentie van
de overblijvende individuen kan over enkele jaren getoetst worden. Evenals bij peer
en appel, werd materiaal van verschillende zoete kersenrassen bestraald; tevens werd
materiaal van de onderstam F 12/1 behandeld, in de hoop hierbij een dwerg- of spurtype te verkrijgen.
Een kruisingsschema voor de peer, waarbij in acht achtereenvolgende jaren telkens
één uit een serie van acht rassen als moeder, en de andere zeven als vader fungeren,
werd met goed gevolg uitgevoerd. De te velde staande kruisingspopulaties 1964 werden geclassificeerd naar bladgrootte, bladval, stekeligheid, groeitype en groeikracht.
Te Eist werd een proef geplant, waarin wordt nagegaan of de jeugdperiode van zaailingen correleert met hun onproduktieve periode. Ook bij de peer werd met mutatieonderzoek begonnen, voornamelijk met het oog op het verkrijgen van spurtypen bij
een tweetal goede handelsrassen.
Enkele nieuwe aardbeirassen werden in een opbrengstproef op hun gebruikswaarde beoordeeld. Vigerla, een middentijds Duits ras, gaf een goede opbrengst met
vruchten van goede stevigheid, kleur en smaak, maar gemiddeld van te geringe grootte in vergelijking tot andere geteelde rassen met grote vruchten. Het Schotse ras
Templar gaf wel voldoende grote vruchten; of het echter een verbetering op het geteelde sortiment kan worden, zal door verdere beproeving moeten worden uitgemaakt.
Het vroege Engelse ras Merton Herald leek niet beproevenswaardig door zeer zwakke
groei, onvoldoende produktiviteit en vatbaarheid voor meeldauw. De eerste indruk
van het vroege Deense ras Zefyr was gunstig. Twee nieuwe IVT-selecties zijn, na een
zestal jaren op het IVT te zijn beoordeeld, opgenomen in landelijke rassenproeven.
Het veredelingswerk werd voortgezet met nieuwe kruisingen, de selectie van zaailingpopulaties en van één- en meerjarige klonen. Bij de toetsing van selecties op virus
werden sporadisch viruszieke planten gevonden.
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De selectie van remonterende klonen bood het vooruitzicht op verbetering van het
meest geteelde ras Revada. Een van de produktiefste selecties vormde helaas vrijwel
geen uitlopers, hetgeen een dergelijke selectie onder de huidige omstandigheden feitelijk onbruikbaar maakt voor de praktijk.
Voor de veredeling is het zeer wenselijk te beschikken over een betrouwbare
methode om gentieurs, zaailingen en selecties te kunnen toetsen op hun vatbaarheid
voor Verticillium. Een moeilijkheid hierbij is, dat de symptomen kunnen worden
vertroebeld door Botrytisaantasting van de bladstelen. In 1966 gelukte het door injectie duidelijke Verticilliumaantasting op te wekken, die steekproefsgewijs door herisolatie werd bevestigd. In het kader van het onderzoek naar de beste kruisingsouders
werd de waarde van een groot aantal géniteurs onderzocht.
Het onderzoek over een doeltreffender vegetatieve vermeerdering van de Amerikaanse blauwe bessenrassen is afgesloten. Het stekken van die rassen slaagt praktisch
volledig, indien het tijdstip van stekken van begin juli wordt vervroegd tot eind m e i /
begin juni. Het juiste tijdstip is het moment, kort na het einde van de bloei, waarop
de jonge voorjaarsuitloop aan de éénjarige waterloten in een korte rusttoestand komt.
Deze zijscheutjes vormen het beste stekmateriaal.
Hoewel in 1965 uit een consumentenonderzoek met Rondom een goed uiterlijk
een veel belangrijker koopmotief voor rode bessen bleek te zijn dan de smaak, kan
dit onderdeel bij de veredeling niet worden verwaarloosd. In 1965 en 1966 werden
rode bessenrassen beoordeeld op smaak en aroma. De resultaten van beide jaren
stemden vrij goed overeen. Het beste van smaak waren, in volgorde: Hoornse Rode,
Red Lake, Erstling aus Vierlanden, Maarses Prominent en Jonkheer van Tets; het
slechtst Rondom; ook Fay's Prolific, Palandts Sämling en Stanza (zaailing St. Anna-Parochie) werden minder gunstig beoordeeld. Het beste aroma hadden Hoornse
Rode, Erstling aus Vierlanden, Red Lake en Maarses Prominent (in 1966) ; het
slechtst Rondom, al was het verschil met de andere rassen in 1966 geringer dan in
1965. Opvallend is, dat de smaak van Fay's Prolific zo weinig gunstig bleek. Daar er
grote behoefte is aan een verbetering van het rode bessensortiment zal hieraan binnen
de mogelijkheden van het instituut aandacht worden gegeven. Belangrijk zijn onder
andere: produktiviteit, troslengte, besgrootte, stevigheid, sapkleur, smaak, aroma en
geringe vatbaarheid voor ziekten.
Begonnen werd met kiemproeven met zaad van klein fruit, daar een optimale kieming van essentieel belang is voor de veredeling. In een oriënterend onderzoek met
vrijbestoven zaad van kruisbes (Whinham's Industry), rode bes (Jonkheer van Tets)
en zwarte bes (Wellington XXX) kwam tot uiting, dat het bewaren van gedroogd
zaad bij kamertemperatuur tot half november een zeer ongunstig effect heeft op de
kieming, in het bijzonder bij rode bes en kruisbes. Direct in de zomer zaaien van gedroogd en ongedroogd zaad, al of niet gevolgd door acht weken warmte in de kas,
gaf na een natuurlijke stratificatie voor rode en zwarte bes 4 0 — 5 0 % kieming. Bij
kruisbes bleek alleen de behandeling met warmtestratificatie van het gedroogde zaad,
gevolgd door natuurlijke koudestratificatie, een redelijk kiemingspercentage (44%)
op te leveren.
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Bij een vergelijking van verschillende veredelingsmethoden voor de anemoon werd
de indruk verkregen, dat handkruisingen tussen geselecteerde planten veel betere
nakomelingschappen leveren dan vrije bestuivingen. Vegetatieve instandhouding en
vermeerdering van ouderplanten door knoldeling gelukten wederom.
De toetsing en de selectie van hybride anjers •—ontstaan uit kruisingen tussen
grootbloemige Amerikaanse en Franse anjers en enkele Chabaud- en Grenadinklonen, die weinig vatbaar zijn voor Phialophora cinerescens — werd op vrij grote
schaal voortgezet. De uitbreiding van het beschikbare materiaal maakte een strengere
selectie op kwaliteit en resistentie mogelijk. Ook populaties van kruisingen tussen
grootbloemige kasanjers zijn bij het onderzoek betrokken, omdat gebleken is dat ook
bij deze een sterke variatie in vatbaarheid bestaat.
Bestralingsproeven met bovengenoemde hybride anjers hebben een aantal kleurmutanten opgeleverd. Aangetoond werd, dat voor dit materiaal dezelfde techniek kan
worden toegepast als voor Sim-anjers.
Het onderzoek betreffende de zaadproduktie van tetraploïde freesia's is in een
meer praktisch stadium gekomen. Aan de kwekers is een aantal goede kruisingscombinaties bekend gemaakt; materiaal van enige goede géniteurs is uitgegeven.
Naast de ontwikkeling van dit hybridezaad, dat in de eerste plaats bestemd is voor
gebruik door de binnenlandse snijbloementelers, is ook de produktie van tetraploïd
zaad in afzonderlijke kleuren en op grotere schaal ten behoeve van de zaadexport,
ter hand genomen. Meer fundamenteel onderzoek, gericht op het vinden van optimale condities voor zaadproduktie, bracht wederom de sterke invloed van de kastemperatuur op het slagingspercentage van bestuivingen aan het licht.
Het kruisingswerk, gericht op gevuldbloemigheid, verliep naar wens. Een aantal
gevuldbloemige tetraploïde planten werd verkregen uit kruisingen van diploid X
tetraploïd. Door colchicinebehandelingen wordt getracht dit aantal nog te vergroten.
Wederom zijn verscheidene kruisingen gemaakt tussen verschillende herkomsten van
in het wild verzamelde Freesia réfracta, voor het verkrijgen van gegevens betreffende
de zelfincompatibiliteit van de freesia.
Voortgezette inoculatieproeven met gerèeraverwelkingsziekte hebben geleid tot een
verbetering in de toetsingsmogelijkheden, al zijn deze nog niet voldoende betrouwbaar.
Opnieuw werd een aantal kruisingen tussen voorname rassen van het handelssortiment van hyacinten gemaakt ter verkrijging van nieuwe rassen, die geschikt zijn
voor vroege forcering en die een goede bloemkleur en bloemvorm bezitten. Na het
zaaien van diverse botanische soorten werd een groot aantal bolletjes verkregen.
Zodra deze soorten tot bloei overgaan, zullen kruisingen met handelsrassen worden
gemaakt met het oog op verbreding van de bloemkleurvariatie van het sortiment.
Diverse rassen van het sortiment Hollandse irissen werden met Iris tingitana gekruist met het oog op verkrijging van rassen, die zoals het ras 'Wedgwood', praktisch het jaar rond tot bloei te brengen zijn.
Een aantal soorten, die mogelijk van belang kunnen zijn als potplanten, is door
introductie verkregen. Het betreft voornamelijk soorten van Hibiscus, Ixora, Pentas,
Clerodendron en Thunbergia.
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Wat de roos betreft werd een groot aantal kruisingen uitgevoerd voor het verkrijgen van een betere onderstam.
Een onderzoek over de overerving in de Edelcaninarozen, waarbij vele caninaselecties met diploïde, tetraploïde en hexaploïde species en ook onderling werden gekruist, leverde als resultaat een bevestiging op van het functioneren van de heterogametische voortplanting van de caninarozen.
Er werd een begin gemaakt met een veredelingsprogramma, specifiek gericht op
het verkrijgen van hoogwaardige kasroosvariëteiten. Uitgangsmateriaal voor een kruisingsprogramma is onder meer in de vorm van zeer oude theeroosvariëteiten reeds
verzameld.
Voor de resultaten, verkregen bij het op het Proefstation voor de Boomkwekerij
verrichte onderzoek met sierheesters, wordt verwezen naar het verslag van die instelling.
Het veredelingsonderzoek bij de tulp is voornamelijk gericht op het vinden van
mogelijkheden van selectie in een zeer jong jeugdstadium. Daartoe wordt nagegaan
welk verband er bestaat tussen het gedrag van tulpen vóór en na de bloei. Een vroege zaadkieming in 1965 resulteerde in het algemeen in een snellere spruitlengte-ontwikkeling op de zaailingbolletjes in 1966. Kleine klisters van enkele bekende rassen
vertoonden na preparatiebehandeling een spruitlengte-ontwikkeling, gelijkend op die
bij de bloeibare bollen van overeenkomstige rassen. Selectie naar kiemtijdstip of op
spruitlengte zou het mogelijk kunnen maken om reeds in een zeer vroeg stadium op
forceervermogen te selecteren. De verklistering van kleine bolletjes van bekende rassen gelijkt op die van grote bollen van de overeenkomstige rassen. Past men dit toe
op zaailingen, dan zou men deze op tweejarige leeftijd al op produktie kunnen beoordelen. Genoemde gegevens leveren selectiecriteria, die aan enkele grote zaaisels
op hun bruikbaarheid worden getoetst.
In samenwerking met de Afdeling Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool werd het onderzoek over de mogelijkheden van jeugdfaseverkorting voortgezet. Verlenging van de groeiperiode biedt niet voldoende bolproduktiewinst; onderzocht wordt of van korte groeicycli meer rendement per jaar mag worden verwacht.
Een honderdtal kruisingen werd uitgevoerd met het oog op het voorselectiewerk,
de overerving van eigenschappen, de combinatiegeschiktheid van diverse soorten en
het verkrijgen van tetraploïde tulpen.
De proeven over het kweken van tetraploïde tulpen door lachgasbehandeling van
het jonge embryo in de zaadknop leverden de eerste resultaten op. Bij 416 twee jaar
oude bolletjes, stammende uit de proeven van 1963, zijn chromosomen geteld, waarbij 11 tetraploïden gevonden zijn. Hiermee is aangetoond, dat de gekozen behandelingsmethode voor tulp geschikt is.
Het zoeken naar polyploïden in het tulpensortiment vindt voortgang. Van 72 onderzochte cultivars waren 66 diploid; 6 cultivars waren triploïd, nl. Golden Olga,
Axel Munthe, Hollands Glorie, Temple of Beauty, Hirondelle en Grand Tenue.
Bij de viool werd in 1963 een onderzoek opgezet, dat ten doel heeft bloemgrootte,
planttype en andere goede eigenschappen van de tetraploïde tuinviolen in een diploïde viool te kweken, waardoor de teelt van hybridezaad in de praktijk vergemak75

kelijkt kan worden. Als eerste stap hiertoe werden drie variëteiten Hollandse Reuzen
(2n = 52) gekruist met Viola tricolor (2n = 26). De Fj bestond uit planten, die
triploïd waren (2n = 39), los van type en redelijk grote bloemen. In volgende
generaties wordt geselecteerd op een laag chromosomenaantal en een goed type.
Het werk op het gebied van de taxonomie, de registratie en de morfologie betrof onder meer de bestudering van de botanische Phaseolussoorten. Voorts werden vele beschrijvingen gemaakt ten behoeve van de registratie van de appel. Documentatie betreffende peer, appel en pruim werd bijgehouden, resp. opgezet. Medewerking werd
verleend bij het opstellen van beschrijvingssystemen van verscheidene groentegewassen. Hierbij was het noodzakelijk om de wijze, waarop de morfologische terminologie
toegepast moet worden op tuinbouwgewassen, apart te bestuderen.
In het onderzoek over de mogelijkheden van embryocultuur is dank zij de ervaring
en de resultaten van experimenteel onderzoek in de voorafgaande jaren een methodiek
ontwikkeld die een zodanige doelmatigheid en flexibiliteit heeft, dat met behulp hiervan in de meeste gevallen aborterende embryo's met een redelijk rendement tot planten kunnen worden opgekweekt. Een voldoende hoog rendement is noodzakelijk, aangezien embryocultuur veelal als hulpmiddel wordt toegepast bij specieskruisingen,
kruisingen tussen hybriden of kruisingen tussen planten met afwijkende chromosoomgetallen. Gevallen dus, waar de zaadzetting minimaal is en waar honderden, vaak
zelfs duizenden bloemen kunstmatig bestoven moeten worden om enkele tientallen
onvolgroeide zaden te kunnen produceren.
In de cultuurseries werd een gunstig slagingspercentage van ongeveer 1 5 % bereikt. Niettemin moet worden vastgesteld, dat de thans gebruikte methode op twee
punten verbetering behoeft, ni. de zeer kleine, weinig ontwikkelde embryo's zijn nog
onvoldoende cultiveerbaar, terwijl de uitval bij de overgang van het cultuurmedium
naar het grondmengsel nog te groot is.
Een oriënterende proef werd opgezet met het doel waardevolle freesiaklonen met
behulp van meristeemcultuur virusvrij te maken. Een aantal freesiaplanten kon op
deze wijze uit geïsoleerde groeipunten worden opgekweekt. Of ze virusvrij zijn, moet
nog worden vastgesteld.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Het vrouwelijk bloeiende komkommerras Tosca blijkt onder groeibevorderende omstandigheden een goede vruchtkwaliteit te kunnen leveren.
Er worden enigszins dikbladige en donkergroene slarassen bij een herfstteelt beproefd, in verband met hiervoor bestaande belangstelling in Engeland.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Door bemiddeling van de Verenigde Kweekbedrijven werden aardappelzaailingen
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van het proefstation in Italië, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk en Joegoslavië
beproefd. Vooral PGV 57—106 maakte in verschillende landen een zeer goede indruk.
Op een veredelingsproefveld voor asperges leverden een aantal vrouwelijke, zowel
als een aantal manlijke planten zeer vruchtbare combinaties op.
Wederom is gebleken, dat Australische bloemkoolselecties niet in staat zijn Flora
Bianca te vervangen voor de herfstteelt.
Het oude slabonenras Dubbele Witte zonder draad is voor de verse markt in Nederland nog zeer gewild. Bij de verwerkende industrie neemt de belangstelling toe
voor fijne, ronde peulen, waarvan de fijnste sortering in hele toestand kan worden
verwerkt. De Dubbele Wittegroep leent zich hier niet voor. Prelude is een grensgeval
en dat ras is momenteel belangrijk voor de verwerkende industrie.
Bij spruitkool werd sterk de indruk verkregen, dat een aantal hybride rassen een
waardevolle aanvulling en zelfs een verbetering van het bestaande sortiment zal gaan
worden.
Een aantal spinazierassen bleek goed bruikbaar te zijn voor de winterteelt; er kan
zowel vóór als na de winter worden geoogst. Verschillende teeltaspecten vragen echter nog om een oplossing.
Proefstation voor de

Boomkwekerij

Het veredelingsonderzoek vond zijn bekroning op de tentoonstelling Flora Nova,
waar 12 nieuwe aanwinsten een onderscheiding ontvingen, terwijl de gehele inzending van het proefstation een grote ereprijs ontving.
Enkele mutaties na bestraling vertoonden de Japanse azalea 'Vuyk's Scarlet' en
Potentilla 'Tangerine'.
Het sortimentswerk, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, werd krachtig voortgezet. Nieuwe sortimenten zijn opgeplant van
Japanse azalea, Rhododendron forrestii repens hybriden, erica, calluna en astilbe,
terwijl het hibiscus-sortiment werd vernieuwd. Ten behoeve van het kruisingswerk
is begonnen met het opbouwen van een collectie botanische soorten clematis.
Het praktisch herbarium, een waardevol hulpmiddel bij de sortimentsvoorlichting,
werd aangevuld en uitgebreid met Rhododendron species.

Proefstation voor de Bloemisterij
Bij gerbera werd een selectie uitgevoerd op een aantal gewenste eigenschappen; deze
planten werden vegetatief vermeerderd en zullen als kruisingsouders worden gebruikt. Anjerplanten, afkomstig van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen en verkregen na kruising met Phialophora-resistente typen, werden getoetst
op kwaliteit en mate van resistentie tegen genoemde vaatziekten.
Sortimentsonderzoek werd verricht bij anjer, roos, dahlia, chrysant en cyclamen
en voorts bij zaaibegonia, hibiscus en Euphorbia pulcherrima (Poinsettia).
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Afdeling Tuinbouwplantenteelt

van de

Landbouwhogeschool

Het chimaere karakter van tomatenplanten uit zaad, behandeld met een mutageen
agens, werd bestuderd aan de M 2 -planten, die uit zaad gewonnen waren aan scheuten uit de oksels van de opeenvolgende bladeren van de Mv Inderdaad bleken de
Mj-planten altijd chimaeren te zijn. Er vindt echter een ontmenging van de verschillende weefsels plaats, zodat boven de eerste tros het chimaere karakter goeddeels
is verdwenen. Behalve genmutaties kwamen ook plastidenmutaties in grote getale
voor. Tussen de mutanten werd er één gevonden, waarbij de schil van de rijpe vrucht
zeer gemakkelijk loslaat.
Bij erwten leverde ethylmethaansulfonaat (EMS) meer mutaties op dan gammastralen of neutronen. Ook had EMS een duidelijk mutageen na-effect. Het kenmerk
„draadloze peul" bleek sterk modificeerbaar te zijn; bovendien rees sterke twijfel
aan het monogene karakter er van.
Om de invloed van het klimaat op de jeugdfase van appels te bestuderen werden
in 1963 twee zaaisel appels verdeeld over 10 proeftuinen van Noord-Noorwegen tot
Israël. In 1966 bloeide te Bologna reeds 5 0 % van de planten uit één dezer zaaisels;
te Wageningen nog maar 4 % . Tot nu toe hadden bespuitingen met alar (B 9) geen
effect op de jeugdfase.
Bij cyclamen zijn thans alle bestaande bloemkleuren en -typen in diploïde vorm
verkregen. Dit sortiment is overgedragen aan het Proefstation voor de Bloemisterij.
Verwerking van de gegevens over een F 2 bevestigde, dat het „fimbriata"-kenmerk
(gefranjerde kroonslippen) monofactorieel dominant is.
De begoniacollectie werd uitgebreid tot 165 soorten, waarvan enkele waarde voor
de praktijk bleken te hebben. Er werd een methode ontwikkeld om „Gloire de Lorraine"-begonia's van het triploïde 'Concurrent'-type uit zaad te vermeerderen. Ten
opzichte van de gebruikelijke vermeerdering door bladstek gaat dit sneller en het
eist veel minder moederplanten. Van 600 soortkruisingen bieden een drietal praktisch perspectief. Van 42 soorten werden de chromosomen geteld; de aantallen variëren zonder veel regelmaat tussen 20 en ca. 156.
Bij delphinium kon de rode bloemkleur verder worden verdiept en kon de habitus
worden verbeterd. Er werden vorderingen gemaakt bij de veredeling op meeldauwresistentie en geur door inkruising van Delphinium leroyi en D. wellbyi.

Afdeling Erfelijkheidsleer

van de

Landbouwhogeschool

In het cytogenetisch onderzoek van rogge werden chromosoomparings- en overkruisingspatronen verder bestudeerd, waarbij een aantal cytologische afwijkingen van
ongewone aard werd geïsoleerd. Bij het nagaan van de mogelijkheid van allopolyploïdisatie van autopolyploïden met behulp van geïnduceerde preferentiële paring
werd reeds een zeker verband vastgesteld tussen het chromosoomparingspatroon en
de mate van door translocaties geïnduceerde preferentiële paring.
Een analyse van het karyotype van de tomaat toonde aan, dat de typische diffe78

rentiatie van de pachyteen-bivalenten in centraal „chromatisch gedeelte" (aan weerszijden van het centromeer) en terminaal „achromatisch gedeelte" van iedere arm
ook in de veel kortere chromosomen van de somatische metafase wordt aangetroffen.
De pachyteen-bivalenten 1—12 kunnen nu met de somatische chromosomen 1—12
geheel gehomologiseerd worden.
Wat het mutatieonderzoek bij de tomaat betreft is een analyse van de chimaere
structuur van Mj-planten (na EMS-zaadbehandeling) uitgevoerd door middel van
M 2 -nakomeIingen van de plant zelf èn van de gestekte en opgekweekte okselspruiten van alle bladeren, kiemlobben incluis, beneden tros 2. Gevonden werd, dat de
mate van differentiatie in de groeitop van het behandelde zaad sterk bepalend is
voor de verdeling van de mutaties over de plant. Verder bleken planten een hoger
aantal mutanten te leveren naarmate het aantal bladeren, beneden de tweede tros,
hoger is. In het algemeen gold, dat van beneden naar boven het percentage mutanten en de fertiliteit gelijk blijven.
Aan de toetsplant Arabidopsis thaliana werden bij onderzoek over de aard van
door EMS geïnduceerde steriliteit en over verschillende categorieën van embryonale
letaliteit pogingen ondernomen om manlijk steriele lijnen te verkrijgen. De genetische
analyse van verschillen in vegetatieve ontwikkeling en bloeitijd (natuurlijke en mutageen geïnduceerde), mede in verband met heterosisverschijnselen en vernalisatiereacties, werd uitgebreid.
In het kader van het biochemisch-genetisch onderzoek van Arabidopsis werd de
bestudering van recombinatie tussen allele pyrimidineless mutanten en van complementatie van thiamineless mutanten voortgezet. Door mutagene behandeling van
pyrimidineless mutanten werden in een aantal gevallen lijnen verkregen welke wildof semiwildtype-groei vertonen (terugmutanten). De aard van deze mutanten wordt
nader onderzocht.
Bij het onderzoek van de bladvlekkenziekte van de boon werd een aantal waardplanten met verschillende vatbaarheidsspectra onderling gekruist. Van de schimmel
is met behulp van V-bestraling een aantal biochemische mutanten verkregen, die
gebruikt worden om, via heterokaryose, diploïde stammen samen te stellen.
Het overige genetisch onderzoek bij boon is vooral geconcentreerd op de complexe C-locus (of: groep van zeer nauw gekoppelde loei) met zijn velerlei beïnvloeding van plant-, bloem-, peul- en zaadhuidkleur en zaadhuidtekening (effen, gemarmerd, gestreept, enz.) en op de nog onvoldoend begrepen recombinatieverschijnselen
binnen dit complex.

Afdeling Plantensystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

De werkzaamheden ten behoeve van het in Nederland gekweekte handelssortiment
van vasteplanten betroffen onder meer de controle van de benaming van vele soorten
en cultuurvormen. Speciale aandacht hadden de geslachten Campanula, Paeonia,
Sedum en Tradescantia, de siergrassen en de planten, die onder de onjuiste naam
Cimicifuga ramosa in de handel zijn. Het taxonomisch en tuinbouwkundig onder79

zoek van de sortimenten Aubrieta, Japanse anemonen en Hypericum vond voortgang. Met het onderzoek van Lavandula, in samenwerking met de Royal Horticultural Society in Engeland, werd begonnen. Het sortiment Japanse anemonen werd
voor de eerste maal gekeurd.
Voorts werden de in de Botanische Tuinen en in het Herbarium aanwezige collecties van de geslachten Lonicera en Viburnum, alsmede diverse vaste planten, varens
en eenjarige planten gedetermineerd. Speciale aandacht werd gegeven aan de Umbelliferae. Een revisie van het Cornussortiment werd afgesloten. Begonnen werd met de
bestudering van de Araliaceae.
In het kader van het onderzoek van de flora en de vegetatie van tropisch Afrika
werden verschillende taxa bestudeerd. Voortgezet werd de revisie van de geslachten
Cryptocoryne en Trichilla, alsmede die van de families Loganiaceae en Resedaceae.
Begonnen werd met het onderzoek van de geslachten Dichapetalum, Cadia en Erica
arborea, wat het laatste betreft speciaal het voorkomen in Ethiopië. Herbariumcollecties, verzameld op de Canarische Eilanden, in Ethiopië en in Ivoorkust werden
gedetermineerd. Ook werden grote herbariumcollecties bijeengebracht in verschillende Afrikaanse landen en in Zuid-Amerika, voornamelijk in Venezuela.
Het enkele jaren geleden begonnen vegetatiekundig onderzoek over het voorkomen en de samenstelling van het Quercion roboripetraeae in zuidelijk Nederland nadert zijn voltooiing. Begonnen werd met een veldnamenonderzoek van loofbospercelen in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Bij de typeninventarisatie van hakhout in Nederland, die geschiedt in samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud, werd speciale aandacht
gegeven aan hakhoutpercelen in het binnenduingebied, Het Gooi, op de Utrechtse
heuvelrug, in Gelderland en in Zuid-Limburg. In Meijendel werd het successieonderzoek in het plassengebied voortgezet, terwijl in dit duingebied tevens werd begonnen met een onderzoek over de invloed van de recreatie op de begroeiing.
Het gecombineerde botanisch en milieu-onderzoek, dat aan het Biologisch Station
te Wijster wordt verricht, had weer voornamelijk betrekking op jeneverbesstruwelen
in het Drents district en in aangrenzend Duitsland. In aansluiting er op werd een
mycosociologische inventarisatie van Deense jeneverbesstruwelen uitgevoerd. Vele
nieuwe floristische vondsten werden gedaan. Het zoölogisch onderzoek betrof factoren, die de habitatbinding bij loopkevers bepalen, in het bijzonder de betekenis van
de heterogeniteit van de habitat en de verschillende voortplantingsgroepen, die in de
populatie optreden (risico-verdeling).
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P L A N T E N Z I E K T E N - EN

ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Het mycologisch-bacteriologisch onderzoek was in de eerste plaats gericht op voetrot
in tomaten onder glas, een aantasting die veroorzaakt wordt door twee soorten
Phytophthora. Deze nieuwe ziekte doet ernstige schade.
Voorts ging de aandacht naar aantasting door Botrytis cinerea. In een aantal
proeven bij kwekers genomen, werd de gunstige werking van een zwaardere stikstofbemesting tegen deze Botrytis onder praktijkomstandigheden bevestigd. Daarentegen had doorsnijden van de bladsteel op enige afstand van de stengel, in plaats
van plukken van het blad op de gebruikelijke wijze, bij oude planten niet hetzelfde
gunstige effect als bij jonge planten, omdat bij oude planten de bladsteelrest niet
afvalt.
Het onderzoek over de pathogeniteit van Fusarium-isolaties uit aspergeplanten
met voetziekte toonde aan, dat een groot aantal van de isolaties pathogeen is en
behoort tot de soort F. oxysporum f. asparagi. Dit wijst er op, dat de afwijking niet
alleen door bodemomstandigheden wordt veroorzaakt.
Bij clematis werd de pathogeniteit van de schimmels Ascochyta clematidina
Thiimen en Coniothyrium fuckelii Sacc. en Coniothyrium clematidis-rectae Petr.
vergeleken. Ook dit jaar was C. fuckelii slechts zwak parasitair, terwijl C. clematidisrectae sterker pathogeen was dan A. clematidina Thiimen. Grondontsmetting met
Aabolan verminderde het percentage zieke planten aanzienlijk.
Methylbromide bleek een bijzonder werkzaam grondontsmettingsmiddel tegen aantasting van anjers door Phialophora cinerescens te zijn. De grote gevoeligheid van
het gewas voor de zeer giftige, in de bodem achterblijvende sporen broom, houdt
voorlopig de toepassing in de praktijk tegen.
In verwelkte Amerikaanse anjerplanten werd de vaatparasiet Fusarium redolens
Wr. f. dianthi Gerlach aangetroffen. Deze schimmel schijnt even pathogeen te zijn
als de meer bekende F. oxysporum Shcl. f. dianthi (Prill &Delaer) Snyder &Hansen.
Het voorschrift voor de chemische ontsmetting van potgrond voor cyclamen werd
gewijzigd, waardoor thans niet alleen Nectria radicicola Gerlach & Nilsson, maar
ook Thielaviopsis basicola (Berk & Br.) Ferraris goed kan worden bestreden. Ook
tegen deze bodemschimmels is methylbromide bijzonder werkzaam. Dit middel
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bleek voor cyclamen niet fytotoxisch te zijn, zodat het naar rato van 320 g per m 3
het stomen kan vervangen.
De voor freesia pathogène vorm van Fusarium oxysporum Schl. blijft in de grond
over en bedreigt daardoor de volgende teelt. Om een gezonde nateelt te verkrijgen
uit een aangetast gewas dient men de niet-aangetaste knollen uit te zoeken en te
vermeerderen.
Op gerbera zijn infectieproeven verricht met vier, uit zieke planten geïsoleerde
schimmels, te weten: Phytophthora cryptogea Pethybr., Fusarium oxysporum Schl.,
F. avenaceum (Fr.) Sacc. en Verticillium albo-atrum; de Fusariumsoorten gaven
echter geen verwelking. Bij hogere temperaturen was de verwelking ten gevolge
van P. cryptogea minder ernstig dan bij lagere.
Het onderzoek over de vatbaarheid voor Phytophthora infestans van aardappelbladeren van verschillende leeftijd en met verschillende positie aan de stengel is
voortgezet met op het veld gegroeide planten van verschillende rassen. De resultaten
van 1965 werden bevestigd. De resistentie was midden juni het grootst, daarna nam
de vatbaarheid weer toe. Bij inoculatie op een bepaalde datum was deze vatbaarheid groter naarmate het blad lager aan de stengel zat. Bladeren op een bepaalde
hoogte aan de stengel worden vatbaarder als ze later geïnoculeerd worden. De
veranderingen in resistentie verlopen niet volkomen regelmatig. Daar de toetsing in
het laboratorium plaats vond, wordt de verklaring hiervan gezocht in weersomstandigheden vóór het afknippen van het te toetsen blad. Aan de biochemische
afdeling is bladmateriaal van de desbetreffende planten verstrekt voor onderzoek
naar een mogelijke correlatie tussen chemische samenstelling en vatbaarheid. Het
tot nu toe zeer resistente ras ,Multa' is in de herfst van 1966 onverklaarbaar hevig
aangetast.
De invloed van de vorm, waarin stikstof wordt toegediend aan aardappelplanten,
op de aantasting van de spruiten door Rhizoctonia solani is in kleine vakkenproeven
in de volle grond onderzocht. De verschillen in aantasting worden waarschijnlijk,
behalve door de invloed van de meststof op de parasiet, in belangrijke mate veroorzaakt door een effect van de bemesting op de gehele mycoflora. Verschillen in
gedrag van R. solani in een aantal grondmonsters bleken te correleren met verschillen in samenstelling van de mycoflora. Deze verschillen verdwenen grotendeels,
nadat de grondmonsters in de kas gedurende enige maanden een gelijke behandeling
hadden ondergaan.
Kunstmatige beregening van aardappelen gedurende de periode van knolzetting
had een zeer goed effect tegen aardappelschurft in de proeven met droog weer
in de kritieke periode. Serologisch onderzoek kan het herkennen van pathogène
isolaties van aardappelschurft aanzienlijk vergemakkelijken, als met de daartoe geschikte isolaties een antiserum wordt bereid. De geschikte isolaties moeten langs
experimentele weg worden gevonden.
Aangezien ook in 1965 weinig koprot in uien voorkwam, hebben de veldproeven
met vroege chemische bestrijding, die in het voorjaar 1966 gecontroleerd werden,
wederom geen resultaat opgeleverd.
Nieuw voor Nederland was de aantasting van ui door Alternaria porri. Een nog
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nooit bij ui waargenomen infectie, veroorzaakt door Phytophthora porri Foister,
trad in een praktijkaanplant zo hevig op, dat van een nieuwe ziekte kan worden
gesproken.
De zeer slechte oogsten, die in 1965 bij de teelt van doperwten in de provincie
Groningen zijn verkregen, werden in verband gebracht met het uitzonderlijk natte
weer. Om na te gaan in hoeverre wateroverlast alléén een erwtengewas doet mislukken, werden op verschillende wijze gesteriliseerde en niet-gesteriliseerde monsters
grond beplant met erwten en uitzonderlijk nat gehouden door een hoge „grondwaterstand", gecombineerd met overvloedig gieten. Het bleek, dat grondmonsters
van gezonde velden ook bij wateroverlast een goed gewas gaven en die van zieke
percelen na sterilisatie eveneens, onafhankelijk van de wijze van ontsmetten. Daarentegen mislukte het gewas op niet-gesteriliseerde grondmonsters van laatstgenoemde
percelen. Analyse van grondmonsters van „zieke" en „gezonde" velden toonde aan,
dat eerstgenoemde veel minder actinomyceten en soms ook minder schimmels bevatten dan de laatste. Na partiële sterilisatie komt de populatie aan actinomyceten
van de zieke gronden op een peil, dat vergelijkbaar is met dat van de gezonde
gronden.
Uit de vaten van zaadbieten met vaatziekte werd steeds Verticillium dahliae
Klebahn geïsoleerd; slechts éénmaal werd een Cephalosporium sp. verkregen. Het is
niet uitgesloten, dat deze eveneens pathogeen is. Infectie met de in de bodem veelvuldig voorkomende V. nigrescens veroorzaakte slechts zelden en dan nog zeer onduidelijk symptomen van verwelking. Na tweejarige luzerne als voorvrucht komen
minder planten met Verticilliumaantasting voor dan na graan.
Bespuiting met zineb om de tien dagen ter bestrijding van de valse meeldauw in
zaadbieten, had weinig effect. Gevonden werd, dat de ziekte in de volgende zomer
lang niet in alle planten, die in de herfst symptomen vertonen, weer optreedt.
Daarom werd getracht vast te stellen hoeveel procent zichtbaar zieke planten in een
partij stekbieten in de praktijk mag voorkomen.
Een voor Nederland nieuwe en zeer gevaarlijke ziekte, de zgn. „fireblight" van
peer veroorzaakt door Erwinia amylovora (Burr.) Winsl., werd bij inzendingen
van zieke peretakken herkend. De ziekte is inmiddels ook gevonden in meidoorn.
Als nieuwe methode voor de diagnostiek van bacteriën wordt de bruikbaarheid
nagegaan van het chromatografisch scheiden en vervolgens spectrofotometrisch classificeren van door de bacteriën geproduceerde chemische verbindingen.
Bij het onderzoek over methoden om preparaten van Bacillus thuringiensis te
karakteriseren op basis van het eetgedrag van rupsen van Pieris brassicae is gebleken,
dat bij het grafisch uitzetten van de voedselconsumptie of van de hoeveelheid van
het preparaat, die door de dieren was opgenomen, tegen de aangeboden concentratie
per voedselhoeveelheid, de diverse preparaten lijnen van verschillende vorm ople-

Bij het entomologisch onderzoek werd voortgegaan met de proeven, die een inzicht
moeten geven in de invloed van de fysiologische toestand van de voedselplant op
de ontwikkelingsmogelijkheden van daarop levende mijten. Gevonden werd dat de
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dieren zich op planten, die op een voedingsoplossing met een hoog Mg-gehalte
groeiden, langzamer ontwikkelden en ook, dat zij minder eieren legden. Er bestond
geen correlatie met de verschillen in totaal N-gehalte van de bladeren. Op dit Ngehalte was een duidelijke seizoeninvloed merkbaar. Het kweken van kasspintmijt
van ei tot volwassen dier op een kunstmatige voedingsbodem levert nog moeilijkheden op. In kweekproeven met wilg op diverse voedingsoplossingen, in verband met
de groei van bladluis Tuberolachnus salignus, bleek dat de verschillen in het totale
stikstofgehalte van de bladeren slechts in geringe mate verband hielden met de verschillen in N-gehalte van de voedingsoplossingen. De mogelijkheid om met behulp
van dunne-laagchromatografie aminozuren in het floëemsap van de wilgen te analyseren werd onderzocht. Enkele aminozuren zijn reeds geïdentificeerd. Dit jaar is ook
een proefserie met aardappel en Myzus persicae ingezet.
Het onderzoek over de relatie tussen de appelgrasluis en zijn natuurlijke vijanden
toonde aan, dat het verloop van het parasiteringspercentage ook bij deze bladluis
bepaald wordt door de populatiedicht heid van de luis en niet omgekeerd.
Het onderzoek over de mogelijkheden van een geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen in drie proefboomgaarden vond regelmatig voortgang. Het effect
van de toepassing van verschillende bestrijdingsschema's op de populatiebewegingen
van nuttige en schadelijke organismen werd uitvoerig bestudeerd. In het proefperceel Thedinghsweert kwamen tussen de objecten (normaal, geïntegreerd en biologischdynamisch schema) interessante verschillen voor, wat het optreden van de verschillende plagen betreft.
Van een aantal tegen de fruitspintmijt getoetste nieuwe middelen kreeg het minerale oliepreparaat oliocin speciale aandacht, daar het een goede dodende werking
heeft en niet giftig is voor de roofmijten.
Resistentie van de fruitspintmijt tegen het middel tetrasul werd vastgesteld. Enige
fungiciden, acariciden en insekticiden werden getoetst op hun werking tegen roofmijten, een aantal insekticiden en acariciden op hun werking tegen roofwantsen.
Ook werd de invloed van enkele middelen op de gehele fauna van de appelboom
volgens een bepaalde methode bestudeerd. Bij het onderzoek over de oecologische
betekenis van roofmijten in de boomgaard kwam tot uiting, dat zij onder bepaalde
omstandigheden de uitbreiding van de fruitspintmijtpopulatie kunnen verhinderen.
In verband met de betekenis van de roofwantsen in de boomgaard werd aandacht
besteed aan de prooidierreeks, de voedselvoorkeur en de opgenomen hoeveelheid
voedsel.
Ter bestrijding van bladrollerrupsen in boomgaarden werd een nieuw Bacillus
thuringiensis-preparaat in verschillende concentraties toegepast, met bevredigende
resultaten. Met het Adoxophyeskernpolyedervirus, dat in aanzienlijke hoeveelheid
werd verkregen met behulp van een massale kweek van de rupsen van de vruchtbladroller op een halfsynthetisch dieet, werden laboratorium- en veldproeven verricht met redelijk goede resultaten. Dezelfde methode maakte het mogelijk om de
werking van 24 chemische bestrijdingsmiddelen tegen bovengenoemde rupsen te
onderzoeken. Enkele van deze waren ook vanwege hun geringe giftigheid voor
warmbloedigen veelbelovend.
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Het vrijlaten van eiparasieten van bladrollers bij bepaalde proefbomen leidde tot
een geringe, doch constante vermindering van de aantasting der vruchten. Enige
bestrijdingsmiddelen werden getoetst op giftigheid voor deze parasiet.
Op witlof blijkt in ons land de mineervlieg Napomyza kichorii Spencer voor te
komen, op peen en kamille resp. N. carotae Spencer en N. lateralis Fall. Uit N.
cichorii en N. carotae werden een aantal hymenoptere parasieten opgekweekt. Pogingen om de aantasting te verminderen door inkorten of verwijderen van de bladeren hadden evenals in 1965 een negatief resultaat. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het te lang bewaren van de planten na het rooien.
Voor het fenologisch onderzoek van de wortelvlieg bleken de gele lokbak, evenals
de houten opvangbak goed bruikbaar te zijn. Alle uit de gevangen vliegen opgekweekte parasieten behoorden tot de soort Chorebus (= Dacnusa) gracilis Nées.
Het voorkomen van slawortelluis op inheemse vormen van Populus nigra bewees,
dat voor Nederland een verbod van de teelt van deze populiersoort geen betekenis
heeft als bestrijdingsmaatregel tegen deze luis. De vliegensoort Thaumatomyia notata
Mg. werd in grote aantallen als roofvijand van de luizen op andijvie aangetroffen.
De vluchtperioden van de uienvlieg werden aan veld- en depotwaarnemingen bestudeerd. Behalve de uienvlieg, werden de bonenvlieg en twee zweefvliegsoorten uit
aangeplant materiaal opgekweekt. Het bestrijdingsmiddel dimetilan (een carbamaat)
leverde in veldproeven wisselende resultaten op.
Het onderzoek over de mogelijkheden voor de bestijding van de uienvlieg met
behulp van de steriele-mannetjestechniek betrof de optimale stralingsdosis en de
gunstigste leeftijd van de te bestralen poppen, om steriele vliegen te verkrijgen.
In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden waarnemingen
verricht over de vluchtperiode van de tarwestengelgalmug. Door grondmonsteronderzoek werd het tijdstip van de verpopping bepaald. De eiafzetting en de aantasting
waren dit jaar op zomergraan over het algemeen minder dan op wintergraan.
Droogte en strenge vorst bleken geen opvallende sterfte onder de larven te veroorzaken. Een groot aantal tarwerassen en een aantal haver- en gerstrassen werd
op hun vatbaarheid voor de aantasting getoetst; aan elf daarvan worden de waarnemingen voortgezet. Van de andere plagen van granen trad de gele tarwegalmug
plaatselijk in grote aantallen op; de Hessische mug kwam talrijker voor dan in de
voorgaande jaren en de oranje tarwegalmug veroorzaakte de laatste jaren in het
Duitse grensgebied op rogge nog al wat schade.
Inzake het onderzoek naar de economische betekenis van de in granen levende
tripsen werd met medewerking van vijftien landbouwconsulentschappen nagegaan
welke graantripsen in Nederland in haver voorkomen. De gele vangbakken toonden
de aanwezigheid van de erwtengalmug onder de weersomstandigheden van 1966
tijdig aan; voorts bleek dat dit jaar gespoten moest worden zodra het gewas het
kritieke (infecteerbare) stadium had bereikt.
De wilgentopgalmug berokkende op vele boomkwekerijen en in windsingels schade
aan Salix alba. De middelen thiodan en folidol gaven goede, hoewel nog niet geheel
bevredigende resultaten bij de bestrijding. Aan de hand van fenologische waarnemingen over de galmug Rhabdophaga heterobia in de griendcultuur werd in oriën85

terende bestrijdingsproeven gespoten of geneveld met een mengsel van folidol en
thiodan. Het resultaat was in beide gevallen even goed.
Bij het virologisch onderzoek werden onder meer aanwijzingen gevonden, dat heksenbezem en kleinvruchtigheid bij appel niet door hetzelfde virus worden veroorzaakt, hoewel er bepaalde punten van overeenstemming bestaan tussen deze beide
ziekten. Uitwendige symptomen van kleinvruchtigheid waren in de afgelopen zomer
en herfst minder duidelijk dan in voorafgaande jaren. De vruchten van zieke bomen
bleken echter onafhankelijk van de grootte meer geaborteerde zaden te bevatten dan
vruchten van gezonde bomen. Mogelijk is deze afwijking van waarde voor het stellen
van een betrouwbare diagnose.
In premunitieproeven op Celosia plumosa en Chenopodium quinoa kon geen verwantschap aangetoond worden tussen de drie met sap overdraagbare appelvirussen,
het chlorotisch bladvlekkenvirus, het E 36 virus en het als GE 36 aangeduide virus.
Ten einde een goede houtige indicator voor het ruwschilligheidsvirus te vinden
werden entproeven ingezet met een 17-tal sierappels, die vrucht dragen op de éénjarige scheuten.
Toetsingen van met warmte behandeld materiaal van vijf van de meest gebruikte
onderstammen toonden aan, dat een gedeelte vrij is van alle tot nu toe van appel
en peer bekende virussen. Hetzelfde geldt voor enkele rassen van appel en peer.
In verband met de toenemende belangstelling voor het toetsen van chrysanten
op het voorkomen van virus, werd de serologische toetsing op B-virus en „tomato
aspermy" virus vereenvoudigd. De betrouwbaarheid van de nieuwe methodieken
dient nog te worden bepaald.
In een veldproef werd het effect van reflecterend aluminium op gevleugelde
bladluizen en op de verspreiding van bovengenoemde chrysantenvirussen onderzocht.
De resultaten zullen blijken uit de nog lopende toetsing van de proefplanten op virus.
Een uit afstervende erwten geïsoleerd virus en een uit Wisteria afkomstig virus
bleken verwantschap te vertonen met het scherpmozaïekvirus van boon. Er werd
een begin gemaakt met de identificatie van de virussen, die eventueel verantwoordelijk zijn voor ziekteverschijnselen in kasrozen.
Uit een tomatenplant met strepenziekte werd een stam van tabaksmozaïekvirus
geïsoleerd, die zich van alle andere stammen onderscheidt door vorming van lokale
necroses op Nicotiana tabacum 'Samsun nn', doch dit gebeurt uitsluitend in de
maanden oktober tot en met maart; de zuivering levert nog moeilijkheden. Kiemplantbesmetting bleek de opbrengstverliezen door TMV te kunnen verminderen.
Het tijdstip waarop in een aardappelgewas ouderdomsresistentie tegen YN-virus
optreedt, bleek onafhankelijk te zijn van de voorbehandeling van het pootgoed.
Planten van in de herfst bij lage stikstofbemesting geteeld pootgoed vertoonden
zwaardere besmetting met X-virus dan planten van pootgoed met een andere voorgeschiedenis.
Om na te gaan in hoeverre knollen van tweestengelige aardappelplanten met
virus worden besmet als slechts het blad van één der stengels wordt besmet, werd
zowel met X- als met YN-virus een proef uitgevoerd. De knollen van niet-geïnocu86

leerde stengels werden zelden besmet met X-virus. Wel was er transport van Y N -virus
van de ene naar de andere stengel mogelijk; gemakkelijker echter gaat het transport
van blad naar knol in een éénstengelige plant. In een aardappelplant zonder top worden zowel het X- als het Y N -virus sneller van het geïnoculeerde blad naar de knol
getransporteerd dan in een niet-getopte plant. Tevens bleek, dat het effect groter
is naarmate de verwijderde top langer is.
Zowel bij kamertemperatuur als bij —20°C verliest het A-virus in uitgeperst
aardappelsap zijn infectievermogen snel.
Het zoeken naar toetsplanten voor het S.-virus werd voortgezet. Twee Chenopodiumsoorten vertoonden drie tot vier weken na inoculatie chlorotische vlekken op het
geïnoculeerde blad; dit is te lang voor praktische toepassing. Na chromatografische
zuivering van X-virus uit tabaksblad (White burley) werd een antiserum bereid.
Hiermee werd de door Scott et al. beschreven bentoniettoets op zijn toepassingsmogelijkheden onderzocht. Deze toets gaf echter geen betrouwbaarder resultaat dan
de gebruikelijke precipitatiemethode.
Met behulp van meristeemcultuur werden uit tien door de NAK aangewezen
selecties van 'Eersteling' X- en S-virusvrije en uit 'Allerfrüheste Gelbe' A-virusvrije
planten verkregen. Meristeemcultuur van het aardbeiras 'Vola' heeft dertig planten
opgeleverd, die nog op gezondheid getoetst moeten worden.
Van de nematode Longidorus elongatus blijken populaties voor te komen met verschillend vermogen tot overdracht van tomato black ringvirus. Dit was ten aanzien
van het Arabis-mozaïekvirus bij populaties van Xiphinema diversicaudatum niet het
geval.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van de afstervingsziekte van
champignons. Uit ziek materiaal konden op virus gelijkende deeltjes worden geïsoleerd. Infectieproeven moeten uitmaken of zij ziekteverwekkend zijn.
Pogingen tot zuivering van chlorotisch bladvlekkenvirus van appel uit blad van
geïnfecteerde Chenopodium amaranticolor leerden, dat dit virus het best houdbaar
is bij de ongewoon hoge zuurgraad, pH 9.
Bij het nematologische werk werd de invloed, die beschadiging van een plant
door aaltjes op de vermeerdering van deze aaltjes heeft, in een vergelijking uitgedrukt. Resultaten van proeven over de toeneming van Heterodera rostochiensis op
aardappel kwamen zeer goed overeen met de vermeerdering volgens de hiervoor
opgestelde vergelijking.
Wijfjes van Pratylenchus penetrans, die ongeveer 40 eieren legden in drie weken,
maakten in wortels van de goede waardplant witte klaver ongeveer anderhalf maal
zo grote lesies als wijfjes, die geen eieren legden. Dit is in overeenstemming met
theoretische overwegingen en andere waarnemingen.
Voor Rotylenchus uniformis op peen werd in potproeven een tolerantiegrens
gevonden van ongeveer 3500 aaltjes per 500 g grond. In potproeven werden aardappels, die aangetast waren door H. rostochiensis bij weinig stikstof veel, en bij veel
stikstof weinig langer dan niet aangetaste planten. Deze groeistimulering kwam in
de knolproduktie en de vermeerdering van het aaltje niet of zeer weinig tot uiting.
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Door toediening van het middel tremik aan grond (2,5 mg per kg) werd de vermenigvuldiging van H. rostochiensis op aardappel verminderd van 14 maal tot
0.05 maal. Het middel werkte ook zeer goed tegen stengelaaltjes in uien.
Een plaatselijk voorkomen van stengelaaltjes hing samen met hogere evenwichtsdichtheden van het aaltje op goede waardplanten en met sterkere aantasting van
goede waardplanten bij dezelfde aaltjesdichtheden in zgn. aaltjesplekken dan daarbuiten.
Op het gebied van het resistentie-onderzoek bleek, dat de vatbaarheid van de
erwt voor Fusarium oxysporum f. pisi ook bij een extreem Ca-gebrek als gevolg
van een overmaat aan Mg, ondanks de daarmee gepaard gaande hoge pH, bevorderd te kunnen worden. Onder deze abnormale omstandigheden, die zich in de
praktijk echter nooit voordoen, kan zelfs het ras 'Koroza' worden aangetast.
Enkele erwtenrassen, die tot nu toe in Nederland resistent waren tegen het vroege
verbruiningsvirus, zijn in 1966 voor het eerst aangetast, vermoedelijk door een voor
Nederland nieuwe stam van het virus, die misschien met een stam in Engeland
overeenkomt.
Waardevolle vorderingen werden gemaakt bij het opstellen van een op toetsresultaten gebaseerd schema, dat de relatie weergeeft tussen de virulentie-genen van
Cladosporium fulvum en de resistentie-genen van de tomaat. Volgens dit schema
bezitten de zgn. oude fysio's uitsluitend de virulentie-genen 1 tot en met 3, en
onderscheidden de „nieuwe" fysio's zich hiervan door het bezit van het gen 4. De
enige nog niet doorbroken combinatie van resistentie-genen is de combinatie
Cf 2. Cf 4, beschikbaar in enkele Canadese géniteurs.
De meeste Nederlandse en een aantal buitenlandse slarassen zijn onderzocht op
vatbaarheid voor of resistentie tegen de drie tot nu toe in Nederland gevonden
fysio's van Bremia lactucae. Vele Nederlandse rassen waren resistent tegen het in
1965 gevonden nieuwe fysio 3, maar de meeste Amerikaanse ijsslarassen, resistent
tegen fysio 2, waren vatbaar voor fysio 3. Als optimale temperatuur voor de sporulatie van B. lactucae werd gevonden 16-18°C. De sporenvorming werd duidelijk
bevorderd door elke vorm van bladverwonding.
In 1966 kwam in vrijwel geheel West-Europa vrij veel gele roest in de tarwe
voor; in gerst was dit voornamelijk het geval in West-Duitsland en Engeland. In
Nederland betrof het vooral aantastingen door het 'Cleo'- en het 'Opal'-fysio. In
Engeland trad in zeer ernstige mate een nieuw fysio, F 6 0 = W 11, op. Dit verspreidde zich snel ook over Nederland, waar tot nu toe resistente tarwerassen als
'Ibis', 'Sylvia' en 'Tadorna' vatbaar bleken te zijn. Het fysio heeft, vergeleken met
andere fysio's, een korte incubatietijd (12 dagen). In de fysiovelden werd een nieuw
veldfysio onderscheiden, het 'Alba/Dippes Triumph'-fysio, behorend tot W 16. Ook
in dit project werden waardevolle vorderingen gemaakt bij het onderzoek van de
relatie tussen de virulentie-genen van de parasiet en de resistentie-genen van de
waardplant (tarwe).
Het aardappelras 'Multa', dat te boek stond als in hoge mate veldresistent, is in

1966 op verschillende plaatsen in Nederland ernstig aangetast door Phytophthora
infestans.
In de tarwe op de klei in de noordelijke helft van Nederland kwam dit jaar
uitzonderlijk veel aaraantasting door Fusarium sp. voor. Het betrof voornamelijk
F. culmorum en F. graminearum (Gibberella zeae). Zelfs werd plaatselijk een ernstige aantasting aangetroffen van de pluimen van haver. De hieruit gemaakte isolaties
werden steeds geïdentificeerd als F. graminearum. Eén en ander houdt ongetwijfeld
verband met de zeer grote regenval in het afgelopen seizoen.
In verband met de toenemende betekenis van de voet- en afrijpingsziekten van
de granen en de groeiende belangstelling voor het kweken op resistentie tegen deze
ziekten, is op experimentele schaal een begin gemaakt met de produktie en de
levering van infectiemateriaal van Cercosporella herpotrichoides.
De proeven over het gebruik van vliegtuigen bij de bestrijding van plantenziekten
hadden in de eerste plaats betrekking op het verspuiten van het groeiremmingsmiddel CCC. Het spuiten met een vliegtuig van 5 1 CCC in 30 1vloeistof per ha op
wintertarwe had hetzelfde effect op de lengte van het gewas als het spuiten van
dezelfde hoeveelheid in 400 1 vloeistof per ha met de landmachine. Het verspuiten
van deze hoeveelheid CCC met de zgn. ultra low volume-spuitapparatuur, waarbij
het middel niet werd verdund, gaf een wat slechter resultaat. Deze bespuitingen
hadden geen invloed op de aantasting van de wintertarwe door de tarwestengelgalmug.
Voorts bleek, dat bij de bestrijding van Poa annua in veldbeemdgras de toediening van 6 1 endothal per ha met een vliegtuig een vrijwel even goed resultaat
heeft als een bespuiting met een landmachine, indien door twee keer over één baan
te vliegen in totaal 80 1 vloeistof per ha wordt verspoten.
Laboratoriumproeven, waarin onkruidbestrijdingsmiddelen in de hoge concentraties, die voor het spuiten met vliegtuigen nodig zijn, werden toegepast, bevestigden de
uitkomsten van veldproeven. DNOC werkte beter dan actril en MCPP beter dan
actril M.
Met vliegtuigen van het type Piper Pawnee werden proeven gedaan over de verdeling van de spuitvloeistof en de werkbreedte. Onder normale weersomstandigheden
kan bij een vliegsnelheid, die lager is dan 90 mph en een vlieghoogte van minstens
2 m een werkbreedte van 16 m worden gehaald.
De resultaten van de proeven, waarin de invloed van het toevoegen van vistik
aan de spuitvloeistof ter voorkomnig van drift is onderzocht, waren nog niet bevredigend.
Bij het biochemisch onderzoek werd uit Chenopodium amaranticolor met chlorotisch bladvlekkenvirus, afkomstig van appel en peer, dit virus chromatografisch geïsoleerd. Met glaspoeder als draagstof en mengsels van polyethyleenglycol, NaCl,
glucose, MgCl 2 en Trisbuffer pH 9 als solvent elueerde het virus met solvents, die
geen NaCl en minder dan 3% polyethyleenglycol bevatten. De infectieuze preparaten vertoonden geen ultraviolet lichtabsorptie, omdat de virusconcentratie te gering
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was. Het GE-36 virus, eveneens afkomstig van appel en peer, gedroeg zich bij deze
procedure op dezelfde wijze als het chlorotisch bladvlekkenvirus.
Met behulp van chromatografie en autoradiografie van met C14 gemerkte sporen
werd gevonden, dat de sporen van enkele stammen van Bacillus thuringiensis bij
ontkieming stoffen afscheiden, die verschillen van de door sporen van andere stammen afgescheiden verbindingen.
Door na elkaar een normaal en een met P*2 gemerkt mannetje van de uienvlieg
bij hetzelfde vrouwtje te plaatsen, werd bewezen, dat het vrouwtje polygaam is.
Verspreidingsproeven met gemerkte uienvliegen toonden aan, dat de dieren ten
minste een afstand van 120 m kunnen afleggen. Bovendien bleek hierbij n-propyldisulfide als attractant beter te voldoen dan bier.
Afhankelijk van de veldresistentie van verschillende aardappelrassen tegen Phytophthora infestans werd soms een verband gevonden tussen het percentage door
de schimmel aangetast bladoppervlak en de groei van Phytophthora op extracten
van vergelijkbare bladeren.
Proeven met enkele tarwerassen wijzen op een correlatie tussen de mate van
vatbaarheid voor Fusarium culmorum en de groei van de schimmel op extracten
van de korrels. Het verband tussen bovengenoemde vatbaarheid en de groei van de
schimmel op extracten van de kafjes was minder duidelijk.
De anionen uit exudaat van uienwortels remmen en de kationen bevorderen de
groei van Sclerotium cepivorum.
Met behulp van hoogpolymere twee- of driefasensystemen kunnen sporen van
verschillende fysio's van Puccinia striiformis worden onderscheiden.
Voedingsmedia, waaraan geconcentreerd exudaat van 'Bintje'-knollen was toegevoegd, waren niet geschikt voor de vorming van Sclerotien van Rhizoctonia solani.
Bij het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging op cultuurgewassen
werden opnieuw verschillende slarassen op gevoeligheid voor S0 2 onderzocht met
behulp van kunstmatige begassingen. Om na te gaan of er binnen een bepaald ras
nog verschil in gevoeligheid voor HF voorkomt is uit een partij van het zeer HFgevoelige gladiolenras Sneeuwprinses materiaal genomen en met HF begast. Er
bleken enkele relatief weinig gevoelige en extreem gevoelige planten voor te komen
en een grote middengroep. Van de weinig gevoelige planten worden de nieuw gevormde knollen weer tot planten opgekweekt, die op gevoeligheid onderzocht worden om na te gaan of de geringere gevoeligheid zich ook in de dochterplanten
manifesteert en dus inherent aan het individu is.
Om enkele voor het gebied van Beverwijk belangrijke gewassen op hun natuurlijke
standplaats en onder de heersende klimatologische omstandigheden op gevoeligheid
voor HF te onderzoeken, werden begassingen toegepast met behulp van een speciaal
ontworpen apparaat. Het opsporen van luchtverontreiniging in het gebied van Beverwijk en in het gebied van Pernis werd met behulp van proefveldjes voortgezet
om een indruk te krijgen van de verspreiding van intensiteit van HF- en S0 2 luchtverontreiniging.
In het gebied van de Nieuwe Waterweg, voornamelijk in het Westland, werd
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door middel van vele proefveldjes met gewassen, die gevoelig zijn voor HF en S0 2 ,
de verspreiding van deze gassen nagegaan. Nabij het dichtst bij het industriegebied
Pernis-Vlaardingen gelegen proefveldje werd bladbeschadiging in de vorm van
„smog"-symptomen (PAN) geconstateerd. De waarneming wordt vermeld, daar PAN
het bestanddeel van de luchtverontreiniging was, dat in oktober 1965 de hoofdoorzaak van schade aan een aantal gewassen in het Westland vormde. Bij Hoogvliet
zijn voor PAN én ozon gevoelige planten uitgezet. Ozonschadesymptomen werden
ook nu weer gevonden.
In de omgeving van de aluminiumfabriek te Delfzijl is, nadat deze in bedrijf
gesteld was, tot op een afstand van ongeveer 1,5 km beschadiging aan bomen en
heesters opgetreden; de landbouwgewassen vertoonden geen aantasting. In verband
met het optreden van schade aan gewassen in de omgeving van een industrie te
Sas van Gent is een uitgebreid onderzoek verricht over de mate van HF-verspreiding
door deze fabriek. In samenwerking met de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren
in Zeeland werd nagegaan of het mogelijk is om de schadelijke gevolgen van fluor
bevattend gras voor weidend vee tot een minimum te reduceren.
Plantenziektenkundige Dienst
Voor de bestrijding van ziekten en plagen in landbouwgewassen werden verschillende nieuwe middelen, waarvan enkele van een bekend type, onderzocht.
De toetsing van bestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora in aardappelen werd in
het algemeen bemoeilijkt door het zeer late optreden van de ziekte. Toch is gebleken
dat het middel op basis van tetrachloor-iso-ftalonitril (daconil), vooral wat de bestrijding van het knolziek betreft, een minder goed effect heeft dan het produkt van
vorig jaar. Ook werden verschillen in werkzaamheid bij een aantal maneb/fentin-acetaat-combinaties waargenomen.
De ontsmetting van reeds licht gekiemd pootgoed in het voorjaar ter bestrijding
van de Rhizoctonia-ziekte gaf geen nadelen, in vergelijking met de ontsmetting in het
najaar van nog in kiemrust verkerende poters. De opbrengsten in de potermaat
35/45 mm bleken echter bij de voorjaarsbehandeling iets lager te zijn dan bij de ontsmetting in het najaar.
Voor de bestrijding van de vergelingsziekte in bieten werd de toepassing van een
organische fosforverbinding in granulaatvorm na het opéenzetten, onderzocht. Deze
werkwijze was alleen succesvol, wanneer 4 à 5 weken later nog een gewasbehandeling
werd uitgevoerd met een daarvoor bestemd systemisch middel.
Wegens het trage vluchtverloop en de geringe eiafzetting was de aantasting door
de tarwestengelgalmug over het algemeen van weinig betekenis. Bij een plaatselijk
sterkere aantasting in het noorden van het land bleek een bespuiting met DDT +
parathion, gevolgd door een met parathion een week later, een betere bestrijding te
geven dan wanneer deze tweede bespuiting achterwege bleef.
Wat de doodspuitmiddelen bij de aardappelteelt betreft was het duidelijker dan in
voorgaande jaren, dat middelen op basis van DNBP een beter resultaat gaven dan
DNOC-preparaten.
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Ten behoeve van de tuinbouw werden voor het volgen van de ontwikkeling van
ziekten en plagen, vele fenologische gegevens verzameld over tal van insekten en
mijten, vooral in de fruitteelt. In totaal werden ruim 3000 meldingen ontvangen,
waarbij de stijging van het aantal meldingen over bladmineerders op appel en peer
en in windschermen opviel. Er werden twee tot nu toe voor Nederland onbekende
bladmineerders bij appel en peer opgespoord; van drie mineermotten en -wespen in
windschermen werd de volledige levenscyclus vastgesteld.
De waarnemingen over de schurftzwam van appel en peer waren beperkt tot die
over de ascosporenrijping.
Het systematische toetsingswerk van voor vermeerdering en distributie in aanmerking komend voortkwékingsmateriaal van appel- en perenrassen en -onderstammen
werd voortgezet. Duidelijk bleek, dat het gehele in Nederland gebruikte sortiment
besmet is met één of meer latent voorkomende virussen. Hiermede werden eerder
verkregen gegevens bevestigd. Bij pruim en kers, waarvan minder materiaal getoetst
werd, was de situatie niet beter. Van een reeks appel- en perenrassen kon evenwel
door middel van warmtebehandeling virusvrij materiaal worden verkregen.
In boomkwekerijmateriaal van pruimenrassen en -onderstammen werd door middel
van toetsingen in de kas de gevreesde virusziekte Sharka vastgesteld. Naar aanleiding
daarvan werden tal van maatregelen genomen.
Aan het eind van het jaar werd de aanwezigheid van de bacterieziekte „fireblight"
(perevuur), veroorzaakt door Erwinia amylovora, in het zuidoosten van het land
vastgesteld. Maatregelen tot vernietiging van de infectiehaarden werden genomen.
De purpervlekkenziekte bij prei, veroorzaakt door de schimmel Alternaria porri,
breidde zich ook in 1966 niet of nauwelijks uit op prei. Daarentegen werd voor het
eerst aantasting op ui vastgesteld. Voorts bleek ontsmetting van het preizaad met
thiram niet afdoende te zijn.
De zwartestrepenziekte, veroorzaakt door de schimmel Leptotrochilla porri, behield hetzelfde aantastingsgebied als in het voorgaande jaar. Oriënterende bestrijdingsmiddelenproeven tegen deze aantasting, waarvan verspreidingswijze noch bestrijdingsmogelijkheden bekend zijn, gaven aanwijzingen dat althans enkele van de
gebruikte middelen enig effect hadden. De proeven zullen worden voortgezet.
De verwelkingsziekte bij komkommer, augurk en meloen, veroorzaakt door een
Sclerotium sp., kwam in het gehele land in ernstige mate voor, soms ondanks een toegepaste grondontsmetting. Aanwijzingen werden verkregen, dat in dergelijke gevallen de besmetting tot stand kan zijn gekomen door het gebruik van (besmette) potgrond voor de opkweek van de jonge plantjes, die later in de ontsmette grond werden
uitgeplant.
Door het opschonen van rozenzaad (Rosa multiflora), dat uit bepaalde landen
wordt geïmporteerd, kon de mate van aantasting door het hopwarkruid — deze halfparasiet wordt sinds enkele jaren in de zaailingen van dit gewas in ernstige mate aangetroffen — nagenoeg tot nul worden gereduceerd.
Ter bestrijding van aardbeibladaaltjes in knoppen van pioenplanten, die voor export naar Amerika bestemd zijn, werd een warmwaterbehandeling uitgewerkt.
Een zorgvuldige toepassing van grondontsmetting tegen virusoverdragende aaltjes
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had tot gevolg, dat al over een periode van drie jaar een overdracht van ratelvirus
naar de uitgeplante vaste planten kon worden voorkomen.
Uit de waarnemingen over de verspreiding van Puccinia pelargonii-zonalis bij het
geslacht Pelargonium is gebleken, dat de wind de sporen van deze schimmel over
enkele tientallen meters kan verspreiden.
Uit meristemen van viruszieke freesiaknollen werden enkele virusvrije planten
opgekweekt.
Begassingen met methylbromide tegen tulpenstengelaaltjes in tulpen en narcissen
leidden niet tot het gewenste resultaat.
Bij het resistentie-onderzoek werd in veldproeven waargenomen, dat verschuiving
in de verhouding tussen pathotypen van het aardappelcystenaaltje zowel na de teelt
van resistente als van vatbare aardappelrassen optreedt. Onderzoek over het vóórkomen van pathotypen in het noordoostelijk zand- en dalgrondgebied gedurende 1961
—1966 wijst op een frequentie der pathotypen A, AB + ABC en ABCD van resp.
85,7, 10,4 en 3,9%.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Van de bodemherbiciden bleken venzar en linuron, of een mengsel hiervan, bruikbaar in vlas te zijn.
Landbouwivetenschappelijke

afdeling van de Rijksdienst

voor de

IJsselmeerpolders

In proeven ter bestrijding van klein hoefblad kwam tot uiting dat tordon (picloram),
in de herfst van 1963 in de stoppel gespoten, niet alleen bij de hoge dosering van
1080 g actieve stof per ha maar ook bij 360 g, in 1966 een duidelijk ongunstige nawerking heeft op aardappelen als derde gewas na de bespuiting. Zomertarwe, gras
en vlas reageerden niet, ook niet op de hoogste dosering, de reactie van suikerbieten
en hopperups was twijfelachtig.
De nawerking van 600 g actief tordon per ha, in de herfst van 1964 gespoten,
kwam in 1966 in aardappelen en erwten duidelijk tot uiting; bij granen, gras en vlas
werd geen reactie waargenomen, bij luzerne een zwakke bij het uitlopen van de
tweede snede na maaien. Bij een dosering in 1964 van 240 g actief tordon per ha
waren in 1966 aan geen der genoemde gewassen schadelijke symptomen te zien.
Aan koolzaad waren twee maanden na een bespuiting met 180 tot 360 g actief
tordon per ha geen nadelige invloeden te zien, terwijl het vóór de bespuiting aanwezige klein hoefblad volledig werd bestreden.
Was het vorige jaar reeds gebleken dat een stoppelbespuiting met 2,4-D of weedazol bij voorkeur vóór half september moet plaats vinden om een goed resultaat tegen
klein hoefblad te bereiken, dit jaar bleek dat een bespuiting 2 à 3 weken na de oogst
van een graangewas een betere bestrijding geeft dan een eerdere bespuiting. Dit bevestigt, dat het bij het oogsten beschadigde hoefblad zich eerst enigszins moet herstellen.
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Bij een voorjaarsbespuiting van klein hoefblad zonder dekvrucht gaf een tweemalige bespuiting met 2 12,4-D per ha een betere bestrijding dan 2 12,4-D, gevolgd
door 4 1MCPA. Andere combinaties van groeistoffen en groeistoffen met ioxynil, in
doseringen die waarschijnlijk door een graan-hoofdgewas verdragen worden, gaven
een minder gunstig bestrijdingsresultaat. De wintertarwe werd dit jaar door geen der
tegen hoefblad gebruikte doseringen beschadigd.
Phosalon, een organische fosforester, op bloeiend koolzaad gespoten, veroorzaakte
ten opzichte van dieldrin een snellere doding van koolzaadsnuitkevers; tussen de
percentages aangetaste hauwen en de opbrengsten werden echter geen significante
verschillen gevonden.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Proeven in verband met de onvoldoende ontwikkeling van klaver lieten zien dat het
systemische nematicide nemafos een vermindering van het aantal aaltjes in de grond,
inclusief het klavercystenaaltje, teweeg brengt. Het eveneens systemische middel
AAvlitox had geen of slechts weinig invloed op het aaltjesbestand.
Wat de onkruidbestrijding in de tuinbouw betreft werden de vroegere goede resultaten met lenacil in overjarige teelten van aardbei bevestigd. Dit middel kan thans in
de praktijk worden aanbevolen; voor kort na het planten van aardbeien uit te voeren
toepassingen blijven lenacil en enige andere middelen nog in onderzoek.
In de fruitteelt blijven de chemisch behandelde boomstroken hogere produkties
geven dan de met gras begroeide. De toepasbaarheid in boomgaarden van groeistoffen van zeer uiteenlopende type werd in studie genomen.
Bij de kruidenteelt werden in Mentha piperita met terbacil opvallende resultaten
verkregen.
Op het gebied van de akker- en weidegewassen vorderde het onderzoek over de
bestrijding van straatgras in veldbeemd met buturon zodanig, dat het Proefstation
voor de Akker- en Weidebouw in samenwerking met een aantal graszaadfirma's het
middel op praktijkschaal kon gaan beproeven. Aangevangen werd met een onderzoek over de bestrijding van graanopslag in jonge graszaadpercelen. In bieten bleek,
dat het gewas door zware bemesting niet gevoeliger wordt voor pyrazon, doch dat
kunstmest en pyrazon elk op zichzelf de opkomst kunnen schaden en dus in combinatie tot holle stand aanleiding kunnen geven.
Bij het onkruidbestrijdingsonderzoek, dat het schoonhouden in en langs watergangen ten doel heeft, werd in samenwerking met verschillende instellingen voortgegaan met de beproeving van het effect van 0,4 ppm diuron. De resultaten waren opnieuw positief, zodat voorgesteld kon worden in 1967 een groot object proefsgewijze
met dit middel te behandelen om de praktijkwaarde vast te stellen. In verband met
de kans op te sterke milieuverstoringen verdienen vroege toepassingen de voorkeur.
In laboratoriumonderzoek over de invloed van chemische middelen op de groei
werd de indruk verkregen, dat het mogelijk moet zijn bij dicotylen met picloram en
dicamba de groei van de spruit te remmen en hierdoor de afvoer van koolhydraten
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naar het wortelstelsel te bevorderen. Met behulp van C 1 4 0 2 werden in een vergelijkende studie van een aantal ureumverbindingen grote verschillen vastgesteld in de
intensiteit en de wijze, waarop deze stoffen bij wortelopname in de plant dringen.
Voor een groot aantal herbiciden werd bij de daarvoor in aanmerking komende
gewassen en onkruiden nagegaan of ze in staat zijn deze produkten af te breken. Bij
zwarte bes en appel bleek de fotosyntheseremming door enige in praktijk en onderzoek gebruikte middelen (simazin, bromacil) wel zwak, doch niet reversibel. Bloembollen gaven met lenacil en linuron eveneens een zwakke remming, doch zonder herstel. Opvallend herstel trad op met terbacil in pepermunt, terwijl bij wortelen bij worteltoediening met veel middelen en bij uien met cypromid geen reactie werd waargenomen. Ook aan nieuwe contactmiddelen werd aandacht besteed. Phenmedipham
beïnvloedde bieten minder dan andere gewassen. De groeiregulator CCC had bij de
toevoeging van 2 X lCr^M aan de wortels van maïs en tarwe geen effect op de fotosynthese.

Nederlands

Graan-Centrum

In het kader van de literatuurrecherche op het gebied der graanziekten zowel ten
behoeve van de kwekers als van de samenstelling van de ecologische graanatlas van
Europa kwamen twee nieuwe studies gereed. De ene betrof de oogvlekkenziekte
(Cercosporella herpotrichoides) van tarwe, de andere de bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) van gerst.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier-TNO
Bespuitingsproeven met caryne „alsof een bestrijding van wilde haver nodig was"
hadden geen nadelige gevolgen voor de opbrengst noch voor de kwaliteit van de gerst.
Bespuitingen met DDT „alsof een bestrijding van de tarwestengelgalmug nodig was"
gaven de tendens te zien van een ongunstige invloed op de korrelopbrengst, niet op
de kwaliteit.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

De proeven over de chemische onkruidbestrijding in zaai-uien waren voornamelijk
gericht op het verkrijgen van meer gegevens omtrent gewasbeïnvloeding en bestrijdingseffect van de middelen alicep en ramrod. Gevonden werd, dat voor de werking
van ramrod minder neerslag vereist is dan voor alicep. Bevestigd werd, dat ramrod
minder kans op gewasbeschadiging geeft dan alicep; uitzonderingen op deze regel
zijn echter voorgekomen.
Voorafgegaan door een bespuiting vóór de opkomst van het gewas werden met
beide middelen ook bespuitingen over het groeiend gewas uitgevoerd, met redelijke
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resultaten. Het effect van alicep op het onkruid was over het algemeen beter dan dat
van ramrod. Ook voor deze werkwijze geldt echter, dat aan de toepassing van alicep
grotere risico's voor het gewas zijn verbonden dan aan het gebruik van ramrod.
Van de voor het eerst als voor-opkomstmiddel in beproeving genomen middelen gaven BV 201 en BV 207 een uitstekende onkruiddoding. Beide middelen hebben echter ernstige gewasbeschadiging veroorzaakt.
Aangewend na opkomst van het gewas werd met chloor-IPC, gesagard 10, genalon 5/20, BV 201, BV 207, chloorflurazol S, chloorflurazol W en cypromid een goede bestrijding verkregen. Ook bij deze toepassing veroorzaakten de beide BV-nummers een niet toelaatbare gewasbeschadiging, terwijl genalon en gesagard beschadigingen teweeg brachten als het gewas niet voldoende afgehard was. Het speciaal ter
bestrijding van kamille aangeboden middel orga-kamil was te fytotoxisch. Bespuitingen op groot onkruid (5—10 cm) met ACP 64—384 (bromoxynil) leverden goede
resultaten op. Grasachtige onkruiden werden echter niet bestreden.
Wat de chemische onkruidbestrijding in sjalotten betreft werd de beproeving van
chemische middelen, die ter vervanging van chloor-IPC in aanmerking kunnen komen, voortgezet.
Op humusarme zandgrond (teeltgebied Ouddorp) werd met camparol en alicep
een goed resultaat behaald. Vooral camparol gaf een uitstekende onkruiddoding. De
met ramrod en chloor-IPC verkregen onkruidbestrijding was belangrijk minder.
AAkarmex veroorzaakte schade aan het gewas.
Ondanks de droge weersomstandigheden na het spuiten werden op humeuze zavelgrond (teeltgebied Noord-Holland) met camparol en ramrod bevredigende resultaten bereikt. Simazin en alicep faalden hier vrijwel volledig.
In plantuien op zavelgrond hadden alicep, BV 201, BV 207 en pyramin een werkingsduur van ongeveer negen weken. BV 201, BV 207 en pyramin remden de ontwikkeling van het gewas. AAkarmex had een zodanig nadelige invloed op het gewas, dat een aantal planten is afgestorven. In vergelijking met alicep was de onkruiddodende werking van chloor-IPC en ramrod onbevredigend.
Het onderzoek betreffende de chemische onkruidbestrijding in zilveruien was uitsluitend op de toepassingsmogelijkheden van alicep en ramrod gericht. Met ramrod,
aangewend vóór de opkomst van het gewas, werden goede resultaten verkregen, alicep gaf een minder volledige onkruiddoding, doch beïnvloedde het gewas niet. Bij de
toepassing van beide middelen na de opkomst van het gewas werd een gelijkwaardig
bestrijdingseffect verkregen, terwijl geen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van
het gewas geconstateerd werden.
Daar in alle teeltgebieden de resistentie van de made van de uienvlieg tegen de
gechloreerde koolwaterstoffen een feit is geworden, werd het onderzoek naar ter
vervanging in aanmerking komende middelen met kracht voortgezet. Bij zaai-uien
bleek het met verschillende fosforverbindingen te bereiken bestrijdingseffect niet gelijk te zijn. Er werd evenwel een goed inzicht in de bestrijdingswaarde van de aangeboden middelen verkregen.
De ter bestrijding van valse meeldauw aangewende middelen hadden een gunstige
werking tegen Botrytis squamosa. Opvallend was, dat met de combinatiemiddelen
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van zineb en maneb (mancozeb en AAzimag) een groter effect tegen deze Botrytis
werd bereikt dan met de enkelvoudige middelen. Zowel zineb en maneb als de
combinatiemiddelen vertraagden de afrijping van het gewas; de opbrengst van de
behandelde objecten was echter hoger.

Werkgroep Onkruidbestrijding

TNO

In deze werkgroep die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO de vele vraagstukken rondom de onkruidbestrijding in land-,
tuin- en bosbouw bestudeert, zijn vele instellingen voor landbouwkundig onderzoek
vertegenwoordigd. De werkzaamheden, waarover bij de afzonderlijke instituten uitvoeriger wordt gerapporteerd, zijn ondergebracht in een aantal groepen, te weten
voor akker- en weidebouw, tuinbouw, bosbouw en wegbeplanting, en watergangen.
De Subgroep Akker- en Weidebouw beraadde zich onder meer over de bestrijding
van overblijvende onkruiden, zoals kweek en klein hoefblad, daar de toegelaten bestrijdingsmiddelen niet voldoende mogelijkheden aan de praktijk geven voor doeltreffende bestrijding. Verder blijkt voor de toeneming van het aantal via de bodemwerkende herbiciden, die veelal niet fysiologisch selectief zijn, de kennis van de interactie tussen deze middelen en bodemfactoren dringend om meer inzicht te vragen.
Gezien de behoefte van de praktijk om over apparatuur te beschikken, die een
gelijkmatige toepassing van de middelen mogelijk maakt, werd aandacht besteed aan
de kwaliteit van de nu in gebruik zijnde machines.
Bij de Subgroep Tuinbouw stonden speciaal de ontwikkelingen in de bloembollenteelt en in groente- en fruitteelt in de volle grond in de belangstelling.
De Subgroep Bosbouw en Wegbeplantingen besteedde vooral aandacht aan het
middel chloorthiamide, naar aanleiding van schadegevallen in de praktijk. De analyse van de schadesymptomen leidde tot een contact tussen de betreffende firma en
de goedkeurende instanties. Duidelijk bleek uit deze kwestie in welke mate praktijkintroducties begeleid dienen te worden met aanvullend onderzoek en goede voorlichting.
Voor de bestrijding van adelaarsvaren werd nagegaan, wanneer na de behandeling
met chloorthiamide nieuw plantsoen ingeplant kan worden. Dit bleek het jaar volgend op de toepassing mogelijk te zijn.
Het integreren van de chemische onkruidbestrijding in de werkzaamheden bij de
bosaanleg heeft eveneens sterk de aandacht gekregen.
De werkzaamheden binnen de Subgroep Watergangen waren wederom gericht op
bestrijdingstechnische, hydrobiologische en visserijkundige aspecten. De getoetste Produkten verbreedden de bestrijdingstechnische mogelijkheden weinig. Dit geldt voor
dichlobenil en chloorthiamide. De uitbreiding van Vacheria en Cladophora maakte,
dat opnieuw de aandacht op diuron geconcentreerd was. Overwogen wordt of een
gecontroleerde proeftoepassing van dit middel aanbevolen zal kunnen worden.
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Afdeling Fytopathologie van de

Landbouwhogeschool

Bij het epidemiologisch onderzoek werden de eerste computerprogramma's getoetst,
waarmee de waarnemingsresultaten van het onderzoek over de epidemiologie en de
fysiologische specialisatie van de bruine roest van tarwe worden bewerkt. Het onderzoek in Noord-Friesland over de aardappelziekte werd niet voortgezet. Een verschil
tussen kust en binnenland werd in 1964 en 1965 niet gevonden. In beide jaren waren
afvalhopen een belangrijke bron van infectie. De vraag of afvalhopen de belangrijkste of zelfs enige bron van infectie zijn, kon met de gevolgde methodiek niet worden
nagegaan.
Over de oorzaak van de teruggang van de aantasting door de tarwehalmdoder bij
continue tarweteelt werd nadere informatie verkregen. Bij gronden waarop deze
teruggang optreedt, belemmert antagonistische werking van andere micro-organismen in de bodem zowel de uitbreiding van de tarwehalmdoder op wortels van de
levende tarweplant tijdens de parasitaire fase, alsook het overblijven op stoppelresten
gedurende de tijd dat geen tarwe te velde staat, dus tijdens de saprofytische fase.
Welk organisme of organismen hiervoor verantwoordelijk zijn, kon nog niet worden
vastgesteld. Of de schimmel in de nieuwe polders wordt geïntroduceerd, is nog niet
duidelijk. Wel werd aangetoond, dat onkruidgrassen een grote rol spelen als infectiebron voor granen. Een onderzoek van een aantal tarwerassen op hun vatbaarheid
leverde geen noemenswaardige verschillen op.
Bij de voortzetting van het onderzoek over partiële bodemsterilisatie door middel
van vochtige warme lucht kwamen vooral de kolonisatie van pathogenen in gedeeltelijk steriele grond en de methoden ter analysering van de microflora aan de orde. Het
onderzoek werd uitgevoerd in rekolonisatiebuizen met Rhizoctonia solani als pathogeen. In volkomen steriele grond is de kolonisatiesnelheid van het pathogeen constant. Na behandelingen van de grond gedurende 30 minuten bij 50° tot 90°C bleek
de snelheid des te eerder af te nemen, als de temperatuur gedurende de behandeling
lager was geweest.
De hoeveelheid organisch materiaal in de grond bleek van groot belang te zijn.
Door toevoeging van cellulose in zuivere vorm en als plantenmateriaal werd na behandeling bij 60°C een kolonisatiesnelheid gemeten, gelijk aan die in de grond behandeld bij 80°C zonder toevoeging van cellulose.
Oriënterende proeven in kassen toonden aan, dat de kolonisatie in gesteriliseerde
grond de invloed ondergaat van besmetting vanuit de lucht, waardoor deze afwijkt
van die in rekolonisatiebuizen.
Na behandeling bij verschillende temperaturen werd de grond geanalyseerd op
overlevende organismen. Hieruit werden aanwijzingen verkregen, dat voor de afname van de kolonisatiesnelheid na behandeling bij 50°C vergeleken met die bij
60°C vooral schimmels, en voor de afname in grond, die tot 70°C was behandeld,
vergeleken met volledig steriele grond, vooral bacteriën en actinomyceten verantwoordelijk zijn.
Verschillende formuleringen van een aantal fungiciden werden onder kasomstan98

digheden onderzocht op hun werking tegen Phytophthora infestans en op fytotoxiciteit ten opzichte van de tomaat.
Wederom werd een groot aantal nieuwe aardappelrassen, alsmede verschillende
buitenlandse, onderzocht op hun vatbaarheid en gevoeligheid voor de belangrijkste
virussen. Verschillende AM-rassen bleken onvatbaar (extreem resistent) te zijn voor
het X-virus.
Met behulp van premunitieproeven werd bewezen, dat een mozaïek, gepaard gaande met een soort „lak"-vlekjes, in het ras Climax veroorzaakt wordt door een virulente stam van het Y N -virus. Dit „lak"-verschijnsel trad vooral bij lage temperaturen
(10—15°C) op; boven 20°C trad maskering op.
De proeven met een buitengewoon virulente stam van het S-virus, die in verschillende rassen een bronzige verkleuring veroorzaakt, lieten zien, dat deze verkleuringen bij hoge temperaturen (24—26°C) niet optreden. In die omstandigheden wordt
de overgang van het virus echter in hoge mate bevorderd.
Het werd zeer waarschijnlijk gemaakt, dat het optreden van de uitermate gevaarlijke X 4 -stammen in de nateelten van entingen van Eersteling (drager van het X B =
X 2 -virus) op bepaalde overgevoelige rassen een gevolg is van een soort „mutatie"
ten aanzien van overgevoeligheidsgenen en niet het resultaat is van een selectie van
reeds aanwezige X-virusstammen.
Het onderzoek over een grondvirus, dat in kasgrond blijkt voor te komen, toonde
aan, dat een groot aantal rassen, waaronder ook Bintje, zeer vatbaar voor dit virus
is. Hoewel de symptomen iets doen denken aan stengelbont, wijzen verschillende
ervaringen er op, dat hier een ander virus in het spel is. Er is wel een verband met
een bepaalde vorm van kringerigheid in de knol. Deze kringerige knollen geven in de
nateelt de typische grondvirussymptomen. Sapinoculaties op de meest uiteenlopende
plantensoorten zijn tot nu toe zo goed als zonder resultaat gebleven.
In het ras Sirtema werd een stam van het stengelbontvirus gevonden, die zich
onderscheidt van de bekende vormen door een zo goed als volledige overgang met
het pootgoed.
Een enigszins op een virusziekte gelijkend verschijnsel in verschillende rassen (o.a.
Bintje, Doré) werd niet door een virus veroorzaakt, maar het is waarschijnlijk het
gevolg van te late ontsmetting van de knollen met organische kwikpreparaten (o.a.
aardisan). Dat het hier om een blijvende beschadiging (een soort mutant) gaat, werd
bewezen aan de nateelt van knollen, die gegroeid waren aan gestekte delen van
stengels met een aantal afwijkende bladeren.

Werkgroep voor Inwendige Therapie bij planten TNO
Met behulp van radioactief gemerkte verbindingen werd de bestudering van het
werkingsmechanisme van 6-azauracil voortgezet. De invloed van deze stof en enkele
derivaten er van op de decarboxylering van orotidine-monofosfaat werd onderzocht
in celvrije extracten van resistente en gevoelige stammen van Cladosporium cucumerinum. Het decarboxyleringsenzym bleek bij alle schimmels geremd te worden door
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6-azauridinemonofosfaat, maar niet door 6-azauracil zelf of 6-azauridine. 6-Azauracil
is dus een interessant voorbeeld van een stof, die eerst door de schimmel omgezet
moet worden voordat fungicide werking optreedt. Mist de schimmel het vermogen
tot omzetting van azauracil, dan is deze schimmel dientengevolge resistent.
Hiermee in overeenstemming waren de resultaten, verkregen met een tweetal
remmers van het enzym uridinefosforylase, dat azauracil tot azauridine omzet. Deze
remmers, aminothymine en deoxyglucosylthymine, maakten Cladosporium cucumerinum minder gevoelig voor 6-azauracil.
De praktijkproeven met het systemisch werkende middel 6-azauracil tegen appelmeeldauw werden afgesloten. Hoewel aanvankelijk veelbelovende resultaten verkregen werden, bleek uit voortgezette proeven dat ook de appelboom zelf, en met
name de zich ontwikkelende jonge scheuten, enige schade opliepen. De omzetting
van 6-azauracil tot 6-azauridinemonofosfaat, dat de pyrimidinebiosynthese remt,
heeft namelijk ook in de plant plaats. Dit verklaart dat ook de plant voor dit middel
gevoelig is, alhoewel in veel mindere mate dan de schimmel.
Bij het onderzoek over de biochemie van het parasitisme werden de proefnemingen, waarbij aan de combinatie tarwe-roest verschillende radioactieve precursors werden toegediend om de stofwisselingswegen van gezonde en zieke tarweplanten met
elkaar te kunnen vergelijken, tot een voorlopig einde gebracht. In alle gevallen,
waarin radioactieve verbindingen werden toegediend, werd in de zgn. onoplosbare
esterfracties in het resistent reagerende tarweras relatief meer activiteit gevonden
dan in het vatbaar reagerende tarweras. Wellicht moet daarom een versnelde vorming van lignine, waarvan deze onoplosbare esters de directe precursors zijn, als
één der belangrijke resistentiemechanismen worden aangemerkt. Daarnaast zullen
zeker bepaalde „secundaire stofwisselingsprodukten" van aromatische aard mede een
rol kunnen spelen in de resistentie.
Begonnen werd met vergelijkbare onderzoekingen met de combinaties komkommer
— Cladosporium cucumerinum en tomaat -—• Fusarium oxysporum. Hierbij zijn
zowel resistente als vatbare rassen —- als of niet geïnoculeerd — betrokken. Gezocht
wordt naar biochemische verschillen in de stofwisseling na infectie.
Het mechanisme van de beschermende werking van D-aminozuren tegen Cladosporium cucumerinum bij komkommer werd verder onderzocht. Naast beïnvloeding
van de groeistofhuishouding bij de komkommer werd gedacht aan een directe invloed op de pathogeniteit van de schimmel of aan een fungitoxisch effect (remming
sporenkieming of myceliumgroei). Uit de resultaten van het onderzoek bleek evenwel geen duidelijk verband tussen toediening en pathogeniteit. Evenmin kon een
duidelijk fungitoxisch effect worden aangetoond.
Het elektronenmicroscopisch onderzoek over de inwendige structuur van meeldauwhaustoriën werd in een publikatie samengevat.
Met het onderzoek over onder invloed van schimmels in de plant gevonden afweerstoffen (fytoalexinen) werd goede voortgang gemaakt. Aangezien diffusaten
slechts een deel van het gevormde fytoalexine bevatten, werd het gehele plantenweefsel geëxtraheerd. Het fytoalexine uit de erwt (pisatine) werd zowel in peulen
als in bladeren, stengels en wortels gevonden. Erwtenrassen verschillen in pisatine100

produktie. Er bestaat een zekere correlatie tussen resistentie tegen ziekten en de
hoeveelheid gevormd pisatine.
Ten slotte werden weer talrijke derivaten van systemisch werkzame verbindingen
op hun activiteit getoetst.
De onderzoekingen van deze werkgroep van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO worden uitgevoerd op de Afdeling Fytopathologie van de
Landbouwhogeschool.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding

Aardappelcystenaaltje

TNO

In deze werkgroep worden, onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO, de onderzoekingen bij verschillende instellingen met betrekking tot de bestrijding van de aardappelmoeheid gecoördineerd.
Op het Proefstation voor Aardappelverwerking verliep de produktie van gedemineraliseerde wekstof uit worteldiffusaat normaal en met gunstig resultaat. Scheiding
van dit produkt op basis van molecuulgrootte leverde fracties met behoorlijke activiteitstoename. Het in de literatuur genoemde picrolonzuur met wekstofactiviteit bleek
in vergelijking met een normaal gedemineraliseerde wekstof slechts voor 1% actief
te zijn. Aan een verdere zuivering en structuuropheldering van de wekstof werd door
het Organisch-Chemisch Instituut TNO aandacht besteed. Enkele stoffen werden
bereid en voor nader onderzoek als wekstof of nematicide beschikbaar gesteld.
Onderzoek op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek wees uit, dat de
aardappelrassen Multa en Libertas bij hoge aaltjesdichtheden een belangrijke stimulering in groei van de bovengrondse delen vertoonden, waarbij Multa een driemaal
zo hoge droge stofopbrengst gaf als Libertas. Multa had echter geen hogere tolerantiegrens, evenmin als met veel stikstof bemeste Libertasplanten. Het verschil in vermeerdering tussen de pathotypen A en AB enerzijds en ABCD anderzijds in 1965 berustte vermoedelijk op een verschil in voorbehandeling van het cystenmateriaal in
1964. Temik had een bijzonder goede werking als systemisch nematicide.
Bij de Plantenziektenkundige Dienst werd waargenomen, dat verschuiving in de
pathotypenverhouding bij gemengde veldbesmettingen zowel bij de teelt van vatbare
als bij die van resistente aardappelrassen optreedt.
Onderzoek over het voorkomen van pathotypen in het zand- en dalgrondgebied
van het noordoosten van ons land wees op een frequentie van het voorkomen der
pathotypen A, AB + ABC en ABCD van resp. 85,7, 10,4 en 3,9%. Bij grondontsmettingsproeven met Shell DD ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje werd
vastgesteld, dat een goed bestrijdingseffect afhankelijk is van een trapsgewijze toepassing (split-application) van het middel.
Het Provinciaal Onderzoekcentrum Drente zette het onderzoek over de mogelijkheden van grondontsmetting met Shell DD op ruimere schaal voort.
De veredeling van aardappelen op resistentie tegen het pathotype ABC door de
Stichting voor Plantenveredeling begint resultaten voor de praktijk op te leveren.
Bij een uitvoerige toetsing van nummers uit de Wageningse Aardappel Collectie
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werd een boven verwachting groot aantal herkomsten gevonden met resistentie tegen
het pathotype ABCD. Een herhaald onderzoek bevestigde de uitzonderlijk hoge
opbrengst van het vatbare ras Multa op zwaar besmette grond.

Onderzoekingen

over

bladhazen

Het onderzoek over perenwortelluizen vorderde goed. In Italië werden op de oorspronkelijke vindplaats massa's gallen van Eriosoma inopinatum teruggevonden,
welke gallen identiek bleken te zijn met die, welke in Californie en Oregon op iep
voorkomen. Het staat nu wel vast, dat de Italiaanse E. inopinatum gelijk is aan
de Amerikaanse E. pyricola, en niet zoals alle vorige onderzoekers meenden, aan
E. lanuginosum. Ook de perenwortelluizen van Tasmanië bleken pyricola te zijn,
welke soort in Nederland schijnt te ontbreken. Overbrengen van Italiaanse en Nederlandse luizen uit gallen van E. lanuginosum naar peer leverde niet van elkaar te
onderscheiden wortelluizen op. E. flavum, eenmaal op bijna 2 meter diepte in Zeeland gevonden, werd niet teruggevonden.
Ter ondersteuning van een elders verricht onderzoek over de slawortelluis Pemphigus bursarius werd een onderzoek begonnen over de Pemphigus-achtige luizen in
Nederland, waarvan een veel groter aantal soorten bleek voor te komen dan bekend
was. Van alle op zwarte populier gevonden soorten, Pemphigus bursarius, P. spyrotheceae, P . populinigrae, P . gairi, P . phenax, P . protospirae, Thecabius affinis en
Th. lysimachiae, werd de identiteit door overentingsproeven op de diverse bekende
zomerwaardplanten bevestigd. Terwijl de op populier voorkomende gevleugelde vormen met enige moeite konden worden geïdentificeerd, gelukte dit nog niet met de
meeste gevleugelde vormen, die op de zomerwaardplanten worden gevonden. Door
overenten werd vastgesteld, dat behalve Sium ook Oenanthe aquatica een waardplant
van Pemphigus protospirae is. Een vorm, die enige jaren geleden in massa's op
wortels van Bidens werd waargenomen, is niet teruggevonden. De mogelijkheid is
groot dat deze Amerikaanse plant door een ingevoerde Pemphigus-soort werd aangetast. Een invasie van een huis in Loosdrecht door pasgeboren luizen leidde tot de
ontdekking van de uit Groenland beschreven Pemphigus salicicola op de wortels van
Salix alba. De onbekende levenscyclus wordt onderzocht. Een eenvoudige kweekmethode, die het mogelijk maakt de wortelluizen regelmatig op de wortels waar te
nemen, werd na veel mislukkingen gevonden. De resultaten waren bevredigend.
Het onderzoek over het overbrengen van het Y N -virus van aardappel door niet op
aardappel levende luizen leverde zeer veel teleurstellingen op door ongewenste infecties met andere bladluissoorten. Aan positieve resultaten kon derhalve geen waarde
worden gehecht.
Ook het kruisen van Myzus-soorten ondervond veel tegenslag, omdat het optreden
van de sexuales bij de verschillende soorten moeilijk te synchroniseren was. Bij dit
onderzoek bleek, dat Myzus certus bij lange dag en hoge temperatuur mannetjes,
maar geen eierleggende wijfjes produceert, als de waardplant tevoren aan korte dag
en lage temperatuur was blootgesteld. Er werden zowel mannetjes en eierleggende
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wijfjes voortgebracht, wanneer de waardplant en de moeders bij korte dag en lage
temperatuur werden gekweekt. De prikkel tot produktie van manlijke eicellen schijnt
de moederluizen via het voedsel te bereiken; die tot produktie van vrouwelijke eicellen rechtstreeks.
Het onderzoek over bladluizen, die aardappelvirus overbrengen, leverde geen
nieuwe aspecten op. De beginconcentratie van Myzus persicae op perzik lag hoger
dan in 1965, terwijl Aphis fabae opvallende schade deed aan kardinaalmuts. Rhopalosiphum padi op vogelkers was schaars. De vluchten naar de zomerwaardplanten
waren evenwel gering van omvang en ook de daar gestichte kolonies bleven klein,
zodat de bladluisvangsten uit gele vangbakken de laagste waren, die tot nu toe gemeten werden. Dit kan worden toegeschreven aan de zweefvlieg Epistrophe balteatus,
die dit jaar vroeg en talrijk optrad. De rooidata die werden vastgesteld waren dan
ook laat, de laatste zelfs ver in september.
De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO.

Onderzoekingen

over mijten

Eveneens onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
TNO wordt onderzoek gedaan over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten.
De werkzaamheden geschieden voor het merendeel vanuit het Zoölogisch
Museum van de Universiteit van Amsterdam, voor een onderdeel werd gastvrijheid
genoten bij het Laboratoratorium voor Toegepaste Entomologie van dezelfde universiteit.
Onder de Acari, die in ons land op bloembollen worden aangetroffen, zijn species
van het geslacht Rhizoglyphus het talrijkst vertegenwoordigd. Taxonomisch onderzoek leverde een voorlopige verdeling in vijftien vormen op. Twee groepen hiervan
werden op verschillende waardplantreeksen gevonden. In de voorlopige determinatietabel werden de mijten, die op hyacinten- en tulpenbollen werden gevonden en die,
welke op narcissebollen zaten, als afzonderlijke groepen beschreven. Aanvullend
experimenteel onderzoek had ten doel de taxonomische waarde van de beschreven
vormen te toetsen en de wijze van beschadiging van de bollen door mijten nader
te analyseren.
Op grond van de taxonomische gegevens bleek, dat het materiaal waarmede gewerkt is, behoorde tot twee soorten, namelijk Rhizoglyphus echinopes van hyacint
en tulp en Rhizoglyphus solani van narcis, lelie en ui.
Wat de beschadiging betreft werd in overeenstemming met praktijkervaringen gevonden, dat Rhizoglyphus sp. gaaf bollenweefsel onaangetast lieten, doch leefden
van micro-organismen, die zich op beschadigde delen ontwikkelen.
Ook van de spintmijten (Tetranychidae) werd veel materiaal onderzocht. Een voor
Nederland nieuwe soort kon worden vastgesteld.
In samenwerking met het Laboratorium voor Toegepaste Entomologie werd de
morfologie nagegaan van een aantal vormen, die zich bij het genetisch onderzoek
103

hebben ontwikkeld. Onder andere zijn hierbij intersexen ontstaan met zowel manlijke als vrouwelijke kenmerken in één individu verenigd, terwijl deze kenmerken
onderling weer een grote variabiliteit vertoonden. Een eerste publikatie over dit
onderwerp zag het licht.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Het onderzoek over de samenhang tussen het weer en het optreden van aardappelziekte (Phytophthora infestans) werd afgesloten. Noch uit meteorologische, noch uit
fytopathologische waarnemingen bij het detailonderzoek in Noord-Friesland is gebleken, dat landinwaarts meer aardappelziekte optreedt dan in de nabijheid van de
kust.
Bij het onderzoek over de invloed van het weer op de verspreiding van virusziekten,
waarbij uitgegaan wordt van de vluchtgegevens van bladluizen verzameld door de
heer Hille Ris Lambers, werden alleen tussen de dagvangsten van een aantal vangstations in het gebied van Zuid-Drente tot de Gelderse Achterhoek significante correlaties gevonden. Het materiaal wordt verder uitgewerkt.
Het onderzoek over de samenhang en de frequentie van nachtvorsten tijdens en
na de bloei van appel en peer en de schade aan deze gewassen werd afgesloten
met een studie van de gegevens, verzameld in de Betuwe en in Zuid-Limburg. Het
blijkt, dat in de jaren 1947-1965 minimumtemperaturen beneden het vriespunt op
de normale waarnemingshoogte alleen zijn voorgekomen vóór en tijdens de bloei
van deze gewassen. Schade, die tevens in de opbrengsten tot uitdrukking komt, kan
dus voornamelijk zijn toegebracht door lage 'temperaturen tijdens de bloei. Dit kon
worden geverifieerd aan de hand van gegevens over opbrengsten, verstrekt door het
Landbouw-Economisch Instituut.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

De proeven over onkruidbestrijding met chemische middelen in het kruidengewas
Digitalis lanata boden weinig nieuwe gezichtspunten. Wel leken de mogelijkheden
hiervoor gunstig bij een ter plaatse gezaaid gewas, zoals bij een oriënterend onderzoek
tot uiting kwam.
Bij de onkruidbestrijding in valeriaan werd met succes monolinuron (aresin) toegepast. De behandeling kan zowel in de herfst als in het voorjaar worden uitgevoerd.
De meeste problemen rondom de onkruidbestijding in Mentha konden worden
opgelost door gebruik van Du Pont 732 (simbar), waarmee ook kweek goed te bestrijden is. Ook werden gunstige resultaten verkregen bij Lactuca virosa, Lobelia
inflata, Rheum en Artemisia. Dit werk werd in samenwerking met het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen uitgevoerd.
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Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Er is een min of meer specifieke strepenziektestam van het tomaatmozaïekvirus
gevonden.
In verband met het optreden van komkommervirus 1 werd begonnen met een
onderzoek over bladluispopulatie. De katoenbladluis is vaak een overbrenger van dit
virus.
Bij tomaat zijn in verschillende seizoenen voetrotverschijnselen waargenomen, veroorzaakt door Phytophthora sp., die zijn aangepast aan verschillende temperaturen.
Naar aanleiding van de moeilijkheden, die zich met de toepassing van aldrin
hebben voorgedaan, is de studie van de biologie van aardrupsen en eventuele andere
belangrijke bodeminsekten ter hand genomen om tot een meer verantwoorde bestrijding te kunnen komen.
Extreem ongunstige klimaatomstandigheden blijken de gevoeligheid van sla voor
neveneffecten van het grondstomen en voor bepaalde bestrijdingsmiddelen te verhogen.
Omtrent de toediening van methylbromide aan de grond werd gevonden, dat deze
stof het beste als vloeistof onder druk met behulp van een motorinjecteur, gecombineerd met een plasticafdekking, kan worden toegepast.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Hoewel 1966 een vrij nat jaar was, trad topverwelking in asperge zeer algemeen
op. Getracht wordt nadere informate te krijgen over de oorzaak via de analyseresultaten van een groot aantal grond- en gewasmonsters.
Waarnemingen hebben aangetoond, dat er bij afwezigheid van een gewas geen
verticale migratie van stengelaaltjes in de grond plaats vindt, maar dat het aantal
stengelaaltjes wel daalt. In een bestrijdingsproef gaf terracur P een matige, nemafos
een vrij goede en UC 21149 een goede bestrijding tegen stengelaaltjes in het proefgewas ui.
In een bestrijdingsproef bij de kortdurende peenteelt (3-5 maanden) gaf diazinon
de beste bescherming tegen de peenvlieg. Er was geen verschil in effect tussen
rijen- en volveldsbehandeling. Ook in de langdurende peenteelt gaf diazinon als
eenmalige behandeling een zeer goed resultaat, gevolgd door chloorfenvinfos. Bij
de tweemalige behandelingen voldeed trichoronaat (5081) toegediend vóór het zaaien
en twee maanden later, iets beter dan verschillende andere behandelingen.
Fenologische waarnemingen over het verloop van de aantasting door de witlofvlieg toonden aan, dat op vier van de vijf onderzochte percelen het percentage
aangetaste witlofplanten van ± 2 % in het eind van juli toenam tot 9 8 % in november.
Bij stamslabonen is duidelijk gebleken, dat er grote rasverschillen zijn wat betreft
de gevoeligheid voor bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor stamslabonen en
waarschijnlijk ook voor andere gewassen zal bij de advisering dan ook terdege rekening moeten worden gehouden met het te telen ras.
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Proefstation voor de Fruitteelt in de voüe grond
Organische kwikpreparaten bleken voor de bestrijding van vruchtboomkanker even
effectief te zijn als koperoxychloride. Er kon nog niet worden vastgesteld of het
effect van kwik op een curatieve werking berust. Bij rode bessen ging de aandacht
naar het ernstiger optreden van het vuur (Nectria cinnabarina).
Omtrent de bladvlekkenziekte op populier, veroorzaakt door Marssonina-soorten,
en de bladvlekkenziekte op kersen, veroorzaakt door Blumeriella jaapii, werd gevonden, dat de kieming van conidiën bij hoge relatieve luchtvochtigheden tot stand
kan komen.
Met behulp van een vruchtbladrollerkweek op halfsynthetische voedingsbodems
werd een pathogeen virus vermeerderd, dat in veldproeven een vrij belangrijke sterfte
van rupsen veroorzaakte. In laboratoriumproeven werd het effect van bestrijdingsmiddelen onderzocht ten aanzien van vruchtbladrollerrupsen en sluipwespen. De mogelijkheden voor integratie van chemische en biologische bestrijding werden verder
onderzocht in veldproeven.
De resistentie van de fruitspintmijt tegen acariciden nam grotere omvang aan; de
resistentie tegen tetrasul bleek gekoppeld te zijn met resistentie tegen CPAS +
DMC ( = milbex). Een nieuw oliepreparaat ter bestrijding van de wintereieren leverde
hoopgevende resultaten op.
Het onderzoek over de nevenwerking van een aantal bestrijdingsmiddelen op nuttige elementen in de boomgaardfauna toonde aan, dat verreweg de meeste middelen
een nadelige invloed op de aantallen nuttige en indifferente soorten bezitten.
De betekenis van roofvijanden voor de aantalsregulatie van de fruitspintmijt werd
in veld- en laboratoriumproeven nagegaan.
Het onderzoek over chemische onkruidbestrijding was onder meer gericht op de
bestrijding van breedbladige wortelonkruiden met groeistoffen. Nagegaan werd of
bepaalde onkruidbestrijdingsmiddelen het optreden van rubberhoutachtige verschijnselen in appelbomen in de hand werken.
Uit proeven met aardbeien is gebleken, dat toepassing van houtskool tijdens het
planten het gebruik van simazin kort na het planten mogelijk maakt. Het middel
venzar gaf in dit gewas zeer goede resultaten zonder nadelige gevolgen voor het
gewas.
Langjarige proeven in groot- en kleinfruit lieten zien, dat jaarlijkse bespuitingen
met simazin tot nu toe goed door de gewassen worden verdragen.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Het ziektebestrijdingsonderzoek was vooral geconcentreerd op de grondontsmetting
met methylbromide en di-trapex, waarmede in verschillende gevallen weer een duidelijke groeiverbetering werd verkregen. Interessant is, dat op de Groningse zandgronden ook zeer lage concentraties di-trapex reeds een gunstige invloed hadden.
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Terwijl methylbromide op alle gronden tevens een goede onkruidbestrijding geeft,
is de onkruidbestrijding met di-trapex op veengrond onvoldoende.
Een onderzoek over de aaltjesdodende werking toonde aan, dat zowel methylbromide als di-trapex tot op bemonsterde diepte van 40 cm, vrijwel alle parasitaire
aaltjes doden. De saprofage, voor het gewas dus niet schadelijke, aaltjes herstellen
zich weer snel na de grondontsmetting. Wortelduizendpoten worden door een chemische grondontsmetting doeltreffend gedood.
Het chemisch ontsmetten van de potgrond en volle grond gaf geen voldoende
bestrijding van de verwelkingsziekte bij clematis. Een bespuiting van de wortelhals
met Aabolan of tuzet lijkt hier meer perspectieven te geven.
Enkele nieuwe bestrijdingmiddelen werden beproefd. Eupareen gaf een goede bestrijding van meeldauw en Botrytis bij miniatuur-rozen in kassen. Het middel polyramcombi bleek een goede vervanger te zijn van Aagrano bij de bestrijding van de
bladvlekkenziekte in rhododendron. De oortjesziekte in rhododendron en azalea is
met captan uitstekend te bestrijden.
Bij de bestrijding van het onkruid op zaaibedden vóór de opkomst van het gewas gaf alipur gunstige resultaten met een geringere kans op schade aan het gewas
dan simazin. Zeer veel aandacht werd besteed aan de onkruidbestrijdingsmiddelen
prefix en casoron. Hoewel de resultaten hiermede afgezien van enige schade aan
enkele gevoelige gewassen, vooral op veengrond zeer gunstig waren, kan niet tot
advisering worden overgegaan. Voorlopig zijn deze produkten als selectieve onkruidbestrijdingsmiddelen door de fabrikanten teruggenomen.

Proefstation voor de

Bloemisterij

In een aantal proeven kwam tot uiting, dat een behandeling met methylbromide
als grondontsmettingsmiddel het stomen van de grond met succes kan vervangen.
Bij cylamen werd een volledige bestrijding van Nectria en Thielaviopsis verkregen;
een sterke groeistimulans, zowel van wortel als van bovengrondse delen, werd bovendien geconstateerd bij cyclamen, begonia, Cordyline, Platycerium, chrysant, Euphorbia fulgens en gerbera. In proeven met anjer bleek Phialophora eveneens goed te
worden bestreden, maar de aanvankelijke groeibevordering kan in een later stadium
teniet worden gedaan door afstervingsverschijnselen, die het gevolg zijn van broomvergiftiging.
In proeven ter bestrijding van wortelrot in cyclamen gelukte het de beide parasitaire schimmels uitstekend te bestrijden door toevoeging van 250 g tuzet + 250 g
zineb-spuitpoeder aan 1 m 2 grond. Hogere doseringen hadden groeistagnatie in het
jonge stadium ten gevolge; bij lagere giften trad uitval door Nectria op.
Naast Fusarium oxysporum f. dianthi werd F. redolens aangetroffen als vaatparasiet van Amerikaanse anjers.
Grote schade door Fusarium oxysporum bij freesia trad op in vakjes, waar het
vorig jaar besmette knollen hadden gestaan; met gezonde knollen, op het oog geselecteerd uit besmette objecten, werd een goed resultaat verkregen.
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Een inoculatieproef bij verschillende bodemtemperaturen met Phytophthora
cryptogea en Verticillium albo-atrum bij jonge gerberaplanten toonde aan, dat de
planten ook bij hoge temperaturen worden aangetast.
De tot nu toe enige methode om „carnation etched ring" virus in anjers aan te
tonen bestaat uit het enten van een scheut van de te onderzoeken plant op een
jonge anjerplant van de gevoelige anjercultivar 'Joker'. Een proef met planten van
de anjercultivars 'Bella Sim', 'Tangerine Sim', 'Orange Triumph' en 'Orchid Beauty'
leidde tot de conclusie, dat deze methode niet goed bruikbaar is voor diagnostische
doeleinden.
Het onderzoek over de verspreiding van twee virussen in buiten-chrysanten werd
voortgezet, evenals de studie omtrent het afweren van virusvectoren door middel van
reflecterend aluminium. Resultaten zijn nog niet beschikbaar.
Dank zij uitgebreide proeven met het Amerikaanse spintbestrijdingsmiddel pentac
waren voldoende gegevens beschikbaar om voor dit middel een voorlopige ontheffing
te verlenen. Dit betekent een uitkomst voor vele rozenbedrijven, waar de spintmijten
resistentie vertoonden tegen organische fosforverbindingen en tegen gechloreerde
koolwaterstoffen.
Voor de bestrijding van dierlijke parasieten en schimmelziekten in anjermoerplanten
werd een ziéktenbestrijdingskalender samengesteld.
Met het onkruidbestrijdingsmiddel venzar zijn goede resultaten verkregen in violen
op veengrond bij doseringen van 1, 2 en 3 kg per ha, direct na het zaaien en in
het kiembladstadium van de planten. Voorts werd onderzoek verricht met een tweetal
middelen in granulaatvorm, gesatop en prefix, onder trekheesters. Ondanks minder
gunstige weersomstandigheden werden met de hogere doseringen redelijke resultaten
verkregen.

Afdeling Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Zoekend naar de oorzaken van een fysiologische afwijking bij tulpen, die kernrot
wordt genoemd, bleek dat dit verschijnsel niet kan worden toegeschreven aan een
zuurstoftekort tijdens de bewaring van de bol. Naar de oorzaken van de remming
van de spruitontwikkeling in de bol, die met het optreden van de fysiologische afwijking gecorreleerd is, wordt verder onderzoek gedaan. Aangezien eenzelfde remming kan worden veroorzaakt door vluchtige verbindingen, die afgegeven worden
door mycelium van Fusarium oxysporum en appels, wordt onderzocht of ethyleen
een rol speelt.
Het onderzoek naar de oorzaken van het kiepen in tulpen heeft volledig bevestigd,
dat het Ca-gehalte in de stengel bepalend is, d.w.z. dat de afwijking gaat optreden beneden een bepaald Ca-niveau. Een eerder gevonden correlatie tussen het K-gehalte
en de ziekte, kon in nieuwe proeven niet worden bevestigd.
Voortgezet onderzoek naar de schade aan tulpenbollen, veroorzaakt door vallen
of stoten, gaf een bevestiging van reeds eerder gevonden resultaten. Hyacintenbollen
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vertoonden, evenals tulpen, aanzienlijk meer schade, naarmate zij later in de bewaarperiode aan een val werden blootgesteld.
Het Fusariumonderzoek was vooral gericht op de identificatie van de fungitoxische
stof, die in de huid van jonge tulpenbollen vóór de oogst aanwezig is. Een eerste
artikel over dit onderwerp is inmiddels verschenen, een tweede, over de zuivering en
de chemische samenstelling van deze stof, verschijnt binnenkort. In voorbereiding is
een artikel over de rol, die deze stof waarschijnlijk speelt bij de parasiet-gastheer verhouding.
De bestudering van de biologie en bestrijding van Botrytis tulipae en de relatie
van deze schimmel tot zijn waardplant betrof vooral de omstandigheden waaronder
en de wijze waarop de schimmel de waardplant aantast, zomede de omstandigheden
waaronder de schimmel op de waardplant en in de grond in leven kan blijven.
Het onderzoek van het parasitisme van Xanthomonas hyacinthi in hyacint, Pénicillium corymbiferum in bol-iris en Erwinia chrysanthemi in dahlia leverde resultaten op, die tot meer inzicht hebben geleid.
Behalve bovengenoemde onderzoekingen werden twee voor ons land tot nu toe
onbekende bacterieziekten diagnostisch onderzocht. Ook werd aandacht besteed aan
Penicillium-aantastingen van hyacint.
Gevonden werd, dat de aantasting van bol-iris door P. corymbiferum met chemische middelen kan worden bestreden.
In het onderzoek van wortelrotverschijnselen werden behalve hyacint ook iris en
crocus opgenomen. Het bepaalde zich voornamelijk tot het vaststellen van de ziekteoorzaak en het zoeken naar een betere chemische bestrijdingsmethode.
Op door het tulpenstengelaaltje (Ditylenchus dipsaci Kühn) besmette kleigrond
werd een groot aantal verschillende gewassen geteeld om de invloed daarvan na te
gaan op de aaltjespopulatie in de grond. Het grondmonsteronderzoek liet zien, dat
een aantal gewassen in staat is de populatie in stand te houden; het aaltje kwam echter niet in al deze gewassen voor. Er werd een methode ontwikkeld om binnen 21
dagen een duidelijke uitspraak te kunnen doen of men te maken heeft met het tulpenstengelaaltje dan wel met het narcissenstengelaaltje (fysiologisch ras van het tulpenstengelaaltje) .
Het onderzoek naar de bestrijding van bladaaltjes (Aphelenchoides fragariae) in
lelies werd opnieuw ter hand genomen. De in de praktijk toegepaste warmwaterbehandeling van de bollen gedurende 1 uur bij 43 1 /^°C was voor enkele veel gekweekte lelies zeer schadelijk. Gevonden werd, dat de aaltjes reeds gedood kunnen worden
door een warmwaterbehandeling bij aanzienlijk lagere temperaturen.
Infectie van tulpenwortels met het tabaksnecrosevirus, dat het zgn. Augustaziek
veroorzaakt, geschiedt met behulp van zwermsporen van de schimmel Olpidium
brassicae (Wor.) Dang. Bij het verdere onderzoek bleek dat deze schimmel, welke
dus als vector van het virus optreedt, zelf niet op tulpenwortels kan groeien of zich
vermeerderen. Dit betekent, dat voor het uitbreken van de ziekte bij tulp geschikte
waardplanten van de schimmel (onkruiden) een belangrijke indirecte rol spelen als
bron van deze zwermsporen. Wanneer jonge en dus nog korte wortels van tulp in
aanraking worden gebracht met zwermsporen van de schimmel en het virus, breidt
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de virusaantasting (necrose) zich uit tot de zich ontwikkelende spruit (stengels en
bladeren). Bij oudere en dus langere wortels beperkt de aantasting zich veelal tot een
plaatselijke wortelnecrose, waarbij de bovengrondse delen niet meer worden aangetast.
Antisera voor de diagnostiek van verschillende virusziekten werden wederom aan
vele binnen- en buitenlandse instellingen verstrekt.
Het onderzoek naar de invloed van verschillende virusziekten in Dahlia cav. wordt
voortgezet. Eén van de virussen in dit gewas, die in de toetsplant Chenopodium amaranticolor een systemische infectie teweegbrengt, kon nog niet worden geïdentificeerd.
Het onderzoek van de virusziekten in narcissen krijgt meer aandacht dan in het
voorgaande jaar. De bestudering van één der virussen, namelijk narcissenmozaïekvirus, biedt vooralsnog de meeste mogelijkheden om tot de omschrijving van eigenschappen te komen.
Het onderzoek betreffende de oorzaak van kartelblad in gladiolen (ratelvirus)
werd afgerond en voor publikatie gereedgemaakt. Het onderzoek naar de rol en de
identiteit van verschillende ratelstammen is nog lopende.
Begonnen werd met het onderzoek van doelmatiger chemische middelen voor de
bestrijding van onkruiden.

Onderzoekingen over herinplantingsmoeilijkheden in de fruitteelt
De in het onderzoek ontwikkelde bestrijdingsmethode van bodemmoeheid bij appel,
een strokenontsmetting met chloorpicrine, en de in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek ontwikkelde adviesmethode (biologische toets) hebben zich een vaste plaats verworven in de Nederlandse fruitteelt.
Aan verschillende aspecten werd nog aandacht besteed, onder meer met het oog op
de voor de praktijk doorslaggevende economische factoren.
Omdat het bezwaar van chloorpicrine de hoge prijs is, werd het toetsen van andere
middelen voortgezet. Er zijn proeven gedaan met middelen die als werkzaam bestanddeel methylisothiocyanaat bevatten, of waarbij dit bij afbraak in de grond vrij
komt. Deze middelen, die voor de bestrijding van andere bodemziekten in toenemen'
de mate worden gebruikt, bleken duidelijk minder effectief te zijn dan chloorpicrine,
Met organische kwikverbindingen werden wel goede resultaten bereikt, doch toepassing in de praktijk is vermoedelijk niet verantwoord vanwege lang aanwezig blijven
de giftigheid in de grond.
In kasproeven werd ook dit jaar een aanzienlijke groeiverbetering geconstateerd
na pH-verlaging van gronden uit oude boomgaarden. Met zwavelbloem werd in veldproeven soms in korte tijd een aanzienlijke pH-verlaging bereikt. Zwavel is een goedkoop produkt. Toepassingen 1 à 2 jaar vóór het rooien, of in combinatie met grondontsmetting, verdienen nader onderzoek.
In vorige jaren kon reeds worden vastgesteld, dat levende appelwortels essentieel
zijn voor de inductie van bodemmoeheid. Een proef, die in samenwerking met het
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Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen werd
genomen, leverde echter geen tekenen van het optreden van bodemmoeheidsverschijnselen op. Dit bevestigt, dat de aanwezigheid van levende appelwortels niet altijd en zonder meer bodemmoeheid induceert.
Wat het herbeplantingsprobleem van kers betreft, werd de studie van parasitisme
van Thielaviopsis basicola voortgezet.
Om het inzicht in bodemmoeheidsverschijnselen in het algemeen te verbreden werden twee veldproeven in boomkwekerijen aangelegd.
In het bovenstaande werden de aaltjes buiten beschouwing gelaten. De rol evenwel, die zij op lichte gronden kunnen spelen, werd nog eens duidelijk geïllustreerd
op proefvelden in Noord-Brabant en Drente. Op de onbehandelde veldjes bij een
zware besmetting van de wortels met Pratylenchus penetrans, groeiden appels in het
geheel niet.
De werkzaamheden worden verricht vanuit de Afdeling Nematologie van de Landbouwhogeschool, onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek TNO.

Onderzoekingen over de biochemische achtergrond van ruwschilligheid bij fruit

Op het Botanisch Laboratorium van de Katholieke Universiteit te Nijmegen werd
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO een
begin gemaakt met een onderzoek over de biochemische achtergrond van ruwschilligheid bij fruit. In eerste instantie werd een vergelijkend morfologisch onderzoek verricht bij normale, bij ruwschillige en bij kunstmatig verwonde appelcuticula's (Golden Delicious) met behulp van licht- en elektronenmicroscoop. Uit de eigen proeven
en uit literatuurgegevens werd geconcludeerd, dat de appel zowel bij kunstmatige
verwonding als bij ruwschilligheid, op gelijke wijze reageert en dat het herstel — of
de poging hiertoe — een overeenstemmend patroon volgt.
Uit de literatuur en uit eigen gegevens blijkt eveneens, dat chemische, mechanische
en klimatologische omstandigheden van buitenaf alle in zoverre dezelfde invloed op
de cuticula hebben, dat speciaal de cutine- en de waslaag geen goede „afsluiting"
meer vormen, met het gevolg dat de doorlaatbaarheid voor water te groot wordt. De
invloed kan van de andere kant ook van binnenaf komen, als niet genoeg water door
de houtvaten wordt aangevoerd en de cuticulaire transpiratie dan in verhouding te
hoog wordt.
Het is dus duidelijk, dat als reactie op de verwonding of het begin van de ruwschilligheid een activering van de cutine-synthese optreedt. Deze synthesereacties
vormen dus het kernprobleem van de processen, die aan het optreden van ruwschilligheid ten grondslag liggen. Het verder onderzoek is daarom erop gericht, de laatste
stappen van de synthese en mogelijke storingen door factoren van buitenaf na te
gaan.
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Afdeling Virologie van de

Landbouwhogeschool

Bladschijfjes van Nicotiana glutinosa, geïnoculeerd met tabaksmozaïekvirus, ontwikkelden minder lokale lesies, drijvend op een 6-azauraciloplossing dan op water; het
aantal lesies was het kleinst wanneer de bladschijfjes een dag vóór de inoculatie werden gewreven met carborundum en water. In geïsoleerd epidermisweefsel kon slechts
vermindering van de infectiositeit geconstateerd worden, indien de bladeren waarvan
de epidermis afkomstig was, vóór de inoculatie met carborundum en water bestreken
waren. Inoculatie van een mengsel van virus en 6-azauracil heeft geen invloed op de
infectiositeit.
De eigenschappen van twee verschillende soorten, in tabaksbladeren voorkomende
ribosomen werden vergeleken. De mogelijke rol van beide ribosomen in de eiwitsynthese wordt bestudeerd.
Extracten van oplosbaar eiwit werden bereid uit gezonde en met tabaksmozaïekvirus geïnfecteerde tabaksplanten. Bij het zieke materiaal werden meestal 3 à 4 bandjes meer verkregen dan bij het gezonde. Verschillende enzymactiviteiten werden gemeten op de staafjes en ook hier werden verschillen gevonden tussen ziek en gezond.
Tabaksmozaïekvirus met een retoucheerspuit geïnoculeerd op bladeren op een roterende schijf, veroorzaakt bij Nicotiana glutinosa lokale lesies. Bij hogere concentraties virus werd een maximaal aantal lesies gevonden zoals ook bij vingerinoculaties
optreedt; bij hogere concentraties carborundum bleek dit maximum wel tien maal
lager te liggen dan verwacht kon worden.
De eerste stadia van tomaat „spotted wilt"-virusontwikkeling in de cel is elektronenmicroscopisch vermoedelijk waar te nemen als donkere diffuse massa's in het
cytoplasma. In gezuiverde viruspreparaten komen deeltjes voor met een staartvormig
aanhangsel. In Rhizobiumwortelknolletjes bij erwt, besmet met tomaat spotted wiltvirus, werden virusdeeltjes tussen de bacterioïden waargenomen.
Analyse van de nakomelingen van reciproke kruisingen tussen Tropaeolum majus met en zonder „solitairen" (deeltjes van ca. 60JU diameter) bevestigde, dat deze
deeltjes cytoplasmatisch vererven. Ook in de jonge pollencellen zijn deze solitairen
gevonden. De deeltjes hebben een staartvormig aanhangsel.
Aan de hand van microfoto's van thrips, zuigend op coupes van uienschubben
werd aangetoond, dat bij de knikbeweging de kop, mondkegel en thorax niet van
stand veranderen. Het doorboren van de celwand vindt plaats door een verkorting
van de anteclypeus aan de voorzijde van de kop. Door deze beweging wordt de mandibel door de celwand gedreven.
Door precipitatie van „cowpea mosaic"-virus met polyethyleenglycol en zout werden hogere opbrengsten gezuiverd virus verkregen; de relatieve hoeveelheden van de
drie componenten in de gezuiverde preparaten waren gelijk aan die, gemeten in
plantensap. De snelst sedimenterende component is infectieus en bevat 3 2 % ribonucleïnezuur (RNA) ; de andere componenten bevatten resp. 2 3 % en geen RNA en
zijn niet infectieus. Papierchromatografisch bleek de 2 3 % RNA bevattende component meer uridylzuur en minder guanylzuur te bevatten dan de 3 2 % RNA bevattende component.
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Voor veldproeven ter bestrijding van appelbladrollers werd de kooluil, Barathra
brassicae, in het groot gekweekt op een kunstmatig dieet voor de produktie van het
polyedervirus.
Met behulp van immunofluorescentiemicroscopie werd het verloop van de virusvermeerdering van het Tipula „iridescent" virus in de bloedcellen van Pieris brassicae gevolgd. Op de derde dag na infectie was het eerste virusantigeen in het cytoplasma van de bloedcellen aanwezig. De volgende dagen nam de hoeveelheid antigeen toe en werden de bloedcellen steeds groter. Op de zevende dag hadden de bloedcellen hun maximale grootte en bleven intact of waren gebarsten, waarbij de inhoud
naar buiten was gestroomd. Bij dieren in het popstadium kwam het virus ook in het
vetweefsel, buizen van Malpighi, tracheeën, huid en zenuwstelsel voor.
Door zuivering, waarbij o.a. verdeling in een tweefasesysteem van butoxy- en
ethoxy-ethanol plaats vond, werd van aardappelbladrolvirus uit bladluizen een goed
infectieuze suspensie verkregen, die deeltjes van 23 va.fi bevatte.
Uit erwt werd een virus geïsoleerd (erwt „symptomless" virus), dat op erwt geen
symptomen veroorzaakt. Dit virus heeft drie componenten van 56, 88 en 108 S en
bevat waarschijnlijk twee ribonucleïnezuurcomponenten.

Afdeling Dierkunde van de

Landbouwhogeschool

Over de biologie van de eiparasiet Trichogramma werd een publikatie samengesteld,
waarin de concurrentie tussen de larven in het gastheer ei uitvoerig wordt beschreven.
De afloop van deze concurrentie bij verschillende larvale dichtheden is zodanig, dat
daarmee de biologische betekenis van de ovipositie — die van gastheer tot gastheer
verschilt —• kan worden verklaard.
Bij de routinemetingen aan de veldpopulatie van de dennespanner werd een daling
van de bevolkingsdichtheid tot een zo laag niveau waargenomen als nog niet eerder
was voorgekomen. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een popparasiet, die bij de beide voorgaande „crashes" van weinig of geen betekenis was geweest. Dit voorval leerde hoe bezwaarlijk het is om algemene conclusies te baseren
op materiaal, dat over een klein aantal generaties is verzameld.
Het experimentele onderzoek over de bevolkingsdynamiek bij het kasspint betrof
vooral de invloed van de dichtheid van de roofmijten op hun eigen gedrag. Daarbij
bleek, dat bij toenemende roverdichtheid — ook bij voldoende prooi — de consumptie per rover afneemt en de dagelijkse eiproduktie daalt. Een nog groter effect had de
dichtheid op de migratiedrang en wel zo, dat de rovers dichtbevolkte gebieden reeds
gaan verlaten, terwijl er nog voldoende voedsel (kasspint) aanwezig is.

Werkgroep Geïntegreerde Bestrijding van Plagen TNO
In deze door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO ingestelde
werkgroep wordt gezamenlijk door een groot aantal instellingen onderzoek verricht,
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dat ten doel heeft tot een verlaging van de door insekten aangerichte schade te komen, zonder daarbij in de eerste plaats gebruik te maken van giftige, chemische bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek is onderverdeeld in aspecten betreffende populatiedynamica, hormonen en feromonen van insekten, resistentie van organismen tegen
chemische bestrijdingsmiddelen, de relatie tussen plant en dier, bestrijding met behulp van pathogène micro-organismen en de toepassing van harmonische bestrijding
in praktijkomstandigheden.
Op het gebied van de populatiedynamica ging de aandacht in de eerste plaats naar
de betekenis van de roofdieren in de fruitteelt. Op het Proefstation voor de Fruitteelt
in de volle grond werd een bevestiging gevonden van de waarneming, dat de roofmijt
Typhlodromus de ontwikkeling van de schadelijke spintmijten onder controle kan
houden. Nadat het spint in het voorjaar een nog niet schadelijke piek-populatie
heeft opgebouwd, vermeerdert de rover zich zo sterk, dat de dichtheid gedurende de
zomer op „een ongevaarlijk" niveau blijft.
Geldt het bovenstaande voor een monofage predator, geheel anders is de situatie
bij de roofwantsen. De voedselsamenstelling van deze dieren loopt min of meer parallel met de samenstelling van de fauna, de prooikeuze is sterk afhankelijk van de
leeftijd van de dieren. Begonnen werd met een gedetailleerde analyse van de voedselkeuze van de wantsen, om een beter inzicht te krijgen in de rol, die zij als roofdier
spelen.
De parasiet van de appelgrasluis, een onderwerp van studie op het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek, bleek niet in staat te zijn deze luis op een laag
dichtheidsniveau te houden. De oorzaken hiervan zijn de grote vermenigvuldigingssnelheid van de luis, en de sterke hyperparasitering, waaraan de parasiet is blootgesteld.
Op de Afdeling Dierkunde van de Landbouwhogeschool werd nader ingegaan op
de vraag, waarom roofmijten hun prooi op laag niveau houden, maar niet uitroeien.
Uit proeven op kleine schaal kwam vast te staan, dat bij toenemende roverdichtheid
— ook bij voldoende prooi — de consumptie per rover afneemt en de dagelijkse eiproduktie daalt. De belangrijkste factor is echter de toenemende migratiedrang onder
deze omstandigheden.
Onderzoek over de populatiebewegingen van de dennespanrups bracht aan het
licht, dat hierbij onder meer de afname van de voortplanting (geïnduceerd door contact tussen de larven) en de toename van de sterfte van volgroeide larven (waarschijnlijk veroorzaakt door vogels) een rol spelen. Een nadere uitwerking van deze
bevindingen vindt plaats op het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur.
Bij het onderzoek over insektenhormonen en -feromonen, dat wordt uitgevoerd op
de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool, werd gevonden, dat het juveniele hormoon en enkele van zijn mimetica (stoffen die de werking van hormonen
nabootsen) ovicide werking hebben, doordat ze de embryonale ontwikkeling binnen
het ei verstoren. Voorts werd een bevestiging gevonden van een reeds vroeger gestelde hypothese, dat het effect van het juveniel hormoon op de larvale ontwikkeling
in feite een indirect effect is, via stimulering van de prothoracale klieren.
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Door middel van een op de Afdeling Entomologie uitgewerkte toetsingstechniek
kon worden vastgesteld, dat het gehalte aan juveniel hormoon bij de coloradokever
in de jeugdfase van de volwassen kever enkele dagen uiterst laag is, en evenzo tijdens
de winterrust. Dit versterkt het vermoeden, dat de winterrust met behulp van juveniel
hormoon verbroken zal kunnen worden. Bij het onderzoek over de biochemische
werking van het juveniel hormoon bij de coloradokever werden sterke aanwijzingen
verkregen, dat het hormoon iets te maken heeft met de mitochondriën-synthese.
Bij het Centraal Laboratorium TNO werd gezocht naar Steroide verbindingen in
de kakkerlak, die wellicht als voorlopers kunnen worden beschouwd bij de biosynthese van het vervellingshormoon ecdyson. Getracht wordt stoffen te vinden, die op
specifieke wijze deze synthese kunnen remmen.
Het onderzoek over de resistentie van organismen tegen chemische bestrijdingsmiddelen is voornamelijk gericht op twee insektensoorten, de huisvlieg en het kasspint. De huisvlieg wordt zowel genetisch als biochemisch bestudeerd op het Laboratorium voor Insekticidenonderzoek. Er kunnen drie typen van DDT-resistentie en
drie typen van fosfaatresistentie genetisch worden onderscheiden. Een van de drie
is in beide gevallen goed bekend. Het onderzoek is nu gericht op enkele andere
gevallen, waarbij detoxicatie door oxydatieve afbraak waarschijnlijk de oorzaak van
de resistentie is. Voor de praktijk belangrijk is het feit, dat verschillende typen van
resistentie zeer duidelijk zijn te onderscheiden naar hun gevoeligheid voor Synergisten; in vijf van de zes bovengenoemde resistentiegevallen kunnen bepaalde Synergisten de resistentie onderdrukken.
Het onderzoek aan het kasspint vindt wat het genetische deel betreft plaats aan
het Laboratorium voor Toegepaste Entomologie van de Universiteit van Amsterdam.
Dit onderzoek betreft voornamelijk de genetische achtergrond van de resistentie tegen
fosfaten en tegen tedion, het opsporen van merker-genen voor de genetische analyse
en de studie van mutatiefrequenties. Dit laatste in verband met het feit, dat resistentie
zich merkwaardig snel ontwikkelt, terwijl juist een geringe genetische variabiliteit in
deze dieren te verwachten is. Net als bij de vlieg blijken major-genen van groot belang te zijn voor de resistentie. Dit is van betekenis voor de praktijk, aangezien
de resistentie in het algemeen van een duidelijk omschreven vast type is, waardoor de
kans groot is dat er bij voldoende kennis van de oorzaken tegenmaatregelen mogelijk
zijn (bijv. in de vorm van veranderingen aan de insekticiden of combinatie met
Synergisten).
Bij het onderzoek over de relatie tussen plant en dier wordt getracht, een inzicht
te krijgen in de eigenschappen, die een plant attractief maken voor een bepaald
insekt, terwijl daarnaast gezocht wordt naar een antwoord op de vraag, of en hoe
de plant de ontwikkeling en de fysiologische toestand van het insekt beïnvloedt.
Het eerstgenoemde vraagstuk wordt onderzocht op de Afdeling Entomologie van
de Landbouwhogeschool. Bij de treksprinkhaan bleek, dat zintuigkegeltjes, in hoofdzaak op de palpen gelegen, geprikkeld kunnen worden door zuren, zowel in oplossing
als in dampvorm, en door keukenzout; op suiker reageren zij niet. Het onderzoek
van de smaakpapillen leverde nog moeilijkheden op.
Bij het, Centraal Laboratorium TNO was de aandacht gericht op stoffen in hout,
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die attractief zijn voor termieten en stoffen in het aardappelblad, die attractief zijn
voor de coloradokever. Ten aanzien van dit laatste bleken suikers, aminozuren, vetzuren en sterolen een vraatstimulerende werking uit te oefenen.
Op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd voortgegaan met het
ontwikkelen van methodieken voor het kweken van insekten (luizen, mijten en coloradokevers) op kunstmatige media, om uiteindelijk een inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen de toestand waarin de plant zich bevindt, en de reproduktie en de
mortaliteit van het ervan levende dier. In aansluiting hierop werd bij fytofage mijten
begonnen met een studie van het mechanisme van de voedselopname, daar hiervan
nog weinig bekend is. Ten aanzien van de samenstelling van de kustmatige voedingsmedia voor luizen en mijten werden goede vorderingen gemaakt, doch het gelukte nog niet de dieren hiermede volledig tot ontwikkeling te brengen. Bij de coloradokever werd met goed resultaat een meridisch (chemisch niet gedefinieerd) dieet
toegepast.
Het onderzoek over insektenpathogenen betrof studies over pathogène schimmels,
bacteriën en virussen. Op het Laboratorium voor Toegepaste Entomologie van de
Universiteit van Amsterdam wordt gewerkt over de pathogeniteit van de schimmel
Beauveria bassiana ten opzichte van de coloradokever. Ook wordt getracht met behulp van een bio-essaytechniek tot standaardisering van Bacillus thuringiensis-preparaten te komen. Dit laatste vindt eveneens plaats op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, waar echter een isotopenmethode wordt gebruikt. Beide
werkwijzen geven nog een vrij grote variatie in uitkomsten, maar de op zichzelf
gecompliceerde isotopenmethode lijkt meer inzicht te zullen verschaffen in de samenstelling van de preparaten, wat het toxische eiwitkristal en eventueel andere aanwezige toxinen betreft. Een veldproef met een B. thuringiensis-preparaat ter bestrijding van de eikenbladroller gaf een goed resultaat.
Door verbetering van de kweektechniek gelukte het op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek en de Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool vrij
grote hoeveelheden van twee soorten kernpolyedervirus te verkrijgen. In oriënterende
veldproeven werd met deze produkten een behoorlijke, zij het nog onvoldoende
sterfte van de vruchtbladroller verkregen. In laboratoriumproeven werd alleen een
hoge sterfte bereikt bij temperaturen van 20° tot 25°C.
Op de Afdeling Virologie werd tevens nader onderzoek gedaan over de wijze,
waarop het virus inwerkt op het organisme van het insekt.
De werkzaamheden betreffende de toepassing van geïntegreerde bestrijding van
plagen onder praktijkomstandigheden geschiedden wederom vanuit het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek, de Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool en de Plantenziektenkundige Dienst. Bij de bestudering van het effect van
een geïntegreerd bestrijdingsschema ten opzichte van dat van een intensief (in de
praktijk algemeen gangbaar) schema in verschillende proefboomgaarden bleek, dat
in de geïntegreerd behandelde objecten nog geen sprake is van een enigszins stabiele
biocoenose. Wel kwam reeds tot uiting, dat bij een nauwlettend volgen van de
populatieontwikkelingen in een boomgaard het aantal bestrijdingen met insekticiden
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en acariciden sterk gereduceerd kan worden, met handhaving van een populatie
van nuttige elementen.
Voor het nieuwe proefterrein, De Schuilenburg, dat in 1965 werd ingeplant, werd
een behandelingsschema opgesteld. Vergeleken zullen worden alle combinaties van
twee bodembehandelingen en drie spuitschema's. De bodembehandeling varieert tussen de in de praktijk gebruikelijke en een systeem, dat moet leiden tot een biologisch
actieve bodem, met een goede structuur en een geleidelijke, optimale stikstofvoorziening van de bomen, om een zekere natuurlijke resistentie tegen sommige ziekten
en plagen mogelijk te maken. De spuitprogramma's zullen bestaan uit het thans
in de praktische fruitteelt toegepaste, en voorts uit twee verschillende selectieve
schema's.

Laboratorium

voor

Insekticidenonderzoek

Bij het onderzoek over de organisch-fosfaat resistentie bij kasspint werd voortgegaan
met de proeven, waarin de Cholinesterasen uit gevoelige en resistente mijten met
elkaar worden vergeleken. Het resistente Cholinesterase, dat minder geremd wordt
door de fosfaten en daardoor resistentie veroorzaakt, heeft voor het substraat acetylcholine een lagere affiniteit en een lagere maximale hydrolysesnelheid. Het kon
zeer waarschijnlijk worden gemaakt, dat dit berust op een kleinere acetyleringsconstante van dit enzym.
Ook bij een andere mijtensoort, T. pacificus, blijkt de oorzaak van fosfaatresistentie in een veranderd Cholinesterase te liggen, die langzamer geremd wordt.
De resistentie van de huisvlieg tegen organische fosfaten en DDT werd verder
onderzocht. Bepaalde typen van beide resistenties hebben zeer veel gemeen; zij berusten op een detoxicatie, die door de synergist sesamex wordt geremd. Gepoogd
werd opheldering te krijgen over de detoxicatieprodukten van DDT en de detoxicatieenzymen, doch het gelukte nog niet bij deze uiterst moeilijke onderwerpen tot bevredigende uitkomsten te komen.
Voorbereidingen werden getroffen tot onderzoek van een niet op detoxicatie berustende vorm van DDT-resistentie. Begonnen werd met studies over gevoeligheid
van zintuigen en de permeabiliteit van zenuwweefsel. Opgemerkt moet worden, dat
beide takken van resistentieonderzoek tevens inzicht verschaffen in het werkingsmechanisme van insekticiden.
Het biochemisch onderzoek van esterasen, van belang voor het resistentieprobleem,
werd voortgezet aan enige oplosbare esterasen; de onoplosbare, die als detoxicatie-enzymen een rol spelen, zullen in een later stadium ter hand worden genomen.
Bij twee genetisch verwante esterasen werd in vier etappes een zuivering van 500
maal verkregen, waarbij alle andere esterasen verwijderd werden. Het onderzoek
is er op gericht de enzymatische en chemische eigenschappen van de gezuiverde
enzymen te bestuderen. Aangezien er genetische verwantschap met de bij de resistentie betrokken enzymen bestaat, zijn de gegevens hopelijk ook voor de studie van
deze enzymen van belang.
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Het onderzoek over het werkingsmechanisme van carbamaten verschaft inzicht
in de remming van vliegencholinesterase door mono- en dimethylcarbamaten. Voor
de in-vivo werking blijkt de decarbamyleringssnelheid niet zeer belangrijk te zijn.
Bepaling van verschillende constanten toonde aan, dat er verschillen bestaan met
zoogdiercholinesterasen, die van belang kunnen zijn voor het specificiteitprobleem.
Het chemisch werk betrof in de eerste plaats kinetische studies van Cholinesterasen;
verschillende substraten en remmers werden gesynthetiseerd. Voorts was vooral de
bruikbaarheid van de gaschromatograaf in studie, voor de bepaling van aminozuren
(als onderdeel van de studie van esterasen) en de bepaling van fosfor bevattende
verbindingen. Vooral de laatste techniek belooft zeer belangrijk te worden in de
studie van metabolisme van organische fosforinsekticiden.
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TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
Het werktuigenonderzoek had in de eerste plaats betrekking op twee algemene onderwerpen, de toepassing van hydraulica in moderne landbouwmachines en studies over
de mogelijkheden van kunststoffen in de landbouw. Omtrent het eerste lijken belangrijke perspectieven aanwezig, de toepassing van kunststoffen zal zich vooral
concentreren op machines voor de verwerking van agressieve stoffen (spuiten, kunstmeststrooien) en de daarbij behorende opslaginrichtingen. Aan een landbouwwerktuigenfabriek wordt medewerking verleend bij een ontwikkelingsproject op dit terrein.
Bij de proeftechnische ondersteuning van het onderzoek werd de nadruk gelegd
op het karakteriseren van onderzoekresultaten. In toenemende mate ontstaat behoefte aan ontwikkeling van berekeningsmethoden, waarmee de beschikbaar komende gegevens over het werk van werktuigen in één of enkele getallen kunnen worden
samengevat. Ten aanzien van de centrifugaalkunstmeststrooiers werden in dit opzicht resultaten verkregen.
Wat het onderzoek over landbouwbanden betreft, gaf het uitvoerige cijfermateriaal duidelijk aan, dat een verdere ontwikkeling in de richting van lagere drukken
in wagen-werktuigbanden van bijzonder belang is voor het structuurbehoud van de
grond. In nauw contact met de bandenindustrie wordt deze ontwikkeling gestimuleerd.
Het onderzoek van diverse ploegristertypen op verschillende grondsoorten verschafte een goed inzicht in de vormgeving van ploegristers, in samenhang met ploegdiepte, grondsoort en ploegsnelheid. Het was mede aanleiding tot de constructie
van speciale snelploegristers door de industrie en van universele ristervormen, die
door verstelling aan vele omstandigheden kunnen worden aangepast.
Bij de mechanisatie van de hakvruchtencuUuur werd wederom veel aandacht gegeven aan de vraagstukken rond de voorjaarsmechanisatie. Geconstateerd kan worden, dat het precisiezaaien in Nederland met een hoge graad van perfectie kan
plaats vinden, maar het verschijnen van nog meer zaadtypen maken de voorschriften
voor deze werkwijze gecompliceerd. De aandacht van het onderzoek blijft gericht
op machinetypen, die uiteenlopende zaadtypen en -afmetingen zonder verstelling
kunnen zaaien. Aan de neiging van de praktijk om op eindafstand te zaaien, d.w.z.
dat geen dunwerk meer verricht behoeft te worden, kan tegemoet gekomen worden,
mits de zekerheid bestaat dat zoveel mogelijk factoren nabij het optimale liggen,
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zoals bijv. bodemomstandigheden, zaad (kiemkracht, eenkiemigheid), machine-afstelling, werking van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Een belangrijke ontwikkeling in de bietenoogst wordt gevormd door de in de praktijk minder strenge
eisen, die door vele fabrieken aan het kopwerk van de bieten worden gesteld.
Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een algemene vormgeving aan de kopapparatuur, wat thans in studie is.
Bij de aardappelcultuur kregen zowel het poten als de verzorging en de oogst
de aandacht. Bij het poten wordt de nadruk gelegd op het vermijden van kiembeschadiging bij vol-automatische pootmachines. Een in Friesland ontwikkelde verbetering
op dit gebied bleek voor pootgoedtelers van belang te zijn. Wat de verzorgingsperiode
betreft werd gevonden, dat de chemische onkruidbestrijding ter aanvulling van de
mechanische bewerkingen perspectief heeft, zowel op kleigrond als op lichte gronden.
Bij het rooien werd o.a. wederom het in twee werkgangen rooien (voorraadrooien, opnemen met verzamelrooier) bestudeerd. Het inzicht in de technische problemen
rond deze werkwijze leidde tot de conclusie, dat een algemene toepassing van de
methode niet waarschijnlijk is vanwege het totaal benodigde, omvangrijke machinepark. Daarbij komt, dat de duidelijk gebleken voordelen •— drogere, beter gekleurde
aardappelen —• alleen bij directe afzet in de consumptiesector financieel tot uiting
gebracht kunnen worden.
In de weidebouwsector werd veel aandacht aan de werking van nieuwe maaimachines gegeven. Enerzijds is duidelijk, dat de roterende maaisystemen een belangrijke plaats naast de maaibalken zullen innemen, anderzijds is vooral de kneuzende werking van sommige van deze machines interessant, vooral ook in verband
met het latere transport van het materiaal. Een exacte vergelijking van de machines
op basis van het door hen gemaaide gras, levert proeftechnisch aanzienlijke problemen op.
Op het gebied van het transport van hooi en kuilvoer op de boerderij werd het
eerste stadium van drie ontwikkelingsprojecten (silofrees voor sleufsilo's, voederwagen, blazer) afgesloten. In overleg met de industrie wordt de mogelijkheid van
fabriekmatige produktie bestudeerd. Grote vooruitgang werd geboekt bij de studie
van de drukverhoudingen in melkmachines van het melkleidingtype.
In de sector oogst van granen, zaden en handels gewassen werd de nadruk gelegd
op de cultuur van bietenzaad. Zowel ten aanzien van het poten en het rooien van
steklingen als ten aanzien van de oogst van het zaad met de maaidorser, is thans
een goed inzicht verkregen. Op dit hele terrein heeft de mechanisatie duidelijk en
versneld voortgang gevonden. Een belemmering voor een nog sterkere rationalisatie
is het betrekkelijk kleine areaal bietenzaad, waardoor de produktie van speciale
machines niet aantrekkelijk is voor de industrie.
De beproeving van werktuigen vond weer geheel plaats in het kader van groepsbeproevingen. Dit systeem heeft — zeker ook in internationaal verband — opmerkelijke successen geboekt.
Het technisch onderzoek was onder meer gericht op de meettechniek, met name
de problemen rond de registratie en de verwerking van meetgegevens, voornamelijk
via elektronische apparatuur verkregen. Er werd een begin gemaakt met enkele
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projecten, die een technische voorbereiding beogen van latere onderzoekprojecten.
Hiertoe behoren de vermogensbehoefte van onderdelen van aardappelrooimachines
en het verkrijgen van een inzicht in de beoordeling van lastransformatoren voor
gebruik op de boerderij.
Bij het arbeidsonderzoek is de ontwikkeling verder gegaan in de richting van een
synthetische opbouw van tijdnormen — zoals taaktijden en standaardtijden. Voor
zover het manuele arbeid betreft wordt hierbij uitgegaan van MTM-basisbewegingen
en -tijden. De hieruit resulterende opbouwtijden worden aangeduid als „Elemental
Times in Agriculture" (ETA). Ze worden gekenmerkt door een brede gebruiksmogelijkheid, dus zonder een binding aan een methode of situatie. Deze binding
ontstaat bij de verdere montage tot standaard- en taaktijden, eventueel samen met
proces- en/of machine tijden.
Voor de arbeid, die aan een machine is gebonden, wordt geput uit gegevens,
verkregen met het stophorloge. Deze arbeidsstudies zijn binnen het kader van de
synthetische opbouw gericht op de vaststelling van de relaties tussen de tijden van
de arbeidselementen en de verschillende invloeden, die door de machine, het produkt
of het gewas, de grond, e.a. worden uitgeoefend. Voor het berekenen van taaktijden
(met behulp van de computer) en voor daarmee samenhangende informatie werd
een simulatiemodel ontwikkeld voor de uitvoering van veldwerkzaamheden. Uitgaande van vooraf vast te stellen variaties in gegevens als werkbreedte, rijsnelheid, opbrengst, wendtijden, e.d., kunnen hiermee, nog los van enige situatie, taaktijden
worden berekend. Er zal worden getracht met behulp van dit programma tijdentabellen samen te stellen, waaruit dan voor concrete of te veronderstellen situaties
tijden gekozen kunnen worden op basis van de „ingangen", die dergelijke situaties
eisen.
Om te kunnen vaststellen of en wanneer er binnen een bepaalde bewerkingsperiode
gewerkt kan worden en hoe groot de te benutten capaciteit van de machines is,
moet o.a. de invloed van klimaat en weer op het produkt, dat moet worden bewerkt,
worden beschreven. Op basis van proefveldgegevens van 1965 en 1966 en macroklimaatgegevens van het KNMI, is een statistisch model ontwikkeld, dat het verband
beschrijft tussen deze klimaatgegevens — verzadigingsdeficit en regenduur — en het
verloop van het vochtgehalte van de tarwekorrel gedurende dag en nacht. Er werd
een redelijke aanpassing verkregen tussen het model en de waarnemingen, maar er
wordt nog gezocht naar verdere verbetering.
Om een inzicht te krijgen in de lichamelijke en psychische belasting van de werker
bij het machinaal melken van grote veestapels werd een proefopstelling gebouwd,
waarbij de verschillende informatiesignalen, op grond waarvan de melker beslissingen
moet nemen, zijn nagebootst. Dit onderzoek, waarbij de variaties in de individuele
melkgiften een grote rol spelen, zal geleidelijk worden uitgebreid door opvoering
van het aantal melkstanden. Bovendien zal een simulatiemodel van het handelingenpatroon van de melker worden ontwikkeld, dat als computerprogramma zal worden
geschreven. Het doel hiervan is het vinden van beslissingspatronen, die een opeenhoping van handelingen vermijden.
Bij de samenwerking tussen landbouwbedrijven werd onderzoek gedaan over een
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ver gaande vorm van samenwerking bij drie akkerbouwbedrijven. Uitgaande van een
reële situatie werden vervolgens vier alternatieve bedrijfsmogelijkheden nagebootst,
die geoptimaliseerd zijn met behulp van lineaire programmeringen. Bij deze samenwerking tussen drie bedrijven van 24 ha heeft het terugbrengen van de arbeidsbezetting van vijf op vier en daarna op drie arbeidskrachten een stijging van het
arbeidsinkomen van de boer opgeleverd van ƒ 1.500,— resp. ƒ 500,—. Het onderzoek wordt voortgezet in de richting van minder ver gaande vormen van samenwerking bij bedrijfsonderdelen.
De ontwikkeling van vele gemengde bedrijven in de richting van specialisatie op
enkele grotere produktietakken, dwingt tot andere beheers- en informatiesystemen
om de voortgang van de processen voldoende onder controle te kunnen houden.
Het onderzoek zal trachten hiervoor hulpmiddelen te verschaffen.
Het onderzoek over algemene mechanisatievraagstukken
was voornamelijk gericht
op de landbouwloonbedrijven. De benodigde gegevens zijn grotendeels verzameld,
maar de verwerking er van vergt nog veel tijd. Een begin werd gemaakt met een
veelomvattend onderzoek van de mechanisatiekosten van landbouwwerktuigen.

Instituut voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

Mede dank zij de bijdrageregeling in het kader van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw vond het door het instituut ontwikkelde montagebouwsysteem met betonelementen meer ingang. In totaal zijn thans ca. 160 van dergelijke gebouwen gereed gekomen. De prijsstijging van de montagebouw is in verhouding tot die van de traditionele bouw betrekkelijk gering geweest, zij bleef in de
meeste gevallen beneden 5 % . Dit moet voornamelijk worden toegeschreven aan het
feit dat de post arbeidsloon, die het sterkst aan stijging onderhevig is geweest, bij
de montagebouw belangrijk kleiner is dan bij de traditionele bouw.
Er werden nieuwe spanten ontwikkeld. Van enkele typen spanten voor pluimveehokken bepaalde het Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies empirisch de toelaatbare belasting, hetgeen in sommige gevallen aanleiding gaf tot het
aanbrengen van versterkingen. Een soortgelijk onderzoek vond plaats voor roosterbalken, bestemd voor rundvee- en varkensstallen. Hiervoor werden richtlijnen gegeven
om tot een betere kwaliteit en een grotere sterkte te komen. Een zekere prijsstijging
als gevolg daarvan is onvermijdelijk.
Het onderzoek over het thermisch en hygrisch gedrag van enige wand- en dakconstructies, onder praktijkomstandigheden verricht door het Instituut TNO voor
Bouwmaterialen en Bouwconstructies, leverde een aantal voor de praktijk van belang zijnde gegevens op.
Door middel van metingen konden in vele praktijkstallen fouten in de ventilatie
worden opgespoord en verbeterd. Met de door het instituut ontwikkelde grondkanalen voor luchttoevoer werden gunstige ervaringen opgedaan.
Ten gevolge van een onvoldoende ventilatie en het ontbreken van een schuif op
de grens van drijfmestgrup en kelder hebben zich in de praktijk tijdens het roeren
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van de mengmest enkele gevallen van gasvergiftiging bij dieren voorgedaan. Er
werden richtlijnen opgesteld voor de wijze, waarop dit euvel kan worden voorkomen.
Aangezien de afgevoerde ventilatielucht uit varkensstallen aanleiding heeft gegeven tot klachten van de omwonenden, werd begonnen met een oriënterend onderzoek van mogelijkheden om deze lucht te reinigen.
Het feit dat men er vooral in het Noorden van ons land in de winter bezwaar
tegen heeft om het kuilvoer uit een op het erf gelegen silo te halen, was aanleiding
om een hoge silo van watervast verlijmd plywood te ontwerpen. Deze heeft tot dusver
goed voldaan.
De ervaringen met de biologische afbraak van varkensmest door middel van
een Pasveersloot lijken in eerste instantie niet ongunstig. Per dag kan ca. 450 liter
mengmest, de dagproduktie van ± 160 mestvarkens, worden afgebroken. Wel moet
daarbij dagelijks ongeveer 1500 liter water worden toegevoegd, terwijl van tijd tot
tijd afvoer van slib noodzakelijk is. Het ligt in de bedoeling om de proeven op dit
terrein uit te breiden in samenwerking met de Rijks Agrarische Afvalwaterdienst
en bovendien te trachten op dezelfde wijze kalvermest en kippenmest af te breken.
Vooral de kalvermesterijen beginnen in moeilijkheden te raken, omdat ze de mest
niet meer kwijt kunnen en bovendien watervervuiling veroorzaken.
Voor het verkrijgen van een goede erfverharding werd dit jaar bij wijze van
proef een puinlaag met betonmortel afgedekt. Ook op deze wijze ontstond een
goede verharding. De methode verdient vooral aanbeveling wanneer men over goedkoop puin kan beschikken en men het werk geheel of grotendeels zelf kan uitvoeren.
Voor een bietenopslagplaats blijkt een verharding van al of niet gewapend beton of
„stelcon"-platen beter te voldoen dan tegels en klinkers.
Wat de rundveehouderij betreft, bleek dat het melken in een doorloopmelkstal
van koeien, die in een grupstal zijn gehuisvest, op enkele praktijkbedrijven navolging heeft gevonden. Het mechaniseren of automatiseren van het losmaken en vastzetten van de dieren kon nog niet op een eenvoudige en goedkope wijze worden
opgelost. Wanneer er geen bezwaar is tegen enig handwerk, kan echter volstaan
worden met een buis voor de koeien langs, waaraan ze met behulp van een halsband,
een kettinkje of een knipsluiting worden vastgezet.
Het aantal bedrijven met een voerband nam toe. De ervaringen waren ook dit
jaar niet ongunstig. Alleen voor het voeren van hooi lenen ze zich minder goed,
terwijl tijdens het transport van krachtvoer een afdekking gewenst is.
In een dubbelrijige Friese stal werd voor het transport van kuilvoer een proef
genomen met een rondgaande ketting met meenemers. De installatie lijkt minder
goed bruikbaar voor het transport van hooi en krachtvoer.
Het drijfmestsysteem blijkt in de praktijk goed te bevallen; het breidt zich nog
steeds uit. Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van gietijzeren roosters.
De ligboxenstallen ondergingen een verdere verbetering. Ze vinden in de praktijk
ook meer navolging. De boxen moeten comfortabel zijn, d.w.z. voorzien zijn van
een niet te harde vloer en goede afscheidingen. Het voeren vindt individueel of in
voorraad plaats. Voor het uitmesten wordt, ondanks de grote investeringen, de voorkeur gegeven aan roostervloeren boven betonpaden. Het onderzoek heeft er toe
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geleid, dat vele details betreffende de vereiste uitvoering van de boxen, gangen,
voederplaatsen etc. bekend zijn geworden.
Blijkens de uitkomsten van de proeven met mestkalveren heeft een relatieve
luchtvochtigheid van minder dan 5 0 % ademhalingsmoeilijkheden tot gevolg, terwijl
door een te hoge luchtvochtigheid een bepaald ziektebeeld kan worden versterkt.
Wat de samenstelling van de lucht betreft kon geen verschil worden vastgesteld
of de mest continu afvloeide of gedurende de gehele mestperiode in de grup werd
opgestuwd.
Op het gebied van de varkenshouderij zijn de ervaringen met het vastgebonden
houden van fokzeugen nog steeds gunstig. Het voederverbruik is ca. y2 kg per dier
per dag lager dan bij zeugen die uitloop hebben, terwijl het aantal levend geboren
en het aantal gespeende biggen per zeug gelijk is. Ook vertonen de vastgebonden
zeugen geen groter percentage uitval dan de dieren, die uitloop hebben.
Wat de standvloerbedekking betreft werden tot dusver gunstige ervaringen opgedaan met rubbermatten, die aan de bovenkant zijn voorzien van vliegengaas. Deze
werden in tegenstelling tot de gewone rubbermatten nog niet aangevreten.
De ligboxen voor zeugen konden zodanig worden verbeterd, dat de reiniging
gemakkelijker verloopt en dat de dieren gemakkelijker in- en uitgelaten kunnen
worden.
Ten einde de controle in de kraamstallen te vergemakkelijken, is een proef begonnen met een gesloten TV-circuit, waarbij de camera langs een rail in de stal
wordt bewogen en de monitor met het bedieningspaneel in het woonhuis is geplaatst.
Het is nog te vroeg om ervaringen te kunnen vermelden. Bij de mestvarkenshouderij
is de toepassing van drijfmest er de oorzaak van, dat het gebruik van strooisel in
de ligruimte bezwaarlijk, zo niet onmogelijk is geworden. Wanneer men het Nederlandse Landvarken zonder strooisel houdt, moet blijkens vergelijkende proeven gemiddeld op een 3 % hoger voerverbruik worden gerekend. Groot Yorkshires gaven
in dit opzicht geen verschillen te zien. In het algemeen gaf het ontbreken van strooisel
iets meer aanleiding tot staartbijten.
Om toch stro in de hokken te kunnen gebruiken zijn proeven begonnen met
strokeringen en het hoger leggen van de roosters in de mestgang. In dat geval is het
wel noodzakelijk in de ligruimte een opening voor de afvoer van de gier aan te brengen.
Een volledige roostervloer in de ligruimte geeft blijkens vergelijkende proeven
geen verschil in mestresultaten, maar heeft wel meer staartbijten tot gevolg.
Een tweetal in onderzoek zijnde voersystemen kon nog wat verder worden verbeterd. De variatie in de dosering bedroeg resp. 7 en 1 1 % , een nauwkeurigheid
die bij voedering met de hand vermoedelijk niet wordt bereikt. Vloervoedering moet
gezien de groeivertraging en het hogere voerverbruik (beide resp. 6 % bij voedering
van meel en 4l/£% bij voedering van korrels), alleen onder zeer bepaalde omstandigheden rendabel worden geacht.
Naarmate men zich gaat toeleggen op grotere eenheden in de pluimveehouderij
vindt de huisvesting van legkippen in batterijen steeds meer ingang. Vergelijkende
proeven met het houden van kippen op een etagebatterij en op de traditionele
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wijze gaven een iets hogere eiproduktie te zien van de kippen op de batterij. Het
voerverbruik en het uitvalpercentage waren praktisch gelijk.
Een belangrijk probleem bij de huisvesting van kippen op batterijen is de ventilatie, omdat de bezettingsdichtheid belangrijk groter is dan bij de traditionele wijze
van kippen houden. Grondkanalen in de voergangen bleken tot nog toe een voldoende ventilatie te waarborgen.
De eerste proeven met het drijfmestsysteem in legkippenhokken met batterijen
verliepen succesvol. De beste resultaten werden verkregen met drijfmestgoten met
een vlakke bodem. Ook werd een proef begonnen met drijfmestgoten onder de
draadroosters in traditionele hokken. Wanneer deze proef slaagt en de roosters ter
plaatse kunnen worden schoon gespoten zonder hen te verwijderen, dan betekent
dit een belangrijke arbeidsbesparing.
Ten behoeve van het akkerbouwbedrijf werd begonnen met een onderzoek, dat
een antwoord moet geven op de vraag of de bouw van opslagruimten al dan niet
lonend moet worden geacht.
De proeven met de afdekking van stroklampen zijn tot dusver uitgevallen ten
gunste van aluminium golfplaten. Plastic zeil ging te gauw stuk. Er zijn nieuwe
proeven opgezet met een sterker plastic zeil en met aluminium golfplaten met
een verbeterde bevestiging.
Op vele loonbedrijven is gebrek aan ruimte en voldoen de gebouwen niet aan de
behoeften. Daarom werd in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie begonnen met het ontwerpen van doelmatiger bedrijfsgebouwen
voor dergelijke bedrijven.

Afdeling Landbouwwerktuigen

en Landbouw gebouwen van de

Landbouwhogeschool

Het ergonomisch onderzoek werd voortgezet met het verzamelen van gegevens omtrent de belastende componenten bij de bediening van zelfrijdende maaidorsers.
Er werd een begin gemaakt met het programmeren van een ergonomische proefopstelling, waarin de bediening van deze machines kan worden nagebootst. Verder
werd de procedure voor het beoordelen van trekkerzittingen geperfectioneerd, waarna
werd gestart met een vergelijkend onderzoek van een aantal trekkerzittingen.
Het onderzoek naar het gebruik van werktuigen voor de akker- en weidebouw
betrof in de eerste plaats een vergelijkend onderzoek van een aantal machines voor
het poten van stekbieten, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de belasting
van het personeel en de capaciteit.
Voorts werd op het gebied van kunstmeststrooiers gewerkt aan methoden en
apparatuur om de fysische eigenschappen van kunstmestkorrels en zaden vast te
leggen. Er werd een verbeterde cirkelstrooier ontworpen. De ontwikkeling van de
pneumatische precisiezaaimachine werd vrijwel afgesloten. Om de zaairegelmaat snel
te kunnen bepalen werd een elektronische telmethode ontwikkeld.
Ook aan werktuigen voor de bosbouw werd onderzoek verricht. Een aantal klem125

mende sleeptangen werd doorgemeten en er werden verbeterde klimbeugels ontworpen.
Het onderzoek van het transport van drainmateriaal vond voortgang. Proeven
werden gedaan met de mechanische verwerking van aarden buizen in grote pakketten.
Voor het transport en het verwerken van buizen van polystyreenschuim werd een
methode ontworpen en beproefd. Verder werden proeven genomen met het machinaal aanbrengen van de rits bij het graven van sloten, met een model van een
greppelfrees en met een machine voor het maaien van griendhout.
In 1966 werd voortgegaan met de bestudering van de mechanisatie van tropische
en subtropische cultures en van de problematiek van de landbouwmechanisatie in
de ontwikkelingslanden. Van de mechanisatie van de katoen-, de suikerriet- en de
rijstteelt werden overzichten gemaakt.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Het onderzoek over de mogelijkheden voor de mechanisatie van de rietoogst leverde
voor elk rietgebied een praktische oplossing.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Bij zaai-uien werd op praktijkschaal het door de Monodrill-precisiezaaimachine
geleverde werk met dat van de nokkenradzaaimachine vergeleken. De precisiezaaimachine gaf een betere verdeling van het aantal planten in de rij dan de nokkenradzaaimachine. Uit de resultaten kon worden afgeleid, dat behalve de standdichtheid van de planten in de rij ook de weersomstandigheden in hoge mate de
opbrengst en de sortering van het te oogsten produkt bepalen. Tevens werd vastgesteld, dat het ter bestrijding van de made van de uienvlieg met agritox behandelde
zaad zonder bezwaar met een precisiezaaimachine kan worden verzaaid.
Dankzij de medewerking van verschillende sorteerinrichtingen konden diverse
proefnemingen met de Holaras-afstaarter worden uitgevoerd. In de eerste plaats
hadden deze betrekking op de beschadigingen, die door machinaal afstaarten aan
het produkt worden veroorzaakt. Vergeleken werd de werking van de nieuwe Holaras-afstaarter en die van de voordien algemeen gebruikte Zwima-afstaarter. Na bewaring onder ongunstige omstandigheden was het gemiddelde uitvalpercentage over
de verschillende maten bij de Zwima-afstaartmachine 10,2%, terwijl het verlies
bij de Holaras-afstaarter gemiddeld over alle maten slechts 2,7% bedroeg.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Landbouwprodukten

Er werd een nieuw bouwsysteem voor aardappelbewaarplaatsen ontwikkeld. Het
gaat hierbij om een systeem van voorgefabriceerde elementen, die zijn opgebouwd
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uit Canadees plywood en die zodanig zijn samengesteld, dat de isolatie meteen in
het bouwelement is verwerkt.
Aan de hand van resultaten, die in voorgaande jaren waren verkregen, werd een
uitleesapparaat voor aardappelen ontwikkeld, met een traploos verstelbare bandsnelheid en een instelbare draaisnelheid van de rollen. Het geheel is gedimensioneerd
voor één uitlezer. Het apparaat werd gebouwd door de Technische en Fysische
Dienst voor de Landbouw.

Instituut voor Tuinbouwtechniek
Om te komen tot een beter inzicht in de invloed van de dakhelling en licht
onderscheppende delen in kassen op de hoeveelheid licht in de kas werden berekeningen gemaakt van de lichtinstraling. Van verschillende soorten lampen werden spectrogrammen vastgesteld, in verband met het toenemend gebruik van kunstlicht voor
de plantenbestraling. Voorts werd voor het klimaatonderzoek in kassen en kweekschuren een luchtvochtigheidsmeter geconstrueerd, waarmede gemeten kan worden
zonder verstoring van het microklimaat.
Er werd een plan voor een prefab standaardschuur voor de fruitteelt ontworpen,
met een bijbehorend bestek.
Een formule is uitgewerkt voor de berekening van de capaciteit van vuurgangvlampijpketels, te stoken met aardgas. De berekeningen worden door de Gasunie
mechanisch gemaakt, waarna het met behulp van grafieken mogelijk is op snelle
wijze de capaciteit van de 5.000 ketels van dit type, die in de tuinbouw worden
gebruikt, vast te stellen. De uitkomst van de berekening bleek slechts enkele procenten af te wijken van de capaciteit, gemeten tijdens enige proeven.
Een bepaling van de temperatuurverdeling in een verwarmde blokkas met 3 m
kappen toonde aan, dat de windrichting weinig invloed uitoefent. Metingen van de
energie-, vocht- en C02-balansen gedurende acht achtereenvolgende dagen lieten
zien, dat het gewas een grote invloed heeft op het kasklimaat.
Er werden berekeningen uitgevoerd over de invloed van verschillende buisconfiguraties op de verwarming van de oppervlakte van de grond, aan de hand van
de verschillen in ligging van de pijpen in de kassen. De temperatuur van de grond
is gemeten bij de toevoer van een stoomluchtmengsel van 70°C via geperforeerde
pijpen. Grondzeilstomen bleek voor natte veengrond niet bruikbaar te zijn.
Er werd een prototype van een automatische precisiezaaier voor perspotten op een
pottenpersmachine geconstrueerd. Om te komen tot een verdere mechanisatie van
de oogst van sla werden planten in een band van kunststoffolie geplant, waarna door
optrekken werd geoogst.
Ten behoeve van het oogsten van bloemen werd een prototype van een bindtoestel gemaakt, waarmee doelmatig tweehandig kan worden gewerkt.
De ontwikkelde tweewielige steekwagen voor het vervoer van stapelkisten in de
boomgaard zal gemotoriseerd moeten worden, omdat nu nog te veel mankracht
nodig is.
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Voor het oogsten van groenten en fruit werd een lichte transportband geconstrueerd, die achter op een trekker is gebouwd.
Voor narcissen werden op enkele bedrijven de bewerkingstijden voor een aantal
handelingen bepaald. Het organisatie-onderzoek in enkele stookbedrijven (tomaten,
sla, komkommers) leidde tot een taakstelling en een beloning naar arbeidsprestatie,
zowel voor de oogstwerkzaamheden als voor het andere werk.
Bij het stapelkistenonderzoek in de fruitteelt werd vooral op de transportwijze
gelet. Ofschoon het mechanisch transport goed in de smaak is gevallen en de vrachtwagen met meeneemstapelaar een arbeidsverlichting betekent, moet het voordeel
vooral in besparing aan ruimte in het koelhuis worden gezocht.
Een uitgebreid onderzoek over de arbeid rond de sorteermachine op veilingen
was gericht op de invloed van de partijgrootte, de regelmatige aanvoer (die door
sorteren in water kan worden bevorderd), de breedte van de sorteerbanen en de
plaats van weging. Het bleek goed mogelijk te zijn om onder gunstige omstandigheden een uurprestatie van 300 kg te bereiken.
Het onderzoek over de kosten van de mechanisatie in de bloembollenteelt leidde
tot een voorlopig verslag.
Het onderzoek over de mechanisatie van opengronds groentebedrijven met een
vereenvoudigd teeltplan toonde aan, dat op een bedrijf van 4 ha de mechanisatie
met een verzorgingstrekker een kostenbesparing van ongeveer 5 % oplevert in vergelijking met de mechanisatie met een vierwielige trekker en hakvrees.
De vergelijking van de kosten bij het stoken van zware olie en aardgas werd
afgeloten met een rapport. De conclusie was dat het stoken met aardgas onder de
huidige prijsverhoudingen slechts in enkele gevallen voordeliger is.
Bij de vergelijking van verschillende kastypen was dit jaar de opbrengst in guldens van de tweekapper (kapbreedte 12,6 m) ongeveer 1 0 % hoger dan die van
het Venlowarenhuis (kapbreedte 3,15 m ) .
Het warmteverbruik in de stalen kassen was, evenals in andere jaren, hoger
dan in het houten Venlowarenhuis. Van de stalen kassen had de tweekapper het
laagste verbruik, vooral overdag.
Uit een nader onderzoek kwam vast te staan, dat het mogelijk is om de chemische
lichtmeting met behulp van anthraceen te corrigeren op de dikte van de vloeistoflaag.
De sterkte en de duur van de belichting in kassen bleken een gunstige invloed te
hebben op het aantal stekken van de moederplanten (chrysanten) in de winter.
Het aantal kon door een bepaalde belichtingssterkte en -duur met 2 0 % worden
verhoogd, een dubbele belichtingssterkte gaf 3 6 % meer stek.
De resultaten van de beddenteelt van tomaten vormen een stimulans om de proeven voort te zetten. Belangrijk is echter, dat er nog geen ras is, dat dicht geplant
kan worden en enkele trossen per plant voortbrengt.
Proeven met watermatrassen (hulzen van dunne, doorzichtige folie, die op de
grond gelegd worden en daarna met water worden gevuld) toonden aan, dat de
minimum temperatuur op de watermatras tot 5°C hoger is dan op de open grond.
In september bleek in kunststofhuiven met watermatrassen, dat des nachts de minimum luchttemperatuur tot 4°C hoger was bij sterke uitstraling en dat overdag
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de maximum temperatuur tot 10°C lager was dan in foliehuif zonder watermatrassen.
In verband met de mechanisering van de opengronds groenteteelt werd o.a. nagegaan bij bloemkoolzaad, of er een relatie is tussen de zaadgrootte, het soortelijk
gewicht van het zaad en de kieming. Gevonden werd, dat het soortelijk gewicht
een grotere rol speelt dan de grootte van het zaad. Bij kropsla kan door het gebruik
van gelijkmatiger zaad en door de toepassing van gunstige omstandigheden bij opkweek en groei, tot 7 8 % en bij bloemkool tot 6 3 % in één maal worden geoogst.
Bij het onderzoek over de rangschikking van planten in verband met de mechanisatie kwam o.a. tot uiting, dat bij spruitkool het versgewicht van de bovengrondse
delen tot 10 planten per m 2 toeneemt en daarna ongeveer gelijk blijft. De spruitenproduktie heeft een scherp optimum.
In verband met de wens van de fruitteler om een groter aantal bomen per ha te
kunnen planten en meer ruimte voor mechanisatie beschikbaar te krijgen, werd een
nieuw plantsysteem — de zgn. beddenteelt — ontworpen. Dit kenmerkt zich door
zeer intensief beplante stroken met kleine bomen, gescheiden door ruime zijpaden.

Sprenger- instituut
In verband met de toenemende noodzaak van het voorkoelen van groente, werd
bij het onderzoek aan dit aspect veel aandacht besteed. Na het ontwerpen van
van vacuümkoelers van 1, 4 en 20 m 3 inhoud zijn voorbereidingen gemaakt om een
installatie van 40 m s op te zetten. In de kleine installaties werd gewerkt met ijscondensors. Omdat ijs op sommige plaatsen slecht verkrijgbaar is, werd mechanische
koeling met een ijsaccumulator ontworpen.
Het aanbrengen van vinyl-plastic op de wanden van een gasbewaringscel door
middel van verspuiten gaf een goede afdichting, volgens de lekkagemeting. Niettemin
was het moeilijk een atmosfeer met 3 % 0 2 te handhaven, waarschijnlijk vanwege
doorlatendheid van het materiaal.
Proefnemingen met een moleculaire zeefscrubber hebben aangetoond, dat hiermede de atmosfeer in een gascel bevredigend geregeld kan worden.
De beschadigingen die de meest gebruikte appelsorteermachines, BOA en Greefa,
aan de vruchten toebrengen, lopen niet veel uiteen, de nauwkeurigheid van sorteren
evenmin.
Wat de kleinverpakking van groente betreft, op dit gebied komen voor sommige
produkten machines in de handel, die het verpakkingsproces grotendeels mechani-

Instituut voor Veredeling van Tuinbouw gewassen
Bij Digitalis lanata werd aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor machinaal
oogsten. Perspectief biedt vooral een apparaat, dat ook voor het oogsten van droge
erwten en bonen wordt gebruikt.
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Voor het machinaal oogsten van Angelica werd een apparaatje ontwikkeld, dat bij
het optrekken van de planten kan worden gebruikt. Het gewas moet dan de helft
dichter dan normaal geplant worden. De meerdere opkweekkosten, hieraan verbonden, worden ruimschoots vergoed door de arbeidsbesparing, die het gebruik van het
apparaat oplevert.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Er werd een automatische klimaatregeling voor tomatenkassen uitgewerkt, waarbij
de ventilatie geregeld wordt door de buistemperatuur.
Voorts werd een verbeterd type van automatische trilapparatuur in beproeving
genomen.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Hoewel het gebruik van plastic op de kasbedding over het algemeen goed bevalt,
bestond enige twijfel over het gebruik tijdens de donkerste weken van het jaar. Inderdaad wees een vergelijkende proef uit, dat bij het vroeg zetten van rhododendrons
in de periode tot half januari glas beter voldoet dan plastic. Na deze datum waren de
resultaten met plastic goed.
Een eenvoudig, maar niettemin nuttig onderzoek over de houdbaarheid van enkele
schrijfstift-inkten op houten etiketten bracht duidelijke verschillen naar voren.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation „De Dorschkamp"
Een begin werd gemaakt met de inventarisatie van fijnsparren- en populierenopstanden, die moet dienen om de ecologie van deze houtsoorten te kunnen bestuderen.
Daarbij werden gegevens verzameld, die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van
de relatie tussen groei en gezondheid enerzijds en de eigenschappen van de groeiplaats anderzijds. Voor de fijnspar werd de opname in het gebied van de Utrechtse
Heuvelrug afgesloten.
Na een reeks jaren van oriënterend onderzoek over gebreksverschijnselen werd
een systematische opzet voor het voortgezette onderzoek in werking gezet.
Het kwekerij-onderzoek was gericht op de normen, die men moet aanleggen voor
het kweken van optimaal plantsoen. De daartoe aangelegde proefperken, waarin de
invloed van plantwijdte, planttijdstip en selectie binnen de partijen werd nagegaan,
begonnen de eerste positieve resultaten af te werpen. Voorlopig werd reeds gevonden,
dat dit onderzoek aanwijzingen voor belangrijke kostenbesparingen bij de bosaanleg
kan geven. In dit kader werd eveneens veel aandacht besteed aan onkruidbestrijdingsonderzoek. Proefbeplantingen op stortgronden, die aangelegd werden op instigatie en door bemiddeling van de Werkgroep Bosbouw Randstad Holland, werden
aangelegd en geobserveerd. Mede met het oog op dit werk werden houtteeltkundige
onderzoekingen gedaan bij de toetsbeplantingen van nieuwe selecties van loofbomen.
Om uitsluitsel te kunnen geven omtrent de keuze van te importeren fijnsparrenherkomsten uit de fijnspargebieden in Europa werden van omstreeks 70 verschillende
herkomstgebieden zaden geïmporteerd.
Tot de aan de praktijk uitgegeven nieuwe klonen behoorden twee hybridepopulieren van de groep Aigeiros ('Flevo' en 'Dorschkamp'), die gekarakteriseerd zijn door
snelle groei en volledige resistentie tegen bladziekten. Deze zijn ontstaan uit kunstmatige kruisingen van populierenklonen, waarover het Bosbouwproefstation de beschikking heeft. Voorts werden drie hybridepopulieren uitgegeven, ontstaan uit kruisingen, verricht door Amerikaanse onderzoekers met o.a. balsempopulieren ('Geneva',
'Oxford' en 'Androscoggin'), alsmede twee inheemse grauwe abelen ('Limbricht' en
'Witte van Haamstede') en een wilg ('Belders').
In de iepenteelt, die door de nieuwe klonen, welke uit het onderzoek voortkwamen,
weer in toenemende mate belangrijk wordt, worden steeds meer vragen gesteld over
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de voor- en nadelen van verschillende onderstammen. De bestaande kennis hierover
werd gepubliceerd; ter beantwoording van de resterende vragen werden proefvelden
aangelegd of voorbereid.
Voor een aantal nieuwe, veelbelovende klonen werden veldproeven voorbereid.
Daar de prijzen van iepenfineerhout nog steeds hoog blijven en omdat nu in de
proefvelden gebleken is dat iepen op goede grond een dikte-aanwas tot iy2 cm per
jaar kunnen hebben, begint zich de mogelijkheid af te tekenen om met profijt iepen
in bosverband voor de houtproduktie te telen. Het streven is om klonen uit te kiezen,
die hiervoor speciaal geschikt zijn.
Het onderzoek over het taksterven van Pinus nigra var., veroorzaakt door de
schimmel Brunchorstia pinea, kreeg nieuwe impulsen. Begonnen werd met een systematisch onderzoek over de ontwikkeling van de diverse sporenvormen van deze
schimmel, die voor de verspreiding van de ziekte verantwoordelijk zijn, om een inzicht te krijgen in de perioden van de infectie. Ook werd de invloed van „windsingels", in de vorm van oudere naaldhoutopstanden, op jonge Pinus nigra cultures in
relatie met de ziekte onderzocht.
Een proef werd opgezet, waarin het mogelijk zal zijn bepaalde populierenklonen
op hun gevoeligheid voor Marssonina te toetsen met een op het proefstation ontwikkelde methode van inoculatie.
Het onderzoek over de roestziekte van de Weymouthden (Pinus strobus) werd uitgebreid. Aan de hand van een aantal verschillende herkomsten van deze den, die uit
zaad werden opgekweekt, zal worden nagegaan of bespuiting tegen deze ziekte tot
afdoende resultaten zal leiden. Een verschenen publikatie geeft naast een algemeen
beeld van de huidige kennis van de roest en de mogelijkheden van bestrijding bijzondere aandacht aan de noodzaak van het gezond opkweken van het plantsoen en aan
het aanleggen van Pinus strobus-opstanden in gebieden, waar geen zwarte bessen
worden gekweekt.
Na de spilinhoudstabel van staande bomen van de Oostenrijkse den kwam ook die
voor de Corsicaanse den gereed, in een versie voor het kustgebied en een voor het
binnenland. Ook de inhoudstabel witgeschild werkhout voor staande bomen van de
Pinus nigra-groep kwam gereed. Voor Amerikaanse eik, Corsicaanse den en Oostenrijkse den werden nieuwe opbrengsttabellen samengesteld.
Aan de uitbreiding van het zuiveringsonderzoek in jonge opstanden van Corsicaanse den werd veel aandacht besteed. Ook werd een nieuwe dunningsproef van
populier en Corsicaanse den opgezet.
Op verzoek van het Staatsbosbeheer werd onderzoek begonnen ten behoeve van
het opstellen van arbeidsnormen voor beplantingen en onderhoudswerk in ruilverkavelingen en langs rijks- en provinciale wegen. Deze normen zullen worden gehanteerd voor het opstellen van begrotingen.
In aansluiting aan het onderzoek over opwerkingskosten en houtwaarde in de
levende kroon van groveden is een dergelijk onderzoek ook uitgevoerd bij fijnspar.
Hierbij lijkt aftoppen op een diameter van 8 cm, ongeacht borsthoogtediameter,
aanbevelenswaard.
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Omtrent de produktie van kleine, mobiele messenschilmachines voor houtsortimenten werd gevonden dat deze, afhankelijk van de diameter (5—13 cm), 1—5 m 3 per
uur bedraagt; dit geldt bij geconcentreerde ligging en bij aan- en afvoer van de sortimenten in handkracht door twee man. De schilkosten zijn ongeveer ƒ 20 resp. ƒ 4
per m3, inclusief de kosten voor trekker en bediening.
Er is een methode ontwikkeld om langhout in het bos met mechanische middelen
tot een standaardsortiment op te werken en af te voeren. Kernpunten zijn het uitslepen met behulp van een trekker op onderleggers, het korten „en masse", eventueel
mechanisch schillen en bundelen en het laden van standaardsortiment met een hydraulische kraan. Voor toepassing is in eerste instantie gedacht aan het minder goede,
krommere hout.
In het kader van het toepassen van elektronische rekenapparatuur werd onder andere
een groeisimulatieprogramma voor Corsicaanse en Oostenrijkse den ontwikkeld voor
het vervaardigen van opbrengsttabellen, terwijl tevens een simulatieprogramma werd
opgesteld voor vergelijkend onderzoek van uitsleep van dunningshout met paard en
trekker.

Afdeling Houtteelt van de

Landbouwhogeschool

De beworteling van stekken van grove den onder waternevel levert nog steeds moeilijkheden op. Dat de invloed van de kloon hierbij overheersend is, blijkt uit het feit
dat het bewortelingspercentage van bepaalde klonen elk jaar 0 % is, terwijl het bewortelingspercentage van enkele andere klonen steeds 60—80% is. Er werd begonnen met een uitgebreider onderzoek van de tot nog toe onbekende factoren, die de
wortelvorming beïnvloeden. Een oriënterend onderzoek wees uit, dat de beworteling
van Metasequoiastekken eveneens afhankelijk is van de kloon; het bewortelingspercentage is echter ook bij minder goed bewortelende klonen voldoende.
Naarmate de identificatie van de klonen in de populierencollectie vordert, blijkt
steeds duidelijker dat het grote aantal herkomsten onder verschillende namen tot een
betrekkelijk klein aantal bekende klonen behoort. De morfologische verschillen tussen de handelsrassen Populus 'Robusta' en Populus 'Zeeland' waren zo klein, dat het
aantal waarnemingen uitgebreid moest worden en de beschrijvingsmethodiek verfijnd.
Voor de handelsrassen van de wilgen werd een determinatietabel opgesteld op basis van morfologische kenmerken van éénjarige planten. De beschrijvingen en de
tabel zullen in 1967 worden gepubliceerd. In deze publikatie zal ook de beschrijving
van het nieuwe handelsras Salix alba 'Belders' worden opgenomen. Het onderzoek
over het groeiritme van klonen van Salix alba werd voortgezet, mede met het doel
om de identificatiemogelijkheden van wilgenklonen te verbeteren.
Het voortgezette onderzoek naar de bruikbaarheid van Metasequoia glyptostroboides als bosboom leverde enkele belangrijke gegevens op, die binnenkort zullen
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worden gepubliceerd. Over één van deze gegevens, namelijk de grote gevoeligheid
van Metasequoia voor Fomes annosus, verscheen reeds een korte publikatie.
De waarnemingen van de beworteling van populieren op rivierkleigrond werden
opnieuw belemmerd door de zeer hoge grondwaterstanden, die het gevolg waren van
overvloedige regen.
Het onderzoek over de ontwikkeling van lariksopstanden, aangelegd met verschillende plantverbanden, naderde zijn afsluiting.
Van de proef met 50 herkomsten van grove den werden de aantallen planten met
St. Janslot tweemaal bepaald. De eerste maal bleek tijdelijke beschaduwing van een
deel van het veld waar de planten zijn verspeend, grote invloed te hebben. Gezien de
latere resultaten kan worden gezegd, dat daardoor de vorming van St. Janslot uitgesteld werd.
De proef tot bloeistimulering in de kas met op de kop hangende planten, liggende
neergebogen (en controle-) planten leverde tot nu toe geen duidelijke gegevens.
Waarschijnlijk was het gebruikte plantenmateriaal nog te jong.

Afdeling Houtmeetkunde

van de

Landbouwhogeschool

De periodieke opmeting van permanente proefperken ten behoeve van het dunningsen opbrengstonderzoek werd voortgezet.
Onderzocht werd in hoeverre de methode Bitterlich (proefvlakteloze opstandsbemonstering) onder gebruikmaking van de in Nederland beschikbare statistische gegevens kan worden vereenvoudigd tot een snelle, praktische methode ten behoeve
van de bosopnamen van de Nederlandse bosstatistiek. Daarbij werd tevens de invloed
van diverse bemonsteringsintensiteiten op de nauwkeurigheid van de resultaten nagegaan. Een verslag hierover is in voorbereiding.
Begonnen werd met een fundamenteel onderzoek van de theoretische mogelijkheid om tot één, voor verscheidene houtsoorten geldende massatabel te geraken.
Het onderzoek aan de in 1965 in Suriname opgezette plantverband- en dunningsproef in Pinus caribaea, en het verzamelen van staminhoudgegevens van deze
houtsoort, vonden voortgang.

Afdeling Tropische Houtteelt van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek aangaande de tropische houtteelt geschiedt in nauwe samenwerking
met de Dienst 's Lands Bosbeheer en CELOS te Suriname. Dit onderzoek is in het
bijzonder gericht op de natuurlijke verjonging van het tropische regenwoud.
Als bijdrage in het onderzoek naar de kunstmatige verjonging werd een proef ingezet, waarbij de werking van een eerst sinds kort op de markt verschenen onkruidbestrijdingsmiddel in diverse loof- en naaldhoutbeplantingen werd vergeleken met die
van de tot op heden in Suriname toegepaste middelen.
134

Stichting voor Bodemkartering
Bij de globale bosbouwkundig-bodemkundige inventarisatie van de bossen in NoordNederland, ter verkrijging van meer inzicht in de relatie tussen bos en bodem, kwamen de boswachterijen Odoorn-Exlo, Slenerzand en Emmen gereed. Uit de voorlopige resultaten werd de indruk verkregen, dat er een redelijk verband bestaat tussen
de verschillen in groei van diverse houtsoorten en de verschillende bodemtypen. Het
voorkomen van keileem in de ondergrond heeft een belangrijke invloed op de houtproduktie. Voorts schijnt het, dat de lariks het sterkst reageert op de bodemverschillen. Meer gegevens zullen worden verzameld over het vroegere landbouwgebruik en
de bemesting van deze gronden, om de invloed daarvan op de houtproduktie na te
gaan.
Uit de inventarisatie van de beboste enkeerdgronden in Zuid-Nederland werd eveneens de indruk verkregen, dat de bodemverschillen de groei van het bos beïnvloeden.
Op de meer vochthoudende lemige enkeerdgronden, die in de nabijheid van de beekdalen liggen, is de groei van het naaldhout wat beter dan op de drogere typen in een
podzollandschap. Tevens blijkt het percentage geslaagde opstanden op de lemige enkeerdgronden hoger te zijn dan op de niet-lemige.
Het werk voor de Werkgroep Bosbouw Randstad Holland bestond uit een inventarisatie van de groei van bos op veengronden, kleigronden en opgespoten gronden, en
uit kartering van een aantal percelen, waarop proefvelden met verschillende houtsoorten zullen worden aangelegd.
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V E E T E E L T EN V E E V O E D I N G

Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn"
Bij de hoofdafdeling beweiding en herkauwers ging de aandacht in de eerste plaats
naar de bepaling van de voederwaarde van voedermiddelen door middel van verteringsproeven met hamels. In samenwerking met het Proefstation voor de Akkeren Weidebouw werd een havergewas in twee groeistadia onderzocht. Voorts werd
gras in vijf stadia ingekuild, om het verband tussen de zetmeelwaarde en het ruwcelstofgehalte bij graskuil duidelijker dan tot dusver vast te stellen.
In nauw overleg met andere instellingen werd een onderzoek aangepakt om tot de
ontwikkeling van een betrouwbare verteringsbepaling in vitro van ruwvoeders te komen. De resultaten van een reeks vroeger in vivo onderzochte ruwvoeders wettigen
het vermoeden, dat vervolmaking nodig is voordat het gestelde doel bereikt zal zijn.
In een grote, volgens gevestigd gebruik uitgevoerde en in een — in samenwerking
met het Landbouw-Economisch Instituut — volgens meer ongebruikelijk patroon
uitgevoerde proef werd de reactie van melkvee op voedering beneden de energienormen gemeten. Van de eerstgenoemde proef werden de waarnemingen verwerkt,
de gegevens van de tweede zijn nog in bewerking. Mede omdat tijdens de proef enige
storingen bij het vee optraden, is een herhaling van dit onderzoek opgezet.
Het onderzoek over de gevolgen van extreem kleine hooi- en extreem grote krachtvoergiften werd voortgezet.
In Maarheeze en in Hoorn werd in enkele proeven met melkkoeien en mestossen
de invloed van het groeistadium van snijmaïs en van het droge stofgehalte van graskuil op de voederopname nagegaan. Voor hetzelfde doel werd graskuil gemaakt met
verschillende percentages landbouwzout.
Getracht werd de voederopname van grazend vee te meten door de koeien via
een pensfistel een bepaalde hoeveelheid onaantastbaar plastic in te geven. In Maarheeze werd waargenomen, dat weidend vee achtereenvolgens de voorkeur lijkt te
geven aan met kunstmest bemeste en vroeg en laat met drijfmest bemeste percelen.
Hooi, afkomstig van weilanden op het veen en op de klei, werd op verteerbaarheid
onderzocht. Voorts werd in een reeks verteringsproeven vastgesteld, dat toevoeging
van dierlijk vet aan krachtvoer de verteringscoëfficiënten van de voedingsbestanddelen doet dalen.
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zaamheden werd vrij intensief contact met het RCN te Petten onderhouden. De hoop,
dat uit deze samenwerking een voor het dieronderzoek betrouwbare en goed reproduceerbare Co-bepalingsmethode zou voortkomen, ging nog niet in vervulling.
Het onderzoek over de koperstofwisseling bij herkauwers, dat in samenwerking
met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
wordt uitgevoerd, was gericht op de vaststelling van de gevolgen, die het weiden op
jong of meer uitgegroeid gras voor pinken kunnen hebben. Het onderzoek over de
mangaanbehoefte van rundvee liet tot dusver geen verschillen zien tussen hoge en
lage mangaangehalten.
Aan de vaststelling van de Na-behoefte van melkvee en de daarop invloed uitoefenende factoren werd systematisch voortgewerkt. Afronding van dit onderzoek is
nog niet nabij.
Het zoeken naar de juiste energie (ZW)-behoefte van drachtige ooien in verband
met de groei van de lammeren betrof, na voedering op een relatief hoog niveau, nu
een voederregiem op relatief laag niveau. In analogie met deze proeven werd een
eerste oriënterend onderzoek uitgevoerd om verschillende voederintensiteiten bij
mestlammeren op hun groei-effect te toetsen.
In Maarheeze werd in een mestveeproef ureum als gedeeltelijke eiwitvervanger
getoetst. In dit onderzoek kon geen invloed van ureum worden aangetoond, omdat
zelfs de negatieve controlegroep nog voldoende eiwit bleek te ontvangen.
Toevoeging van het antibioticum zink-bacitracine aan mestveerantsoenen zal opnieuw punt van onderzoek zijn, omdat in een eerste proef wel van een positieve tendens, maar niet van een wiskundig betrouwbare werking kon worden gesproken.
Bij de hoofdafdeling mestkalveren en varkens werd voortgegaan met het zoeken
naar eiwitbronnen, die geschikt zijn om ondermelkpoeder te vervangen. Na enkele
mislukte pogingen werd één goedwerkende sojamodificatie gevonden. Dit onderzoek
dient echter nog te worden afgerond.
Om tot verdere verbetering van de samenstelling van kunstmelk te komen, werd
nagegaan of enkele, steeds in de mengsels opgenomen componenten in feite wel dringend noodzakelijk zijn. Bij nicotinezuuramide mag daaraan wel getwijfeld worden.
In het kader van dit onderzoek wordt voorts een reeks verteringsproeven uitgevoerd,
waarbij verschillende vetten in combinatie met verschillende emulgatoren op hun
verteerbaarheid worden getoetst.
In Maarheeze werd in een opfokproef gunstige ervaring opgedaan met het abrupt
overgaan van (kunst)melkvoedering op voedering van krachtvoer bij vijf weken oude
kalveren. In Hoorn werd met 42 mestkalveren een mestproef uitgevoerd aan een
„kunstmoeder" in vergelijking met de gebruikelijke mestmethode in mestkalverboxen
en emmervoedering. De uitslag wijst in de richting, dat voor fokkalveren aan het
kunstmoedersysteem vermoedelijk minder bezwaren zullen kleven dan bij mestkalveren het geval is.
Door middel van mestproeven bij varkens wordt gezocht naar een passende en
eenvoudig te gebruiken formule voor het vaststellen van de dagelijks te verstrekken
hoeveelheid voer. Voorts werd het effect van het voederen van één soort voer op de
mestresultaten nagegaan. Groei en voederverbruik worden hierdoor niet, de hardheid
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van het spek wordt echter wel beïnvloed. In een tweetal proeven werd in samenwerking met en gelijklopend met proeven van het Centraal Veevoederbureau nagegaan
hoe mestvarkens reageren op onregelmatigheid in de voedering, zowel wat de hoeveelheid als het tijdstip van de voedering betreft.
Verschillende actieve stoffen werden in de varkensmesterij weer op hun waarde
getoetst. Behalve tabakspoeder, dat geen effect gaf, werden enkele nieuwe antibiotica (flavomycine en tylosine) en een gistpreparaat onderzocht.
In twee proeven met mestvarkens kon de noodzaak van een Mn-zout in de
mineralenmengsels, die in mengvoeders worden verwerkt, niet worden aangetoond.
Sojabonen bleken tot een percentage van 10% in mestvarkensvoeders goed te
worden verdragen, zij het dat de spekhardheid duidelijk afneemt. In varkensverteringsproeven werden voorts o.a. verenmeel, suikerarme weipoeder en vinasse op
verteerbaarheid onderzocht.
Bij de hoofdafdeling fysiologisch en biochemisch onderzoek werden verschillende
pensfysiologische onderzoekingen met behulp van fistelkoeien en fistelschapen uitgevoerd. Zo werd nagegaan de invloed van lijn- en visolie en van gemakkelijk aantastbare koolhydraten (maïszetmeel) op de vertering in de pens. Duidelijk werd
aangetoond, dat meer of minder ontsloten maïszetmeel de NH3-concentratie in de
pensvloeistof en ook de N-uitscheiding met de urine doet afnemen.
Op grond van een in Zweden ontwikkelde methode werd een techniek voor de
meting van pensvloeistof ontwikkeld.
Een poging om de nadelige werking van beschimmeld hooi te verklaren via in
het bloed aanwezige antilichamen tegen extracten van hooischimmels was niet succesvol.
Het onderzoek over de tegen soja-eiwit gerichte reactie van bloed van kalveren,
die met soja-eiwit zijn gevoerd, bracht aan het licht, dat zulke eiwitten ook bloedinkjes veroorzaken in maag- en darmslijmvliezen. De proeven werden uitgevoerd in
samenwerking met de medische faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Het onderzoek, dat gericht is op de ontwikkeling van een snelle methode (in
vitro) voor de bepaling van de kwaliteit van eiwitten voor de voeding van varkens
en mestkalveren, werd voortgezet.

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
Op het gebied van het rundvee werd in de stalperiode een proef met melkkoeien
uitgevoerd, waarbij de invloed van het vetgehalte van het krachtvoer en van de
aard van het krachtvoervet op de melk- en melkvetproduktie werd nagegaan. In
dezelfde periode werd bij fokkalveren onderzocht in hoeverre het vetgehalte van
het gebruikte kunstmelkpreparaat invloed heeft op de groei en de krachtvoerconsumptie. In de herfst werd de mogelijkheid van het gebruik van een automatisch
drenkapparaat voor de kalveropfok nagegaan. Een proef met mestkalveren betrof
de invloed van verschillende percentages palmpitvet in het kunstmelkpreparaat op
groei, voederconversie en slachtkwaliteit. Het onderzoek over de vetstofwisseling
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van het jonge kalf met behulp van verteringsproeven en gaschromatisch onderzoek
van mest-, bloed- en voedermonsters werd voortgezet. In de zomer werd een proef
met mestkalveren uitgevoerd, waarbij ten dele volgens de conventionele methode
in boxen werd gemest, anderdeels met behulp van een automatisch drenkapparaat.
Bij het onderzoek met varkens werden twee proeven met mestvarkens afgesloten,
waarbij de vervanging van vismeel door plantaardig eiwit aan de orde was. In de
eerste proef werd vismeel op basis van het lysinegehalte door sojaschroot vervangen
en het werd beperkt en onbeperkt gevoerd. In de tweede proef werd naast een
rantsoen van gevarieerde samenstelling zonder dierlijk eiwit een rantsoen van zeer
eenzijdige samenstelling op basis van maïs en sojaschroot, eveneens zonder dierlijk
eiwit, verstrekt.
Voorts werd de behoefte van het mestvarken aan de zwavelhoudende aminozuren
methionine en cystine onder de loupe genomen. In een volgende proef werd onderzocht of de behoefte aan het aminozuur lysine afhankelijk is van het gehalte aan
ruw eiwit van het rantsoen.
Ten slotte werd een proef opgezet met verschillende kwaliteten tapiocawortelmeel
in aanzienlijke percentages, om gegevens te verkrijgen omtrent de invloed van de
kwaliteit op de groei en de gezondheid van de varkens.
Bij jonge biggen werd begonnen met een onderzoek over de invloed van spenen
op de leeftijd van 6 weken op de groei van de biggen. Hierbij werd betrokken de
invloed van ondermelkpoeder, als component van het babybiggemeel, op de groei
en de lichaamssamenstelling van de jonge biggen. Het onderzoek over de invloed
van het schimmelgif aflatoxine op de samenstelling van hartspieren en andere weefsels van jonge biggen werd in samenwerking met anderen voortgezet.
Op het gebied van het pluimvee werd een proef afgesloten met tamelijk lichte
legkippen, waarbij was nagegaan of er een verband is tussen het energieniveau van
het overgangsvoeder en de voederopname, de ontwikkeling van het darmkanaal,
de groei en de latere eiproduktie. Begonnen werd met een onderzoek over de mogelijkheid om vismeel te vervangen door plantaardig eiwit in het volledig legmeel.
Bij slachtkuikenmoederdieren werd onderzocht of de legrijpheid ook in nietverduisterde hokken kan worden uitgesteld door geleidelijke verkorting van de verlichtingsduur tijds de opfok van 23 uur per etmaal tot 17 uur per etmaal. In een
tweede proef, die met laatgeboren dieren werd uitgevoerd, werd een vroeger gevonden invloed van een korte daglengte tijdens de opfok op de latere eiproduktie
nogmaals in studie genomen.
Vijf proeven met mestkuikens verdienen vermelding. De eerste proef betrof de
invloed van vinasse (bijprodukt van alcoholbereiding uit melasse) en gedroogd
schimmelmycelium op de groei en de voederconversie. Twee proeven hadden betrekking op de verwerking van sojabonen, die op verschillende manieren werden
voorbehandeld, in het rantsoen. Voorts werd de vervanging van vismeel in het
rantsoen door plantaardig eiwit bestudeerd, terwijl ten slotte nog de verwerkingsmogelijkheid van katoenzaadschroot met een bepaald gehalte aan gossypol aan de
orde was.
Bij mestkalkoenen werd de toepassing van voeders van verschillende samenstel139

ling in de loop van de 12 weken durende mestperiode onderzocht. Hierbij werd
tevens de wenselijkheid van een hoog energieniveau van het voeder tijdens de verschillende perioden van het mesten betrokken.

Afdeling Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Een eerste serie proeven over energie-, C- en N-balansen van melkgevende koeien,
gevoederd met in ons land gebruikelijke rantsoenen, werd beëindigd. Aan het eind
van het jaar werd begonnen met een tweede serie, waarbij onder meer hooi vergeleken wordt met silage. De opzet van deze proeven en de winning van het ruwvoeder geschiedde in overleg met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Landbouwprodukten.
Na de eerste serie proeven met mestkalveren in 1965 zijn nog drie series uitgevoerd, wederom in samenwerking met anderen. De eerste met een kunstmelkpreparaat van normale samenstelling, de andere tevens met preparaten, die meer of minder
eiwit en/of meer vet bevatten. In de verwerking van de beschikbare energie voor
onderhoud plus groei werden noch tussen de dieren, noch tussen de rantsoenen
grote verschillen gevonden. Bij de kalveren van ca. 50 kg bestond 40-50% van de
energie-aanzet uit eiwit, bij die van ca. 150 kg was dit slechts 15-25%.
Zowel met volwassen melkkoeien als met mestkalveren werd een aantal proeven
genomen ter bestudering van de invloed van staltemperatuur en -vochtigheid op de
produktie. Beide typen dieren bleken beter bestand te zijn tegen hoge omgevingstemperaturen, indien herstelperioden met wat lagere temperatuur ingelast werden.
Bij mestkalveren van 150 kg, in volle groei, gaven temperaturen van 25°C bij een
relatieve vochtigheid (RH) van 9 5 % na l l ^ dag een sterke verhoging van de
lichaamstemperatuur; temperaturen van 27°C bij dezelfde RH deden dit reeds na
% dag. Bij een RH van 7 0 % waren temperaturen van resp. 28°C en 30°C nodig
om, na dezelfde tijden, deze sterke stijging van de lichaamstemperatuur te veroorzaken.
Bij een onderzoek over het belang van de structuurlaag in de runderpens wordt
getracht dit probleem in vitro te benaderen. Enige mogelijkheden om de pensgisting
buiten de koe in stand te houden zijn getoetst. Aan het vervolmaken van een
kunstpens en het simuleren van de structuurlaag hierin wordt verder gewerkt.
Er werd een nieuwe methode ontwikkeld om de resorptie door de penswand te
bestuderen. Een korte beschrijving hiervan verscheen in Nature.
Een reeds eerder uitgewerkte analyse voor de berekening van de verteerbare
organische stof van ruwvoeders is op een groot aantal monsters hiervan toegepast
en vergeleken met de in vivo bepaalde verteerbaarheid. De mogelijkheden zijn bestudeerd om werkelijk eiwitvrij lignine te bepalen, dat eventueel dienst zou kunnen
doen als merksubstante bij verteringsproeven.
In de diodenum- en ileuminhoud van een schaap en een koe, die voorzien waren
van fistels in het begin (duodenum) en in het einde (ileum) van de dunne darm,
werden de calcium- en magnesiumionenconcentraties bepaald met behulp van een
140

Sterke kationenwisselaar. De bepalingen zijn verricht tijdens vier proefperioden
waarin uiteenlopende ransoenen werden verstrekt, waaronder voorjaarsgras. Door
in deze proeven tevens de inerte merksubstanties Cr 2 0 3 en polyethyleenglycol te
verstrekken, kon uit de gehalten in de darminhoud en de per dag verstrekte hoeveelheden van die stoffen, de hoeveelheid chymus worden berekend, die dagelijks
door de verschillende gedeelten van de darm vloeide. Binnenkort is de publikatie
over dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO werd uitgevoerd, te verwachten.
Het onderzoek over de slepende melkziekte als bedrijfsziekte, eveneens uitgevoerd
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO, zal
in de loop van 1967 worden afgesloten.
De methode van kemp-rameau is ontwikkeld om de hoogte van het serumMg-gehalte bij grazend vee te voorspellen met behulp van de gehalten aan K, re en
Mg in het gras. Met behulp van gedurende 6 weideseizoenen verzameld cijfermateriaal werd deze methode getoetst. Zij bleek voor de praktijk zeer goed bruikbaar
te zijn. Dit is van belang met het oog op de preventie van het optreden van kopziekte.
Er werd een begin gemaakt met het bepalen van de onderlinge verhoudingen
van de melkzuurdehydrogenase-iso-enzymen bij runderen.
In de zomer van 1966 zijn jodiumbepalingen uitgevoerd in melkmonsters, verkregen van ruim 50 zuivelfabrieken. Evenals bij het onderzoek, waarover 10 jaar
geleden werd gerapporteerd, betrof het ook nu weer monsters van alle op een
tevoren bepaalde dag aangevoerde melk. De gehalten op de zeeklei verschilden
weinig van die van het vorige onderzoek; zij waren hier en daar iets lager. De
gehalten op de andere grondsoorten waren aanzienlijk gestegen. Dit laatste wordt
in verband gebracht met het voederen van mineralenkoek, ook in de weidetijd,
hetwelk in de laatste jaren in zwang is gekomen.
Bepalingsmethoden voor verscheidene elementen in biologische stoffen werden
aangepast aan atomaire absorptiemeting; voor het sporenelementenwerk geeft dit
een schaaluitbreiding met een factor 10. Op deze wijze worden nu reeds de bepalingen uitgevoerd van magnesium, calcium, koper en chroom.
Het onderzoek over de invloed van een tropisch klimaat op de schaal van kippeneieren leidde tot een proefschrift. Hierin werd tevens de invloed besproken van
toediening van extra vitamine C en natriumzouten.
Voederbalansproeven bij runderen
Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd op het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire
Chemie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht, is gericht op het vaststellen
van de kwantitatieve betrekkingen tussen de bestanddelen van het voer, wat betreft
hun verwerking in het organisme van het rund.
De proeven met aldosteron werden afgerond. Dit hormoon bleek geen invloed op
de voedereconomie te hebben. Er werd wel een invloed op de calciumstofwisseling
waargenomen, de excretie van dit element met de urine werd verhoogd.
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Er werd een studie gemaakt van de invloed van het anti-mineralocoticoïd metopiron, in combinatie met de remmer van de bijnierschors (dexamethason).
Voortgegaan werd met de bestudering van de invloed van ammoniumzouten op
de voedereconomie en de stofwisseling van runderen. Een grondige toetsing van
ammoniumcitraat toonde aan, dat deze stof het magnesiumgehalte van het bloedplasma enigszins verhoogt. Weinig variatie werd gevonden in de bloedplasmacalciumconcentraties ; de calciumexcretie met de urine steeg. De vacaatzuurstofwaarde
(maat voor de hoeveelheid onbenutte koolstofverbindingen, die het lichaam met de
urine verlaat) veranderde niet of steeg weinig. De stikstofuitscheiding met de urine
steeg. Bij twee van de vier proefdieren daalde de natriumuitscheiding aanzienlijk.
De werkzaamheden worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek TNO.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Zowel bij proefnemingen als in de praktijk werd wederom de ervaring opgedaan,
dat de wijze waarop de kalveren worden geweid van grote invloed is op het voorkomen van maag- en darmwormen bij deze dieren.
Bij de proef, waarin het weiden van stieren en ossen wordt vergeleken, deden
zich met de ll/2-jarige dieren geen bijzondere problemen voor. Onder gelijke omstandigheden groeiden de stieren in de winterperiode 1 5 % en in de zomerperiode
3 4 % meer dan de ossen.
In geslachte toestand werden de stieren en de ossen bij de totaalbeoordeling en
de prijsvaststelling vrijwel gelijk geklasseerd, op onderdelen waren er echter duidelijke verschillen.
In verband met het optreden van verschillende sterfgevallen onder het rundvee
na het eten van nitraatrijke stoppelknollen, werd een oriënterend onderzoek gedaan
in de praktijk naar de omstandigheden, waaronder deze sterfgevallen optraden.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

In 1966 bleek opnieuw, dat zowel door rundvee als schapen van ouder wordend
gras, wanneer de dieren hieraan geleidelijk kunnen wennen, niet minder droge
stof per metaal wordt opgenomen dan van jonger materiaal. Vooral bij rundvee
werd van het oudere gras zelfs aanzienlijk meer droge stof opgenomen. Dit kon
echter het teruglopen van de voederwaarde niet compenseren, zodat de opneming
aan voederwaarde bij het jongere materiaal toch groter was.
In een verteringsproef van de Afdeling Veevoeding van de Landbouwhogeschool,
uitgevoerd om inlichtingen te verkrijgen over de verteerbaarheid van dierlijk vet in
rundveerantsoenen, werden voeder- en fecesmonsters op o.a. magnesium geanalyseerd. Dit heeft het aannemelijk gemaakt, dat toevoeging van extra vet de beschikbaarheid van het voedermagnesium verlaagt. Het is mogelijk, dat de relatie tussen
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het groeistadium van het gras en de beschikbaarheid van het voedermagnesium
althans gedeeltelijk moet worden verklaard door verschillen in gehalten aan vet in
het gras.
Analyses van monsters voer en feces van een tweetal voederproeven leverden
gegevens op over de schijnbare verteringscoëfficiënten van ruw vet en van verschillende lipide-fracties. Opvallend waren de hoge schijnbare verteringscoëfficiënten voor de onverzadigde vetzuren (90-94%).
Uit in vitro genomen proeven ter verklaring van de koperbinding door gras bleek,
dat pensvocht van koeien, die met gras waren gevoerd, veel beter in staat was uit
cysteine H 2 S af te splitsen dan pensvocht van met hooi gevoerde koeien. Voorts
werd aangetoond, dat bij de aanwezigheid van nitriet in het pensvocht het ontstaan
van H 2 S uit cysteine duidelijk werd vertraagd.
Op grond van eigen onderzoek en literatuurstudie werd geconcludeerd dat, indien
snelle afbraak van het ruwe eiwit van het voer gepaard gaat met een lage zetmeelwaarde, in de pens een overschot aan ten dele zwavelhoudende aminozuren is te
verwachten. Er zijn aanwijzingen, dat dit overschot aanleiding geeft tot hoge concentraties aan sulfide in de pensvloeistof, voorts aan het ontstaan van kopergebrek
bij het dier en ten slotte aan hoge ureumgehalten van het bloed.

Instituut

voor Veeteeltkundig

Onderzoek

„Schoonoord"

Het onderzoek in de rundveesector had vooral betrekking op het machinaal melken,
de vleesproduktie en de huisvesting. Daarnaast werd voortgegaan met het onderzoek
over het gebrek „gladde tong" en werd een begin gemaakt met onderzoek over
beengebreken.
De proefnemingen over machinaal melken betroffen zowel de gehele werkmethodiek als de werking van melkmachines. Daarnaast kreeg de fysiologie van de
melkafgifte de aandacht, met name de beïnvloeding van de hoeveelheid restmelk,
die na het melken in de uier achterblijft. In aansluiting hierop werd de afscheiding
en de werking van Oxytocine bij de melkafgifte bestudeerd; methoden om hierover
tijdens het melken gegevens te verkrijgen, leverden goede resultaten op.
Het onderzoek over melkmethoden sloot hier ten dele nauw bij aan. In het bijzonder werd het effect van de voorbehandeling voor het melken onderzocht; ontdekt
werd dat een kleine krachtvoergift in belangrijke mate stimulerend werkt op de
melkafgifte. De bevindingen leidden tot de ontwikkeling van een sterk vereenvoudigde, snelle melktechniek voor het melken in doorloopmelkstallen. Daarbij wordt
de voorbehandeling praktisch nagelaten, het „koekeffect" wordt benut als stimulans
voor de melkafgifte en het namelken blijft achterwege. Bij proeven met eeneiige
tweelingkoeien leverde deze melkmethode gunstige resultaten op, de melkgift werd
soms zelfs positief beïnvloed. Het onderzoek over deze qua arbeidsorganisatie ook
vrij eenvoudige methode wordt voortgezet.
Omvangrijk onderzoek was gewijd aan de invloed van de werkwijze bij machinaal
melken op de mastitisfrequentie. Het onderzoek op ruim 50 Noordbrabantse be143

drijven werd met medewerking van de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren
voortgezet. Een specifieke antibioticumbehandeling van BMR-positieve koeien tijdens
de droogstand bleek niet alleen de mastitis sterk terug te dringen, maar sorteerde
ook een zeer gunstig effect op de produktie in de daaropvolgende lactatie.
Ten einde kwantitatieve gegevens te verkrijgen over de invloed van de factoren
vacuüm, machinetijd („loos" melken) en hygiëne afzonderlijk, werden gedurende
twee jaar op in totaal 400 bedrijven gegevens verzameld. Ook hier verleenden
zuivelfabrieken en Provinciale Gezondheidsdiensten medewerking. De nog niet volledig uitgewerkte gegevens wijzen op een duidelijke invloed van elk van de drie
factoren op het percentage BMR-positieve bussen; de factor hygiëne lijkt te domineren.
Bij het onderzoek betreffende melkmachines vormde de hoogte van het vacuüm
eveneens een punt van onderzoek. Vergeleken werden de Bajema-melkmachine en
normaal-vacuümmachines. Dit op 90 Friese bedrijven gezamenlijk met anderen uitgevoerde onderzoek wees uit, dat 40 cm kwikkolom een kritische grens vormt,
waarboven een verhoogd risico voor uierontstekingen optreedt.
Onderzoek omtrent schadelijke vacuümwisselingen onder de speenpunt tijdens het
melken wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie; vooral machines van het melkleidingtype hebben daarbij de
aandacht.
Bij het onderzoek over de geschiktheid van verschillende tepelvoeringen voor
volledig uitmelken werd begonnen met de ontwikkeling van een standaardtepelvoering van constante samenstelling; van het prototype kwam eind 1966 een flinke serie
in beproeving.
Ook enige nieuwe typen melkmachines, die gunstig zouden zijn voor de uiergezondheid, werden beproefd. De melktechnische eigenschappen van deze machines
waren echter niet zodanig, dat belangrijke perspectieven werden geopend.
Er werd voortgewerkt aan de verdere ontwikkeling van de bestaande melkstroommeter, om deze meer geschikt te maken voor gebruik op grote schaal als hulpmiddel
voor het bepalen van het juiste tijdstip voor het afnemen van de machine. Dit
laatste blijft ook voor bekwame melkers het moeilijkste onderdeel, waarbij grote
fouten worden gemaakt.
Meerdere aspecten van rundvleesproduktie hadden de aandacht.
Het begrip „slachtkwaliteit" is zeer gecompliceerd en bij runderen nog onvoldoende
in concrete normen te vatten. Het onderzoek om tot meer inzicht en betere methodieken bij de karkasevaluatie te komen, werd daarom voortgezet. Bij slachtkoeien
van uiteenlopende kwaliteit werd in samenwerking met het Centraal Instituut voor
Voedingsonderzoek TNO een serie analyses uitgevoerd, waarbij één karkashelft
anatomisch werd ontleed en de andere helft volgens een gestandaardiseerde slagersmethode werd uitgesneden. De anatomische dissecties hebben het inzicht in de samenhang tussen bespiering en vetheid verruimd. Gebleken is, dat bij volwassen
koeien ten minste ± 2 0 % vetweefsel in het karkas aanwezig moet zijn om de potentiële spierontwikkeling volledig tot uiting te doen komen. Is dit het geval, dan
vormt de vlees/beenverhouding —• naast het totale gewicht — een belangrijke
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maatstaf voor de aanleg voor vleesproduktie van het dier; ook voor de vergelijking
van de slachtkwaliteit van afstammelingengroepen was deze factor een waardevolle
maatstaf. Ten einde de vlees/beenverhouding en de vetheid van het karkas bij grotere
aantallen dieren te kunnen bepalen, is een eenvoudiger methode dan volledige
karkasdissectie nodig. Daarom werd begonnen met een uitsnijprogramma, waarbij
verschillende methoden van „deelstukanalyse" op hun bruikbaarheid worden getoetst.
De mestproeven met afstammelingengroepen van k.i.-stieren hadden ten doel
meer inzicht te krijgen in de verschillen, die binnen de Nederlandse veeslagen
optreden. De keuze van de groepen is gebasseerd op mest- en weeggegevens, die op
de Afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool zijn verzameld. De proeven
hebben getoond, dat de verwachtingen niet altijd door de mestresultaten worden
bevestigd. Het aantal groepen (MRY) is echter nog te gering voor definitieve
conclusies.
De volgens de standaardmethode uitgevoerde mestproeven tot een vast eindgewicht van 425 kg behoeven niet maatgevend te zijn voor de met een ander — extensiever — mesterijsysteem te behalen resultaten. Met het oog hierop werd begonnen
met het mesten van parallelgroepen, waarbij de dieren als os worden gemest tot de
leeftijd van ruim twee jaar.
De in 1964 begonnen proeven omtrent toepassingsmogelijkheden van gebruikskruisingen met stieren van Franse vleesrassen kregen een langere looptijd dan
oorspronkelijk beoogd was. Het was namelijk niet mogelijk om in de beide eerste
proefjaren voldoende FH-koeien beschikbaar te krijgen voor inseminatie met diepvriessperma van Charolais-, Limousin- en MRY-stieren. Dank zij de medewerking
van k.i.-verenigingen uit de Alblasserwaard en Utrecht gelukte dit echter in 1966.
De uit de twee eerste proefseries geboren kalveren werden in vergelijkende mestproeven opgenomen. De voorlopige uitkomsten wijzen onder meer op een minder
goede groei van de Limousinkruisingen en een gunstiger verdeling van het vlees
over het karkas bij de Charolais- en Limousinkruisingen. Een volledige vergelijking
zal echter pas mogelijk zijn na het afmesten van de derde proefserie.
Op het terrein van de fokkerij werd tevens een fokproef opgezet met een zwartbonte melkveestapel van bijna 200 koeien op de C R . Waiboerhoeve te Millingen. Bij
de helft van de — primair voor andere proeven gebruikte — koeienstapel wordt
zeer sterk geselecteerd op hoge melkgift, bij de overigen op zware bespiering. Dit
geschiedt door gebruik te maken van sperma van zwartbonte k.i.-stieren, die of
door hun melkindex, dan wel ten aanzien van bespiering aan de top staan. Het
effect van de beide selectierichtingen zal worden vergeleken en het zal tevens bedrijfseconomisch geïnterpreteerd worden.
Het onderzoek over het gebrek „gladde tong" toonde aan, dat dieren met dit
verschijnsel geen lager serumijzergehalte hadden dan normale, zoals in de literatuur
wordt vermeld. Ook was de tongatrofie, die bij kalveren kan ontstaan als gevolg
van ijzerdeficiëntie, niet identiek met de gladde tong. Histologisch en histochemisch
tongepitheelonderzoek bracht aan het licht, dat bij dieren met gladde tong de zachte
kératine ontbreekt in de papillae filiformes. Heterozygote dieren vertonen soms
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tekenen van een abnormale verdeling van de zachte kératine, maar laten zich hierdoor niet als zodanig herkennen. Onderzoek bij ongeboren vruchten van uiteenlopende leeftijd wees uit, dat een gladde tong te onderkennen valt bij een foetus
van drie maanden.
Het oriënterende onderzoek over klauwtwedanigheden en -gebreken werd afgerond. Het is gelukt op enkele onderdelen van deze gecompliceerde materie vorderingen te maken, die goede uitgangspunten voor verder onderzoek kunnen zijn.
Bepaalde klauwmaten waren goed reproduceerbaar, met name de totale breedtemaat,
die tevens een hoge „tweelingen-h 2 " had. Tussen groepen afstammelingen van twee
k.i.-stieren, waarvan de ene goed en de andere slecht beenwerk vererfde, bleken
significante verschillen in klauwbreedte te bestaan. Het is echter nog niet mogelijk
om hier een causaal verband te leggen. Met een speciale hardheidsmeter werd de
hardheid van zooihoorn gemeten; dit leverde nuttige aanwijzingen op over individuele verschillen en het verband met het watergehalte van de hoorn. Het chemisch
onderzoek van klauwhoorn liet, mede door moeilijkheden met de bepalingsmethodieken, nog geen duidelijke conclusies toe.
Het huisvestingsonderzoek had hoofdzakelijk betrekking op de invloed van verschillende staltypen op produktie en welzijn van melkkoeien.
De gedurende zeven achtereenvolgende stalperioden op de proefboerderij „De
Bunzing" uitgevoerde vergelijking tussen een open loopstal en een grupstal werd
afgesloten. Met 11 paren eeneiige tweelingen werden de produktie-effecten en het
voerverbruik gemeten, de eerste vier stalperioden met herfstkalveren, de laatste drie
met voorjaarskalveren. De koeien uit de open loopstal werden de laatste vijf jaren
gemolken in een doorloopmelkstal.
Bij de melkkoeien, die in de herfst afkalfden, lag de produktie gedurende de
stalperiode gemiddeld 0,4 kg per dier per dag lager dan bij de loopstaldieren. Ook
het vetgehalte kon zich niet geheel handhaven in vergelijking met de grupstaldieren.
Alleen in de zeer strenge winter 1962/1963 was het vetgehalte bij de loopstaldieren
tijdens de koude periode van 20 december — 1 maart duidelijk hoger, zodat de melkvetproduktie voor de beide groepen dieren vrijwel gelijk was. Vooral bij de dieren,
die in het voorjaar afkalfden, had het melken in de doorloopmelkstal een produktieverhogend effect. Tot de droogstand (januari-februari) lag de produktie van de
loopstaldieren dan ook ruim 0,5 kg per dag hoger. Na het afkalven konden geen
duidelijke verschillen worden vastgesteld tussen loopstal en grupstal. Voor dieren
die in het voorjaar afkalven, ligt de produktie tijdens de stalperiode, wanneer ze in
de loopstal worden gehouden, zeker niet lager dan bij opstallen in de grupstal.
Grote verschillen in voederopname werden bij de toegepaste voedermethode
—• beperkte voertijden — niet waargenomen. Alleen bij oud-melkte dieren en
vaarzen was de ruwvoederopname in de loopstal in de koude wintermaanden wat
hoger (tot 1 kg hooi meer).
Wat betreft de gezondheidstoestand kan worden opgemerkt, dat de bezwaren van
speenbetrappen en beenafwijkingen (dikke hakken) in de loopstal niet voorkwamen.
Een groot bezwaar vormt het zeer hoge stroverbruik. Vooral wanneer men de dieren
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redelijk schoon wil houden, loopt het verbruik op tot 6 à 8 kg per dag, afhankelijk
van de weersomstandigheden, de lactatieperiode en de aard van het stro.
Na afloop van deze proeven werd de open loopstal verbouwd tot een drijfmestgrupstal, te gebruiken in combinatie met een doorloopmeïkstal. In samenwerking
met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen wordt hier nu geëxperimenteerd
om voor dit doel geschikte vastzetsystemen voor koeien te ontwikkelen.
In een ligboxen-loopstal, waarin de loopruimte van een roostervloer is voorzien,
werd begonnen met proeven, die een vergelijking van dit staltype met een grupstal
beogen. Hierbij zijn 18 paren eeneiige tweelingkoeien betrokken. Intussen heeft de
ligboxenstal zich, in combinatie met de doorloopmeïkstal, zeer bruikbaar getoond.
Wel moeten de koeien onthoornd zijn en kunnen tochtige koeien moeilijkheden geven,
maar het geheel werkt sterk arbeidsbesparend. De koeien blijven goed schoon — mits
enig zaagsel wordt gestrooid — en speenbetrappen lijkt zeer weinig voor te komen.
Gedurende twee stalperioden werd met een beperkt aantal paren eeneiige tweelingpinken een vergelijkende stallingsproef genomen, waarbij de ene partner tijdens
de eerste stalperiode in een gestrooide loopstal werd gehouden, de andere in een
grupstal. Als vaars werden alle dieren in een grupstal geplaatst, waarbij werd nagegaan of zich bij de ene groep meer beenbezwaren (dikke hakken) voordeden dan bij
de andere. Hoewel ook nu — vooral na het afkalven — veel dikke hakken optraden,
viel er bij deze proef geen verband met de stallingswijze aan te wijzen. Dit strookt
niet met praktijkervaringen. Bij deze proef werd de indruk verkregen, dat het ene
dier gevoeliger is dan het andere; bij vier paren vertoonden beide partners namelijk
duidelijke afwijkingen.
Bij het onderzoek over middelen tot beperking van het euvel „speenbetrappen"
kreeg vooral de vastzetmethode de aandacht. Op een aantal praktijkbedrijven, waar
speenbetrappen veel voorkomt, werden op een deel der standen keerbeugels aangebracht. De koeien hebben dan bij het opstaan veel bewegingsruimte, terwijl de
staande koe niet te ver naar voren staat en goed schoon blijft. In de stalperiode
1965/1966 was het aantal speenbetrappingen bij de op deze wijze vastgezette dieren
de helft van het bij de aan hangkettingen vastgezette. Een omvangrijker vergelijkende
proef is nog in uitvoering.
In de varkenssector werd vooral het probleem van de vleesdegeneratie intensief bewerkt; met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de varkensfokkerij is deze
problematiek van bijzonder belang. Daarnaast hadden onder meer selectievragen,
opfokmethoden, castratiemethoden en beengebreken de aandacht. Er werd voorts
begonnen met een onderzoek over het optreden van intersexen, die met name uit een
oogpunt van slachtkwaliteit ongewenst zijn.
Het vleesdegeneratieprobleem
werd op verschillende manieren benaderd, waarbij
het fysiologisch onderzoek voorop stond. Ook werden gegevens bij geslachte selectiemesterijvarkens verzameld en bewerkt, om na te gaan in hoeverre erfelijke factoren
een rol spelen. Het over een periode van een jaar verzamelde materiaal was echter
nog niet toereikend om hierover een uitspraak te doen. Wel verschafte het meer
inzicht in de kwantitatieve mate van optreden van spierdegeneratie, terwijl ook de
147

nadelige invloed van longaandoeningen op de vleeskwaliteit naar voren kwam.
Het fysiologisch onderzoek werd verricht bij Pietrain- en Groot Yorkshirevarkens,
welke rassen een groot verschil in gevoeligheid voor spierdegeneratie bezitten. Pietrainvarkens bleken een kleiner bloedvolume te hebben dan evenzware Groot
Yorkshires. Onderzoek van het bloed wees onder meer uit, dat de rassen duidelijk
verschillende enzymconstellaties bezitten. Een analyse van de coënzymen van lactodehydrogenase gaf aanwijzingen, dat het uit de spieren afkomstige LDH-5 een maatstaf kan zijn voor de ondervonden stress.
Spieractiviteit vóór de slachting leidt bij Pietrains eerder tot een stijging van de
lichaamstemperatuur dan bij de Yorkshires. Dit heeft een sneller verloop van de
postmortale pH-daling en de stijfheidsontwikkeling van het vlees en daardoor een
mindere vleeskwaliteit tot gevolg. Het verband tussen lichaamstemperatuur en vleestemperatuur enerzijds en postmortale processen anderzijds was aanleiding tot experimenten, waarbij de dieren vóór de slachting werden behandeld met een vaatverwijdend middel en een kalmeringsmiddel. Proeven over extra zuurstoftoediening
hadden ten doel om na te gaan of er een verband is tussen het zuurstoftekort in het
spierweefsel van varkens en spierdegeneratie. Tegelijkertijd werd de prikkelbaarheid
van de spieren vóór en na de dood onderzocht.
In samenwerking met het Instituut voor Voedingsmiddelen van Dierlijke Oorsprong van de Faculteit voor Diergeneeskunde werden onder fabrieksomstandigheden metingen bij geslachte varkens verricht. Het bleek, dat met pH- en rigormeting
(voor dit laatste werd een apparaatje ontwikkeld) direct na het slachtproces informatie kan worden verkregen over het verloop van de postmortale processen en de te
verwachten vleeskwaliteit. Daardoor is het praktisch mogelijk oorzaken van een
slechte vleeskwaliteit, die in omstandigheden vlak voor of tijdens het slachtproces
zijn gelegen, vrij snel op te sporen.
Ten einde exacter geïnformeerd te raken over de invloed van de vleeskwaliteit
op de hoedanigheid van het ingeblikte produkt werden samen met anderen inblikproeven genomen met hammen uit verschillende kwaliteitscategorieën. Ook de invloed van verschillende fosfaten en fosfaatconcentraties in de pekel wordt daarbij
nagegaan.
Het fokkerij-onderzoek betrof onder meer de voortzetting van de vergelijkende
mestproeven met NL- en GY-varkens, gemest tot eenzelfde eindgewicht. De vlees/
vet verhouding was gelijk; ten aanzien van andere kenmerken waren er verschillen,
deels in het voordeel van het GY-ras, deels ten gunste van het NL. Over het geheel
was het rasverschil opmerkelijk klein.
In verband met eventuele toepassingsmogelijkheden van de zgn. prestatietoets
voor de berenselectie werd aan de hand van selectiemesterijgegevens berekend of
er een interactie tussen sexe en erfelijke aanleg bestaat. Dit was in het algemeen niet
het geval, zodat er weinig bezwaar tegen hoeft te bestaan om de selectiemesterijtest
op dieren van één der geslachten te baseren.
De prestatietoets van jonge fokbeertjes had in meerdere provincies de aandacht;
aan de experimentele toepassing verleende het instituut medewerking. In Overijssel
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I
werden de uitkomsten gecontroleerd door het mesten van nakomelingengroepen van
de beren.
Verschillende opfokvraagstukken hadden de aandacht. Ten behoeve van het te
stichten varkensproefbedrijf „Bantham" werd een ziektekiemvrije varkensstapel opgebouwd, uitgaande van juist vóór de geboorte door operatie verkregen biggen.
Deze werden kunstmatig opgefokt in een smetstofvrije omgeving. Na toepassing van
enkele andere voedingsmethoden werd overgegaan tot het verstrekken van koeiebiest
in de eerste dagen, om de biggen enige immuniteit te geven. Hoewel — vooral in
het begin — een vrij grote sterfte optrad, waren aan het eind van 1966 250 kunstmatig opgefokte dieren verkregen als uitgangsmateriaal voor het proefbedrijf.
In verband met de overlevingskansen van biggen werd studie gemaakt van het
verloop van de glucogeenvoorraad in de lever en het glucosegehalte van het bloed.
Beide lopen binnen 24 uur zeer sterk terug; bij lage temperatuur lijkt dit in sneller
tempo te gaan.
Omtrent vroeg spenen van biggen werd een omvangrijke praktijkproef genomen,
waarbij spenen op 3 à 4 weken en op 8 à 9 weken werd vergeleken. De opfok- en
mestresultaten (inclusief slachtkwaliteit) van de vroeg gespeende biggen deden niet
onder voor die van de laat gespeende. Verder bleken de bevruchtingskansen in de
eerste oestrus na het spenen en de grootte van de volgende toom niet nadelig beïnvloed te worden door het vroeg spenen. De kosten van het voer voor de opfok
van de vroeg gespeende biggen waren echter te hoog om aan het vroeg spenen
— waaraan voordelen ten aanzien van roulatiesnelheid van de varkensstapel, gebouwenbehoefte en arbeid zijn verbonden — rendabel te doen zijn.
Ten behoeve van een kwantitatieve benadering van het effect van verschillende
castratiemethoden voor manlijke mestbiggen werden enkele vergelijkende mestproeven (tot 100 kg lichaamsgewicht) genomen. Een deel van de beerbiggen werd op
de leeftijd van drie weken gecastreerd, een ander deel bij het bereiken van het gewicht van 70 kg. Toegepast werd de castratiemethode van Baiburtcjan. In groei en
voederverbruik traden geen duidelijke verschillen op. De niet-gecastreerde mestbeertjes vertoonden het hoogste vleespercentage in het karkas. De volgens Baiburtcjan
gecastreerde dieren vertoonden hiermee weinig verschil; deze castratie bleek echter
niet steeds effectief te zijn geweest. De vroeg gecastreerde dieren hadden het laagste
vleespercentage. Omgerekend op de totale prodüktie betekent de gangbare castratiemethode een grote opbrengstderving aan vlees. Daartegenover staat het kwalitatieve
verschil tussen vlees van beren en borgen, dat op een slachtgewicht van 100 kg
echter minder groot is dan vaak wordt verondersteld.
Het onderzoek over beengebreken bij varkens werd na een min of meer algemene
oriëntatie gericht op twee gebreken, arthrosis deformans van het tarsaalgewricht
(hak) en afwijkingen van de distale epifysairschijf van de ulna (voorheen). Het bleek
dat het eerste gebrek bij het landvarkenras veelvuldig voorkomt, maar toch ook in
aanzienlijke mate bij GY-varkens. Anatomisch onderzoek bij mestvarkens toonde
aan, dat daarbij het gebrek nog in een beginstadium verkeert; toch kon hier verband
met gang en stand worden vastgesteld. Bij één jaar oude NL-zeugen werden in vele
gevallen reeds ernstige veranderingen geconstateerd.
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De afwijkingen aan de epifysairschijf van de ulna ontstaan doorgaans al op een
leeftijd van twee tot drie maanden. De epifysairschijf vertoont dan gehypertrofieerde
kraakbeencellen, die onvoldoende verkalken. In een volgend stadium ontstaan aan
de uiteinden van de kraakbeenkolommen uitgebreide bindweefselvelden met restanten kraakbeencellen. Meestal vindt in een later stadium weer normale botvorming
plaats en wordt de bindweefsellaag naderhand geresorbeerd of verkalkt. Vaak blijft
echter de afwijking in meerdere of mindere mate bestaan. Het gehele proces werkt
vermoedelijk de bij NL-varkens veel voorkomende x-benigheid in de hand.
In een aantal experimenten werd onderzocht welke invloeden bij deze ulna-afwijking van belang zijn. Overbelasting van het voorheen bleek het gebrek niet op te
wekken; wel ging deze overbelasting gepaard met een lagere groeisnelheid van de
ulna. Beweging leek evenmin invloed te hebben, wel was dit het geval met een
meer of minder harde stalvloer. Ook enkele andere verbanden lijken waarschijnlijk,
zoals groeisnelheid en fosfatase in het bloedserum.
Het voortplantingsonderzoek
omvatte enerzijds sperma-onderzoek bij rund en varken, anderzijds ook onderzoek bij het vrouwelijke dier, met name bij de zeug. Het
had overwegend een fundamenteel karakter, ten einde betere uitgangspunten voor
technische voortgang te verkrijgen dan met een meer empirische benadering mogelijk lijkt.
Bij het sperma-onderzoek bleef de bepaling van de fertiliteitspotentie van sperma
door beweeglijkheidsmeting een belangrijke plaats innemen. Langs verschillende wegen wordt getracht de omslachtige foto-elektrische methode voor de beweeglijkheidsmeting te vervangen door meetmethoden, waaruit sneller het bevruchtend vermogen van sperma kan worden afgeleid. Zowel een eenvoudige visuele methode als
een automatiseerbare methode voor meting van concentratie en bewegingssnelheid
van spermatozoa zijn in uitvoering.
Het onderzoek over het bewegingsmechanisme van spermatozoa omvatte een verdergaande analyse van roterende en niet-roterende bewegingstypen door visuele en
cinematografische waarnemingen, waarbij met name ook aan grensvlakverschijnselen aandacht werd besteed. Het onderzoek met behulp van modelproeven heeft
uitsluitsel gegeven over de driedimensionaliteit van de staartslag; gefilmde bewegingspatronen van het model vertoonden goede overeenstemming met filmbeelden van de
staartslag van bewegende spermatozoa.
De invloed van verschillende genetische en milieufactoren op de gemeten bewegelijkheidskenmerken van stierenspermatozoa werd verder geanalyseerd. Onderzoek
over schadelijke lichtinvloeden op spermatozoa toonde aan, dat deze afhankelijk van
de temperatuur zijn. Medewerking werd verleend aan een praktijkproef, waarbij het
effect van wering van de lichtinwerking door gebruik van bruin glaswerk bij de
spermabehandeling wordt getoetst.
Onderzocht werd of door gedifferentieerd centrifugeren of sedimenteren bij stierenspermatozoa de geslachtsbepalende zaadcellen kunnen worden gescheiden, zoals
elders zou zijn gevonden. Sedimentatieproeven wezen uit, dat het verschil in sedimentatiesnelheid berust op verschil in actieve zwemsnelheid (voornamelijk een functie
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van kopvorm en -grootte) en dus niet op „zwaar" en „licht" gewicht, dat zou moeten
corresponderen met het bezit van resp. een X- of een Y-chromosoom. Bovendien
bleken bij hanensperma waarin alleen maar X-chromosomen voorkomen, dezelfde verschillen in sedimentatiesnelheid en actieve zwemsnelheid op te treden,
zodat de elders geponeerde uitgangspunten niet houdbaar zijn.
De aan de hand van het onderzoek aan stierenspermatozoa ontwikkelde wetmatigheden (fertiliteitstheorie, milieu-invloeden) gingen ook voor hanensperma op, afgezien van enkele kwantitatieve verschuivingen. Het is gevoeliger en daardoor goed
te gebruiken voor proeven omtrent schadelijke invloeden op sperma.
Het onderzoek omtrent de bewaringscondities van spermatozoa in de epididymis
van de stier, hetwelk nuttige aanwijzingen kan opleveren voor spermabewaring in
vitro, maakte belangrijke vorderingen. Het gelukte om langs biochemische weg de
absolute bijdragen van de epididymus en de afzonderlijke accessoire klieren uit de
ejaculaatsamenstelling af te leiden. Dit berust op de bepaling van voor de accessoire
klieren specifieke stoffen. De methode opent de mogelijkheid het voorkomen van
bepaalde stoffen in de epididymis na te gaan; in eerste aanleg is de aandacht vooral
gericht op Na en K.
In 1966 werd meegewerkt aan een gecoördineerd onderzoek over het gebruik
van diepvriessperma in tabletvorm. Bij de praktijkproeven waren verschillende k.i.organisaties betrokken; de bevruchtingsresultaten lagen wat onder die met eerstedags sperma, maar verbeterden naarmate meer ervaring werd opgedaan.
Het onderzoek over k.i. bij varkens betrof ook het vrouwelijke dier. De analyse
van de verschillende bronststadia en de proefinseminaties op verschillende tijdstippen
van de bronst wezen uit, dat de fertiliteit in het laatste stadium van de bronst sterk
verlaagd is. Aangezien de veroudering van de eicellen de beperkende factor is, werd
in een proef nagegaan in welk stadium de ovulatie plaats vindt. Vastgesteld werd dat
dit het geval is op ongeveer % v a n de totale bronstduur, die op zichzelf vrij sterk
kan variëren. Begonnen werd met proeven om na te gaan in hoeverre embryonale
sterfte, dan wel het niet bevrucht worden van de eicellen, er de oorzaak van is, dat
de potentiële mogelijkheden van de zeug niet tot een overeenkomstige worpgrootte
leiden.
Het onderzoek bij varkenssperma, gericht op het ontwikkelen van betere bewaarmethoden, werd voortgezet. Pogingen, om door het aanleggen van fistels gegevens
te verkrijgen over epididymale bewaringscondities, mislukten. Het laboratoriumonderzoek was er op gericht meer inzicht te krijgen in de verouderingsverschijnselen
van de spermatozoa.

Afdeling

Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek met rundvee betrof in de eerste plaats de bruikbaarheid van de produktie van vaarzen als basis voor de selectie op melk- en melkvetproduktie. Hierbij
bleek, dat dieren die als vaars een produktie beneden het bedrijfsgemiddelde hebben,
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ook in latere lactaties duidelijk minder produceren. Dit resultaat is in overeenstemming met de uitkomsten van verschillende buitenlandse onderzoekingen.
Voorts werden de genetische en enkele milieu-invloeden op de melkproduktie en het
vetgehalte bestudeerd. Het produktieniveau van de controle-vereniging en de maand
van afkalven veroorzaakten ongeveer 5, resp. 14% van de totale variatie in melkproduktie. Bij het vetgehalte was deze invloed minder, nl. 4 en 8 % . De erfelijkheidsgraden, berekend zonder correctie voor het bedrijfsniveau, bleken bij toepassing van
de dochter-moederregressie vooral voor de melkproduktie overschat te worden. De
berekening uit halfzustergroepen gaf betrouwbaarder resultaten. De fenotypische en
genetische correlaties tussen melkproduktie en vetgehalte waren zwak negatief.
Voorts werd gevonden dat de melkproduktie op Friese stamboekbedrijven sedert
de dertiger jaren, met name in de weideperiode, is gestegen. De produktie in de
stalperiode schommelt sterk. De voornaamste oorzaak van deze variatie zal zijn
wisselende kwaliteit van het wintervoer en van de krachtvoederverstrekking. De bestrijding van rundveeziëkten heeft bijgedragen tot verhoging van de melkproduktie.
Er werden vier methoden beproefd voor de bepaling van de produktievererving
van k.i.-stieren. Ze bleken onderling weinig te verschillen in betrouwbaarheid. Wel
kwamen door de wijze, waarop de stieren in de praktijk waren gebruikt en door
jaarinvloeden, storende factoren naar voren. Voor Nederlandse omstandigheden zal
het continueren van de dochter-moedervergelijking verantwoord zijn. Voor jaarinvloeden kunnen bij deze methode correcties worden toegepast.
Bij het onderzoek omtrent de factoren, die invloed hebben op de groei en ontwikkeling in verband met de geschiktheid voor vleesproduktie werd op praktijkbedrijven
de groei van groepen afstammelingen van k.i.-stieren gevolgd. Uit een analyse kwam
vast te staan dat de selectie waarschijnlijk het beste gericht kan worden op het
volwassen gewicht, als het gewenst is de groeisnelheid te verbeteren.
Het onderzoek omtrent het leucocytengehalte van melk en de factoren die daarop van
invloed zijn, werd afgesloten; de resultaten zullen in een proefschrift worden
verwerkt. De studie omtrent het verband tussen bedrijfsvoering en maag-darmstrongylose bij rundvee werd voortgezet. Begonnen werd met het onderzoek van enkele
aspecten van het vraagstuk dier-omgeving, in het bijzonder de reactie van het rund
op hoge omgevingstemperaturen, gecombineerd met hoge of lage luchtvochtigheid.
De gegevens, verkregen bij de uitvoering van het melkbaarheidsonderzoek in de
praktijk, werden geanalyseerd, om de doelmatigheid van dit onderzoek verder te
bestuderen en om na te gaan welke voor de praktijk bruikbare aanwijzingen dit
onderzoek verder oplevert. Er werd een begin gemaakt met een studie over individuele variatie in de oestrogeenuitscheiding van hoogdrachtige koeien. Hierbij wordt
nagegaan of deze in verband staat met variaties in draagtijden, geboortegewichten en
moeilijkheden bij de partus.
Op het gebied van de varkens werd aandacht gegeven aan het afstammelingenonderzoek van beren op de selectiemesterijen en het publiceren en interpreteren
van de daarbij verkregen gegevens. De vader-zoonregressie stemde niet overeen met
verwachtingswaarden, geschat uit erfelijkheidsgraden voor enkele eigenschappen. De
oorzaak hiervan is waarschijnlijk een milieucorrelatie tussen de tomen van de vader
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en zijn zoons. Er werden aanwijzingen verkregen voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van de gegevens, die bij de selectie in de varkensfokkerij moeten
worden gehanteerd.
De praktische bruikbaarheid van de prestatietoets bij beren is onder praktijkomstandigheden beoordeeld in Overijssel. De resultaten zullen in samenwerking met
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" worden gepubliceerd.
Het onderzoek over de bronstsynchronisatie van zeugen werd voortgezet; hierbij
werden 55 zeugen tegelijk geïnsemineerd. Begonnen werd met voorbereidingen voor
stalklimaatsonderzoek bij varkens. In respiratiecellen zal de warmteproduktie onder
variërende milieu-omstandigheden worden gemeten.
Er werd een literatuurstudie gemaakt over het effect en de methode van castratie
op de groei van varkens, runderen en schapen en het voederverbruik bij varkens en
runderen. Voor de vleesproduktie bleek het over het algemeen gunstiger te zijn
de dieren niet te castreren; de Russische methode van castratie heeft voordelen.
Voorts werd nagegaan of het tijdstip van castratie van beerbiggen invloed heeft op
de groei, het voederverbruik en de slachtkwaliteit. Vergeleken werd castratie vlak
na de geboorte met castratie op de leeftijd van vier weken. Er werden geen significante verschillen tussen de twee groepen gevonden.
Het onderzoek over de verbetering van de vruchtbaarheid van schapen en de
produktie van slachtrijpe lammeren buiten het normale seizoen, werd voortgezet.
Ook nu hebben schapen door hormoontoediening buiten het normale seizoen lammeren geworpen. De progesteronbehandeling werd toegepast in de vorm van intravaginale tampons. Er werden schapen aangeschaft, waarvan wordt verwacht dat ze
vrijwel gedurende het gehele jaar vruchtbaar zijn.

Stichting Bloedgroepenonderzoek bij Landbouwhuisdieren
Het onderzoek over genetisch bepaalde varianten in het bloedplasma dat met behulp
van elektroforese wordt verricht, is momenteel hoofdzakelijk gericht op schapen en
varkens. Een vergelijkend onderzoek van de transferrinen in bloedplasma van schapen,
behorend tot rassen uit verschillende delen van de wereld, leidde tot een systeem
voor de nomenclatuur van transferrinen, dat inmiddels internationaal is aanvaard.
De gegevens, die in de afgelopen jaren bij runderen en schapen zijn verkregen en
die, afkomstig uit de literatuur wijzen er op, dat de ontwikkeling van het onderzoek met behulp van stijfselelektroforese belangrijke perspectieven kan bieden voor
het veeteeltkundig onderzoek.
De mogelijkheid om individuen door middel van aan de rode bloedcellen aanwezige bloedgroepen te identificeren en te onderscheiden wordt in de eerste plaats
bepaald door het beschikbare aantal reagentia, waarmee deze substanties aangetoond
en onderscheiden kunnen worden.
De gegevens over bloedgroepen bij runderen zijn tot op dit moment aanzienlijk
uitgebreider dan bij de andere soorten van landbouwhuisdieren. Op basis van de
beschikbare gegevens is voor het rundvee een onderzoek verricht naar de verspreiding
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van de bloedgroepen in verschillende Nederlandse en buitenlandse rundveerassen.
Hierbij werd gevonden, dat de verspreiding van de erfelijk bepaalde kenmerken in
de Nederlandse rundveepopulaties niet behoeft overeen te stemmen met de op grond
van statistische berekeningen opgestelde verwachtingen. Zowel de natuurlijke als de
geleide selectie kunnen een aanzienlijke druk op de genetische samenstelling van
populaties van landbouwhuisdieren uitoefenen. Als gevolg hiervan kunnen de gebruikelijke formules voor de populatiegenetica niet zonder meer toegepast worden
op populaties van landbouwhuisdieren.
Er werd een begin gemaakt met het bloedgroepenonderzoek bij varkens. De technieken om bloedgroepen aan de erythrocyten bij varkens aan te tonen zijn in veel
opzichten gecompliceerder, omdat in een aantal gevallen van incomplete antilichamen
gebruik moet worden gemaakt. Niettemin laat het zich aanzien dat ook in Nederland
een bloedgroepenonderzoek bij varkens kan worden verricht op een niveau, dat vergelijkbaar is met de buitenlandse laboratoria.
Voor het bloedgroepenonderzoek bij kippen is een serie reagentia bereid, waarmee
bloedgroepen en ingeteelde stammen aangetoond kunnen worden. In opdracht van
de Afdeling Pluimveeteelt van de Landbouwhogeschool wordt met behulp van deze
reagentia voorbereidend werk verricht om na te gaan op welke wijze verschuivingen
optreden in de frequenties van genen in populaties, die onder uiteenlopende omstandigheden worden gehouden.

Onderzoekingen

over het gedrag van

landbouwhuisdieren

De uitkomsten van het eerste deel van het onderzoek over de berigheidsverschijnselen bij zeugen werden voor publikatie gereedgemaakt. Het onderzoek werd voortgezet door meten van het intensiteitsverloop van verschillende gedragingen gedurende
de gehele bronst, waarbij in het bijzonder aandacht werd geschonken aan de stareflex en het orenspel.
De oriëntering inzake de oorzaken van staartbijten bij varkens leidde tot de hypothese, dat de mogelijkheid tot het optreden van staartbijten zich voordoet wanneer
de dieren onrustig worden. De onrust zou veroorzaakt kunnen worden door onbehaaglijke omstandigheden in de stal. Het staartbijten zou voor een belangrijk deel
ondervangen kunnen worden door de dieren een andere bezigheid te verschaffen,
met name het eten van stro.
Om deze hypothese te toetsen werd met hulp van en in samenwerking met het
Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" op een praktijkbedrijf een
proef met 403 biggen van het landras verricht. Bij een slecht stalklimaat trad in 11
van 12 hokken zonder stro staartbijten op, in 11 van de 13 hokken met stro bleef het
verschijnsel achterwege. De hypothese kon op grond hiervan als bruikbaar beschouwd
worden. Voorts werd de activiteit van de dieren in verband met de hoeveelheid
droogvoer geobserveerd, terwijl het onderzoek afgesloten zal worden met waarnemingen over de invloed van het licht.
Op grond van waarnemingen in de praktijk werd op een bedrijf waar het vee
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in de zomer buiten loopt, maar tweemaal per dag in de stal wordt gemolken, nagegaan of het aanbrengen van gekleurde borden in de stal een hulpmiddel is voor
het snel op de eigen plaats komen van de dieren. Ook werd getracht aanwijzingen
te verkrijgen inzake de vraag, of de kleur dan wel de helderheid van de borden
voor de oriëntatie doorslaggevend is.
Gevonden werd dat de dieren zeer zeker de borden ter oriëntatie gebruiken, zij
het ook dat andere kenmerken, zoals de afstand van de plaats tot de staldeur, daarbij
eveneens een rol zouden kunnen spelen. Voorts bleek, dat oriëntatie op de helderheid als zodanig zeer goed mogelijk is. Het is echter niet uitgesloten, dat de kleur
de werking van de borden versterkt.

Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", ajd. Produktie
Bij het onderzoek over de gevolgen van luchtverontreinigingen in kuikenhokken
werd de invloed van koolmonoxyde op kuikens verder nagegaan. 0,2 Volumeprocenten CO in de ademhalingslucht leidde tot versuffing en ernstige vergiftiging. De
benedengrens van de acuut-dodelijke dosis wordt daarmee dicht benaderd. Toch
kunnen vele kuikens wel zes uur in zo'n atmosfeer verblijven en daarna weer herstellen na toevoer van niet verontreinigde lucht. Bij het begin van de behandeling
werd zowel bij 0,2 volumeprocent als bij 0,05% CO het verschijnsel van tenenpikken, bij eerstgenoemd gehalte ook van pikken naar de vleugels waargenomen.
Een kortedagbehandeling van de opgroeiende hennen kan bijzondere betekenis
hebben voor het houden van slachtkuikenmoederdieren. Daarom werden de proeven
over de invloed van de belichting opfok en leg voortgezet met kippen van
het zware type (Witte Plymouth Rocks). Vier groepen van in januari geboren hennen hadden vanaf de leeftijd van 6, 9 of 12 weken een per groep verschillende
belichting tot en met de 22ste levensweek. Drie groepen kregen uitsluitend kunstlicht,
de vierde alleen natuurlijk daglicht via vensterglas. De kunstlichtgroepen hadden
een van twaalf tot zeven uur afnemende daglengte of een constante dag van acht
uur; bij de groep met natuurlijk licht steeg de daglengte van twaalf tot 17 uur.
In de kunstlichtgroepen ontstond aldus een latere legrijpheid van drie weken en
een hoger aanvangseigewicht. Toen een legpercentage van 25 was bereikt, was het
verschil in gemiddeld eigewicht 6 à 8 gram.
De proef over de voor legkippen vereiste beschutting, die in het vorige verslag
werd genoemd, duurde tot maart 1966. De dieren (WL X RIR, geboren in mei
1964) reageerden in haar tweede winter in het hok met alleen gazen wanden veel
ongunstiger op perioden met vorst dan in de eerste winter, hoewel de tweede de
zachtste was sinds 1960. De reactie in de openfronthokken en in het normaal gesloten hok was veel geringer. De volgende proef begon in april met in december
1965 geboren hennen. Deze zijn dus in haar eerste winter vijf maanden ouder dan
de dieren van de vorige proef, zodat nu het effect van dit leeftijdsverschil op de
produktie in de eerste winter kan worden nagegaan.
Het onderzoek over smaak- en reukafwijkingen, die wel eens bij eieren en ge155

slachte kuikens voorkomen, werd op beperkte schaal voortgezet met RIR-hennen,
die op een bedrijf in de praktijk eieren met een abnormale reuk en smaak aan het
eiwit (vissig) produceerden. Bij de eerste observatie van de dieren op het instituut
werden aanwijzingen verkregen, dat de afwijking in dit geval misschien niet veroorzaakt wordt door milieu-omstandigheden of een bijzondere voedersamenstelling,
maar primair door specifieke eigenschappen van deze kippen.
Over het onderzoek inzake de geschiktheid van voederrantsoenen en voedermethoden voor praktische toepassing kan het volgende worden vermeld. Bij de proefnemingen over de opname van extra kopersulfaat in het voer voor slachtkuikens
en Pekingeenden werden de voorlopige resultaten bevestigd en aangevuld. Ter verkrijging van groeibevordering ligt de optimale dosis voor slachtkuikens tussen 0,1 en
0,15%. Bij Pekingeenden gaf de toevoeging van 0,15% een duidelijk beter groeieffect dan 0 , 1 % . Een hogere dosering dan 0,15% is voor beide diersoorten af te
raden. Er moet in aanmerking worden genomen, dat de dieren op het instituut op
strooisel, resp. in buitenrennen op de grond werden gehouden. De literatuur vermeldt een aantal proefnemingen met kippenkuikens in batterijen met gazen bodems,
waarbij de groeibevordering achterwege bleef.
De proeven over mogelijkheden tot verlaging van het percentage voedergraan in
een rantsoen voor slachtkuikens hadden dit jaar betrekking op vervanging van maïs
door maïsglutenvoermeel in combinatie met dierlijk vet (1), resp. met sojaolie en
suiker (2) en verder ook op vervanging door een ander maïsprodukt (hominy-feed) +
sojaolie ( 3 ) . Daarnaast werd het vervangen van een mengsel van granen door tarwegrintzemelen, gecombineerd met vet of olie, (4) beproefd. In de gevallen 1 en 3 was
de vervanging zeker niet nadelig voor de groei; in geval 1 met een naar verwachting
betere voederconversie, terwijl in geval 3 de voederconversie iets ongunstiger werd.
In de overige gevallen ging de groeisnelheid achteruit (2) of neigde tot achteruitgang (4), in geval 2 met behoud van een bijna gelijke voederconversie.
In aansluiting op vroeger onderzoek werd verder ingegaan op het effect, dat het
opnemen van geperst voer op slachtkuikens heeft. De bewering, dat korrelvoer het
waterverbruik verhoogt ten opzichte van meervoer, werd niet bevestigd. Wel werd
gevonden, dat de kuikens minder tijd aan de voerbak doorbrengen als het voer in
vorm van korrel wordt gegeven dan wanneer het als meel wordt verstrekt. De
voedersamenstelling, het al dan niet tot korrels persen van het meel, de korrelgrootte en de breuksterkte van de korrels zijn niet alleen van invloed op het verloop
van het voederverbruik en de groei, maar ten dele ook op het gewicht van de
spiermaag en op de aanzet van buikvet. Het effect is in verschillende opzichten
mede afhankelijk van de vorm, waarin het voeder eerder wordt verstrekt. Binnenkort
zal het mogelijk zijn een nadere interpretatie te geven van de onderlinge samenhang
der behandelingseffecten, die tot dusverre zijn waargenomen in de verschillende proeven over het verstrekken van al dan niet geperst voer van verschillende samenstelling
en geaardheid.
Het biologisch onderzoek van handelspreparaten op de antirachitische werking
bij pluimvee had in 1966 betrekking op twaalf monsters, die alle aan de garantie
van de fabrikant bleken te voldoen.
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De ontwikkeling van een methodiek en een outillage voor het uitvoeren van seriebepalingen van de omzetbare energie in voedermiddelen voor pluimvee kwam
nagenoeg gereed. De nog op beperkte schaal verrichte bepalingen betroffen o.a.
tapiocaworteltneel (gemalen tapiocachips). Het onderzoek van dit produkt gaf een
uitkomst (ca. 300 kcal/kg), die iets lager was dan eerder op grond van literatuurgegevens bij de rantsoenberekening werd aangehouden. Het verschil is echter te
klein om zonder meer als verklaring te kunnen worden aanvaard voor de eerder bij
opfokproeven met slachtkuikens, die het produkt ter vervanging van voedergranen
toegediend kregen, geconstateerde minder gunstigte resultaten.
De bepaling van de omzetbare energiewaarde van gestoomde sojabonen leverde
een uitkomst op (3028 kcal/kg), die aanzienlijk lager was dan op basis der van
sojaschroot en sojaolie (niet ontslijmd) bekende afzonderlijke waarden mocht worden
verwacht. Volgens literatuurgegevens zou het persen tot kunstkorrels een gunstige
invloed hebben op de omzetbare energiewaarde van sojabonen en deze verbetering
zou het grootst zijn wanneer de bonen gemengd met de overige bestanddelen van
het voer werden geperst. Bij navolging van laatstbedoelde werkwijze werden voor
gemalen gestoomde sojabonen en voor overeenkomstige hoeveelheden sojaschroot en
niet ontslijmde olie, bereid uit dezelfde partij bonen, gelijke waarden gevonden
(3435 kcalA g ) .
De voorbereidingen voor onderzoekingen over de fysiologie van de eischaalvorming betroffen een studie van de microstructuur van schaal en schaalvliezen met
behulp van een elektronenmicroscoop, in nauwe samenweïking met de Afdeling
Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool. Behalve van het volledig gevormde ei, werd ook studie gemaakt van de schaalvliezen in een vroeger stadium,
wanneer ze zich nog in het istmus-gedeelte van de eileider bevinden. De resultaten
wijzen er op, dat daar weliswaar vezels en andere stoffen van het binnenste vlies
worden gevormd, doch dat deze in een later stadium nog veranderingen ondergaan.
Verder werd begonnen met het bestuderen van de structuur van de schaal tijdens de
vorming er van in de uterus.
Medewerkers van de Afdeling Bodemkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen en het Geologisch Instituut te Leiden zijn bezig de structuur van eischalen
uit het oogpunt van en met de methoden der kristallografie te bestuderen, o.a.
met behulp van de textuurgoniometer. Uit het contact, dat met hen werd gelegd,
kwam naar voren dat die benaderingswijze en het werken met de elektronenmicroscoop elkaar op sommige punten nuttig kunnen aanvullen.
Overigens werd door een toevallige waarneming twijfel gewekt aan de juistheid
of volledigheid van de uitspraak van vele onderzoekers, dat de vorm van het ei
door de afmetingen van de in de istmus gevormde vliezen wordt bepaald. Het lijkt
er op, dat de samentrekking der uterusspieren (mede) bepalend is.
Bij het fokkerij- en erfelijkheidsonderzoek werd in het verband van de studie van
de vererving van nuteigenschappen begonnen met berekeningen, om uit te drukken
hoe zwaar in de periode 1961 t/m 1965 bij de WL- en de RIR-stam van het instituut
de selectiedruk is geweest op eigenschappen als eiproduktie, vroegrijpheid, eigewicht,
schaalkwaliteit en hoogte van het dikke wit. Als eerste werden de produktiegegevens
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tot de leeftijd van 34 weken en de uitkomst van het bijbehorend eikwaliteitsonderzoek in beschouwing genomen. De cijfers geven aan, dat een duidelijke selectiedruk
is uitgeoefend op de eiproduktie (in de richting van meer eieren in de eerste drie
maanden van de leg) en daarmee samenhangend op de leeftijd bij het eerste ei
(in de richting van een grotere vroegrijpheid). De vooruitgang was bij deze eigenschappen van jaar op jaar vrij constant. Het gemiddeld eigewicht, over de gehele
periode gezien, reageerde over de jaren van het onderzoek vrijwel niet op een geringe druk in de richting van een wat zwaarder ei. De lijn, die het selectieresultaat
aangaf, vertoonde echter van jaar tot jaar grote fluctuaties. Bij de schaalkwaliteit
had een lichte druk in de richting van een betere schaal vrijwel geen effect. Bij de
hoogte van het dikke wit, waar op grond van de selectiedruk een kleine achteruitgang te verwachten was, werden sterk variërende jaargemiddelden verkregen.
Aan de hand van een steekproef uit broed-1966 werd een schatting gemaakt
van de mate, waarin in de afgelopen vijf jaar in deze stammen is ingeteeld. De
orde van grootte van de inteeltcoëfficient, 0,7 à 0,9% per jaar, bevestigt dat niet
bewust is ingeteeld. Er is maar een klein verschil met de coëfficiënt van ca. 1% per
jaar, die bij de toegepaste selectiedruk met volkomen willekeurige paring zou zijn
verkregen.
Het verzamelen van gegevens voor het onderzoek, dat gericht is op verbetering
van het kruisingsprodukt van twee stammen legkippen, zal voorlopig voor de laatste
maal gebeuren van broed-1966. Met het voorbereiden der eindberekeningen werd
begonnen.
Voor het onderzoek over de genetische aanleg voor pigmentvorming in buikwand
en poten van slachtkuikens werden de proefdieren dit jaar verkregen door de nakomelingen van gekleurde hanen met witte Cornish hennen terug te paren aan dieren
met het kleurtype van de vader. In overeenstemming met de eerder verkregen uitkomsten geven de tot nu toe verkregen cijfers aan, dat de factor voor dominant
witte veerkleur in de heterozygote vorm bij alle onderzochte veer- en pootkleurtypen een vermindering van de pigmentvorming in de buikwand tot gevolg had.
Bij dieren met blauwe poten of met de factor voor geslachtsgebonden witte veerkleur werd dan echter toch nog te veel pigment afgezet om van een goede slachtkwaliteit te kunnen spreken. Een oordeel over een eventuele wisselwerking van de
factor voor dominant wit met andere factoren moet wachten tot alle in 1966 geboren dieren zullen zijn geslacht. De werking van de aanleg voor zilver of goud
in de veren werd nagegaan bij Barnevelders. Een duidelijk onderscheid werd niet
waargenomen. De omvang van het materiaal was evenwel bepeïkt.
Verder werd onderzocht of de grootte van de kopvlek bij koekoekkleurige kuikens
verband houdt met de bedoelde pigmentvorming. Buiten het geslachtsonderscheid
werd geen aanwijzing voor een dergelijke samenhang verkregen.
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de waarde van selectie op exterieur
binnen goed producerende tomen legkippen werd de beoordeling van een combinatie
van kenmerken in verband gebracht met de latere produktie. De resultaten stemmen
vrijwel overeen met de indruk, die de aparte behandeling der kenmerken eerder
heeft opgeleverd. Tussen de beoordeling aan het begin van de leg en de produktie
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in de eerste drie maanden daarna bestond een duidelijk verband. Tot op zekere
hoogte was dit voor het eerste halfjaar van de produktie ook nog het geval, maar op
langere termijn was de correlatie niet meer van betekenis. Ook de beoordelingen
op latere leeftijd gaven onvoldoende houvast om hennen, die over een wat langere
periode gerekend verliesgevend zullen worden, te onderkennen. Hierbij moet echter
in aanmerking worden genomen, dat er nog geen speciale studie van het ruibeeld
werd gemaakt.
Naar aanleiding van een mededeling dat uit „oud sperma" en verse eicel overwegend vrouwelijke individuen zouden worden geboren, werd een proef gedaan om de
geslachtsverhouding bij kuikens uit eieren, die na het wegnemen van de haan worden
gelegd, te onderzoeken. De verhouding bleek normaal te zijn.
Als onderdeel van het broederijonderzoek werd bij onbevruchte eieren, die onder
een constante temperatuur en relatieve vochtigheid bij verschillende luchtsnelheden
in de broedmachines verbleven, een serie gewichtsverliesbepalingen gedaan. De toegepaste luchtsnelheden varieerden tussen grenswaarden (0,2-3 m/sec), die bij de eerder genomen broedproeven op sommige plaatsen tussen de eieren moeten zijn voorgekomen. Een invloed van de luchtsnelheid op het dagelijks gewichtsverlies kwam
niet naar voren. Dit versterkte de opvatting, dat de verschillen in gewichtsverlies
die bij de vroegere broedproeven met uiteenlopende toerentallen van het slagrad
werden waargenomen, moeten worden toegeschreven aan een grotere warmteaccumulatie tussen de eieren bij het laagste toerental (60 omw./min.)
Het gebruik van verschillende was-apparaten en het variëren van de was- en
spoeltemperaturen en -tijden voor broedeieren van eenden heeft tot dusverre nog
geen methode opgeleverd, die een gunstige invloed had op de broeduitkomsten.
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Op het gebied van de ziekten bij runderen ging de aandacht in de eerste plaats naar
pseudo- en aspecifieke reacties op bovine tuberculine.
Bij het allergisch onderzoek van runderen op paratuberculosebedrijven wordt af
en toe een matige reactiviteit ten opzichte van bovine tuberculine geconstateerd,
die bij een volgend onderzoek meestal niet meer wordt waargenomen. Bij dergelijke
runderen werd tot heden nooit bovine tuberculose aangetoond, doch wel werd eenmaal een niet-pathogene humane tuberkelbacteriestam gevonden, terwijl ook eenmaal
Mycobacterium kansasii werd geïsoleerd. De indruk bestaat, dat de laatste infectie
mogelijk vaker aanleiding geeft tot tijdelijke allergie dan direct aantoonbaar is.
Bij varkens gaat het vinden van Mycobacterium microti-infectie nog door, doch
deze woelmuis-tuberculosebacterie werd bij het rund tot heden niet aangetoond.
Aangezien eerder als enige sectiebevinding bij pseudo-specifiek reagerende runderen echinococcose van de longen werd waargenomen, werd getracht deze infectie
experimenteel over te brengen, om na te gaan of op deze wijze allergie ten opzichte
van bovine tuberculine kan worden opgewekt. Dit gelukte slechts ten dele; één
der besmette runderen werd tijdelijk allergisch. De infectie hield evenwel geen stand,
aangezien het dier later niet meer reageerde, terwijl bij geen der beide geïnfecteerde
runderen bij de sectie echinococcose aanwezig was.
Het tuberculine-onderzoek had betrekking op PPD-tuberculine. Deze stof bestaat
uit verschillende componenten met biologisch verschillende activiteit, wat potentie
en specificiteit betreft. De verhouding, waarin de componenten in het eindprodukt
voorkomen, hangt af van de omstandigheden waaronder de mycobacteriën, die deze
bestanddelen in het cultuurmedium afscheiden, hebben verkeerd, alsmede van de
wijze waarop de actieve bestanddelen uit het cultuurfiltraat worden gewonnen. Ook
wanneer PPD-tuberculines zo nauwkeurig mogelijk volgens dezelfde richtlijnen worden bereid, kunnen ze onderling enigszins in potentie en specificiteit verschillen. De
bepaling van potentie en specificiteit gebeurt met biologische tests en met fysischchemische methoden. Deze laatsten behelzen onder meer een vergelijking van de
totale N. van de tuberculine met de N. van de proteïne van het produkt. Een benaderende methode, die het voordeel biedt dat slechts zeer kleine hoeveelheden er
voor benodigd zijn, is het meten van de troebeling, welke ontstaat wanneer de
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proteïne door toevoeging van bepaalde chemicaliën wordt geprecipiteerd, doch waarbij de deeltjes nog enige tijd zwevende blijven. Nagegaan wordt in hoeverre de
uitkomsten van de chemisch-fysische methoden correleren met de biologische tests.
In aansluiting hiermede gaan onderzoekingen omtrent de mogelijkheid tot het
winnen van meer specifieke fracties, o.a. door gefractioneerde precipitatie met verschillende zuren en precipitatie met ammoniumsulfaat. Hoewel meer specifieke fracties wel werden verkregen, bleek de houdbaarheid nog problemen op te leveren. Deze
was van een overigens goede fractie beduidend lager dan die van de gewone PPDtuberculine, hetgeen invoering in de praktijk voorlopig verhindert.
Type-determinatie van Mycobacterien geschiedde bij ingezonden materiaal en bij
materiaal afkomstig van de Provinciale Gezondheidsdiensten.
Vaccinatie tegen paratuberculosis leverde goede resultaten op, wat de mogelijkheid
tot economische bedrijfsvoering betreft. Op één der bedrijven was de jaarlijkse
melkopbrengst vóór de vaccinatie tot ca. 60.000 kg gedaald. Dank zij de vaccinatie is deze inmiddels opgelopen tot 109.000 kg, terwijl de uitgaven aan voeder e.d.
vrijwel gelijk bleven. Behalve de verhoogde melkopbrengst komt hierbij de sterk
verhoogde opbrengst van verkocht vee.
Sanering van paratuberculose-bedrijven zonder vaccinatie heeft slechts snel resultaat als een goede scheiding in de stal en op de weide mogelijk is tussen ouder
en jong vee.
Nadat eind 1965 het mastitisonderzoek op de verschillende probleembedrijven
werd afgesloten, werd in 1966 op enkele bedrijven, waar de adviezen niet tot de
gewenste resultaten hadden geleid, het onderzoek voortgezet. Tevens werd een aantal
nieuwe bedrijven in het onderzoek betrokken. Naast de aandacht, die gegeven
werd aan de resultaten van therapeutische maatregelen gedurende de droogstand,
bleek weer dat behandelingen tijdens de lactatieperiode in vele gevallen onontbeerlijk
zijn. Gebruik dient dan te worden gemaakt van zgn. kortwerkende antibiotica.
Enzoötische pneumonieën bij kalveren kwamen wederom meerdere malen voor
het voetlicht. Vaccinatie wordt niet toegepast; hygiënische maatregelen en een goed
opgezet bestrijdingsschema met antibiotica of bacteriostatica geeft in vele gevallen
een redelijk tot zeer goed resultaat.
Ook in 1966 is door het IPV-IBR virus weinig schade berokkend aan de kalverstapel. Het lijkt er op dat dit virus nauwelijks in ons land voorkomt.
Ten aanzien van de „dikke hakken ziekte", waarnaar in samenwerking met de
Gezondheidsdienst voor Dieren in Zuid-Holland, het Provinciaal Veevoedingsbureau
en de Landbouwvoorlichtingsdienst een onderzoek werd ingesteld, werden aanwijzingen verkregen, dat bij het ontstaan een samenspel van factoren een rol speelt.
Hiertoe behoren een massale verspreiding van micro-organismen in stallen waar
zich runderen bevinden met bijv. Corynebacterium pyogenes mastitiden, onvoldoende
fosfor in het rantsoen, en onvoldoende standbreedte waardoor de jonge dieren het
eerste stalseizoen niet op stenen bodem hebben gestaan.
Omtrent ziekten door luchtverontreiniging werden geen meldingen over ernstige
schade ontvangen. Het controlewerk vond voortgang.
In samenwerking met enkele dierenartsen en de Gezondheidsdienst voor Dieren
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in Overijssel werd een polyvalent colivaccin beproefd op coliprobleembedrijven. In
dit vaccin werden de als pathogeen bekend staande en veelvuldig voorkomende
stammen 0 78-K80, O 15-K40, 0 55-K59, O 9 A B ' K 28 A en 0 101-K30 als antigeen
verwerkt tot een adjuvans-vaccin. De bij het experiment betrokken praktizerende
dierenartsen achtten de waarde van het vaccin beduidend.
In samenwerking met de Gezondheidsdiensten voor Dieren in Drente en Gelderland werd begonnen met de bestudering van stal-enzoötisch verwerpen bij runderen,
niet veroorzaakt door Brucella abortus en andere bacteriële micro-organismen.
Bij het onderzoek over de ziekten van varkens bleek onder meer, dat pathogène
E.coli bacteriën bij het ontstaan van steatorrhoe van geen betekenis zijn. Er bestaat
een zekere koppel-predispositie, mogelijk berustend op genetische factoren. Opvallend is voorts, dat aangetaste dieren steeds ook lijden aan bloedarmoede. Het geven
van ijzerdextraanverbindingen heeft curatief geen betekenis.
Voorts kwam tot uiting, dat de mening dat vibrionen bij het ontstaan van
dysentrie (Doyle) een rol spelen, vermoedelijk niet juist is. Er zijn aanwijzingen,
dat een ander micro-organisme het oorzakelijke agens is. Getracht werd deze bacterie
te isoleren.
Nagegaan werd, welke betekenis Bordetella bronchiseptica heeft bij het ontstaan
van besmettelijke niesziekte en of deze bacterie door het geven van sulfapreparaten
en andere chemotherapeutica en/of antibiotica uit de luchtwegen verdreven kan
worden. Gezien de waarneming, dat Bordetella bronchiseptica niet het enige agens
kan zijn, wordt gezocht naar de betekenis van andere smetstoffen, zoals het inclusion
body rhinitis virus en Pasteurella multocida.
Ten aanzien van enzoötische pneumonie werd de pathogène betekenis van pleuropneumonie-achtige lichaampjes, die uit de luchtwegen kunnen worden geïsoleerd,
bestudeerd.
Wat fibrineuze pneumonieën, veroorzaakt door Haemophilus
parahaemolyticus
betreft, werden gegevens verzameld over het verloop en de therapie van de ziekte.
Het onderzoek over het tegengaan van bloedarmoede bij biggen door het geven
van compost werd afgesloten. De resultaten werden vastgelegd in een publikatie.
Omtrent de ziekten van het pluimvee vormde leucosis het belangrijkste onderdeel
van het werk. Het onderzoek was voornamelijk gericht op de virologische en de
serologische diagnose, alsmede op vraagstukken van resistentie. Ten aanzien van de
virologische diagnose wordt thans een drietal methodieken voor het aantonen van
het leucosevirus beheerst, te weten de Rubin test, de CBR en de methodiek van
het activeren van Non-Producing Rous Sarcoom cellen. Op laboratoriumschaal
werden hiermede nadere gegevens verzameld. Het vrijmaken van grotere groepen
dieren door het elimineren van virusuitscheiders leverde echter nog onvoldoende
resultaat op.
De serologische diagnose leverde weinig moeilijkheden meer op. Antistoffen tegen
leucose (RSV) zijn op vrij eenvoudige wijze aan te tonen, zowel met behulp van
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weefselculturen — bebroede eieren — en proefdieren (kwartels). Er werd een
aanvang gemaakt met het serologisch onderzoek op het afwijkende (b)type van
het leucose, resp. Rous Sarcoom virus.
Voortgang werd tevens geboekt bij het onderzoek over resistentie ten opzichte
van leucose, resp. RSV. Vier meetmethoden werden onderzocht op bruikbaarheid.
Voor het onderzoek van dooiermateriaal op antistoffen tegen PPLO's werd een
methode ontwikkeld. Op laboratoriumschaal werden hiermede resultaten verkregen,
die nauwkeurig met de gegevens van het bloedserumonderzoek correleerden.
Op het gebied van de Jdeine huisdieren en pelsdieren werd, wat de rabies-diagnostiek betreft, gebruik gemaakt van de directe methode van immunofluorescentie.
Hoewel de voor rabiesonderzoek ingezonden kadavers in 1966 alle negatief waren,
werd de grote waarde van deze techniek bewezen bij het onderzoek van de in
potentietest van rabiesvaccins gebezigde caviae.
Ten aanzien van de betekenis van de iodine agglutination test (IAT) voor de
sanering van nertsenfarms op Aleutian Disease (AD) bleek na een driejarig onderzoek op drie contactfarms, dat voor de interpretatie van de lichtpositieve en dubieuze
reacties nog verder onderzoek noodzakelijk is. Het percentage sterk positieve dieren
werd op twee farms snel teruggebracht; op de derde leidde een nog niet met zekerheid onderkende, nadelig werkende factor tot teleurstellende resultaten.
Het histologisch onderzoek van uit de praktijk ingezonden nertsen werd geïntensiveerd, speciaal in verband met de differentieel-diagnostiek ten opzichte van
een chronische interstiriële nephritis en in verband met de onderkenning van beginstadia van de ziekte.
Met behulp van een maandelijks toegepaste IAT kon aan het instituut een ADvrije fokgroep worden geformeerd, die apart is gehuisvest en waaruit zeer betrouwbare proefdieren kunnen worden genomen.
Bij de natuurlijke besmetting van AD werd speciaal de betekenis der nestinfectie
nagegaan.
Bij IAT-negatieve fokteven werden uitsluitend AD-vrije nakomelingen verkregen.
Echter bij 4 0 % van de IAT-positieve fokteven (ook indien de reactie zeer licht
positief of dubieus was) werden worpen met IAT-positieve nakomelingen gevonden.
Van deze nakomelingen bleek de helft IAT-positief te reageren na vijf maanden.
Enkele partijen eendekoppen werden op Pasteurella multocida (type nerts) onderzocht. Hierbij werd slechts een partij besmet gevonden. Er werd een hoogimmuunserum bereid bij een schaap en een geit, met behulp waarvan veel Pasteurella-stammen werden getypeerd. Sporadisch werd het serotype „nerts" ook gevonden bij
nertsen van farms, waar geen eendenslachtafval werd gevoederd.
Naar aanleiding van de recente uitbraak van Mink Virus Enteritis in Nederland
werden de diverse diagnostische mogelijkheden bestudeerd, speciaal de bloedveranderingen (leucopenie). De uitslag van het bloedonderzoek wordt door tal van factoren beïnvloed en er mag alleen diagnostische waarde aan worden toegekend als
het aantal leucocyten per mm 3 bloed beneden de 4.000 daalt. Tevens werd de
proefbereiding van een vaccin ter hand genomen.
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De uitbraak van een Pseudomonas aeruginosa-infectie op een chinchillafarm was
aanleiding tot bestudering van de pyocine typering volgens Gillies en Govan, omdat
typering der geïsoleerde stammen aanwijzingen kan geven over de epizoölogie.
Het onderzoek over parasitaire ziekten had in de eerste plaats betrekking op
distomatosis bij rund en schaap. Het reeds eerder vermelde onderzoek over de
fluctuatie van het aantal leverboteieren in runderfeces en de invloed van insuline
daarop, werd vastgelegd in een publikatie. Drie nieuwe produkten werden op hun
werkzaamheid tegen leverbotten onderzocht, bij chronisch besmette volwassen runderen. Het waren Bitin S (in combinatie met hexachlorofeen), Hilomid en TribroomHilomid.
De profylactische bestrijding van distomatose op vier bedrijven door periodieke
toediening van hexachlorofeen ( G - l l ) aan het vee heeft in de laatste drie jaar in
toenemende mate tot teleurstellingen geleid, na in de voorafgaande jaren zeer bevredigende resultaten te hebben opgeleverd. Naar de oorzaken van deze terugslag
wordt thans gezocht.
Door behandelingen van het vee op twee bedrijven door toediening van hexachlorofeen met tussenpozen van slechts vier weken in de winter, werden gegevens verkregen over de invloed, die de afwezigheid van grote aantallen leverboteieren in
de stalmest heeft op de uitbreiding van de infectie in het volgende weideseizoen.
Voorts ging de aandacht naar paramphistomiasis bij rund en schaap. Dank zij
de medewerking van de directeur van het Openbaar Slachthuis te Dordrecht konden
talrijke monsters van Paramphistomum sp. worden verzameld uit pensen van runderen, die het uitgangspunt zullen zijn voor vergelijkende anatomische en histologische studies in verband met problemen over de systematiek van deze wormen.
Ten aanzien van capillariasis bij pluimvee werd experimentele besmetting van
kuikens door orale toediening vergeleken met een meer natuurlijke wijze van besmetting, namelijk toediening van Capillaria-eieren in het voer. Een klein aantal experimenten toonde aan, dat de aantallen wormen bij de door het voer besmette
groepen minstens even groot kunnen zijn als bij de oraal besmette groepen, terwijl
de individuele verschillen in aantallen wormen bij de door het voer besmette kuikens
geringer waren.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de werkzaamheid en de
toxiciteit van het speciaal voor pluimvee bestemde anthelminticum Appercol. Dit
middel bleek zeer weinig toxisch te zijn. Orale toediening van de 15- en 30-voudige
door de fabrikant aanbevolen therapeutische dosis veroorzaakte geen andere verschijnselen dan een verhoogd watergehalte van de feces gedurende 48 uur na de
behandeling.
Op het gebied van de serologische diagnostiek werd aan verschillende onderwerpen gewerkt.
De onderzoekingen over de mogelijkheden van standaardisatie van de complementbinding bij brucèllose in WHO-verband kregen een voorlopige afsluiting in een
mededeling van de WHO over de door verschillende deelnemende instituten (waar164

onder het CDI), ondanks het toepassen van verschillende methoden en reagentia,
tot resultaten gekomen zijn, die tot op zekere grens vergelijkbaar zijn. De verschillen kwamen vaker voor en waren groter bij sera met een hoog antistofgehalte dan
bij die, welke een geringer antistofgehalte hadden. De waarde van de onderzoekingen
der afzonderlijke instituten is over het algemeen bevredigend. Het internationale
antibrucellose-standaardserum wordt geschikt geacht ook als standaard voor de complementbindingsreactie te dienen.
Wat de serologische diagnostiek van Brucella suis infecties bij varkens betreft,
werden bij natuurlijke en experimenteel geïnfecteerde varkens bacteriologische en
serologische gegevens verzameld. Tijdens het onderzoek deden zich opmerkelijke
verschuivingen voor bij de serologische reacties.
In samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Utrecht werden proeven gedaan over de serologische diagnostiek van leptospirosis. Een op het instituut
uit Leptospira hyos bereid antigeen voor de plaattest werd onder praktijkvoorwaarden
onderzocht, waarbij de resultaten vergeleken werden met de agglutinatie-lysis test.
Gevonden werd, dat zowel de plaattest als de screeningsmethode toegepast kunnen
worden. De problematiek ligt nu nog in de interpretatie van zwakke reacties op de
plaat en de standaardisatie van het antigeen. Ten aanzien van de waarde van de
immunofluorescentie voor de leptospirose-diagnostiek werden verdere onderzoekingen verricht.
Het onderzoek van de Sabin-Feldman reactie bij toxoplasmosis werd voortgezet.
De proefnemingen over de serologische diagnostiek bij distomatosis bij herkauwers
lieten zien, dat de hoogte van de CBR-titer in het beginstadium een zekere overeenkomst vertoont met de hoeveelheid eieren in de feces. De daling in de eiproduktie
in een later stadium werd niet gevolgd door een daling van de titers. Tevens werd
de invloed van een bepaalde therapie op het serologisch gebeuren beproefd.
De diagnostiek van varkenspest werd uitgebreid met de immunofluorescentietechniek. Goede resultaten werden verkregen via de isolatie van virus uit te onderzoeken
materiaal op varkensniercelculturen, het onderzoek van organen via cryostaatcoupes
is in verdere studie.
Begonnen werd met een onderzoek over immunofluorescentie van dysenterie
(Doyle) bij varkens. In diagnostisch opzicht werden hiermede bevredigende resultaten geboekt.
Bij het chemisch-toxicologisch onderzoek lag vooral de nadruk op de toxicologie.
De aandacht ging in de eerste plaats naar vergiftigingen door bestrijdingsmiddelen
uit de groep van de gechloreerde koolwaterstoffen. Er werd een voorlopig nog bescheiden bijdrage geleverd aan het door de Werkgroep Vogels en Zoogdieren TNO
verrichte onderzoek omtrent de aanleiding van de in het voorjaar optredende omvangrijke sterfte onder in het wild levende vogels. De resultaten wijzen er duidelijk
op, dat de toepassing van gechloreerde koolwaterstoffen ter bescherming van zaaizaden tegen parasitaire organismen (ontsmet zaaizaad) langs directe of indirecte weg
de aanleiding tot de sterfte was.
In 1966 werd, vergeleken met 1965, bij de runderen meer dan een verdubbeling
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van het aantal arsenicumvergiftigingen vastgesteld. Naast onachtzaamheid bij het
gebruik van arsenicumhoudende loofdoodmiddelen, bleek in diverse gevallen opzet
in het spel te zijn.
Hoewel van overheidswege de ratten- en muizenbestrijding met cumarinederivaten
wordt gestimuleerd, neemt het verdelgingsmiddel thallium bij de vastgestelde vergiftigingen van honden en katten de eerste plaats in (honden: 100, katten: 83).
Daarentegen werden bij de dieren, die voor cumarinederivaten gevoelig zijn — varken
en hond — slechts sporadisch vergiftigingen met deze stof vastgesteld.
Centraal Diergeneeskundig

Instituut, afd.

Amsterdam

Op het gebied van het mond- en klauwzeer ging de aandacht in de eerste plaats naar
het vaccinproduktieproces. Aan de hand van proefuitkomsten werden opnieuw enkele
wijzigingen aangebracht. Het in de laatste dagen van de week verzamelde weefsel
wordt niet langer bewaard tot maandag, maar op vrijdag worden cultures er van aangelegd, die 's zaterdags in de koelcel worden geplaatst. Het was nodig onder deze
omstandigheden maatregelen te nemen om een voortgaande pH-daling te verhinderen.
Dit kon eenvoudig worden gerealiseerd door de aëratie voort te zetten.
In een tweetal grote proeven werd nagegaan in hoeverre het mogelijk is met de
beschikbare apparatuur dupliceerbare groeicurven van mond- en klauwzeervirus in
overlevend rundertongepitheel te verkrijgen. Onder vergelijkbare omstandigheden
aangelegde kweken, geïnfecteerd met hetzelfde zaaivirus, vertoonden een geheel verschillend verloop van titer en gehalte aan complementbindend antigeen. Ook met de
meest nauwkeurige meetmethode — titratie in monolayers van varkensniercellen —
werden verschillen van ca. drievoud gevonden.
Bij een technisch juiste uitvoering van het proces bleek het verlies ten gevolge van
filtratie van cultures door Seitz filters beperkt te blijven.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van suspensiecultures van BKHcellen.
Voor de titratie van produktiecultures werd behalve van jonge muizen ook gebruik
gemaakt van varkensniermonolayers. De voorkeur werd daarbij gegeven aan subcultures, omdat deze nagenoeg even hoge uitkomsten als primaire cellen geven en
veel gemakkelijker te hanteren zijn. Verschillende details van de techniek vragen nog
nader onderzoek.
De in de laatste jaren gedane pogingen om te komen tot een meer kwantitatieve
beoordeling van de vaccinkwaliteit door het gebruik van verschillende controlemethoden naast elkaar werden voortgezet. Er waren voor dit doel voor het eerst enkele
groepen caviae beschikbaar. Uiteindelijk zullen SPF-dieren van dezelfde stam worden gebruikt. Het adapteren van het testvirus aan SPF-caviae leverde aanvankelijk
enige moeilijkheden. De variabiliteit van de proefuitkomsten, verkregen bij herhaalde titratie van enkele vaccins, wordt thans nader onderzocht.
Bij de praktische bestrijding van het mond- en klauwzeer bij varkens, veroorzaakt
door het type C, werd in 1965 plaatselijk gebruik gemaakt van sterk geconcentreerd
vaccin. Dit leverde opvallend goede resultaten op. Omdat in de praktijk het produ166

ceren van de benodigde zeer grote hoeveelheden entstof van deze samenstelling op
welhaast onoverkomelijke moeilijkheden stuitte, werden proeven genomen met vaccin
met een wat lager antigeenconcentratie. In het laboratorium bleken dergelijke entstoffen gemiddeld aan de verwachting te voldoen. In verband met de tegen het eind
van het jaar bestaande bedreiging door een O-stam werden enkele vaccins van dezelfde samenstelling bereid ten opzichte van dit laatste type.
Vergelijking van de werkzaamheid in varkens van vaccins met uiteenlopend aluminiumhydroxydegehalte toonde aan, dat de van deze component aanwezige hoeveelheid binnen wijde grenzen gevarieerd kan worden, zonder dat de proefuitkomsten significant veranderen.
De praktijkuitkomsten suggereren, dat infectie van aparte bedrijven veelal plaats
vindt door overbrenging van minimale hoeveelheden smetstof en dat de weerstand,
nodig om een dergelijke besmetting het hoofd te bieden, niet altijd van een zeer hoog
niveau behoeft te zijn. In het laboratorium is het tot nu toe niet mogelijk geweest
met dergelijke lage infectieniveaus te werken.
Op enkele bedrijven, waar infecties met mond- en klauwzeer van het C-type waren voorgekomen bij runderen, werd een onderzoek ingesteld naar het persisteren
van het virus.
De eerder gedane waarneming, dat sommige dieren zeer lang smetstof kunnen blijven produceren, werd bevestigd. Het virus werd vooral op de pharynxwand aangetoond. Het nemen van een monster direct van dit slijmvliesoppervlak, via een in de
neus ingebrachte slang, was mogelijk. De met deze techniek aantoonbare hoeveelheden virus bleken belangrijk hoger te zijn dan bij gebruik van de sputumvanger.
Althans bij de C-stam uit de epizoötie 1965—'66 waren foetale runderniercellen,
gesuspendeerd in agar, een gevoeliger indicatiemethode dan de tot nu toe voornamelijk gebruikte jonge muizen. Deze techniek is bovendien meer kwantitatief.
Bij de meeste virusdragende runderen verdween de infectie na een aantal maanden, bij enkele was ze echter meer dan een jaar aantoonbaar. De in de latere stadia
uitgescheiden hoeveelheden smetstof zijn klein. Ten opzichte van het oorspronkelijk
van hetzelfde bedrijf geïsoleerde virus konden tot nu toe echter geen duidelijke verschillen worden aangetoond.
Op het gebied van de varkenspest werd aan de hand van praktijkmateriaal gestreeft naar een verdere verbetering van de voor de diagnostiek beschikbare methoden. Onder meer werd een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van verschillende modificaties van de immunofluorescentietechniek. Hierbij was de beënting
van PK15-celcultures met orgaansuspensies de gevoeligste methode. Onder bepaalde
omstandigheden kon echter met kryostaatcoupes en impressies of uitstrijkjes sneller
een positieve diagnose gesteld worden. Deze laatste werkwijzen zijn tevens minder
bewerkelijk dan de cultuurmethode.
De in het voorafgaande jaar wel gebruikte END- en ETV-technieken werden voor
routine-onderzoek niet meer toegepast. Wel werd nagegaan of een verklaring gevonden kon worden voor de waarneming, dat deze methodieken met zwakvirulente varkenspestvirusstammen geen positieve uitkomsten gaven. De hypothese, dat dit een
gevolg zou zijn van interferonvorming, kon niet bevestigd worden.
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In een tweetal proeven met in totaal ca. 90 veertien dagen oude biggen van ongeënte zeugen bleek, dat dergelijke dieren in de regel goed geïmmuniseerd kunnen
worden met kristalvioletvaccin. De kwaliteit van het gebruikte vaccin was echter
mede een factor van betekenis. Na besmetting door injectie van virulent virus traden
bij tweemaal geënte biggen minder klinische reacties op dan bij dieren, die slechts
één dosis entstof hadden ontvangen.
De in het najaar van 1965 ingezette infectieproeven omtrent zwoegerziekte bij
schapen duurden voort. Uit verschillende proefgroepen kon het virus uit het bloed
worden geïsoleerd, bij een aantal waren ook antistoffen aantoonbaar.
Bij intracerebraal geïnfecteerde IJslandse schapen werd na lumbaalpunctie een
gedetailleerd onderzoek van de liquor ingesteld. Bij verschillende van de besmette
dieren werden afwijkingen gevonden, onder meer een te hoog aantal cellen en een te
hoog eiwitgehalte. Bij een groep drachtige zwoegerschapen werd onderzoek gedaan
over de aanwezigheid van het virus in de foeten.
De waarnemingen omtrent de pathologische veranderingen in de longen van zwoegerschapen zullen worden gepubliceerd.
Bij enkele dieren van een groep schapen en geiten, die in de loop van 1964 intracerebraal waren geïnfecteerd met hersenmateriaal afkomstig van schapen die verdacht werden aan scrapie te lijden, traden in de loop van 1966 klinische afwijkingen
op. De verdere uitkomsten van het onderzoek, dat werd verricht in samenwerking
met het Pathologisch Instituut van de Veterinaire Faculteit te Utrecht, zullen worden
gepubliceerd.
Wat overige runderziekten betreft, werd onderzoek gedaan aan materiaal van een
bedrijf, waar meerdere koeien waren gestorven aan boosaardige catarrhaalkoorts. Het
ziektebeeld kon worden opgewekt door intraveneuze injectie van grote hoeveelheden
bloed bij runderen. De klassieke klinische symptomen ontstonden niet in alle gevallen, maar wel werden bij histologisch onderzoek steeds hersenveranderingen gevonden. Er werd een drietal passages in runderen gemaakt.
Infectieproeven bij konijnen van verschillende leeftijd bleven zonder positief resultaat. Pogingen om, volgens de in de literatuur aangegeven methode, het causale virus
te kweken in explantaten van thyreoid en andere weefsels, hadden geen succes. Een
wèl geïsoleerd virus bleek niet in staat te zijn, het syndroom in runderen te produceren. Dit agens is nog niet nader geïdentificeerd .
Een aantal in 1965 geïsoleerde PPLO-stammen afkomstig van een bedrijf, waar
zich moeilijkheden voordeden bij de opfok van kalveren, werd nader onderzocht.
Bij proefinjectie van kalveren konden deze micro-organismen zich langere tijd in de
bovenste ademhalingswegen handhaven. De klinische afwijkingen en de sectiebevindingen bleven echter minder ernstig dan in de praktijk.
De differentiatie van verschillende stammen werd ter hand genomen.

Werkgroep voor

sterüiteitsonderzoek

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO
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wordt op verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit
te Utrecht onderzoek gedaan over facetten van het steriliteitsvraagstuk.
Op de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynécologie ging de aandacht in
de eerste plaats naar problemen rondom de vruchtbaarheid van het Texelse schaap,
met name naar het frequenter en onafhankelijk van het jaargetijde laten lammeren en
naar verhoging van de worpgrootte. Begonnen werd met proeven over het opwekken
van bronst midden in het anoestrusseizoen, waarbij reeds enig resultaat werd geboekt.
Daarnaast werd studie gemaakt van methodieken om bronst zowel in het oestrusals in het anoestrusseizoen te synchroniseren, vooral met het oog op het mogelijk maken van kunstmatige inseminatie bij schapen.
Bij runderen werd begonnen met een onderzoek over de vraag, welk effect de
toepassing van Sectio caesaria en foetotomie uitoefent op de latere vruchtbaarheid.
De werkzaamheden van het Zoötechnisch Instituut, die betrekking hadden op de
zoötechnische aspecten van retentio secundinarum bij runderen, op tweelinggeboorten en op de drachtigheidsresultaten van runderen bij niet-insemineren op zondag,
werden afgesloten en gepubliceerd.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de zoötechnische aspecten
van de voortplantingspotentie bij varkens. Hierbij gaat de aandacht onder meer naar
de worpgrootte en factoren, die hierop van invloed kunnen zijn, naar het dood geboren worden van biggen, het te klein geboren worden van biggen en het aantal groot
gebrachte dieren, voorts naar de invloed van de seizoenen op de kwaliteit van het
sperma en naar enkele erfelijke gebreken bij biggen.
Het onderzoek over het voorkomen van micro-organismen in normaal stierensperma, dat werd uitgevoerd op het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie, naderde zijn
afsluiting. De resultaten zullen in een proefschrift worden verwerkt.
Op het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie, ten slotte, werd onderzoek gedaan over de rol, die sporenelementen, hormonen en vitaminen bij het optreden van steriliteit kunnen spelen. Er werd gewerkt aan methoden om zeer kleine
hoeveelheden van deze stoffen in bloed en/of urine te kunnen bepalen.

Werkgroep voor onderzoek over mycobacteriële infecties bij runderen

De onderzoekingen op dit gebied, die eveneens onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO worden uitgevoerd, vonden plaats op
het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam en het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht.
De resultaten van de werkzaamheden van eerstgenoemde instelling zijn verwerkt
in het jaarverslag hiervan, dat aan het begin van het hoofdstuk Diergeneeskunde is
opgenomen.
Op het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie werden experimentele infecties
met Mycobacterium johnei uitgevoerd. De resultaten hiervan werden gepubliceerd.
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Werkgroep Onderzoek Kopziekte
Deze werkgroep, die is opgenomen in het kader van het Comité voor de coördinatie
van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw van de Benelux, zette het onderzoek over de oorzaken en de bestrijdingsmogelijkheden van kopziekte bij runderen
voort. Aan Nederlandse zijde werkten verschillende instituten, waarvan de verslagen
in dit boekje zijn opgenomen, aan onderdelen van het kopziektevraagstuk. Voor de
bereikte vorderingen moge naar deze verslagen worden verwezen.
Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte
Ter afsluiting van het onderzoek werd in de stalperiode 1965—1966, in samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap te Emmeloord, een voederproef gedaan
op een praktijkbedrijf in de Noordoostpolder, waar reeds gedurende vele jaren in
elke winterperiode een relatief groot aantal koeien wegens slepende melkziekte moest
worden behandeld. Het gelukte wederom door bepaalde rantsoenmaatregelen het ontstaan van de ziekteverschijnselen te voorkomen. In het algemeen waren de melkprodukties hoger, maar de vetgehalten lager dan in voorgaande jaren.
Bij koeien van de boerderij behorende bij het Laboratorium voor Fysiologie der
Dieren in Wageningen werd nagegaan, of met behulp van het gehalte aan onveresterde vetzuren met lange C-ketens in het bloed een indruk zou kunnen worden verkregen over de vraag of aan koeien wel of niet voldoende voer wordt gegeven. De
verkregen uitkomsten duiden er niet op, dat voor de beantwoording van deze vraag
het gehalte aan onveresterde vetzuren in het bloed tijdens de eerste weken na het kalveren veel perspectieven biedt.
De resultaten van het gehele onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO uitgevoerd werd, zullen in 1967 worden samengevat en in een proefschrift worden verwerkt.
Onderzoek over pneumonie en influenza bij varkens
Het onderzoek bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant,
waarbij worden nagegaan de invloed van enzoötische pneumonie en van het stalklimaat op de groei en het voederverbruik van mestvarkens, werd voortgezet. De betrouwbaarheid van de methode ter onderkenning van al dan niet met enzoötische
pneumonie besmette bedrijven werd nader getoetst. In het komende jaar zullen de
resultaten naar verwacht mag worden, in een proefschrift worden gepubliceerd.
Het onderzoek vond plaats onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO.
Werkgroep Leverbotonderzoek TNO
De uitwerking van de in voorgaande jaren verzamelde gegevens omtrent de oecologie
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van Lymnea truncatula werd voortgezet. Kennis van de profielopbouw en de hydrologische eigenschappen van de bodem bleek van grote betekenis te zijn om de aanwezigheid van de slak te kunnen voorspellen. Voorts werden gegevens verzameld om
de invloed van de wijze van graslandgebruik op de aanwezigheid van de leverbotslak te analiseren. De resultaten van het oecologisch slakkenonderzoek zullen in 1967
in een proefschrift worden verwerkt.
Er komt steeds meer belangstelling voor het leverbotonderzoek, ook in provincies,
waar de ziekte tot nu toe niet als een probleem werd ervaren. In het oosten van ons
land werden in de dalen van de rivieren typische leverbotslakmilieus herkend. Het
dal van de Reest werd geïnventariseerd.
Bij de infectieproeven met runderen, schapen en konijnen werden de aanvankelijk optredende moeilijkheden, die een gevolg waren van de infectiositeit van de
metacercariën, door verdere standaardisatie geleidelijk overwonnen. Voor de infecties werd onder meer gebruik gemaakt van een leverbotstam met grote eieren.
Het resultaat van de bestrijdingsproeven in de Graftermeer was teleurstellend. Zowel uit dit resultaat als uit de bevindingen bij het slachtlammerenonderzoek kwam
vast te staan, dat de overwinterende infecties een belangrijker rol spelen dan werd
aangenomen.
In samenwerking met het Instituut voor Veterinaire Parasitologie van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht werd de werkzaamheid van een nieuw anthelminticum onderzocht. De resultaten waren weinig hoopgevend. De proeven met anthelmintica die door het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam worden
uitgevoerd, vonden voortgang.
De Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren in Friesland en Noord-Holland
gingen voort met de pogingen om de veestapel van enige probleembedrijven langs
medicamenteuze weg leverbot-arm te maken. In Noord-Holland waren de resultaten
minder goed dan in Friesland. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat in Friesland na het veldonderzoek een beweidingsadvies werd gegeven. De drie proefbedrijven in Friesland werden in zoverre gesaneerd geacht, dat het niet langer zin heeft ze
als proefbedrijven aan te houden.
Ten slotte werden door de Gezondheidsdiensten voor Dieren in samenwerking met
de farmaceutische industrie enige bedrijfsproeven met nieuwe leverbotmiddelen verricht.
Commissie Onderzoek

Schapenziekten

Bij de proeven van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen over schapenhouderij op intensief geëxploiteerd grasland werd
ditmaal een nieuw ingezaaide kunstweide op zware kleigrond gebruikt. Al dan niet
vooraf met anthelmentica behandelde ooien werden ingeschaard in een aantal percelen, die beurtelings werden beweid. De resultaten werden beïnvloed door een besmetting met maagdarmstrongylose.
Voor zover reeds thans conclusies kunnen worden getrokken, lijkt het er op, dat
de beste resultaten worden verkregen bij een omweidingssysteem, waarbij een per171

ceel niet opnieuw mag worden beweid vóór ten minste een snede is gemaaid voor
de winning van hooi of kuilgras.
Het onderzoek over de zoötechnische aspecten bij zwoegerziekte, dat vanuit het
Zoötechnisch Instituut van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht wordt verricht, vond voortgang met de tweede serie proefschapen. De dieren zijn thans 21/^
jaar oud. Klinische verschijnselen van zwoegerziekte hebben zich nog niet voorgedaan. Bij laboratoriumonderzoek, dat door het Centraal Diergeneeskundig Instituut,
afd. Amsterdam, werd verricht bij een dier waarbij de vermoedelijke diagnose visna
was gesteld, werden echter zowel visna- als zwoegerziektesymptomen waargenomen.
Een vergelijkend longfunctieonderzoek van gezonde en zwoegerschapen toonde aan,
dat de variatie betrekkelijk groot is.
Vanuit de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Holland werd in de winter
1965-1966 op de proefboerderij te Wogmeer een voederproef gehouden met twee
groepen drachtige ooien, waarvan één groep natte silage van matige kwaliteit kreeg,
aangevuld met hooi, en de andere groep voordroogsilage. Het doel van deze proef
was na te gaan of de kwaliteit en het vochtgehalte van de silage invloed uitoefenen
op de gezondheidstoestand en de produktie van de ooien. Gevonden werd, dat de
ooien, die voordroogsilage ontvingen, in totaal meer lammeren wierpen. Het sterftepercentage van deze lammeren was geringer en ze groeiden sneller. De verschillen
waren echter niet significant. De ooien, die natte silage ontvingen, namen minder
voederwaarde op dan de andere groep. De verschillen ten gunste van de „voordrooggroep" moeten echter ten dele ook worden toegeschreven aan de matige kwaliteit van de natte silage (droge stofgehalte van 2 4 % ) .
In samenwerking met het Landbouwconsulentschap Schagen worden op twee bedrijven op Texel bij drachtige ooien in een open loopstal gegevens verzameld over
voederopname en gewichtstoename van de schapen, het lammerenpercentage en de
groei van de lammeren gedurende de eerste weken.
Op een bedrijf met vermoedelijke cobaltdeficiëntie wordt nagegaan in hoeverre
een cobalttoediening de vruchtbaarheid van de ooien en een bemesting met koperslakkenbloem de gezondheid en de groei van de lammeren kan beïnvloeden.
Een oriënterend onderzoek had betrekking op de perinatale sterfte bij congenitale
aandoeningen van het vetvormende weefsel bij lammeren en op het optreden van
mastitis bij lacterende ooien. Een oriënterend onderzoek over de actuele en potentiële perinatale lammerensterfte bij Texelse schapen, dat door het Zoötechnisch Instituut van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht werd verricht, werd afgesloten
en gepubliceerd.
Ten slotte werd nog medewerking verleend aan een rammenselectieproef, die
onder auspiciën van de Veeteeltconsulent te Alkmaar plaats vond.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Ook op een nieuw ingezaaide kunstweide, dus „schoon" grasland, werden de
lammeren ernstig aangetast door maag-darmwormen wanneer de ooien voor het in172

scharen in het voorjaar niet werden behandeld met een anthelminticum en wanneer
regelmatig werd omgeweid. Het wel behandelen van de ooien stelde de aantasting
van de lammeren onder dezelfde beweidingsomstandigheden ongeveer vier weken
uit maar kon deze aantasting niet voorkomen. In beide gevallen liet de groei van
de lammeren nadien te wensen over, ondanks regelmatig behandelen. Wanneer tussen
elke keer inscharen minstens éénmaal werd gemaaid voor hooi en/of kuilgras, was
de groei van de lammeren bevredigend tot diep in de herfst zonder dat behandeld
behoefde te worden met een anthelminticum. Het grote belang van landbouwkundige
maatregelen tegen het optreden van maag-darmstrongylose werd daarmee opnieuw
bevestigd.

Afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool
Er werd een studie gemaakt van de differentiatie van de infectieuze larven van
maagdarmwormen bij jong rundvee, om een inzicht te verkrijgen in het infectietype.
Met behulp van enkele morfologische kenmerken en enkele maten bleek een goede
onderscheiding mogelijk te zijn. Het meeste kwam het geslacht Cooperia voor, in
het bijzonder de soort C. oncophora. Verschillen in infectietype tussen verschillende streken werden niet waargenomen.
Een studie omtrent de verspreiding en de biotoop van de leverbotslak en de bestrijding van leverbotziekte op praktijkbedrijven toonde aan, dat de maatregelen tot
preventie van leverbotziekte gefundeerd moeten zijn op de ecologie van de leverbot.
Het was mogelijk een redelijke voorspelling te maken omtrent de besmetting op
een bedrijf op grond van de in het veld gevonden besmettingskansen, beweidingsgewoonten en de tijdstippen, waarop besmetting mogelijk is. Pogingen om een meer
opvallende molluskensoort te gebruiken als indicator voor de mogelijke aanwezigheid
van de leverbotslak gelukten niet. Wel kunnen slakkenmilieus worden opgespoord
aan de hand van gegevens omtrent de bodemgesteldheid, de waterhuishouding en
de hoogteligging, welke gekarakteriseerd worden door bepaalde vegetatietypen.

Afdeling Dierkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de fluctuaties van de eiproduktie bij diverse parasieten van
landbouwhuisdieren werd gedeeltelijk afgesloten. Aangetoond werd, dat het droge
stofgehalte van de feces geen significante invloed heeft op de eitellingen, die verkregen worden met standaardtechnieken. Wel bleek, dat het percentage positieve
dieren in een monster afhankelijk is van de heersende infectiegraad. Ook was er
een significante afname te zien in de gemiddelde eitelling per leeftijdsklasse naarmate
de ouderdom van de gastheer toenam. Thans wordt nagegaan welke factoren verder
van invloed kunnen zijn op de fluctuaties in de eitellingen, zowel over korte perioden
als op lange termijn.
In samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek
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van Landbouwgewassen werd de schapenproef op intensief gebruikt grasland nog
een jaar voortgezet. Gegevens zijn verzameld over maximaal toelaatbare besmettingsniveaus, veranderingen in de samenstellingen van de parasitofauna's in de loop
van de tijd, combinaties van bedrijfsvoering en behandeling in verband met de
groei en gezondheidstoestand van de proefdieren en over de snelheid waarmee infecties opgebouwd kunnen worden (o.a. „spring rise" verschijnselen).
Dergelijke gegevens werden ook in Italië verzameld, waar met grote proefkoppels
gewerkt kon worden van drie verschillende schapenrassen.
Een runderproef met een 70-tal proefdieren werd opgezet om de invloed na te
gaan van subklinische infecties bij pinken met maagdarmnematoden en leverbot op
de fysiologie van de gastheer (bloedspiegelonderzoek, leverfuncties e.d.) en om de
invloed van behandeling op zowel gastheer als parasieten te bestuderen.
Ten slotte werd nog een aantal speciale vraagstukken onderzocht. Deze hadden
betrekking op het voorkomen en de taxonomie van larvale trematoden in de omgeving van Wageningen, de taxonomie en de localisatie van maagdarmnematoden bij
het schaap, een statistisch-morfologisch onderzoek op parasieteneieren, om na te
gaan of het mogelijk zou zijn tot op soort te kunnen determineren, het gedrag en
de morfologie van een aantal nematodensoorten bij varken en rund en een inventarisatieprogramma van parasieten bij het vee in Nederland.

Werkgroep Leucose bij kippen

TNO

Uit een drietal eitransmissie-experimenten met leucosevirus (embryo's ingespoten
met leucosevirus) zou — onder voorbehoud •—• de gevolgtrekking kunnen worden
gemaakt, dat deze methodiek een zekere kwalitatieve informatie verschaft over de
erfelijke gevoeligheid van de dieren voor dit leucosevirus.
Uit de resultaten van de enting van het chorio-allantois-vlies met Rous Sarcoomvirus (RSV) is hetzelfde te constateren. Deze methode is ook in het buitenland
reeds met succes toegepast. Aanvullend onderzoek is echter nog nodig.
De complementbindingsreactie werd gestandaardiseerd. Er werden bevredigende
resultaten mee verkregen.
Ook de RSV-titraties op Japanse kwartels gaven bemoedigende resultaten.
Bovengenoemde onderzoekingen worden uitgevoerd bij de Gezondheidsdienst voor
Pluimvee en het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam.
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BEWARINGENVERWERKINGVANLAND-EN
TUINBOUWPRODUKTEN
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Tot de nieuw aangevangen onderzoekingen behoorde onder meer een studie van
het gedrag van de vrije aminozuren in de aardappel. Voorts werd ten behoeve van
verschillende industrieën een onderzoek ingesteld naar het transport van aardappelen
in watergoten.
Ten behoeve van de vaststelling van de kwaliteit van verwerkte produkten op
andere dan zintuigelijke wijze werd een toetsapparaat ontworpen, waarmee de breekbaarheid van chips moet kunnen worden vastgesteld. Voor het vaststellen van de
kwaliteit van patates frites werd een zgn. shearpress ontworpen, waarmee de consistentie van frites objectief moet kunnen worden gemeten.
Veel werk werd besteed aan de ontwikkeling van nieuwe produkten uit aardappelen, zoals de bekende Zwitserse Röstli, croquetten en een gekookte aardappel.
De eerste resultaten van een onderzoek, waarin wordt nagegaan of het mogelijk
is om door middel van radiogolven chips af te bakken, lijken gunstig. Of dit
systeem in de industrie zal worden toegepast, is echter twijfelachtig. Wel werd in
dit opzicht succes bereikt met een afbakmethode van chips, waarbij in de eindfase
van het bakken een temperatuur beneden 100°C wordt aangehouden.
Daar het afvalwater bij de aardappelverwerkende industrie een zwaarwegend probleem gaat worden, is een machine ontwikkeld, waarmee een groot deel van de
organische afvalresten kan worden afgescheiden.
Het aardappelonderzoek had in de eerste plaats betrekking op één van de grote
problemen van de praktijk, namelijk de condensvorming bij het bewaren van aardappelen bij hoge temperaturen. Er werd een technische oplossing gevonden, waardoor de condens redelijk goed kan worden bestreden.
Voorts werd nagegaan in hoeverre het mogelijk is om bij de bewaring van aardappelen de traditionele storthoogte van 3 % meter te wijzigen in 5 meter. Een
goede luchtbevochtiging maakte het inderdaad mogelijk om de storthoogte l1/^ meter
te verhogen. Voor industrieën, die grote bewaarplaatsen bij hun fabrieken willen
bouwen, is dit een aantrekkelijke oplossing.
Bij het onderzoek over het gebruik van kiemremmingsmiddelen werd speciale
aandacht besteed aan het tijdstip van de toediening van het IPC en CIPC, voor
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zover deze in vloeibare vorm worden toegepast. Het residu-onderzoek van IPC in de
aardappel toonde aan, dat de spreiding van de residuen van de ene aardappel naar
de andere zeer groot kan zijn. Er zijn thans ook gegevens beschikbaar over het
verloop van de residuen in afhankelijkheid van de bewaarduur.
Het onderzoek over het optreden van drukplekken betrof het zoeken naar de
relatie tussen de druk op de aardappel en het optreden van de plekken. Ook het
tijdstip van de blauwverkleuring, die altijd onder de drukplekken optreedt, werd
onderzocht. Deze laatste is nog niet aanwezig op het moment, dat de aardappelen
uit de cellen worden gehaald.
Het in het vorige verslag gememoreerde onderzoek over het soortelijk gewicht
als kwaliteitskenmerk voor de aardappel bracht aan het licht, dat deze factor een
zeer belangrijk kenmerk is, niet alleen voor de droge stofopbrengst, maar ook voor
de kwaliteit van het eindprodukt, zoals patates frites.
Het onderzoek over de bestraling van aardappelen, dat in samenwerking met het
Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw wordt uitgevoerd,
werd voortgezet. Verscheidene rassen aardappelen werden met variërende doses
gamma- en elektronenstralen behandeld.
Eveneens werd voortgegaan met het onderzoek in de praktijk over het optreden
van beschadigingen bij het transport, de ontvangst, het sorteren en het opzakken
van aardappelen, en een onderzoek over de invloed van enkele landbouwkundige
maatregelen op de kwaliteit van uit aardappelen bereide produkten. Bij dit laatste
werden betrouwbare verschillen gevonden in het soortelijk gewicht van de aardappelen, afkomstig van de verschillende objecten.
De proeven over het gebruik en de invloed van verschillende toevoegmiddelen
bij de bereiding van pureevlokken werden afgewerkt. Onderzoek van een vrij
groot aantal Nederlandse aardappelrassen op hun geschiktheid voor het drogen
bracht duidelijke verschillen tussen de rassen aan het licht.
Proeven over de invloed van de baktemperatuur op de kleur van chips en van
het blancheren op de kwaliteit van chips toonden aan, dat blancheren tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering kan leiden.
In een onderzoek, waarin werd nagegaan welke mogelijkheden er zijn om door
middel van het nabakken nog invloed uit te oefenen op de kwaliteit van voorgebakken patates frites, kwam naar voren dat als regel bij het nabakken aan de
kwaliteit weinig meer is te veranderen. Een kwaliteitsverbetering, die men wil bereiken door het bakken, moet dus bij het voorbakken worden gerealiseerd.
Enig onderzoek is uitgevoerd over het diepvriezen van gebakken aardappelen,
zulks in verband met de bereiding van dit produkt als een instant produkt.
Ten behoeve van de grotere patates frites voorbakbedrijven werd een stoomspiraal
berekend en ontwikkeld voor een patates frites-oven. Het gelukte om met behulp
van micro-wave energie chips zodanig af te bakken, dat deze niet bruinverkleuren,
ook al is het suikergehalte boven het kritieke punt.
Het onderzoek over de snijverliezen bracht weer naar voren, dat in de produktielijn het snijden het grootste droge stofverlies met zich meebrengt. Gepoogd wordt
deze uitspoelverliezen tegen te gaan met chemische middelen.
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Verder werd in samenwerking met een fabrikant enig onderzoek gedaan over de
mogelijkheid om in plaats van arachide olie voor de bereiding van chips te werken
met een mengsel van verschillende geharde vetten. Zowel voedingstechnisch als uit
een oogpunt van bewaarbaarheid zitten er aan het gebruik van vaste vetten aantrekkelijke kanten.
Het onderzoek over granen en zaden betrof in de eerste plaats de invloed van
de droogtemperatuur op de kiemkracht bij peulvruchten. Er werd geen duidelijke
correlatie gevonden tussen de droogtemperatuur en de kiemkracht, wel tussen de
temperatuur en de hardheid van de peulvruchten.
Er werden aanwijzingen gevonden, dat bij geventileerd bewaren en het via deze
bewaring laten afrijpen van graan de bakkwaliteit beïnvloed wordt. Onderzoek hierover, in samenwerking met het Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO is in
voorbereiding.
Een onderzoek bij telers, die gedeeltelijk met een eigen maaidorser werken en gedeeltelijk maaidorsen met behulp van de loonwerker, had betrekking op het vochtgehalte, waarmee het graan bij de afnemer werd ingeleverd. Gevonden werd, dat de
telers die gebruik maken van de diensten van een loonwerker, in het algemeen het
graan iets droger konden afleveren dan zij, die een eigen maaidorser ter beschikking
hadden.
Het onderzoek over het bewaren van tarwe bij afsluiting van de lucht heeft
tot nu toe weinig perspectieven opgeleverd.
De praktijkproef over de bewaring van vochtig gemaaidorst stro werd herhaald.
In 1965 was het stro onmiddellijk na het maaidorsen geperst, waarbij in sommige
gevallen met een produkt, dat een vochtgehalte van ± 5 0 % had, werd gewerkt.
Tijdens de bewaring traden als gevolg van het droogbroeien hierin droge stofverliezen op tot 1 1 % . Het stro had een behoorlijke verwerkingskwaliteit, maar in de
er uit bereide cellulose kwamen Zwarte stippen voor. De proef werd herhaald in
1966, waarbij er naar gestreefd werd het stro te persen bij vochtgehalten van 3 5 % en
lager. Dit vochtgehalte werd als regel binnen 24 uur na het maaidorsen bereikt.
Het stro zal in de loop van 1967 tot cellulose worden verwerkt.
Bij het onderzoek over de schadelijke factor in rogge — resorcinol — werden
aanwijzingen verkregen, dat het gehalte aan deze stof afhankelijk is van de milieufactoren, waaronder de rogge is gegroeid.
Het peulvruchtenonderzoek werd grotendeels afgesloten. Aanwijzingen werden
verkregen, dat de infrarood-analyse een bruikbaar middel kan zijn bij het onderzoek van de factoren, die de kookbaarheid van peulvruchten beïnvloeden. Een methode voor het macereren van de zaadhuid van peulvruchten om met behulp hiervan
het ligninegehalte te kunnen vaststellen, is ontwikkeld.
Het onderzoek over mengvoeders, dat ten behoeve van het Produktschap voor
Veevoeder wordt verricht, werd voortgezet. Verschillende grondstoffen en mengsels
daarvan zijn op de persbaarheid onderzocht. Hierbij bleek, dat de ontwikkelde
methodiek voor het vaststellen van kwaliteitsverschillen goed voldeed; de eerste
resultaten werden in de praktijk geverifieerd. Tevens kwam naar voren, dat aan
de hand van de persbaarheid van verschillende grondstoffen nog geen enkele uit177

spraak is te doen omtrent de persbaarheid van mengsels, die uit deze grondstoffen
zijn samengesteld.
Enig oriënterend onderzoek over het gebruik van bindmiddelen ter verbetering
van de persbaarheid toonde aan, dat lang niet alle aan de markt zijnde middelen
inderdaad tot verbetering leiden.
Over het voederwinnings- en inkuilonderzoek kan het volgende worden vermeld.
Er werd weer veel aandacht besteed aan het winnen van ruwvoeder uit gras,
dat in verschillende groeistadia wordt gemaaid. Op het laboratorium werden droogsnelheidsbepalingen aan dit materiaal uitgevoerd. Een gedeelte werd in de praktijk
in hooi omgezet, een ander gedeelte werd via verschillende inkuilmethoden geconserveerd, waarna het in de winter werd gebruikt bij opnameproeven met melkvee.
Enkele inkuilmiddelen zoals walkosil, suiker en zout werden in de praktijk, na
voorafgaand laboratoriumonderzoek, beproefd.
Ook werd aandacht besteed aan het inkuilen van geperste grasbalen onder PVCzeilen.
Op het laboratorium is een kritisch onderzoek ingesteld naar de beoordelingsnormen van kuilgras. Er werd een studie ter hand genomen over de verschillende aspecten, verbonden aan het in tabletvorm brengen van groenvoeders.
Ten aanzien van het drogen van groenvoeders bleek onder meer, dat bij bewaring
van luzernebrokjes onder inert gas 10% van het caroteen verloren gaat. De vrees,
dat in ons klimaat in de stalen silo's een vochtverplaatsing in partijen luzernebrokjes zou optreden, werd helaas bewaarheid. Een herhaling van dit onderzoek
staat op het programma.
In een eenvoudige praktijkproef werd gevonden, dat het verschimmelen van gedroogde luzernebrokjes tijdens de opslag in open silo's kan worden tegengegaan
door gebruik te maken van een glasvezeldeken voor de afdekking van dit materiaal.
Het onderzoek over het drogen en conditioneren van vlas werd geheel afgewerkt.
Ten behoeve van een vlasfabriek werd een schema ontwikkeld om volgens een
volledig continusysteem te kunnen roten, persen, kunstmatig drogen, conditioneren
en afzwingelen. Zowel op het laboratorium als op semi-praktijkschaal is gebleken,
dat dit systeem, dat overigens voor zover bekend nergens toepassing vindt, realiseerbaar moet zijn.
Laboratoriumproeven toonden aan, dat het kunstmatig drogen van vlas een aanzienlijke wijziging in de verhouding tussen vaste en zachte was teweegbrengt. Ondanks deze veranderingen bestaat er echter geen verschil in kwaliteit tussen kunstmatig en natuurlijk gedroogd vlas.
Proefstation voor Aardappelverwerking
Zoals in voorafgaande jaren werd voorrang gegeven aan het onderzoek over de
geschiktheid van aardappelrassen voor de zetmeelfabricage; voor dit doel zijn ongeveer 500 monsters in onderzoek genomen, die afkomstig waren van de proefvelden
van de Ver. van de Ned. Aardappelmeelindustrie, van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen en van kwekers.
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De resultaten geven de indruk, dat de geschiktheid voor verwerking tot zetmeel
positief gecorreleerd is met hoge opbrengsten. In het bijzonder hangt het maximum
in viscositeit van de zetmeelpap samen met het produktievermogen. Aangezien de
bepaling van deze eigenschap niet erg tijdrovend is, zou ze wellicht kunnen worden
gebruikt voor een voorlopige beoordeling van het produktievermogen van zaailingen,
waarvan niet voldoende pootgoed voor uitvoerige veldproeven aanwezig is.
Er werd medewerking verleend aan proeven over hoge stikstofgiften bij aardappelen en aan enkele kleinere proeven over onkruidbestrijding en phytophthorabestrijding.
Op één veld, waar een bestrijdingsmiddel tegen Phytopthora infestans een verhoging
van het onderwatergewicht veroorzaakte, bleek het zetmeelgehalte niet hoger te zijn.
Het middel had slechts de produktie van gassen in de knol verhinderd.
Over het verband tussen onderwatergewicht, droge stof- en zetmeelgehalte is
samengewerkt met de Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung te Berlijn.
De winning van ruwe wekstof uit aardappel kwam tot afsluiting, omdat de voorraad voldoende lijkt voor de verdere afwerking van het wekstofonderzoek door
andere instituten.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek over de enzymatische eigenschappen van de aardappel in verband met eventuele rasspecificiteit en over de
invloed van de enzymen bij de bewaring van de aardappelen.

Nederlands Graancentrum
In samenwerking met het Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO werd aan de
hand van ca. 450 praktijkmonsters de spreiding van tarwekwaliteit tot het ras en
het milieu nagegaan. Eveneens werd een onderzoek ingesteld naar de bakkwaliteit
van de inlandse tarwe in verhouding tot die van de tarwe uit andere Westeuropese
landen.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier TNO
Er werd een methode uitgewerkt ter bepaling van de proteolytische activiteit in
middelen, die worden toegepast voor de verbetering van de colloidale stabiliteit van
bier.
De spectrofotometrische eiwitbepaling volgens Waddell, die wordt toegepast voor
sera, bleek goed bruikbaar te zijn voor eiwitbepalingen in worten.
Een onderzoek over de brouwwaarde van diverse nieuw ontwikkelde hoppreparaten toonde aan, dat de door de fabrikanten opgegeven brouwwaarden in het algemeen te hoog liggen, zodat het beter is de analyse tot maatstaf te nemen.
Een literatuurstudie over de invloed van fluor op de gisting leverde geen zekerheid
over een mogelijke nadelige invloed van de fluorconcentraties, die bij de fluoridering
van drinkwater worden gebruikt, op de gisting.
Proefbrouwsels werden bereid met mouten, die een hoog en een laag eiwitgehalte
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hadden. De vergelijking er van gaf geen aanleiding tot de veronderstelling, dat de
bieren, bereid uit mouten met een hoog eiwitgehalte, een geringer colloidale stabiliteit bezaten.

Sprenger-instituut
Het onderzoek over de mogelijkheden voor kleinverpakking van groente werd voortgezet met spruiten en een aantal minder belangrijke produkten als raapstelen, peulen,
bleekselderij, paprika, asperges, aubergine, postelein en prei.
Gasbewaring van Lombartscalville appels gaf voor het tweede jaar goede uitkomsten bij een atmosfeer met 3 % C 0 2 en 3 % 0 2 ; voor Golden Delicious bleek
9 % C 0 2 en 1 2 % 0 2 nog steeds de beste uitkomsten te geven, voor Laxton's
Superb voldeden 0 % C 0 2 — 3 % 0 2 en 3 % C 0 2 — 3 % 0 2 het beste.
Van de rassen Cox's O.P. en Golden Delicious werd het kwaliteitsverloop vervolgd bij opslag in koelhuis en gascel. Vooral bij Golden Delicious waren de verschillen groot ten gunste van de gascel. De gegevens van het onderzoek over kwaliteitsverloop worden gebruikt voor het berekenen van de toeslagpercentages voor het
„poolen" van appelen en peren.
Bij Schone van Boskoop werd door bestraling met 40 krad enige reductie van
scald bereikt, bij andere appelrassen werd geen gunstig effect van bestraling waargenomen. Voor aardbeien is 200 krad bestraling de maximaal toelaatbare dosis, in
verband met optredende smaakafwijking. Hiermede wordt bij een temperatuur van
10-15°C een verlenging van de houdbaarheid verkregen met 1 à 2 dagen.
Van elf soorten luchtgedroogde groenten kon de kooktijd door bestraling aanzienlijk worden bekort, maar bij negen produkten ging de smaak reeds bij 300-1000
krad te sterk achteruit. Alleen bij boerenkool en groene kool is hoogstwaarschijnlijk
met succes een kooktijdsverkorting van 25 min. tot 12 min. bereikbaar.
Bij het onderzoek over de kwaliteit van de tomaat werd gezocht naar een methode
om de zgn. snijvastheid van de tomaat objectief te bepalen. Deze werd gevonden
in de uitslingertest, waarbij een schijfje tomaat geroteerd wordt met een toerental
van 695 per minuut. Uit metingen van het gewichtsverlies daarna bleek, dat dit
toeneemt met het vorderen van de rijping, terwijl in het overrijpe stadium de neiging
tot afname bestaat.
Naarmate het seizoen vordert worden de tomaten zachter en gevoeliger voor
schimmelaantasting. Dit houdt waarschijnlijk verband met de groeiomstandigheden:
kortere dagen, lagere lichtintensiteit, minder zonne-uren en een lagere temperatuur.
Een chemische analyse toonde bij langzaam groeiende tomaten hogere droge
stof-, suiker- en zuurgehalten aan dan bij snel groeiende. Gedurende de rijping
wordt de suiker/zuurverhouding groter, maar dit is bij de smaakbeoordeling niet
waarneembaar.
Op fysisch-technisch gebied ging de aandacht naar de vochtafgifte, een onderwerp
waarover de meningen tot nu toe zeer verdeeld waren, mede door onvoldoende
toepassing van bestaande kennis. Voortbouwend op de theorie van de uitwisseling
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van wärmte en vocht werd een fysisch-mathematisch model ontwikkeld, dat in staat
is de gedragingen van tuinbouwprodukten tijdens afkoeling beter te verklaren.
Een transportproef met voorgekoelde sla liet zien dat in de eigen koelauto
(k-waarde 0,27) bij een buitentemperatuur van ca. 20°C het produkt in 24 uur
opwarmt van 2,5°C tot 5°C. In geïsoleerde containers met k-waarden van 0,31 en
0,92 werden onder gelijke omstandigheden temperatuurstijgingen van respectievelijk
2,3°C en 4,4°C gemeten. Deze waarden wijken weinig af van de berekende.
Bij open isolaties, zoals plafonds van koelcellen, loopt bij hogere buitentemperaturen het vochtgehalte sterk op. In juli werd 49,2 gew.% vocht in de isolatie gevonden. Dit betekent een toename van de warmtegeleiding met 6 0 % ten opzichte
van een vochtgehalte van 3,5 gew.%.
Bij het verwerkingsonderzoek werd een aantal groente- en fruitrassen op conservenwaarde beoordeeld en wel aardbeien, frambozen, sperziebonen, spinazie, suikermaïs, knolselderij, bleekselderij, rode kool en wortelen.
Omdat de bepalingen van de kwaliteitscriteria voor doperwten — het AIS- en
het droge stofgehalte — nogal omslachtig zijn, werd gezocht naar het verband tussen
het soortelijk gewicht en deze grootheden. Het soortelijk gewicht van gesteriliseerde
doperwten werd daarbij bepaald door deze in een 12 en 1 5 % NaCl-oplossing te
dompelen. Hierbij werd inderdaad een verband gevonden. Voor beoordeling van
diepvrieserwten werd de zinkerstest vereenvoudigd en werden als minimum eisen
voorgesteld: droge stofgehalte <C25%, AIS-gehalte < 2 0 % en hardheid na ontdooien
<90-100.
Het onderzoek over het optimale tijdstip voor oogsten bevestigde opnieuw, dat
sperziebonen voor diepvriezen vroeger geoogst moeten worden dan voor steriliseren.
Om na te gaan of nitraat, tin en ijzer invloed uitoefenen op de kleur van sperziebonen werd een proef opgezet met het ras Prelude.
Omdat het gebruik van S 0 2 in champignonconserven verboden zal worden, werd
een toevoeging van tinchloride beproefd. Met ongeveer 20 ppm. tin bleef de kleur
vrij goed.
De kwaliteit van verwerkte kasaugurken blijkt even goed als of zelfs beter te zijn
dan van het vollegrondsprodukt.
Voor de bereiding van jam wordt een toenemend gebruik gemaakt van diepgevroren vruchten. Een van de moeilijkheden bij de verwerking er van is het drijven
van de vruchten in de jam. Nagegaan wordt of technologische middelen hiervoor
een oplossing kunnen geven.
Het gebruik van flexibele kunststofverpakkingen voor conserven biedt nog weinig
perspectief. Enkelvoudige verpakkingen zijn te doorlatend en laminaten zijn niet
bestand tegen de hoge temperaturen.
De droogproeven met snijboerenkool gaven een beter rendement dan in 1965,
dank zij de betere grondstof. Voortgezet onderzoek zal moeten leren of deze teeltwijze economisch met succes kan worden toegepast.
Een zaai- en oogsttijdenproef met rode winterwortelen toonde aan, dat een betere
kleur en een hoger caroteengehalte worden bereikt naarmate de groeiperiode langer

181

Bij groene savooie kool was geen duidelijke relatie tussen ras en verwerkingskwaliteit voor drogen. Voor de praktijk lijken de heldergroene en heldergele typen
de meeste kans te hebben. Een vitamine C-analyse wees uit, dat ongeveer 8 0 % van
de in het verse produkt aanwezige hoeveelheid bij het drogen behouden blijft.
Bij een aantal produkten werd de kwaliteit van door de industrie gedroogde
produkten vergeleken met die, gedroogd op het instituut. Toepassing van temperaturen van 60-65°C gaf op het instituut veel kortere droogtijden dan in de fabriek.
Organoleptisch was er echter weinig verschil tussen de fabrieks- en de instituutsmonsters. Evenmin was er veel verschil in kwaliteit na droging bij 35°C en bij 60°C.
Het onderzoek over voorbereide peulvruchten had betrekking op droge peulvruchtenpoeders voor soepen en droge voorbereide hele peulvruchten. Door middel
van walsdrogen kon een goede kwaliteit bruine bonenpoeder worden bereid. Daarentegen kon geen praktisch bruikbare methode gevonden worden voor de bereiding
van droge voorbereide (snelkokende) bruine bonen.
In verband met toekomstige EEG-voorschriften over een maximum gehalte S 0 2
in gedroogde groenten werd bij bloemkool een onderzoek gedaan over de relatie
tussen de verwerkingsomstandigheden en het S0 2 -gehalte van het eindprodukt. Het
bleek zeer moeilijk te zijn een beoogd S0 2 -gehalte in het eindprodukt te benaderen.
Om een indruk te krijgen van het kwaliteitsverloop in blikconserven werden in
1964 reeds sperziebonen ingeblikt en opgeslagen; hieraan zijn in 1965 aardbeien,
asperges, doperwten en spinazie toegevoegd. Analyses wezen uit, dat er een langzame
afname is van het vitamine C-gehalte; in ongelakte blikken treedt een sterke toename van het tingehalte op. In het ijzer-, koper- en loodgehalte komt niet veel
verandering. Bij sperziebonen werd bij toenemende stikstofbemesting in het verse
produkt een verhoging van het nitraatgehalte geconstateerd, die ten dele ook in het
verwerkte produkt werd teruggevonden.
Het onderzoek over de microbiologische gesteldheid van diepvriesgroente werd
afgesloten. Bij de fabricage treedt vooral herinfectie op bij het koelen. De microbiologische kwaliteit en de wijze van verwerking bleek in vele gevallen nog wel
voor verbetering vatbaar te zijn.
Bij het biochemisch en chemisch onderzoek werden glucose- en fructosebepalingen
aangepast voor bepalingen in vruchlenprodukten. Eveneens werd de analysemethode
van Kamm, McKrown en Mousen gewijzigd voor bepaling van nitraten en nitrieten
in groenteconserven.
Nader werd ingegaan op de niet-enzymatische verkleuringen bij tuinbonen. Met
behulp van gaschromatografie werden verschillen in de componenten van verkleurde
en niet-verkleurde tuinbonen aangetoond, maar de stoffen konden nog niet worden
geïdentificeerd.
Als kleurcomponent van de schil in Golden Delicious werd in hoofdzaak alfacaroteen gevonden. Daarna werden sporen van beta-caroteen en nog zeven andere
carotenen vastgesteld.
Van appels, aardbeien, bosbessen, bramen, frambozen en perziken werd met behulp van gaschromatografie de samenstelling van de aroma's onderzocht.
182

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Uit het onderzoek over Gloeosporium-vruchtrot bij appels werd afgeleid, dat het
optreden van een ongewenste typische bruinverkleuring van de vruchtschil van Golden Delicious tijdens de bewaring kan worden bevorderd door bespuitingen met
captan, phaltan of dithianon. Gloeosporium-vruchtrot werd bestreden door de vruchten na de oogst korte tijd te dompelen in water van 45°C tot 50°C, maar de
behandeling kan een nadelige invloed op de kwaliteit van de vruchten uitoefenen.
Proefstation voor de Boomkwekerij
In samenwerking met enkele exporteurs werden proeven genomen inzake het verwijderen van grond uit de wortels. Het uitspuiten en uitspoelen gaf een betere
grondverwijdering en minder schade aan de gewassen dan borstelen. Van een reeks
coniferen overleefde slechts Picea pungens 'Glauca Koster' het uitspuiten. Ribes
alpinum werd eveneens niet noemenswaard beschadigd, maar Philadelphus coronarius 'Aureus' stierf daarentegen geheel af.
Het gekoeld opslaan van gewassen in een koelcel met directe koeling was goed
mogelijk, mits de planten in plastic waren verpakt. Koelproeven met bosplantsoen
(naaldhout) gaven een gunstiger resultaat bij +1°C dan bij —2°C. Interessant
waren de ervaringen met geknopte rhododendrons, die van half april tot half augustus
bij •—2°C werden gekoeld. Na zorgvuldige behandeling in bloei getrokken, leverden
de planten bloemen van goede kwaliteit, die op het Internationale Tuinbouwcongres
in Washington D.C. een waardige reclame voor onze boomkwekerij vormden.
Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", afd. Verwerking
Wat de consumptie-eieren betreft werden in aansluiting op wasproeven met kleine
eierwasmachines (ca. 100 eieren per charge) thans proeven genomen met een volautomatische eierwasmachine, die een capaciteit van ongeveer 9000 eieren per uur
heeft. Het wassen bleek, als het onder gunstige omstandigheden gebeurt, geen schadelijke invloed te hebben op het verloop van de inwendige kwaliteit, het gewichtsverlies en de bacteriologische gesteldheid van de ei-inhoud tijdens bewaren tot 6
weken bij 20°C en 75% relatieve vochtigheid. Goed naspoelen is echter gewenst.
In een aantal praktijkproeven werd van partijen nog niet gesorteerde en geschouwde eieren de ene helft gewassen, terwijl de andere helft als controle dienst
deed. Alle eieren werden daarna onder normale praktijkomstandigheden 4 weken
bewaard. Een beoordeling van de kwaliteit na 2 weken en aan het eind van de
proef bracht geen verschillen tussen de gewassen en de ongewassen eieren aan het
licht. Het aantal micro-organismen op de eischaal werd ten gevolge van het wassen
aanzienlijk gereduceerd ( van gem. 75.000 vóór het wassen tot gem. 150 na het
wassen).
In samenwerking met het bedrijfsleven werd een proef genomen, waarbij met
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plastic gecoate consumptie-eieren tegelijk met controle-eieren naar subtropische en
tropische gebieden werden verscheept. De resultaten waren gunstig, doch indien
een coating kan worden verkregen, die nog meer afsluit en derhalve minder vochtverlies toestaat, kunnen nog betere resultaten worden verwacht.
Aan het Instituut TNO voor Verpakkingen is verzocht na te gaan of het mogelijk
is eisen op te stellen, waaraan plastic eiertrays minimaal moeten voldoen.
Er werden gegevens verzameld over het aantal poriën in de eischaal en het aantal
mammillen in de mammillaire laag van de eischaal. Nagegaan zal worden of er
een verband bestaat met het gewichtsverlies en de schaalsterkte. Tevens wordt nagegaan of er verschillen bestaan tussen rassen ten aanzien van het aantal poriën en het
aantal mammillen.
Het onderzoek over het ontstaan van bonte schalen betrof onder andere de vraag
of het optreden van spikkels of bontheid iets te maken heeft met de grootte of de
vorm van de poriën. Dit bleek niet het geval te zijn. Een onderzoek over de aard
en de oorzaak van het voorkomen van gestreepte eischalen leverde nog geen afdoende
verklaring voor dit verschijnsel op. Wel werd waargenomen dat het relatief meer
voorkomt bij hennen, die op batterijen worden gehouden.
Steeds meer wint de overtuiging veld, dat de door het instituut gebruikte schaalkwaliteitsmetingen geen bevredigend verband vertonen met het optreden van breuk
in de praktijk. Begonnen werd met het uitwerken van een meting van de eischaalsterkte, die beter aansluit bij de wijze waaronder in de praktijk breuk optreedt.
De microflora van het hokstrooisel is mede bepalend voor de microflora, die
op de eieren uit dat hok wordt aangetroffen. Op vers strooisel is na 3 à 5 weken
een constante microflora ontstaan, waarvan het aantal kweekbare aërobe microorganismen per gram strooisel 1010 bedraagt, grotendeels behorende tot de Pseudomonadaceae. Het aantal Enterobacteriaceae bedroeg circa 10 5 per gram strooisel.
Het onderzoek over de bewaring en verwerking van gevogelte had in de eerste
plaats betrekking op het diepvriesprodukt. Hierbij werd gezocht naar een werkwijze,
die informatie kan geven over de ijskristallen in spierweefsels, daar de gebruikelijke
histologische technieken niet voldeden. Met de vriesdroogtechniek werden hoopvolle
resultaten verkregen. Aan de hand van literatuurgegevens werd een instrument vervaardigd voor het meten van de sappigheid van vlees. Het dient nog op zijn bruikbaarheid voor laboratorium (routine) bepalingen te worden getoetst.
Het onderzoek over de smaak van gekoeld (vers) ten opzichte van diepvriesgevogelte werd voortgezet. Door een geoefende taste-panel werd met behulp van de
driehoëkstest verschil tussen de beide groepen geconstateerd. Het aantal gegevens
is echter nog te klein om een definitieve uitspraak te rechtvaardigen.
Het verschijnsel van een rode verkleuring van de botten en van het tegen de
botten liggende spierweefsel bij diepvrieskuikens bleek te kunnen worden toegeschreven aan haemolyse ten gevolge van het invriezen. De bloedkleurstoffen treden
vooral naar buiten door de poreuse plaatsen (groeiplaatsen) van de botten en rondom de uitgangen van de botaders. Binnen de grenzen van de thans toegepaste
invriessnelheden kan aangenomen worden, dat deze steeds totale haemolyse veroorzaken.
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Van panklare slachtkuikens, die verschillend waren voorbehandeld, werd het kookverlies bepaald. Er werden significante verschillen tussen deze kookverliezen gevonden.
In werkgroepverband werd weer medewerking verleend aan problemen, verband
houdend met de hygiënische toestand in het pluimveeslachtbedrijf in het algemeen
en met de Salmonella-infectie in het bijzonder. In dit kader werd ook een aantal
technologische problemen onderzocht, die nauw verband hielden met de hygiëne.
In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw is een onderzoek begonnen over de mogelijkheid om de houdbaarheid
van gekoeld (vers) gevogelte te verlengen door middel van radio-pasteurisatie.
Begonnen is met het verzamelen van gegevens omtrent de normale microbiologische
flora en de veranderingen hierin tijdens bewaren van het gevogelte bij ca. 0°C.
Voorts werd de invloed van de wijze van ontdooien op de ontdooitijd en op
de microbiologische gesteldheid van het ontdooide gevogelte onderzocht.
Bij het onderzoek over de invloed van de verpakkingswijze bij niet-gevroren gevogelte op de microbiologische gesteldheid werden kuikens verpakt in vacuümverpakking, in polyaethyleen zakken en niet-verpakte kuikens vergeleken. Na vijf dagen
bewaren bij 4°C in de koelkast was het totaal aantal kweekbare aërobe micro-organismen bij de in vacuüm verpakte kuikens toegenomen met een factor 10, bij de in
polyaethyleen verpakte kuikens met een factor 100 en bij de niet-verpakte kuikens
met een factor 1000. Anaërobe sporevormers konden niet worden aangetoond.
Bij bestudering van de inhomogeniteit van bevroren eiprodukten is de indruk
gekregen, dat heelei, indien het eerst wordt gekoeld tot ongeveer 4°C en pas daarna
wordt ingevroren, geen inhomogeniteit van betekenis vertoont.
Een onderzoek over de variatie in droge stof- en vetgehalte van de ei-inhoud
van een groot aantal in Nederland in gebruik zijnde rassen en kruisingen toonde
aan, dat deze gehalten tijdens het legseizoen aanvankelijk toenemen, maar na ongeveer een half jaar weer iets afnemen. Er zijn ook verschillen tussen de diverse rassen
waargenomen. De statistische bewerking van de verkregen gegevens is echter nog
niet voltooid.
Het onderzoek over de kwaliteit van gevriesdroogd heeleipoeder werd voortgezet.
Ten gevolge van het vriesdrogen werd het schuimvormend vermogen sterk gereduceerd, doch het volume van eiercake (bakeigenschap) bereid met gevriesdroogd
eipoeder, verschilde niet noemenswaardig ten opzichte van cake, bereid van het
uitgangsprodukt. Bewaring van de gevriesdroogde poeders gedurende 8 maanden
bij 20°C gaf geen verandering in de oplosbaarheid van de poeders; bij een bewaartemperatuur van 37°C liep de oplosbaarheid wel geleidelijk terug. Na 6 maanden
bewaren bij 37°C was ook het volume van de uit deze eipoeders bereide eiercake
kleiner.
De invloed van het langdurig bewaren van gevroren eiwit en heelei bij ca. —17°C
op het schuimvormend vermogen en de stabiliteit van het schuim en op de viscositeit
is nagegaan. De schuimhoogte van eiwit wordt door het invriezen en langdurig
bewaren bij — 17°C in enigermate beïnvloed ten opzichte van het uitgangsmateriaal,
maar de verschillen zijn niet erg groot. De stabiliteit wordt bij eiwit enigszins ver185

beterd naarmate het bewaren bij —17°C langer duurde. De schuimhoogte van
heelei wordt door het invriezen naar een lager niveau gebracht. De stabiliteit en de
viscositeit nemen door het invriezen echter toe. Gedurende de bewaarperiode bij
—17°C nam de viscositeit van gepasteuriseerd, ingevroren heelei sterker toe dan
van niet-gepasteuriseerd ingevroren heelei. De schuimhoogte van het niet-gepasteuriseerde ingevroren heelei lag op een hoger niveau dan van het gepasteuriseerde
ingevroren heelei.
Een aantal proeven met een zgn. klaringsseparator toonde aan, dat dit apparaat
in staat is ongewenste verontreinigingen in eiprodukten (dooierhuidjes, vleesstippen,
schaaldeeltjes etc.) volledig te verwijderen.
Voor heelei werden met een gewijzigde butyrometrische vetbepalingsmethode
(methode Gerber) uitkomsten verkregen, die voldoende overeenstemmen met bepalingen volgens de AOAC-methode. Deze butyrometrische werkwijze levert het vetgehalte binnen de helft van de tijd, die voor een bepaling volgens de AOAC-methode
nodig is. Getracht wordt de methode ook voor dooier en poeder geschikt te maken.
Een in de literatuur beschreven eenvoudige activiteitsbepaling van het enzym
glucose-oxydase is getoetst op haar bruikbaarheid. De resultaten waren bevredigend
zodat thans de activiteit van preparaten van dit enzym gecontroleerd kan worden
Gebleken is, dat sorbine- en boorzuur in eiprodukten slecht oplosbaar zijn, waar
door een nauwkeurige droge stofbepaling bemoeilijkt wordt, vooral als door de me
thode van bepalen ook nog een deel van deze conserveringsmiddelen vervluchtigt
De wijze, waarop zwavelwaterstof in eiprodukten wordt gevormd, is verder be
studeerd. O.a. is getracht lanthionine te isoleren. Het is echter niet gelukt om deze
stof door uitkristallisatie te verkrijgen. De bruinkleuring als gevolg van de Maillardreactie bleek ook bij het verhitten van eiwit door toevoeging van zwaveligzuur in
belangrijke mate te worden voorkomen.
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Het onderzoek over hoogpolymere koolhydraten betrof eensdeels de eigenschappen
van verschillende plantaardige gommen, waarbij de aandacht vooral ging naar pectine,
anderdeels was het gericht op de enzymatische afbraak van pectine en cellulose.
Bij het onderzoek van smaak- en aromastoffen in levensmiddelen werd bijzondere
aandacht geschonken aan de factoren, die de zure smaak veroorzaken. Enkele voorlopige conclusies konden worden getrokken. Ten aanzien van de aromastoffen gelukte het de vluchtige verbindingen bij lage temperatuur sterk te concentreren in
een voorkolom van de gaschromatograaf. Bij vruchtensappen werd de invloed van
de suikerconcentratie op de verdeling van de vluchtige verbindingen over vloeistof en kopruimte gaschromatografisch onderzocht. Begonnen werd met een onderzoek naar de invloed van het substraat op de aromavorming bij vergisting met
een reincultuur.
Aan de ontwikkeling van een methode om de warmtebelasting van een produkt
tijdens een technologische bewerking vast te stellen werd verder gewerkt. Het prin186

cipe van deze methode berust op het vervolgen van een temperatuurafhankelijke
reactie.
Er werd een vergelijking gemaakt tussen sapwinning uit vruchten door diffusie en
door persen. De invloed van verschillende factoren op de sapopbrengst bij persen
werd nagegaan aan een kleine, in het laboratorium gebouwde modelvakpers. De
eerste resultaten waren zeer interessant.
Een studie van de mogelijkheden van sterilisatie en pasteurisatie door stoominjectie
leverde gegevens op over het letale effect, dat deze werkwijze op een gistsuspensie
heeft.
Ten slotte werd nog de betekenis van pectine-esterase voor de stabiliteit van de
citruspulpsuspensie bestudeerd.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
Op het gebied van melk- en consumptiemelkprodukten werden ten behoeve van de
consumptie-ijsbereiding proeven genomen met diverse emulgatoren (lecithine, glycerolmonostearaat, verschillende Tweens en poeder uit zure karnemelk), om hun
invloed op de eigenschappen van ijs met 6% vet te onderzoeken. Van de genoemde
soorten bleek het glycerolmonostearaat het best te voldoen.
Ter afsluiting van het onderzoek over de stabiliteit van koffieroom in hete koffie
werden proeven genomen waarbij deze room stromend kort-hoog werd gesteriliseerd,
gehomogeniseerd en aseptisch gebotteld. De factoren, die de stabiliteit in koffie bepalen, werden bestudeerd. De stabiliteit van een goed behandelde room bleef gedurende zes tot acht weken behouden bij een bewaartemperatuur van 15°C.
Continu bereide vanille vla, met alleen maizena als bindmiddel, vertoonde een
afwijkende structuur. Bij chocoladevla was deze afwijking minder geprononceerd.
Het gebruik van tarwezetmeel gaf wel een verbetering van de structuur van eerstgenoemde vla, maar het had een nadelige invloed op de smaak.
Keuringen van melk verpakt in zakjes van kunststof hebben uitgewezen, dat er
zakjes zijn die geen smaak afgeven aan de melk, en zakjes die dit wel doen. Plasticsmaak aan melk wordt slechts incidenteel waargenomen; een regelmatige controle
van het verpakkingsmateriaal op eventuele smaakafgifte is niettemin gewenst.
Van de drie soorten plastic zakjes (doorzichtige, wit gekleurde en gelaagde met
een zwarte binnenlaag) is alleen de laatste soort geslaagd uit een oogpunt van lichtwering. Het wit kleuren heeft voor de bescherming tegen licht weinig betekenis.
Proeven in de praktijk wezen uit, dat flessen melk gedurende de distributie meer
aan het licht worden blootgesteld dan zakjes.
Niet-nabesmette, laag gepasteuriseerde melk bederft in een liggend zakje eerder
dan in een staand. Dit verschil in houdbaarheid is echter geringer dan dat tussen
fles en liggend zakje.
In wel-nabesmette melk wordt het bederf in hoofdzaak door Streptococcen bepaald.
Deze melk bederft, in tegenstelling tot niet-nabesmette melk, in flessen nagenoeg
even snel als in zakjes.
Hoewel gehomogeniseerde melk minder lang houdbaar is dan niet-gehomogeniseerde, wordt deze bewerking soms toch toegepast om oproming en vlokvorming in
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de roomlaag te voorkomen. Homogenisatiedrukken van ten minste 50 atm. kunnen
deze gebreken reeds aanzienlijk beperken. Hetzelfde geldt voor een behandeling in
een clarifixator of stabilisator. In op kamertemperatuur bewaarde, licht gehomogeniseerde melk treedt op den duur echter toch een bacteriële vlokvorming op. Vergeleken met niet-gehomogeniseerde melk komen de vlokken in licht gehomogeniseerde
melk later te voorschijn, en ze zijn veel kleiner, doch helaas ook veel talrijker.
Wat de ontwikkeling van nieuwe melkdranken betreft bleek, dat de aromatisering
van melk met vruchtensmaken de beste resultaten oplevert bij een lage pH, maar
de sterilisatie van dit produkt stuit op moeilijkheden. Een oplossing werd gevonden
door de melk met het aroma en de kleurstof stromend te steriliseren en daarna
aseptisch te verpakken in gesteriliseerde flessen onder toevoeging van de juiste hoeveelheid melkzuur.
Het bederf van laag gepasteuriseerde melk die bij kamertemperatuur wordt bewaard, wordt, mits geen noemenswaardige besmetting na de pasteurisatie is opgetreden, nagenoeg uitsluitend door B. cereus veroorzaakt. Sporen van dit micro-organisme bleken door bactofugeren voor 98% te kunnen worden verwijderd. Voor nietgehomogeniseerde, niet-nabesmette melk betekent dit dat de houdbaarheid bij een
bewaring bij 20°C omstreeks 20 uur verlengd wordt, voor gehomogeniseerde melk
is dit ongeveer 7 uur. Als er wel nabesmetting optreedt, is de invloed van het
bactofugeren op de duurzaamheid van de gepasteuriseerde melk vrijwel te verwaarlozen. Het aantal vlokken, dat bij kamertemperatuur door B.cereus in de roomlaag
van niet-gehomogeniseerde melk wordt gevormd, wordt door het bactofugeren met
98% teruggebracht. Dit geldt voor nabesmette zowel als niet-nabesmette melk.
De viscositeit van roeryoghurt die van groot belang is voor de kwaliteit, laat
vooral in het voorjaar soms te wensen over. Hierin kan verbetering worden gebracht
door een nieuwe cultuur (code RR) te gebruiken, die een meer viskeuze yoghurt
geeft dan de veelal gebruikte cultuur ISt. Yoghurt, die uitsluitend met de nieuwe
cultuur wordt gemaakt, is te viskeus; een combinatie van de beide culturen geeft
bevredigende resultaten.
Er werd een studie gemaakt van de bereiding van gecondenseerde koffieroom
met 15% vet en een droge stofgehalte van 11,5%. Het gelukte een produkt te
maken, dat een zeer hoge stabiliteit in koffie had en dat na drie tot zes maanden bewaring bij 15°C in dit opzicht slechts weinig achteruitging.
De methoden om slagroom op te kloppen in apparaten die met samengeperste
lucht werken, wijkt weliswaar af van de conventionele werkwijze, maar heeft geen
gevolgen voor het bereiden van de grondstof slagroom. Voor een grotere bestendigheid van de opgeklopte room was toevoeging van suikerkalk van betekenis.
Ten aanzien van de zuursels werd bij het zoeken naar een methode om op
grote schaal zuurselpoeder te bereiden een aantal belangrijke resultaten geboekt. De
werkwijze bestaat thans uit het enten van met trypsine verteerde ondermelk met
zuursel en het neutraliseren van het tijdens de incubatie gevormde zuur met een
suspensie van Ca(0H) 2 . Na concentratie in een indampinstallatie volgt droging
door verstuiving en nadroging onder vacuüm. Het aantal overlevende bacteriën in
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het zuurselpoeder bedraagt 2xl0 1 0 per g. Er is een begin gemaakt met proeven op
grote schaal in een Lurgi-verstuivingstoren.
De kwestie van het evenwicht tussen fagen en faaggevoelige bacteriën in praktijkzuursels en de vraag waarom dit bij zulke hoge aantallen faaggevoelige bacteriën
ligt, werden nader onderzocht. In de eerste plaats werd gevonden, dat de bacteriën
meestal slechts langzaam werden aangetast door de fagen. Bovendien bleken in deze
zuursels vaak faagresistente bacteriën voor te komen, die de faaggevoelige bacteriën
hielpen door adsorptie van fagen.
Het was reeds lang bekend, dat het verschil in reducerend vermogen tussen Ben D-zuursels alleen betrekking heeft op de reductie van acetylmethylcarbinol (AMC)
en niet op die van diacetyl. Door de bacteriën uit de beide typen zuursels te verzamelen werd aangetoond, dat de cellen uit het D-zuursel niet of in veel geringere
mate beschikken over het enzymsysteem dat reductie van AMC veroorzaakt. Hiervoor bleek lactose verantwoordelijk te zijn. Als beide zuursels in een medium met
glucose worden gekweekt, treedt het verschil in reducerend vermogen ten opzichte
van AMC niet op. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij reinculturen van Streptococcus diacetilactis.
Bij het onderzoek over boter ging de aandacht wederom naar koelhuisgebreken.
Bij de identificatie van de verbindingen, die deze gebreken kunnen veroorzaken,
werden belangrijke vorderingen gemaakt; er werden tot nu toe ruim twintig aromastoffen vastgesteld. Deze gunstige resultaten zijn deels te danken aan de toepassing
van massapectrometrische analyses voor verdere identificatie van de afgescheiden
2,4 dinitrafenylhydrazonen en deels door het grotendeels opheffen van storingen als
gevolg van externe besmettingen en de vorming van artefacten.
Omtrent de factoren, die het gehalte aan H2S en koper in room en boter bepalen,
werd gevonden, dat er een lineair verband bestaat tussen het gehalte aan SH-verbindingen in gepasteuriseerde room en de daarin aanwezige hoeveelheid H 2 S. Voor de
praktijk werd een snelle, eenvoudige methode ontwikkeld ter bepaling van het H 2 Sgehalte in gepasteuriseerde room, gebaseerd op de mate van verkleuring van H 2 S
in een speciaal absorptiebuisje.
Andere proeven ter verlaging van het H 2 S-gehalte in room wezen uit, dat alleen
ontluchting na pasteurisatie een effectieve methode is.
Ook de verdeling van koper over boter en karnemelk in afhankelijkheid van de
pasteurisatietemperatuur van de room werd verder bezien. Weer kon worden vastgesteld, dat in het winterhalfjaar een iets hogere pasteurisatietemperatuur moet worden
aangehouden dan des zomers om een laag kopergehalte in de boter te bewerkstelligen.
Het gebrek yoghurtsmaak in boter gaat, zoals reeds enige jaren bekend is, gepaard
met een hoog gehalte aan aceetaldehyde. Er werd een methode ontwikkeld om aceetaldehyde kwantitatief te bepalen, zonder dat de bepaling door andere in boter of
zuursel aanwezige verbindingen wordt gestoord.
Bij proeven over het invriezen van grote stukken boter werden in een stuk boter
van 1000 kg, dat in een houten kist was ingevroren, na het verwijderen van de kist
temperatuurmetingen verricht om te weten te komen hoe snel de temperatuur op
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verschillende punten in de boter daalde. Met behulp van deze gegevens werd nagegaan na hoeveel tijd een tweede kist met 1000 kg boter op het bevroren blok boter
kon worden geplaatst, zonder dat dit laatste onder het gewicht bezweek.
Wat het onderzoek over kaas betreft, werden in de eerste plaats verschillende wijzigingen aangebracht aan de continu-kaasmachine, die een betere kwaliteit van de
wrongel en lagere verliezen aan vet en eiwit in de wei ten gevolge hadden. De structuur van de machinaal bereide kaas zal in het komende jaar nog nadere attentie vergen.
Voorts bleek ten aanzien van de structuur van kaas, dat gewijzigde bereidingstechnieken of ongunstige bewaaromstandigheden hierop een nadelige invloed kunnen
hebben. Ook het verkazen van ondeugdelijk bewaarde melk kan aanleiding geven
tot structuurgebreken. Om tegemoet te komen aan de wens om deze gebreken objectief te kunnen vaststellen, is begonnen met de ontwikkeling van een apparaat hiervoor. Een bestaand apparaat, dat voor het beoordelen van de structuur van brood
wordt gebruikt, was bruikbaar om het visco-elastische gedrag van kaas te beoordelen.
Bij het onderzoek over smaakafwijkingen van kaas werd in het vorige jaar p-kresol geïdentificeerd als de essentiële smaakfactor van het gebrek fenolsmaak in kaas.
Er werd getracht een methode voor de kwantitatieve bepaling van deze verbinding te
vinden. Het beste resultaat gaf stoomdestillatie van een suspensie van kaas in water.
De verbinding, die verantwoordelijk is voor de ribesgeur (catty flavour), kon met
behulp van hoogvacuüm-ontgassing worden geconcentreerd. De zeer instabiele verbinding bleek uiteindelijk te zijn ontstaan uit een reactie van H 2 S met mesityloxyde.
Hoe het gebrek in kaas ontstaat, is nog niet opgehelderd. Er zijn aanwijzingen, dat
factoren als korstflora, kaasbedekkingsmiddel, kaasplank en condities in het pakhuis
een rol spelen.
Het onderzoek over de bereiding van kaas met een laag vetgehalte werd beëindigd.
De resultaten wezen uit, dat kaas van behoorlijke kwaliteit was te bereiden met ongeveer 7 % vet in de droge stof.
Het onderzoek over de invloed van het zuursel op de vorming van koolzuur en
ogen werd afgerond met een aantal proeven met B-zuursels. Uit het totale onderzoek
werd geconcludeerd, dat de aard van het zuursel (B, D of BD) vooral belangrijk is
in verband met de invloed van het seizoen op de gas- en ogenvorming, maar minder
important is voor de mate waarin deze optreedt.
Het onderzoek over de spreiding in het vochtgehalte van Goudse kaas werd voortgezet met proeven, waarbij de invloed van een aantal instelbare factoren werd nagegaan. Het al of niet doorwerken van de wrongel en het kort of lang omlopen van de
kazen bleken in dit opzicht geen invloed te hebben. Continu toenemende persdruk
gaf een iets geringere spreiding in het vochtgehalte te zien, evenals een hogere temperatuur in het perslokaal. De invloed van de eerstgenoemde factor was alleen aantoonbaar als voor de vochtgehaltebepaling sectormonsters werden genomen.
De steeds groter wordende vraag naar stremsel leidt enerzijds tot het verwerken
van magen van oudere kalveren en anderzijds tot het zoeken naar mogelijke vervangingsstoffen, in het bijzonder pepsine en microbieel stremsel. In verband hiermede is
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het belangrijk methoden ter beschikking te hebben om deze enzymen te kunnen onderscheiden. De methoden van Bhalerao en Ganguli kon met succes worden toegepast om lebstremsel van microbieel stremsel te onderscheiden.
De redoxpotentiaal van Goudse kaas houdt dezelfde waarde ongeacht of de kaas
een propionzuurgisting of een gisting door de lactobacilli, die in besmet stremsel
worden aangetroffen, heeft ondergaan. Kaas, waarin als gevolg van een gisting door
coli-aërogenesbacteriën, boekelscheurbacteriën en boterzuurbacteriën waterstofgas is
gevormd, heeft echter een veel lagere redoxpotentiaal, die tot langer dan een maand
na de gisting aantoonbaar blijft. De redoxpotentiaalmeting is derhalve een belangrijk
hulpmiddel bij het vaststellen van de aard van het gebrek „los" in kaas.
In de afgelopen jaren is in Nederlandse kaas een bijzondere vorm van „laat los"
opgetreden, die zich manifesteerde door grote gaten, scheuren, en door smaakgebreken als fenolsmaak en rot. De oorzaak bleek te liggen in bepaalde lactobacilli,
die vaak in bacterieel besmet stremsel werden aangetroffen. Sommige typen van deze
bacteriën veroorzaken de fenolsmaal, andere het gebrek rot. Weer andere produceren
grote hoeveelheden koolzuur dat uit aminozuren wordt gevormd, hetgeen tot gaten
en scheuren in het zuivel aannleiding geeft. De lactobacilli uit besmet stremsel onderscheiden zich van lactobacilli van andere herkomst door hun grote zoutresistentie.
Op het gebied van melkpoeder, geconcentreerde melk en wei ging de aandacht in de
eerste plaats naar de houdbaarheid van melkpoeder. Bij het verpakken van melkpoeder in blik worden diverse soorten gas gebruikt om de houdbaarheid te vergroten.
Soms gebruikt men een mengsel van stikstof en kooldioxyde, maar meestal alleen
stikstof. Ook wordt wel waterstof tezamen met palladium gebruikt. Een onderzoek
over het effect van het soort gas of gasmengsel is nog gaande, maar de resultaten met
waterstof en palladium kunnen reeds nu zeer gunstig worden genoemd.
Voorts werd nader onderzoek gedaan over de instabiliteit van geconcentreerde
melk. Het effect van de voorverhitting van ongeconcentreerde melk op de hittestabiliteit van de ingedikte melk werd nogmaals in enkele proeven onderzocht. Intensievere hittebehandelingen bleken een voortgaande verschuiving van het stabiliteitsmaximum naar lagere pH-waarden ten gevolge te hebben.
Het verschijnsel van de gelering wordt nader bestudeerd aan de hand van twee
partijen geëvaporeerde ondermelk, de ene kort-hoog voorverhit en gesteriliseerd en
aseptisch verpakt en de andere bij lagere temperatuur voorverhit en gesteriliseerd in
blik. Er zal worden nagegaan of er met behulp van elektronenmicroscopie een verschil in de aggregatie van caseïnemicellen gedurende de bewaring van de twee partijen melk kan worden waargenomen.
Er werd meer zekerheid verkregen over de grootte van het a 61 -caseïnemonomeer. Ook werd onderzoek verricht ter bepaling van het monomeergewicht van
7i-caseïne, maar hierbij traden moeilijkheden op. Voorts werd getracht antwoord te
krijgen op de vraag of er tussen a 81 -caseïne en 71-caseïne interactie optreedt, hetgeen
van belang is voor de studie van het caseïnemicel. Sedimentatieproeven met mengsels van deze beide caseïnecomponenten hebben echter nog geen oplossing gegeven.
Verder werd van de genetische varianten van 71-caseïne de aminozuursamenstelling
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bepaald. Een onderzoek over de heterogeniteit van para-ji-caseïne werd begonnen.
Bij de proeven over het concentreren van volle melk door uitvriezen van water,
zoals dat bijv. bij vruchtensappen met goed gevolg plaats heeft, worden nog vele
moeilijkheden ondervonden. De droge stofverliezen, vooral verlies van het vet, zijn
nog groot. Het onderzoek wordt voortgezet.
Bij het onderzoek over het reinigen van flessen werd veel aandacht besteed aan de
redispositie van vuil op de fles door verontreiniging van de reinigingsvloeistof. Vet,
maar vooral eiwit, werkt hier storend. Ook de reiniging van pasteurs werd aan een
nader onderzoek onderworpen: een zuur-loog-zuurreiniging was effectiever dan een
reiniging in de volgorde loog-zuur-loog.
Door middel van extinctiemetingen is de aggregatie van euglobuline nagegaan.
De omstandigheden, waaronder deze tot stand komt, zijn namelijk vergelijkbaar met
die, waarbij trosvorming van melkvetbolletjes optreedt, hetgeen wellicht een uitgangspunt biedt voor nader onderzoek omtrent het proces van de trosvorming van
vetbolletjes.
Het Mertens-effect (niet of zeer vertraagd opromen van een mengsel van gehomogeniseerde ondermelk en niet-gehomogeniseerde room) was onderwerp van een
onderzoek, waaruit bleek dat bij toepassing van niet-gehomogeniseerde ondermelk
alleen euglobuline aan het vetbolletje werd geadsorbeerd. Nadat was gehomogeniseerd, was het opromen vertraagd en was, behalve euglobuline, ook een weinig
caseïne aan het vetbolletje geadsorbeerd.
Bacteriën in rauwe en laaggepasteuriseerde melk kunnen agglutineren en sedimenteren, of ze kunnen zich hechten aan de vetbolletjes en bij het opromen worden
meegevoerd in de roomlaag. Na een onderzoek hieromtrent konden vele argumenten naar voren worden gebracht, die het waarschijnlijk maken dat de beide verschijnselen worden veroorzaakt door eenzelfde stof, welke aanwezig is in het euglobulinecomplex.
Voor zure karnemelk werd toepassing gezocht in consumptie-ijs, brood en kaas.
In ijs bleek het karnemelkpoeder als eiwitbron geschikt te zijn, maar als emulgator
was het onvoldoende. Toevoeging van karnemelkpoeder aan brooddeeg had geen
noemenswaardige voordelen en kaasbereiding uit zure karnemelk leverde kaas met
ongunstige eigenschappen op.
Getracht werd om met behulp van een snelle zuurstof bepaling de kwaliteit van
melk vast te stellen. Het succes was bij laag gepasteuriseerde melk van betrekkelijk
geringe waarde. In koud bewaarde rauwe melk bleek het verband tussen zuurstofgehalte en kiemgetal weliswaar redelijk te zijn, maar een gefundeerd oordeel is nog
niet te geven.
Het bezwaar van de tot dusver toegepaste methode voor SH-bepaling is, dat
de ontwikkelde kleur, een maatstaf voor de hoeveelheid SH-verbindingen, niet kan
worden gemeten maar naar sterkte moet worden geschat. Het gelukte de methode
in die zin te wijzigen, dat een kleurmeting kon worden toegepast.
De adsorptie van koper uit was- en spoelvloeistoffen aan roestvast staal kan
leiden tot besmetting van melk met koper, omdat melk dit metaal opneemt. Met
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het verschijnsel van de adsorptie aan glas moet men rekening houden bij het bepalen van het kopergehalte in monsters water.
In samenwerking met de Werkgroep Hygiënische Melkwinning TNO, die de
zuiveltechnologische aspecten van het onderzoek van boerderijtanks voor haar rekening neemt, werden door het NIZO diverse van deze tanks op hun technische
merites beproefd. Hiermee verband houdend is de inmiddels begonnen beproeving
van een ontvangstcabine van een rijdende melkontvangst.

Werkgroep Hygiënische

Melkwinning

TNO

Begonnen werd met een onderzoek over bewaring en transport van melk, dat in het
kader van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw wordt uitgevoerd
in Oostelijk Flevoland. Over het aandeel dat de werkgroep in dit onderzoek had,
kwam een interim-rapport gereed.
In samenwerking met het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek werden
boerderijtanks getoetst aan de hand van een beproevingsschema, gebaseerd op de
aanbevelingen die voor boerderijtanks gelden.
Een onderzoek over de bacteriologische geaardheid van boerderijmelk en over de
veranderingen, die zich in de bacterieflora van deze melk voordoen bij langdurig
bewaren, leverde enkele conclusies op ten aanzien van de mogelijkheden (tijdsduur)
van bewaren van boerderijmelk bij 4°C. Voorts werd een indruk verkregen van de
normen, die bij de uitbetaling naar kwaliteit aan het kiemgetal van diepgekoelde
melk gesteld zouden kunnen worden.
Het onderzoek van melkmachines met melkleidingen leidde tot de opstelling van
aanbevelingen, wat de constructie en de aanleg van deze apparatuur betreft.
Het inzicht in de factoren, die het gebrek rans in boerderijmelk veroorzaken,
werd verdiept.
Enkele reinigings- en desinfectiemiddelen werden op hun praktische bruikbaarheid onderzocht. Eén middel werd naar aanleiding van het onderzoek in overleg
met de fabrikant niet op de markt gebracht. Bij een ander middel (voor gecombineerd reinigen en desinfecteren) werden, mede op grond van de bij het onderzoek
verkregen resultaten, door de fabrikant wijzigingen in de samenstelling aangebracht.
Het onderzoek in verband met mastitis had betrekking op methoden voor de
bepaling van het celgehalte in boerderijmelk. De aanleiding hiertoe was het feit,
dat het celgehalte van boerderijmelk waarschijnlijk in de uitbetaling naar kwaliteit
zal worden betrokken. Onderzocht werden de directe telling onder de microscoop en
een nieuwe Amerikaanse methode. In samenwerking met de Afdeling Zuivelbereiding van de Landbouwhogeschool werd de mogelijkheid onderzocht om de telling
met behulp van een zgn. Coulter Counter uit te voeren. Het laatste onderzoek
leidde tot de conclusie, dat het gebruik van de Coulter Counter meer mogelijkheden
biedt dan de tot nu toe gebruikte methoden, vooral in verband met de uitbetaling
naar kwaliteit.
Het onderzoek over erfelijke invloeden op het celgehalte van melk, in samen194

werking uitgevoerd met de Afdeling Veeteelt van de Landbouwhogeschool, werd
voortgezet.
Op verzoek van de daarvoor ingestelde commissie werd voortgegaan met het
onderzoek over de mogelijkheden van het gebruik van de Milko scope, een bemonsteringsapparatuur voor de Melkcontrole. Het bleek, dat een goede ijking en een
regelmatige herijking van de Milko-scope noodzakelijk geacht moeten worden.
Op grond van reeds verkregen resultaten bij het onderzoek van tepelvoeringen,
dat in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord",
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam en het Rubberinstituut TNO werd verricht, werden
door laatstgenoemd instituut een aantal proeftepelvoeringen vervaardigd, die voor
praktijkonderzoek op een viertal proefboerderijen werden uitgezet.

Commissie Onderzoek Boerenkaas

TNO

In het proeflokaal is in 1966 gewerkt aan de vraag of van diepgekoelde langbewaarde melk kaas kan worden gemaakt. Dit probleem zal zich in de toekomst
vooral op de boerderij gaan voordoen tijdens de weekenden, waarin men de melk
op 4°C koelt en bewaart tot maandagmorgen. Een vergelijking van de proefkazen
met de blanco's liet zien, dat de kwaliteit van de kaas uit langbewaarde melk
(geur en smaak) zeker niet slechter is dan die van kaas uit verse melk. De consistentie (stevigheid) van de kaas uit langbewaarde melk was echter niet gelijk aan
die van kaas uit verse melk. De kaas was zachter, hetgeen uit handelsoogpunt
ongewenst is, speciaal wanneer het oplegkaas betreft. In samenwerking met het
Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) is getracht een oplossing voor
dit probleem te vinden. Na enkele oriënterende proeven bleek, dat het bewaren
van de melk gedurende één uur op 30°C vóór het stremmen een verbetering
van de consistentie gaf. Of en in hoeverre deze methode voor de praktijk dienstbaar
kan zijn, wordt verder onderzocht.
Op bedrijven in de praktijk is onderzoek verricht over de bereiding van dagkaas
en het gebruik van diepvrieszuursel.
Aan het punt dagkaasbereiding wordt al sinds 1961 de nodige aandacht besteed.
In tegenstelling tot de oude werkwijze, waarbij de melk op de boerderij vers wordt
verwerkt, gaat men bij dagkaasbereiding de avondmelk in de kaastobbe afkoelen
met behulp van nortonwater tot een temperatuur van 13°C of met behulp van
ijswater tot lagere temperaturen. De volgende morgen wordt de avondmelk opgewarmd en daarna, vermengd met de verse morgenmelk, verkaasd. De inmiddels in
de verschillende jaren verkregen gegevens zullen in 1967 in een eindrapport worden
vermeld.
Bij het onderzoek van diepvrieszuursel geldt als uitgangspunt, dat bij de bereiding
van goede boerenkaas zuursel van een zeer goede constante kwaliteit nodig is. Om
dit te bereiken werd een grote hoeveelheid melk geënt met een van te voren door
het NIZO geselecteerd zuursel, en daarna snel ingevroren en bewaard bij een tempe195

ratuur van —30°C. Eenmaal per week werd een klein aantal flesjes uit de diepvries
genomen, ontdooid en bebroed bij 20°C. Vierentwintig uur na het uit de diepvrieskist nemen werd het zuursel per expresse verzonden. De opzet van deze proef
was na te gaan of een centrale distributie van dit diepvrieszuursel aan alle kaasbedrijven vanuit Gouda mogelijk was. De proeven werden in het afgelopen jaar gestoord door het voorkomen van ondeugdelijk stremsel in de praktijk. Over de kwaliteit van de met dit zuursel bereide kaas kan nog weinig worden gezegd, omdat de
keuringen nog niet zijn afgesloten. Wel is gebleken, dat het slijmvormend vermogen
van „lang zuursel" zich bij diepgevroren toestand handhaaft.

Afdeling Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool
In de voorgaande jaren werd aandacht besteed aan een kaassoort waarvan de
bereidingswijze verloren was gegaan, de Noord-Hollandse meshanger. Dit jaar werd
nog een andere vergeten kaassoort in dit onderzoek betrokken, de Zuid-Hollandse
hangmes, die omstreeks 1800 in de omgeving van Stolwijk werd gemaakt. Hoewel
er niet veel kaaskenners zijn, die deze oude kaassoorten goed hebben gekend, zodat
het moeilijk is precies te zeggen wat hun eigenschappen zijn geweest, lijkt het er op,
dat het gelukt is weer bruikbare bereidingsvoorschriften op te stellen. De rijping
van deze kaassoorten wordt nader bestudeerd.
Bij de bereiding van Edammer kaas volgens de in de vorige eeuw op de boerderij
gevolgde werkwijze kwam een typische vorm van het gebrek „zwaar" zeer veel
voor. Aan dit gebrek wordt thans aandacht besteed.
Bij de bereiding van Nederlandse kaassoorten wordt de zuurgraad geregeld door
uit de wrongel melksuiker weg te wassen. Men kan de zuurgraad van kaas ook
regelen door als zuurvormers thermofiele melkzuurbacteriën te gebruiken en de
kaas te koelen zodra de gewenste pH is bereikt. De melkzuurgisting wordt dan
stopgezet, hoewel de lactose nog niet volledig is omgezet. In een zeven maanden
oude kaas werden nog belangrijke hoeveelheden lactose teruggevonden.
Het zouten van kaas levert nog altijd praktische en wetenschappelijke problemen
op. Begonnen werd met een onderzoek over het opnemen van zout en het afstaan
van vocht, waarbij tevens -wordt gelet op veranderingen in pH, Ca-gehalte, fosfaatgehalte, melkzuurgehalte, hoeveelheid gebonden water, enz.
Het onderzoek van de structuur van kaas en van de kaassoort leidde tot een
verdere studie van wrongelbewerking en korstvorming.
In een oriëntatie over de vele problemen, die zich voordoen bij het oplossen van
melkpoeder in water, wordt speciaal gelet op de grondslagen van het zgn. instantiseren. Ook aan de processen die zich afspelen bij het verstuivingsdrogen van melk
wordt aandacht besteed, in het bijzonder de vorming van vacuolen in de poederdeeltjes.
Het onderzoek over de samenstelling van individuele vetbolletjes werd voorlopig
afgesloten; gevonden werd, dat tussen individuele vetbolletjes uit één melkmaal
belangrijke verschillen in samenstelling voorkomen.
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Ook werd aandacht besteed aan de kristallisatie van het vet in afzonderlijke
bolletjes, zowel in melk als in boter. Een hypothese ter verklaring van verschillen
in optisch voorkomen van de vetbolletjes werd opgesteld en wordt nader getoetst.
In het kader van het onderzoek betreffende de grootteverdeling van vetbolletjes
in melk, waarbij gebruik wordt gemaakt van troebelheidsmetingen, van microscopische tellingen en van metingen met een Coulter Counter, werd aandacht besteed
aan het homogeniseringsproces en aan optische methoden ter controle van de homogeniseringsgraad.
In samenwerking met de Werkgroep Hygiënische Melkwinning TNO werd nagegaan of bij de bepaling van het celgehalte van melk gebruik kan worden gemaakt
van de Coulter Counter. De resultaten zijn zeer bemoedigend; in een voorlopige
publikatie werd de methode als redelijk bruikbaar beschreven.
De ontwikkeling van apparatuur voor de turbidimetrische bepaling van het vetgehalte van melk werd voortgezet. Het prototype van een kleine homogenisator
kwam gereed.
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L A N D B O U W E C O N O M I E EN S O C I O L O G I E

Landbouw-Economisch

Instituut

De prognose voor 1970 en voor 1975 van vraag en aanbod en import en export
van agrarische produkten kwam gereed; in 1967 zal een samenvatting van de resultaten van dit omvangrijke en ingewikkelde onderzoek worden gepubliceerd. Voor
dit werk is veel fundamenteel onderzoek verricht; het laat zich aanzien, dat hiermede
de basis is gelegd voor belangrijke prognose-onderzoekingen in de nabije toekomst.
Een onderzoek over de — als gevolg van de Europese eenwording —• te verwachten locatieveranderingen in de landbouwproduktie werd ter hand genomen.
Evenals in vorige jaren werden wederom baten- en lastenrekeningen van diverse
agrarische bedrijfstakken (input-outputanalyse) opgesteld. Eveneens werd begonnen
met een onderzoek over de verticale integratie of contractproduktie, waarbij zowel
de algemeen-economische als de socio-economische achtergronden worden bestudeerd.
Een studie over enkele horizontale bindingen van het landbouwbedrijf, getiteld
„Vormen van intensieve samenwerking", zag het licht.
Met de verschijning van de „Provinciale agrarische welvaartstudie voor Limburg"
en met het gereedkomen van het rapport over de land- en tuinbouw in de provincie Utrecht werd een onderzoekactiviteit afgesloten, die in de afgelopen 10 à 15
jaar veel aandacht heeft gevraagd.
In het kader van het landarbeidersonderzoek werden twee rapporten gepubliceerd.
Het onderzoek over het boerenzoonsvraagstuk en dat over het vraagstuk van de
kleine bedrijven op de zandgronden werden voortgezet, evenals het onderzoek over
het produktiepatroon in de provincies Friesland, Drente en Overijssel.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werden ten behoeve van de Cultuurtechnische
Dienst sociaal-economische schetsen samengesteld voor een aantal ruilverkavelingsgebieden. Bovendien werd een aanvang gemaakt met het opstellen van sociaal-economische verkenningen ten behoeve van ruilverkavelingen. Hierbij ligt — in tegenstelling met een schets, die zuiver beschrijvend is — de nadruk op het beoordelende
en concluderende element; o.a. omvatten deze verkenningen enkele modellen van
perspectief hebbende bedrijfstypen.
Omtrent groepen van akkerbouwbedrijven, gemengde bedrijven en weidebedrijven
werden wederom voorcalculaties over de rentabiliteit in 1967/68 gepubliceerd; hetzelfde geldt voor een bedrijfseconomische beschouwing over legkippen in 1967.
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Het onderzoek over de rentabiliteit van de varkenshouderij werd voortgezet. Met
behulp van lineaire programmering werden enkele bedrijfsplannen opgesteld, o.a.
voor een gemengd bedrijf en voor een akkerbouwbedrijf van 24 ha in de Noordoostpolder.
In uitvoering zijn lineaire programmeringen voor één- en tweemansbedrijven,
en 15 gemengde bedrijven in Friesland. In het kader van het onderzoek loonwerkbedrijven en werktuigencoöperaties zag een publikatie over de financiële positie van
deze bedrijven het licht.
Aan de verdere ontwikkeling van de methode der lineaire programmering voor
individuele akker- en weidebedrijven werd veel aandacht besteed, evenals aan de
mogelijkheden, die de factoranalyse kan hebben bij de beoordeling van de resultaten
van de individuele bedrijven (scorecijfers).
Aan het onderzoek over de prijsvorming van veevoeders in de EEG werd verder
gewerkt. Voorts werd begonnen met een oriëntatie over de mogelijkheden om in de
landbouwstatistieken meer informatie te verschaffen over de economische positie
van de bedrijven. Het onderzoek over de supply response van varkens vond voortgang.
Het werk betreffende de invloed van economische blokvorming op de internationale handelsstromen van verse eieren kwam gereed. Voortgegaan werd met het nagaan van de mogelijkheden om de produktie van varkens op korte termijn te voorspellen.
De structurele veranderingen in de land- en tuinbouw vereisen nieuwe, veelal
grote investeringen. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat de
financiële positie van de Nederlandse landbouw in de laatste tijd in het middelpunt van de belangstelling staat. In verband hiermede werd in samenwerking met de
Coöperatieve Centrale Landbouwboekhouding te Leeuwarden, een onderzoek verricht over de financiële positie van individuele bedrijven op een aantal Friese landbouwbedrijven. De resultaten werden gepubliceerd. Het onderzoek over de financiële positie van de Nederlandse landbouw in zijn geheel, zal in 1967 gereedkomen.
Voor de tuinbouw werden in het verleden reeds diverse financieringsonderzoekingen uitgevoerd. In 1966 kwam een publikatie gereed over de financiële positie per
1-1-1966 van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict, waarvoor veel belangstelling bestond.
Het onderzoek over de bedrijfsuitkomsten in de belangrijkste tuinbouwgebieden
in Nederland werd voortgezet. Begrotingen van produktiekosten werden opgesteld
voor pruimen, kersen en morellen, kleinfruit en aardbeien in de open grond, boomkwekerijgewassen etc. Voorts zijn ten behoeve van de fruitteelt en de sierteelt
onderzoekingen over de opbrengsten van de gewassen en de oorzaken van verschillen
in uitkomsten in uitvoering. Een aantal gewassenstudies had betrekking op o.a.
de economische aspecten van de teelt van peren, freesia's, rozen en spruiten. Het
onderzoek over de investeringskosten en de jaarlijkse kosten van nieuwe productiemethoden ten opzichte van oude werkwijzen betrof onder meer mechanische en
automatische kasluchting, COytoediening, mechanisch planten en oogsten van
bloembollen.
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Het socio-economisch onderzoek over de modernisering van de fruitteelt en dat
over de tuinbouw in het zuiden van het land bevinden zich in een vergevorderd
stadium.
Door capaciteitsuitbreiding bij het onderzoek voor de sierteelt was het mogelijk
een toenemend aantal publikaties over de bloembollensector uit te brengen. Ook
het onderzoek voor de bloemisterijsector werd geïntensiveerd.
Begonnen werd met bedrijfsvergelijkend onderzoek in de groenteteelt.
Nadat de overschakeling van de bedrijfseconomische visserijboekhoudingen van
het LEI naar het gebruik van de fiscale boekhoudgegevens van de deelnemers zal
zijn voltooid, zal het mogelijk zijn meer tijd te besteden aan bedrijfsstudie ten behoeve van de visserij. Dit jaar kwam gereed „Visserij in cijfers 1965". De resultaten
van in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen in de aanvoerseizoenen 1962/63,
1963/64 en 1964/65, werden in een tweetal verslagen gepubliceerd. In opdracht
van de EEG wordt een onderzoek uitgevoerd over de prijsvorming van verse haring
in de EEG-landen, en eveneens over de personeelsbezetting in de Nederlandse
visserij.
Op bosbouwkundig gebied werd een rapport over de houtverduurzamingsbedrijven voorbereid. Er werd begonnen met een onderzoek over het gebruik van populierenhout door de emballage-industrie.
Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Het rapport van de studiegroep „Teelt van tuinbouwgewassen op akkerbouwbedrijven" kwam gereed. Hiermede is de serie studierapporten voor de Commissie
Nieuwe bedrijfssystemen in de Landbouw afgesloten.
Over de resultaten van studiebedrijven met drogen en opslag van granen en zaden
zal een rapport verschijnen. Er werd tevens in het bijzonder aandacht besteed aan
bouwplanvereenvoudiging in Noord-Friesland en aan samenwerkingsvormen (met
name machineringen) voor grote akkerbouwbedrijven en het eenmansakkerbouwbedrijf. Het eindrapport van de Commissie Werktijdverkorting in de Melkveehouderij
werd gepubliceerd. Voorts werd o.a. gerapporteerd over de inrichting en de bedrijfsvoering van de ongeveer 400 bedrijven in Nederland met meer dan 50 melkkoeien,
het melkveehouderijbedrijf op basis van uitsluitend hooi of kuil als ruwvoer en de
economische aspecten van de melkveehouderij in de Verenigde Staten. Begonnen
werd met produktiviteitsanalyses van melkveehouderijbedrijven. Rapporten over
zomerstalvoedering, tweemansbedrijven met meer dan 40 melkkoeien en loopstalbedrijven zijn in bewerking.
Over de resultaten van stierenmesterij op studiebedrijven verscheen een rapport.
De eerste resultaten van de toepassing van de kunstmelkautomaat bij de kalvermesterij werden gepubliceerd.
De resultaten van studiebedrijven met grote eenheden fokzeugen werden samengevat tot een rapport. Eveneens zal worden gerapporteerd over de ontwikkeling
van de varkenshouderij onder invloed van veranderde economische omstandigheden
en nieuwe technische mogelijkheden.
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In samenwerking met anderen werd begonnen met een onderzoek over de resultaten van leghennen op batterijen.
Ten slotte werd nog begonnen met de opstelling van een model voor een weidebedrijf.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst
Bij het economisch onderzoek ten behoeve van de voorbereiding van het ruilverkavelingsplan voor het gebied De Poel in Zuid-Beveland is een vruchtbare samenwerking tot stand gekomen met de Landbouw- en de Tuinbouwvoorlichtingsdienst.
Met behulp van een modellenstudie is het antwoord gezocht op een aantal vragen,
waarvan één van de belangrijkste wel is welke maximale investering per hectare
voor verschillende bedrijfstypen mag worden toegelaten. Daarbij wordt tevens een
antwoord gegeven op de vraag welk bedrijfstype voor dit gebied het meest in
aanmerking zou komen.
Ten behoeve van het plan voor de ruilverkaveling Oldelamer in Friesland is
eveneens een bedrijfseconomisch onderzoek verricht, om een weloverwogen keuze
te kunnen doen uit een aantal alternatieve inrichtingsplannen met een verschillend
investeringsniveau.
Een meer algemeen onderwerp dat de aandacht kreeg was de boerderijbouw in
ruilverkavelingen. In een werkgroep met deelnemers uit de Landbouwvoorlichtingsdienst, het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en de Cultuurtechnische
Dienst is van gedachten gewisseld over de wenselijkheid van bedrijfsverplaatsing,
bedrijfsgrootte, gebouwtype en de financiering van nieuwe gebouwen, welke gedachten in een rapport zijn samengevat.
Bij het voorbereiden van ruilverkavelingsplannen in gebieden met een strokenverkaveling zijn de wegenaanleg en de boerderijverplaatsing van grote betekenis voor
de vormgeving en kosten van het project. De ontwerper moet hierbij een keus
doen uit een groot aantal mogelijkheden. Om het inzicht in deze problematiek te
verdiepen is op grond van een eenvoudig model de vermindering van de transportkosten op het landbouwbedrijf in verband gebracht met de kosten voor verbetering
van bedrijfswegen, voor aanleg en onderhoud van openbare wegen en voor boerderijverplaatsing. Op deze wijze bleek het mogelijk een groot aantal alternatieve investeringen onderling te vergelijken en op grond hiervan de gunstigste plannen aan
te geven. Nadat bovendien een afweging van de niet in beschouwing genomen factoren heeft plaats gehad, kan vervolgens een keus worden gedaan. De methode
werd in de praktijk in een tweetal Groningse ruilverkavelingen toegepast.

Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
Bij een vergelijkend onderzoek op theoretische basis van de stichtingskosten van
drie verschillende gebouwentypen voor weidebedrijven bleek de boerderij met inge201

bouwde stal duurder te zijn dan de boerderij met uitgebouwde stal. Zoals te verwachten was, kwam de stal met hooiberg als goedkoopste oplossing naar voren.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten
Een studie over de kosten van het maaien van groenvoedergewassen en het transport
van het materiaal naar de drogerij bracht aan het licht, dat de perceelsgrootte en
de afstand van het perceel een grote invloed hebben.
Aangenomen wordt, dat in het algemeen de kosten voor maaien en transport
in Amerika slechts een derde zijn van de gemiddelde kosten in Nederland. Onderzoek hier te lande resulteerde in een grote variatie van kosten, waarbij o.a. de
bovengenoemde factoren een rol speelden.

Sprenger-instituut
Nagegaan werd of er financiële voordelen verbonden zijn aan het wassen en sorteren
van fruit vóór de opslag. Voor Jonathan en Schone van Boskoop werd bij een
vergelijkende behandeling van twee partijen een voordeel van resp. 4,2 en 4,6 cent
per kg fruit gevonden. Bij Golden Delicious bedroeg het nadeel daarentegen 1,5 cent,
hetgeen een gevolg was van meer bruine schilverkleuring bij de vooraf gewassen
vruchten.
Op grond van een kostenberekening en van andere economische overwegingen
werd geconcludeerd dat het vacuümkoelen van sla voldoende perspectief geeft om
het in de praktijk te beproeven.
Van zes koelhuizen werden gegevens verzameld over de stichtingskosten. Voor
gascellen bedroegen deze in 1965 ƒ 130,— per m3, dit is ƒ 0,55 per kg fruit
(appelen).
Begonnen werd met de bestudering van het veilsysteem voor bloemen. Er werd
een proefopzet gemaakt om voor een gedeelte van de aanvoer op een veiling over te
gaan op zgn. neerzetveilen in plaats van voorrijveilen.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Voor appel zijn de verschillen in kosten en opbrengsten van twee ziektebestrijdingsschema's, een zeer volledig en duur en een goedkoper schema, begroot. De extra
kosten van het uitvoerige schema bleken ruimschoots te worden goedgemaakt door
hogere inkomsten.
Uit het beschikbare cijfermateriaal van het LEI-opbrengstonderzoek van appel
werd voor de belangrijkste appelrassen over de jaren 1962 t/m 1965 de financiële
aantrekkelijkheid berekend voor de teelt in het zuidwestelijk zeekleigebied.
In het opbrengstonderzoek van kasaardbeien werden ook de aardbeien in ver202

warmde kassen opgenomen. De latere, meer produktieve aardbeirassen gaven zowel
ongestookt als gestookt gemiddeld betere uitkomsten te zien dan de ongestookte
teelt van Glasa.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Het bedrijfseconomisch onderzoek ontwikkelt zich gunstig. De vele gegevens, die
mede voor het produktiekostenonderzoek zijn verzameld, leveren hoe langer hoe
meer waardevolle stof voor de voorlichting en werden in de studieclubs met de
kwekers besproken.

Afdeling BoemboUenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Een door het Landbouw-Economisch Instituut bij de afdeling gestationeerde
onderzoeker maakte een begin met het bestuderen van de bedrijfseconomische aspecten van de toepassing van rolkassen en warenhuizen bij het vervroegen van
bloembolgewassen.

Afdeling Landbouwstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek
De Landbouwtelling in mei omvatte de gebruikelijke vragen omtrent het agrarisch
grondgebruik, de geteelde gewassen en de samenstelling van de veestapel. Voorts
werden rubrieken opgenomen, die een inzicht geven in de rechtsvorm van het grondgebruik en de verkaveling van de bedrijven en wel aansluitend aan het onderzoek
dat in mei 1959 plaats vond. Ook werden enige vragen over de aansluiting op de
openbare waterleiding gesteld, om de ontwikkeling sinds mei 1960 te kunnen nagaan.
De tellingen van de melkmachines en de land- en tuinbouwtrekkers bleven achterwege omdat in december 1965 reeds een uitgebreide telling over de mechanisatie
had plaats gevonden. De gebruikelijke rubrieken betreffende de agrarische arbeidskrachten momentopname mei werden weer opgenomen.
Evenals verleden jaar werd in juli een telling gehouden van de oppervlakte groenten in de open grond, waarbij tevens werd gevraagd naar de omvang van de contractteelt voor de verwerkende industrie.
De aanvullende februaritelling van de belangrijkste groente- en bloementeelten
onder glas vond ook ongewijzigd doorgang. Het onderzoek naar de groenteteelten
onder glas in september kwam te vervallen als gevolg van een nieuw onderzoek
naar de glasteelten, dat vanaf februari 1966 maandelijks een inzicht geeft in de ontwikkeling van het areaal tomaten, komkommers, sla en andijvie onder glas. De
normale decembertelling (oppervlakte stoppelgewassen, wintergewassen en samenstelling veestapel) kwam te vervallen, aangezien begin 1967 een uitgebreide EEG-telling
naar de structuur van de agrarische bedrijven zal worden gehouden.
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De ontwikkeling van de veestapel gedurende het jaar 1966 werd wederom bepaald met behulp van de uitkomsten van de steekproef „Landbouwproduktie".
In het kader van deze steekproef werd onderzoek gedaan over het graslandgebruik
en de gebruikte hoeveelheden stikstof.
De steekproef „dekkingen van varkens" leverde een deugdelijke basis om tot
prognoses van het aantal slachtvarkens te komen.
In samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij werd een nieuw
systeem ontworpen voor de oogstraming van appels.
Er kwamen twee publikaties van de Statistiek van de Bedrijfsuitkomsten gereed;
over 1964/'65 op basis van bedrijfseconomische exploitatierekeningen en over 1 9 6 3 /
'64 berekend uit fiscale gegevens. In de laatstgenoemde is een beschouwing opgenomen over de verschillen tussen de resultaten, verkregen bij deze methoden.
De publikatie „De tweede Nederlandse bosstatistiek, 1952—1963" verscheen in
het najaar 1966. Inmiddels wordt in samenwerking met het Staatsbosbeheer te
Utrecht; de derde Nederlandse bosstatistiek samengesteld.
Ten behoeve van de Statistiek van het Bodemgebruik werden door de Topografische Dienst te Delft de oppervlakte en de gebruiksverdeling van alle Nederlandse
gemeenten (942) volledig gemeten. Na afronding van dit onderzoek zullen in 1967
en volgende jaren eerst de oppervlakten en de desbetreffende wijzigingen van de
gemeenten in de „Randstad Holland" worden gemeten.
Ten slotte werd nog gepubliceerd de „Statistiek van de Visserij 1965".

Afdeling Voorlichtingskunde

van de

Landbouwhogeschool

In samenwerking met anderen werd een onderzoek opgezet naar de redenen waarom
in sommige Indiase dorpen een nieuwe methode op het gebied van de landbouw,
geboorteregeling en gezondheidsregeling sneller ingang vindt dan in andere. Als verklaringsmogelijkheid is o.a. gedacht aan de cultuur en de structuur van het betreffende dorp en aan de organisatie van de community development in dit dorp.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar het effect van de voorbeeldbedrijven
op Walcheren op de structuurveranderingen van de kleinere bedrijven. In het bijzonder werd aandacht geschonken aan de sociaal-psychologische processen, die het effect van een voorbeeldbedrijf beïnvloeden.
In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor de Bloemisterij werd nagegaan
wie de lezers zijn van het Vakblad voor de Bloemisterij en wat zij in dit blad waarderen.
Ook de wijze waarop de bevolking in een Nederlands dorp (anoniem) reageert op
overheidsmaatregelen, in het bijzonder in de landbouw en op planologisch gebied,
was onderwerp van studie. Hierbij is een evaluatie gedaan van pogingen om wederzijds begrip en communicatie tussen dorpsbevolking en gemeentelijke en provinciale
overheid tot stand te brengen.
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Afdeling Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool
Alhoewel een eindpublikatie nog niet verscheen, werden enkele onderzoekingen afgesloten. Dit betreft het onderzoek over de waardering van de dorpen in de gemeente
Borger, het onderzoek over de communicatie tussen landbouwkundig onderzoek en
landbouwvoorlichting, het onderzoek over de gedwongen huwelijken in Nederland en
het eerstejaarsonderzoek 1965.
Het onderzoek over de openluchtrecreatie en dat over de veranderingen in grondgebruik en beroep in een ruilvefkavelingsgebied naderen het stadium van rapportage.
Nieuwe gegevens werden verzameld of berekend voor onderwerpen als boerenleiderschap, verhouding boer-overheid, echtscheiding in Nederland en gevolgen van de
schaalvergroting ten plattelande.
Het onderzoek over de achtergronden van de studiekeuze van Wageningse eerstejaarsstudenten werd herhaald.
Er werd een begin gemaakt met het samenstellen van een trendrapport over het
gezinssociologisch onderzoek in Nederland sinds 1956.
In het kader van een Europees onderzoek van de sociale gevolgen van de mechanisatie in de landbouw werd in Nederland een aanvang gemaakt met het verzamelen
van gegevens in een akkerbouwgebied.
Ten slotte werd nog begonnen met de samenstelling van een samenvattend landenrapport over de agrarische structuur in de EEG-landen.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek betreffende de leiding en het beheer van de huishouding, was gericht
op de aanschaffingen in de gezinshuishouding, die verband houden met de overschakeling op aardgas. Voorbereid werd een onderzoek over de omvang, de aard en de
organisatie van de verzorgende arbeid in het gezin door de huisvrouw, die naast de
gezinstaak een beroep uitoefent.
De vergelijking van kosten in geld, tijd en arbeid van „kant-en-klaar"-produkten
ten opzichte van zelf bereide produkten en de organoleptische beoordeling daarbij
werd beëindigd; het rapport kwam in concept gereed. Er werden inleidende proeven
genomen voor het meten van oventemperaturen bij het bereiden en opwarmen van
maaltijden in de oven. Bij proeven over de werking van enkele merken automatische
trommelwasmachines werd bijzondere aandacht besteed aan de invloed van de verschillen in de wasprogramma's.
Bij het onderzoek op het gebied van voeding en voedselbereiding verschenen publikaties over het vitamine A- en caroteengehalte in het bloed van psychisch gestoorden, de magnesiumgehalten van enige Nederlandse voedingsmiddelen en de voeding
en het energieverbruik van enkele bosarbeiders bij vellingswerk met een motorzaag.
Ter bestudering van verschillende effecten werd bij ratten begonnen met een onderzoek over pectines en ander complexe koolhydraten, waarbij vooral de invloed
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van deze stoffen op het serum-cholesterolgehalte de aandacht krijgt. Eveneens werd
bij ratten het effect van vitamine D 3 en cholesterol op eventuele vaatafwijkingen
bestudeerd.
In het bloedserum van een aantal vegetariërs werden bepalingen van de gehalten
aan vitamine B12 gedaan. In een oriënterend onderzoek met natuurlijk vitamine C en
synthetisch bereid 1-ascorbinezuur, wordt ten slotte in een belastingsproef nagegaan
wat de effecten van beide zijn op de ascorbinezuurspiegel van het menselijk bloed.
Het onderzoek over de betekenis en de toepassingsmogelijkheden van diverse bepalingsmethodieken voor de voedingswaarde van verschillende eiwitten werd voortgezet. Ander onderzoek van de voedingswaarde had betrekking op het gehalte van
vitamine C in door verhitting bruin gekleurde aardappelprodukten.
Het onderzoek over de appreciatie van vis door huisvrouwen, dat in een drietal
plaatsen in ons land werd verricht, werd gepubliceerd. Een onderzoek over de relatie
tussen de kennis van de voedingsleer en het voedingspatroon is in uitvoering, terwijl
een motievenonderzoek naar het snoepen van kinderen in voorbereiding is.
De experimenten betreffende de invloed van de golflengte van het toegepaste licht
bij smaakproeven werden voorlopig afgesloten.

Op het gebied van de textiel werd voortgegaan met het onderzoek over de chemische
modificatie van katoen en wol. Bij de gebruiks- en wasproef van lakens, met het doel
de onderlinge verhouding van de slijtage veroorzaakt door het gebruik en door het
wassen vast te stellen, ging de aandacht naar de relatie tussen chemische aantasting
en treksterkte van de lakens. Het onderzoek over de invloed van pH, temperatuur en
wasmiddel op de verviltingskrimp van wol vond voortgang. De resultaten van de
wasproeven ter vergelijking van de werking van automatische trommelwasmachines
ten aanzien van het krimpen van wol zijn in het stadium van verwerking. Begonnen
werd met proeven over de kreuk van kreukherstellend gemaakte katoen na het wassen in verschillende merken automatische trommelwasmachines. Bij non-wovens werd
het verband tussen barstdruksterkte en treksterkte nagegaan. Ter ontwikkeling van
normvoorschriften werd een onderzoek uitgevoerd over de betrouwbaarheid van een
twistmeting aan vezelgarens.

Wat de woning en haar bewoning betreft, werd het onderzoek over de keuken afgesloten met een publikatie. Een korte tussentijdse studie betrof het afwassen in één
of twee gootsteenbakken. Ook het onderzoek over de „image van het wonen in hoogbouw" werd beëindigd. Bij het onderzoek over de behoefte aan en de functies van
het zgn. tuinbalkon bij hoogbouwflats werden goede vorderingen gemaakt.
Over het samen met het Centrum voor Architectuuronderzoek van de Technische
Hogeschool te Delft begonnen onderzoek over het menselijk gedrag in de gebouwde
ruimte werd een eerste publikatie uitgegeven. Met betrekking tot dit thema is een
onderzoek opgezet om inzicht te verkrijgen omtrent het gebruik van foto's, tekeningen en modellen op schaal in vergelijking met objecten op ware grootte.
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SPECIALE ONDERZOEKINGEN
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Het onderzoek over sterfte en versterkte diapauze van wormen bij aanwezigheid van
N-verbindingen wees op een effect van nitraat, nitriet of misschien andere bij de nitrificatie vrijkomende stoffen. Ook andere mineralen zijn op hun werking als milieufactoren voor wormen onderzocht. Het blijkt nodig deze met het voedsel, i.e. cellulosepoeder, aan de dieren te verstrekken. Bij verblijf in een oplossing neemt het dier
blijkbaar geen vloeistof door de mondopening op. Van de onderzochte kationen K,
Na, Ca en Mg blijkt het gehalte van Mg in het dier het meest constant te worden gehouden.
Voorlopige waarnemingen tonen een sterkere turgescentie, dus een lager gehalte
aan droge stof, bij wormen die 4 uur bij een zuurstofgehalte van 2% zijn gehouden.
Verondersteld wordt dat dan zuurstof wordt onttrokken aan reserveglycogeen, waarbij het ontstane melkzuur de osmotische waarde der coeloomvloeistof verhoogt.
Dieren die tevoren geruime tijd hebben gevast, verdragen deze behandeling niet,
daar het ontbreken van reserveglycogeen dan tot verstikkingsdood leidt.
Afdeling Microbiologie van de Landbouwhogeschool
Het bodemonderzoek werd voortgezet met proeven over de stikstofomzettingen in
de grond en in graszoden. Ook de oxydatie van Fe en Mn in grond en water werd
nader bestudeerd. Bij de symbiontische N-binding door leguminosen werd nagegaan
welke invloed de pH hierbij heeft, terwijl tevens wortelcultures op knolvorming zijn
getoetst. Wortelexudaten van leguminosen werden zowel in vitro als in vivo gebruikt
om de groei van Rhizobiumsoorten na te gaan. Veel aandacht werd verder besteed
aan de gevoeligheid van lupinen voor fosfaatovermaat.
Het onderzoek over de vrijlevende stikstofbindende organismen op gras had vooral
betrekking op het N-rendement van de verschillende bacteriën. Het onderzoek over
stikstofbindende blauwwieren werd voortgezet.
Bij het geslacht Arthrobacter werd de urinezuurafbraak nagegaan. De op de korst
van Limburgse kaas voorkomende arthrobacters werden systematisch onderzocht en
in groepen ingedeeld, terwijl ook de rol, die zij bij de rijping van deze kaas spelen,
werd bestudeerd.
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Het probleem van de regulatie van de synthese van porfyrinen in Arthrobacter
kwam nader tot een oplossing. Over structuur, functie en metabolisme van het intracellulaire polysaccharide van enkele arthrobacterstammen verscheen een proefschrift.
De dextraanafbraak werd bestudeerd met behulp van verschillende micro-organismen. Het onderzoek over de regulatie van de enzymsynthese bij de arginineafbraak
in bakkersgist en enkele andere giststammen werd afgesloten.
Het onderzoek over de bacterieflora van het actief slib van de zuiveringsinstallatie van een zuivelfabriek werd gepubliceerd in een proefschrift. De afbraak van verschillende detergenten door watermicro-organismen werd getoetst, terwijl het voorkomen van Haematococcus en aërobe Spirillen en spirocheten in water tot een nader
onderzoek aanleiding gaf.

Adfeling Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek in de fysica van de bodem en de luchtlagen nabij het aardoppervlak
werd uitgebreid met nieuwe methoden en instrumenten. De thermische eigenschappen van diverse grondsoorten kunnen nu bepaald worden zonder de bodemstructuur
en daarmee de thermische eigenschappen te veranderen. Bij deze methode wordt
geen sonde in de bodem gebracht.
Voor de bepaling van warmte- en stofoverdracht in de onderste lagen van de atmosfeer werden betere instrumenten ontwikkeld, als gevolg van onderzoek naar de
fysische achtergrond van de werking van deze instrumenten.

Afdeling Fysische en KoUoidchemie van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek is voornamelijk gericht op de elektrochemische eigenschappen van
grensvlakken, met als doel van daaruit kolloidchemische stabiliteitsvraagstukken
beter te begrijpen. De methode van aanpak is steeds: reductie van een zo groot
mogelijk aantal onbekenden door te werken met goed gedefinieerde modelsystemen
(suspensies en/of solen van Agi, Fe 2 0 3 , Si0 2 , polystyreen, gesulfoneerd polystyreen
en zeepvliezen).
In 1966 werd de specifiek-oppervlakbepaling door middel van negatieve adsorptie
op Agi voltooid en uitgebreid door vergelijking met andere methoden en andere systemen. Vast staat wel, dat het zonder meer toepassen van het op gedroogde monsters gemeten gasadsorptieoppervlak (BET-methode) op gesuspendeerde materialen
lang niet altijd verantwoord is.
Verder werd een begin gemaakt met de bestudering van de grensvlakelektrochemie
van oxyden. Vergeleken met het inerte Agi zijn dit veel moeilijker systemen, daar
een langzame reactie met water kan optreden (oppervlaktehydratatie, hydrolyse,
zwelling enz.).
Naast de puur elektrostatische stabiliteitbepalende factoren worden ook structurele, sterische, chemische en andere invloeden bestudeerd. Zo werd het onderzoek
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over de lyotrope reeks op Agi voorlopig voltooid met een kwantitatieve vaststelling
van de vrije adsorptie-energieën der tegenionen. Voorts werd de invloed van polymeren en polyelektrolyten op de stabiliteit van hydrofobe solen nagegaan. Dit laatste onderwerp is met name van belang voor de waterzuivering.

Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de toepasbaarheid van de analyse van meervoudige eigenschappen werd voortgezet. In het bijzonder kon de uitvoering der factoranalyse aanzienlijk
worden verbeterd.
Medewerking werd verleend aan onderzoekingen van fotosynthese onder natuurlijke voorwaarden door middel van stralingsmetingen.
Een proefschrift met statistische beschouwingen over neerslag en afvoer kwam
gereed.
Een toegepast statistisch onderzoek had betrekking op de bruikbaarheid van de
gamma-verdeling voor het weergeven van frequentieverdelingen van neerslagsommen.
Een publikatie verscheen over spectrochemie in gewasmonsters, waarin een nieuwe
verassingsmethode wordt beschreven voor de kwantitatieve bepaling van een aantal
elementen in gewassen, waarbij minimale hoeveelheden gewas worden gebruikt.

Afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool
Op arbeidsfysiologisch gebied werkte de desbetreffende onderzoekgroep, waarin de
Landbouwhogeschool en de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO
samenwerken, in de loop van het jaar mede aan een tweetal veldproeven. De ene
betrof een onderzoek over het verband tussen lichamelijke inspanning en de kwalitatieve prestatie van kwaliteitssorteerders, die op een rollenleesband fruit sorteerden.
Bij de andere veldproef werden twee werkmethoden bij vellingswerk met motorzagen vergeleken ten aanzien van de lichamelijke inspanning, die zij vroegen.
In het laboratorium werd een reeks van experimenten uitgevoerd betreffende de
invloed van arbeidstempo en afwisseling in het werk op de lichamelijke en perceptiefmentale belasting. Omtrent deze laatste belasting werden slechts oriënterende metingen verricht. Verder werden verschillende werkverhoudingen vergeleken bij arbeid,
die op de grond verricht moet worden.
Bij groepen roeiers en roeisters werden fietsergometerbepalingen verricht, ter bestudering van de invloed van de training op het lichamelijk prestatievermogen.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek
Nog meer dan in vorige jaren moest het analytische onderzoek gericht worden op de
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harmonisatie van methoden in verband met de te verwachten EEG-maatregelen.
Van deze werkzaamheden kan onder meer het volgende worden vermeld.
Veel aandacht werd besteed aan de optimale omstandigheden, waaronder in anorganische meststoffen de reductie van nitraten met ferrum reductum en met metaallegeringen plaats vindt. Voor dit onderzoek, verricht met medewerking van de industriële laboratoria van de leden van de Nederlandse kunstmestfederatie, bleken
drie methoden in aanmerking te komen, nl. de methoden Ulsch, Devarda en Arnd.
De methode Ulsch, die vooral in België en ook wel in Frankrijk als de meest betrouwbare werd beschouwd, was slechts bruikbaar voor hoeveelheden nitraatstikstof
van weinig meer dan 40 mg. De vaak verkondigde opvatting, dat er een lineair verband bestaat tussen de toegevoegde hoeveelheden ferrum reductum en omgezet nitraat kan niet worden onderschreven. Het was evenmin mogelijk de bovengrens te
verleggen door variëren van de zuurconcentratie en de temperatuur. Een en ander
is geheel in overeenstemming met de resultaten, die in Italië zijn verkregen.
De methode Arnd leverde zéér nauwkeurige resultaten op; aan een eis dat tenminste 160 mg nitraatstikstof moet kunnen worden omgezet, werd ruimschoots voldaan.
De methode Devarda scheen aanvankelijk niet te kunnen voldoen aan de opgevoerde eisen voor de toelaatbare standaardafwijking. De oude werkwijze, om de snelheid van de geproduceerde stroom van waterstof en ammoniak te regelen met de
toegevoerde warmte, bleek voor een standaardmethode niet aanvaardbaar te zijn.
Bestudering van het rapport Weyenberg en de daaraan aangepaste werkwijze van het
laboratorium van het stikstofbindingsbedrijf te Geleen leidden tot de gewenste oplossing. De hoeveelheid legering werd verhoogd van 3 tot 4 gram, wat in overeenstemming was met de feitelijke praktijk op het Rijkslandbouwproefstation. De vloeistofkolom in de opvangerlenmeyer werd verhoogd; tevens werd het oude luchtventiel in
ere hersteld. Met deze eenvoudige wijzigingen werd bereikt, dat een welhaast ongelooflijk kleine standaardafwijking werd verkregen; aan de eis dat tenminste 160 mg
nitraatstikstof dient te worden gereduceerd tot ammoniakale stikstof, werd ruimschoots voldaan.
De normale veevoederanalyse, zoals die thans op het Rijkslandbouwproefstation
wordt uitgevoerd en de tot dusverre aangenomen voorschriften van de EEG wijken
of weinig van elkaar af of leiden tot praktisch dezelfde analyseresultaten; waar veranderingen werden ingevoerd betrof dit meestal verbeteringen, die reeds eerder waren voorgesteld.
Een moeilijk, nog niet opgelost probleem is het in EEG-verband aanvaardbaar maken van de tijdrovende bepaling van het verteerbaar ruw eiwit. Vier punten
voor eventuele wijzigingen werden voorlopig onderzocht. Het eerste was een verkorting van de tijdsduur door voortdurend roeren. De resultaten waren minder fraai
dan verwacht was. Vooral bij lagere pepsineconcentraties vielen de resultaten tegen,
vergeleken met de werkwijze van het Rijkslandbouwproefstation. Het tweede was het
werken met lagere zuurconcentraties. Dit leidde bij vis- en vleesmeel tot hogere uitkomsten, bij mengvoeder zullen ze vermoedelijk lager zijn; de filtreerbaarheid is minder.
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Als derde punt werd onderzocht de toevoeging van pepsine in de vorm van een
voorverwarmde zoutzure suspensie. Zonder dat van duidelijke voordelen of nadelen
gesproken kan worden vergeleken bij de tegenwoordige werkwijze, kan deze mogelijkheid vermoedelijk toepassing vinden, indien roteermolens worden gebruikt. Deze
kunnen namelijk moeilijk of niet draaien in verwarmde waterbaden, zodat zij in tot
circa 40°C verwarmde ruimten geplaatst moeten worden. Daarin kan een vloeistof
in een kolf minder snel verwarmd worden dan in een waterbad, hetgeen het voorverwarmen van de vloeistof welhaast onvermijdelijk maakt.
Ten slotte werd de directe toevoeging van het zwavelzuur en de andere reagentia
voor de destructie aan een aliquot van het filtraat zonder voorafgaand indampen van
dit aliquot beproefd. Deze variatie blijkt duidelijk voordelen te bieden wat werk en
tijd betreft, bij volkomen gelijkblijvende analyseresultaten.
Hoe uiteindelijk een eventueel analysevoorschrift voor de EEG zal luiden, is momenteel nog niet duidelijk, ondanks de aanwijzingen die in de hiervoor geschetste
arbeid zouden kunnen worden gevonden.
Ook aan sporenelementen en andere elementen, die in één of andere vorm aan
mengvoeders worden toegevoegd, werd aandacht besteed. In overeenstemmig met
de Nederlandse opvattingen, gebaseerd op recente onderzoekingen, komt voor ijzer
de orthofenantroline-methode in aanmerking voor toepassing in EEG-verband, voor
koper de looddiethyldithiocarbamaatmethode en voor mangaan de perjodaatmethode,
zoals die reeds geruime tijd op een der afdelingen van het Rijkslandbouwproefstation
wordt toegepast. De voorbewerking is te scheiden in een verassing bij relatief lage
temperatuur, bijv. 450°C, en het bereiden van een oplossing uit de verkregen as.
Wat melksuiker betreft is het tot nu toe nog niet mogelijk gebleken om melksuikergehalten te bepalen in veevoeders met hoge gehalten aan andere onvergistbare
suikers, zonder een dubbele vergisting toe te passen. Onder dubbele vergisting wordt
verstaan één met bakkersgist en daarnaast en/of daaropvolgend één met specifieke
lactosegist. Diverse in de literatuur aangegeven methoden geven foutieve uitkomsten.
De microbiologische techniek van de kwantitatieve bepaling van antibiotica in
veevoeders berust op vergelijking van de groeiremming van een viertal verdunningen
van het monster met de groeiremming van een viertal verdunningen van het zuivere
antibioticum. Een uitgebreid onderzoek van de factoren, die van invloed zijn op
bovengenoemde microbiologische techniek bracht aan het licht, dat verfijningen van
de diverse microbiologische werkwijzen de analyseresultaten kunnen verbeteren.
De bestaande methoden voor de kwantitatieve bepaling van de coccidiostatica
dinitro-o-toluamide, nicarbazin, amprolium en furazolidon werden op hun merites
nagegaan. Dit had tot resultaat, dat voor dinitro-o-toluamide en nicarbazin in EEGverband een bepalingsmethode aanvaard werd. Voor de overige coccidiostatica wordt
het onderzoek voortgezet.
Getracht werd een kwantitatieve bepalingsmethode uit te werken voor zinkbacitracine in veevoeders. De resultaten zijn hoopgevend, hoewel het onderzoek nog niet
is afgesloten.
Het onderzoek op Enterobacteriaceae werd volgens een verfijnder methodiek volgens RIV-CIVO uitgevoerd met goed resultaat.
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Verder werd nog onderzoek verricht ten behoeve van de Beneluxharmonisatie,
voor zover bepalingsmethoden niet in EEG-verband behandeld zullen worden. Hiertoe behoorde de bepaling van gehalten aan zuurbindende bestanddelen in tegenwoordigheid van storende elementen, zoals die voorkomen in metaalslakken, mengsels van meststoffen e.d.
Op microscopisch gebied werd een methode uitgewerkt en toegepast om de homogeniteit van de menging van samengestelde voeders te controleren door middel van
„tracers" (gekleurde keukenzoutkristallen). De methoden ter controle van de aangiften van importeurs en exporteurs werden verder uitgewerkt. Dit had betrekking
op de bepaling van het percentage breukrijst, de bepaling van de verhouding haver-,
gerst- en moutvlokken en de toetsing van de Duitse en Amerikaanse eisen, die aan
parelgort worden gesteld.

Bedrijfslaboratorium

voor Grond- en

Gewasonderzoek

Het nieuwe systeem van werken in het laboratorium, waarbij de computer in belangrijke mate regelend optreedt bij het grondonderzoek, voldoet goed en zal in de
naaste toekomst met andere soorten onderzoek worden uitgebreid. Voor een aantal
vormen van onderzoek voor de tuinbouw was het mogelijk de tijd van onderzoek te
versnellen.
Veel aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van een nieuwe fosfaatbepaling
(P-water 1 : 40) voor routine-onderzoek. Daarnaast werd onderzoek verricht over
vereenvoudiging en versnelling van ijzer-, mangaan- en aluminiumonderzoek in grond.
In de herfstmaanden werden in korte tijd veel nitraatbepalingen in stoppelknollen
uitgevoerd in verband met plotselinge en onbekende ziekte- en sterfgevallen bij het
vee.
Aan de diverse reeds bestaande onderzoekmogelijkheden werd een nieuwe toegevoegd en wel het ketelwateronderzoek, waarbij de kastuinders in korte tijd worden
geïnformeerd over de tijdelijke en blijvende hardheid van het te gebruiken voedingswater.

Technische en Fysische Dienst voor de Landbouw
Op het gebied van de werktuigkundige constructies werd een zeer veel studie eisend
advies uitgebracht voor de constructie van een klimaatstal, inhoud 40 m s , voor varkens. Het door een ingenieursbureau samengestelde ontwerp diende geheel te worden
herzien, omdat aan de gestelde eisen niet was voldaan.
Voorts werd een voorontwerp gemaakt voor de constructie van een viertal losse
klimaatkasten, waaraan zeer hoge eisen worden gesteld. Het ontwerp voor een klimaatkast voor insekten verkeert in een vergevorderd stadium. De voorstudie voor
de constructie van een klimaatkast voor tropische planten werd afgesloten.
Een rapport werd samengesteld over de constructie van een precisiezaaimachine.
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De relatief grote bedragen, die voor de bouw van een prototype en de uit te voeren
experimenten nodig zouden zijn, deden de opdrachtgever besluiten het project niet
verder uit te voeren.
Veel experimenteel werk bleek nodig te zijn voor de automatisering van de metingen van een lysimeterinstallatie. Het project is nog niet afgesloten.
Ten behoeve van de constructie van een bladoppervlaktemeter voor grote bladeren, maximale oppervlakte 500 X 500 mm, werd eveneens een voorstudie ter hand
genomen, waarbij verschillende experimentele opstellingen op hun toepasbaarheid
werden beproefd.
Tot de gereedgekomen opdrachten hoorden onder meer een gravimetrische thermobalans, waarmede de temperatuurveranderingen en de gewichtveranderingen van
monsters bij verwarming tot 1000°C kunnen worden geregistreerd; een experimenteel stoomschilapparaat, waarmede wordt nagegaan of aardappels onder invloed van
stoom, automatisch kunnen worden geschild; een tweetal uitneembare klimaatkasten
waarin de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de belichtingssterkte kunnen worden gevarieerd; een dubbele respiratiecel voor dieren; een diaferometer voor de
bepaling van C02-gehalten en hulpapparatuur voor grondonderzoek, zoals pF-apparatuur, grondmonsterboren en -ringen.
Bij de elektronische en technisch-fysische werkzaamheden werd aan enkele omvangrijke projecten verder gewerkt, zoals de draadloze overbrenging van hartsignalen ten behoeve van arbeidsfysiologische onderzoekingen en automatische registratie
van de legproduktie van enige duizenden kippen.
Daarnaast konden verschillende opdrachten worden afgesloten. De apparatuur
voor het half-automatisch meten van de dikten van textielvezels vanaf het scherm
van een projectiemicroscoop kwam klaar. Afzonderlijk worden de dikten van de
wand en van de kern van de vezels tot 1 fi gemeten en automatisch afgedrukt op een
papierstrook.
Voorts werd een apparatuur ontwikkeld voor het gelijkmatig, met een instelbare
snelheid van 0,1 ju/sec tot 100 /t/sec, trekken van dunne vliezen in een raampje uit
een oplossing. Hierbij werd een meetapparatuur voor de bepaling van de dikte van
de vliezen gebouwd.
Het elektronische sproeiregelapparaat werd uitgerust met een fotocel, waardoor
het sproeien beneden een bepaalde lichtdrempel stopt.
Apparatuur werd ontworpen om aan te tonen of een vloeistof in normale of in
kolloidale toestand verkeert. Een elektrode in de vloeistof is voldoende om een
relaiseenheid te sturen, zodanig dat een brandende lamp dooft als de vloeistof van
de normale in de kolloidale toestand overgaat. Een, zeer nauwkeurige, elektronische
referentietemperatuurcel werd ontwikkeld voor de vastlegging van de koude lastemperatuur bij thermokoppelmetingen. De referentietemperatuur is instelbaar tussen —-5°C en +25°C, terwijl de thermokoppelconstante kan worden gekozen van
30 tot 60, zodat de meest voorkomende thermokoppelparen kunnen worden toegepast.
De alarmeringsinrichting voor de drijver van een grote kraan, die des nachts alleen op een zeer uitgestrekt terrein werkzaam is, werd geïnstalleerd. Via draadloze
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overbrenging wordt, indien de bedieningsorganen van de kraan gedurende 20 minuten niet worden bediend, een centrale post gewaarschuwd.
Daarnaast werden ten behoeve van de werktuigkundige constructies schakelschema's ontworpen en uitgevoerd.
De elektronenmicroscopische onderzoekingen hadden meer dan voorheen betrekking op insekten, zoals rupsen, kevers e.d. Het onderzoek van de structuur van eierschalen werd opnieuw ter hand genomen, er werd enig voorbereidend werk aan
minerale preparaten verricht. Ten slotte nog, werd hulp verleend bij het maken van
opnamen voor autoradiografisch onderzoek.

Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie
In 1966 werden 20 titels uitgegeven met een totale omvang van bijna 2400 pagina's.
Van deze 20 titels verschenen er 15 in de reeks Verslagen van Landbouwkundige
Onderzoekingen, waarvan twee tevens als dissertatie. Van vijf uitgaven werd in dit
jaar een herdruk geproduceerd.
De verkoop van uitgaven, vooral naar het buitenland, steeg aanzienlijk.
De verzorging van boekuitgaven voor anderen omvatte een totaal van ruim 1900
pagina's verdeeld over 13 titels, waarvan een deel in de Centrale Offsetdrukkerij
werd gedrukt. Ook de verdere dienstverlening was wederom zeer omvangrijk.
De redactionele werkzaamheden voor de periodieken Landbouwkundig Tijdschrift,
Netherlands Journal of Agricultural Science, European Potato Journal en Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift werden voortgezet. Er werd veel voorbereidend werk
gedaan aan het totstandkomen van de nieuwe vorm van het Landbouwkundig Tijdschrift.
De scholing van degenen die zich gesteld zien voor de taak om te publiceren
vormde wederom een belangrijk onderdeel van het werk van PUDOC.
In het weekblad Landbouwdocumentatie werden ten behoeve van landbouwvoorlichting, onderwijs en bedrijfsleven 8023 referaten uit de binnen- en buitenlandse
landbouwliteratuur opgenomen. Het betreft hier een selectie uit ongeveer 900 tijdschriften en series, aanwezig in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw en
Visserij. Het belangrijkste actuele nieuws op het gebied van de landbouwpolitiek e.d.,
dat in de Nederlandse landbouwweekbladen verschijnt, wordt gecondenseerd in een
speciale rubriek „Deze Week". Sedert oktober 1966 wordt in ieder nummer in het
kort een samenvatting gegeven van de inhoud van de belangrijkste referaten, onder
de titel „Eerste Keus". Speciale nummers werden niet gemaakt, wel werd een aantal
literatuuroverzichten opgenomen, alsmede een voortgangsbericht over 12 jaar kleinfruit-onderzoek 1953—1965.
Er werden in opdracht 5 literatuurrapporten en 132 literatuurlijsten samengesteld.
De attenderingsdienst verzond in totaal ruim 12.000 attenderingskaartjes aan 33 opdrachtgevers.
De driemaandelijkse publikatie PUDOC Bulletin geeft de in het Engels vertaalde
214

titels van publikaties, door Nederlandse onderzoekers in binnen- en buitenlandse
periodieken en in afzonderlijke publikaties gepubliceerd.
Het wordt in een oplaag van ruim 2900 in het buitenland verspreid, ten einde de
resultaten van Nederlands onderzoek op het gebied van de landbouw zoveel mogelijk internationale bekendheid te geven.
Een nog immer actuele publikatie is de maandelijks verschijnende bibliografie van
titels betreffende landbouwkundige aspecten van de Euromarkt. De jaargang 1966
telde ruim 2.000 titels.
In de opzet van het tweemaandelijks verschijnende tijdschrift Documentatie Oosteuropese Landbouwkundige Literatuur kwam verandering. Van juli 1966 af kreeg
dit orgaan een internationaal karakter. De voertalen werden Engels en Duits, terwijl
in ieder nummer een review-artikel over een onderwerp uit de Oosteuropese landbouwkundige literatuur wordt opgenomen. De naam werd gewijzigd in Documentation East-European Agricultural Literature. De rubriek Chinese literatuur kwam tot
ontwikkeling.
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