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BESTUUR
De heer P. C. Elfferich zag zich door drukke werkzaamheden genoodzaakt
ontslag te nemen als tijdelijk lid van het bestuur; in zijn plaats werd na overleg
met de Stichting voor de Landbouw benoemd de heer Ir G. Wansink. In de
vacature, ontstaan door het periodiek aftreden in 1951 van Prof. Dr C. J. van
der Klaauw, die zich niet herkiesbaar stelde, was aan het einde van het jaar nog
niet voorzien.
Voor de samenstelling van het bestuur op 31 December 1953 moge worden
verwezen naar blz. 55.
De ontwikkeling der werkzaamheden nam reeds in begin 1952 een zodanige
omvang aan, dat het bestuur besloot niet tweemaandelijks doch maandelijks bijeen
te komen. Bovendien werd overgegaan tot het vormen van een dagelijks bestuur,
waaraan de secretarissen van de afdelingen als adviserende leden werden toegevoegd. Dit dagelijks bestuur kwam wekelijks bijeen en behandelde alle lopende
aangelegenheden en bereidde de door het bestuur te behandelen punten voor.
Deze gang van zaken beantwoordde volledig aan de verwachtingen; er werd een
effectiever werkwijze door bereikt en het contact met de afdelingen werd er door
verstevigd. Ook de afdelingsbesturen ontplooiden een grotere activiteit. Er werd
een gezamenlijke vergadering belegd tussen het bestuur van de Landbouworganisatie T.N.O. en de voorzitters en de secretarissen der afdelingen, waar enige principiële punten, zoals de samenstelling der afdelingsbesturen en de te volgen
werkwijze, werden besproken.
In de loop van het jaar werden twee nieuwe afdelingen ingesteld, te weten een
Afdeling Diergeneeskunde en een Afdeling Zuivel; hierover worden elders in dit
jaarverslag nadere mededelingen gedaan.
Ter bevordering van de coördinatie en het contact tussen de diverse instellingen
voor landbouwkundig onderzoek werden kwartaalsgewijze bijeenkomsten gehouden met de directeuren der instellingen, op welke bijeenkomsten problemen van
algemene organisatorische aard werden besproken, zoals b.v. over de wijze waarop
wetenschappelijke publicaties der instellingen het best kunnen worden samengesteld, uitgegeven en verspreid. Een commissie ad hoc werd hiervoor ingesteld,
met het doel het bestuur hierover te adviseren.
Het contact met de hoogleraren in de biologische wetenschappen aan de universiteiten en hogescholen, waarmede in 1951 een begin werd gemaakt, heeft er
toe geleid, dat enkele door hen ingediende voorstellen voor onderzoek in de loop
van dit jaar werden aanvaard door het bestuur en thans uitgevoerd worden met
financiële steun van de Landbouworganisatie T.N.O.
Met betrekking tot het internationale contact op het gebied van het onderzoek
werd in samenwerking met België en Luxemburg een overzicht gemaakt over de
organisatie, omvang, etc. van het landbouwkundig onderzoek in de drie Beneluxlanden. Voor Nederland kwamen de gegevens in 1952 gereed; zij werden verwerkt in een drietal tabellen en voorzien van een toelichtende nota.

Op voorstel van de Afdeling Veeteelt werd besloten tot instelling van een
commissie ad hoc voor het behaaglijkheidsonderzoek bij runderen. Deze commissie kreeg o.a. tot opdracht te rapporteren over de physiologische reactie van
rundvee op temperatuur en luchtvochtigheid in de stal.
O p voorstel van de Afdeling Tuinbouw werden ingesteld een Commissie voor
Belichtingsvraagstukken in de tuinbouw en een Commissie voor Bemestingsvraagstukken in de tuinbouw.
Naar aanleiding van een voorlopige nota van de Afdeling Akker- en Weidebouw werden in het bestuur de eerste oriënterende besprekingen gevoerd over de
reorganisatieplannen van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O. te Groningen en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. Deze reorganisatievoorstellen waren aan het einde van het
verslagjaar nog in behandeling.
Namens de Landbouworganisatie T.N.O. was Ir van de Plassche adviserend
lid van het bestuur van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, terwijl Ir van
der Giessen lid was van de Commissie van Toezicht op de Landbouw PhysischTechnische Dienst der Landbouwhogeschool, lid van de Commissie voor Landbouwdocumentatie te Wageningen en lid van de Commissie voor inschakeling van
landbouwkundige ingenieurs bij het landbouwkundig onderzoek („Plan Tendeloo").

AFDELINGEN
1.AFDELING AKKER- EN WEIDEBOUW
De samenstelling van het bestuur dezer Afdeling wordt vermeld op blz. 55.
Het bestuur kwam driemaal bijeen, o.a. ter bespreking van de begrotingen en
werkplannen der onderzoekinstellingen, waarmee de Afdeling Akker- en Weidebouw bemoeienis heeft.
Voorts werd in de bestuursvergadering besproken een voorstel van de Commissievan Advies voor het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
te Groningen en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te
Wageningen, tot reorganisatie c.q. vereniging van deze instellingen. Dit voorstel
werd ingediend bij het bestuur van de Landbouworganisatie T.N.O.
In de loop van het jaar ontvingen de bestuursleden driemaal gestencilde „Korte
mededelingen" met inlichtingen over het onderzoek der verschillende instellingen.
Voor het in 1952 verrichte onderzoek wordt verwezen naar de door de instellingen zelf gepubliceerde jaarverslagen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal onderzoekers op de
verschillende instellingen voor het wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van
de akker- en weidebouw, betrekking hebbende op de jaren 1948 en 1952, alsmede
van de op de begroting voor 1952 beschikbare bedragen (afgerond op 1.000
gulden).

Instelling

1.Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O
2. Centraal Instituut voor Landbouwkundig
3. Stichting voor Bodemkartering
. . . .
4. Stichting voor Plantenveredeling .
5. Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van
6. Rijksproefstation voor Zaadcontrôle . . .
7. Instituut voor Landbouwtechniek en Ratio-

9. Stichting voor Aardappelbewaring .

1

Aantal
onderzoekers

Begroting
1952

1948

1952

24

37

ƒ 1.208.000

25
15

44
19
14

„ 1.284.000
„ 260.000
„ 217.000

7
6

10
7

„ 427.000
„ 330.0001

2
3

14
2
8

„ 381.000
„ 115.000
„ 276.000

Van dit bedragvoor het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle isslechts een gedeelte voor
wetenschappelijk onderzoek bestemd.

Verder kwam op de begroting voor 1952 van de Afdeling Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een bedrag van ƒ 549.000 voor t.b.v. wetenschappelijke proefnemingen van de Rijkslandbouwconsulenten, terwijl uit M.S.A.-gelden in 1952 voor landbouwkundig
onderzoek, voor zover dit behoort tot Akker- en Weidebouw, nog ƒ 508.600 is
besteed.
Enkele algemene gegevens over de hierboven genoemde instellingen, in hoofdzaak betreffende de outillage, mogen hieronder volgen.
1. Het Landhouwproe fstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
Vide hetgeen vermeld staat over de Commissie van Advies voor dit proefstation op blz. 23.
2. Het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
kreeg einde 1952 de beschikking over een met M.S.A.-gelden gebouwde plantenkas op het nieuwe terrein „Born-Zuid", speciaal voor sporenelementenonderzoek.
De plannen voor de bouw van een Instituut voor de Afdeling Akkerbouw op dat
terrein kwamen gereed.
De grote lysimeterinstallatie voor grasland werd in gebruik genomen.
De nieuwbouw voor de proefboerderij te Randwijk is begonnen.
Het Instituut heeft te kampen met een groot tekort aan werkruimte voor de
onderzoekers.
Voor het eerst is een kostenberekening uitgevoerd voor de verschillende onderzoekobjecten, welke zeer gewaardeerd wordt.
Het scheikundig gewasonderzoek voor de Rijkslandbouwconsulenten en particulieren werd overgedragen aan het Bedrijfslaboratorium te Oosterbeek.
3. De Stichting voor Bodemkartering te Bennekom ontving van de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening een opdracht voor de samenstelling
van een bodemkaart van Nederland, schaal 1 :25.000.
In het gebouw van de Stichting is te weinig werkruimte voor het personeel.
4. Bij de Stichting voor Plantenveredeling te Wageningen bestond in 1952 een
goede samenwerking met de particuliere kwekers. Er werd daarbij o.a. onderhandeld over de afdracht van door de Stichting voor Plantenveredeling gekweekte nieuwe rassen van lupinen en grassen en van maïshybriden. Begonnen werd
met de veredeling van olievlas en koolzaad.
Op de Prof. Broekema-hoeve in de Noordoostpolder heeft de Stichting de
beschikking over 1400 m 2 kasoppervlakte, waarin twee maal per jaar uit aardappelzaden totaal meer dan 100.000 aardappelklonen van zaad tot oogstbare
plant worden opgekweekt. Met behulp van o.a. uit Zuid-Amerika verkregen
materiaal van Solanum andigenum werden hoopvolle resultaten verkregen voor
een aardappelras met resistentie tegen de aardappelmoeheid.
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5. Voor het Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen te
Wageningen werd een Commissie van Bijstand ingesteld. Met de bouw van een
nieuw administratiegebouw nabij de boerderij „De Hoge Born" is men begonnen.
Voor de inrichting hiervan wordt door de Bedrijfschappen ƒ 50.000 bijgedragen.
6. Voor het Rijksproe fstation voor Zaadcontrôle te Wageningen is eveneens
een Commissie van Bijstand ingesteld. Een nieuwe vleugel aan het gebouw is in
aanbouw. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed gaf ƒ 150.000 als tegemoetkoming voor de inrichtingskosten.
Er werd een afdeling ingesteld voor het contact met de provinciale keuringsdiensten van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en
Aardappelpootgoed.
7. Voor de Stichting Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie te
Wageningen is aan de Lage Steeg een grote werktuigenhal met werkplaats gebouwd.
De afdeling Landbouwbedrijfsgebouwen is met haar werkzaamheden aangevangen.
8. Voor de Stichting voor de Nederlandse Vlasteelt en Vlasbewerking (Nederlands Vlasinstituut) te Wageningen is in 1952 met de bouw van een instituut op
het terrein „Born-Zuid" begonnen. Hieraan zal een proeffabriekje voor vlasbewerking (vezelontsluiting) worden verbonden.
De grond is beschikbaar gesteld door het Rijk, de nieuwbouw komt ten laste
van de Stichting Bijzonder Vlas- en Linnenonderzoek.
9. Ook voor de Stichting voor Aardappelbewaring is op hetzelfde terrein een
nieuw gebouw in aanbouw, waarvoor door de Bedrijfschappen gelden beschikbaar
zijn gesteld.
De aardappelbewaarplaatsen kunnen tevens worden gebruikt voor het bewaren
van stek- en voederbieten en uien, terwijl onderzoekingen om ze te bezigen voor
het drogen van granen en andere producten, in samenwerking met anderb instanties, in gang zijn.
De Rijkslandbouwconsulenten verrichten onderzoek op proefvelden, terwijl zij
voor hun proefnemingen bovendien de beschikking hebben over 13 proefboerderijen.
Met de financiële medewerking van de Stichting Practische Landbouwvoorlichting kon de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond te Maarheeze (N.Br.)
een nieuwe proefboerderij stichten, waar proeven zullen worden genomen voor
verschillende consulenten in Noord-Brabant en voor het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn.
In het afgelopen jaar werden 2040 veldproeven genomen. Hiervan had 46 %
een interprovinciaal karakter, d.w.z. dat de opzet wordt vastgesteld in samenwerking met de bovengenoemde centrale instituten. De resterende 54 °/o der veldproeven betreft het zogenaamde „eigen onderzoek" der consulenten.

Behalve met de bovengenoemde instellingen heeft het bestuur van de afdeling
Akker- en Weidebouw met het oog op haar coördinerende taak ook bemoeienis
met de volgende Commissies en Werkgroepen, voor zover hun werk op onderzoek betrekking heeft.
a. De Commissie voor Oliehoudende Zaden.
de Maïsteelt.
b. „
de Graszaadteelt.
Landbouwzaaizaden.
d. „
e
het Inkuilen van Voedergewassen.
Indrogende Veengronden.
Knipkleigronden.
h.
de Komgronden.
de Bodemvruchtbaarheid.
de Stalmestbewaring.
k.
de Beregening in Z.O.-Nederland.
De Werkgroep
de Verdroging en Verstuiving van MiddenLimburg.

en Noord-

2.AFDELING TUINBOUW
Voor de samenstelling van het bestuur van de Afdeling Tuinbouw moge verwezen worden naar blz. 55.
De werkzaamheden van de instituten en proefstations voor tuinbouwkundig
onderzoek worden grotendeels in afzonderlijke jaarverslagen vermeld. In het
hierna volgende werden daarom alleen enige belangrijke gegevens opgenomen,
terwijl voorts vermeld wordt, op welke wijze het afdelingsbestuur de coördinerende taak heeft vervuld.
A. H E T TUINBOUWKUNDIG ONDERZOEK

In 1952 werd in hoofdzaak gestreefd naar voltooiing van de personele en materiële toerusting der Wageningse instituten voor tuinbouwkundig onderzoek en der
proefstations voor de verschillende takken van tuinbouw. Dit komt o.a. tot
uiting in de verdeling der gelden, die door het Rijk ten behoeve van het tuinbouwkundig onderzoek sinds 1950 ter beschikking werden gesteld:
1950

1951

1952

Instituten . .
Proefstations .
Proeftuinen . .
Diversen
. .

ƒ1.448.000
„ 149.000
„ 197.500
„ 184.100

ƒ1.581.300
„ 175.150
„ 163.850
„ 190.400

ƒ1.904.600
„ 191.900
„ 148.100
„ 230.900

ƒ2.030.700
„ 208.500
„ 162.000
„ 200.150

Totaal

ƒ1.978.600

ƒ2.110.700

ƒ2.475.500

ƒ2.601.350
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. . .

1953

/. De instituten
De wetenschappelijke staf der verschillende instituten onderging weinig verandering, hetgeen blijkt uit het volgende overzicht:
Aantal wetensch. medewerkers in:
1948
Instituut voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen
Instituut voor Tuinbouwtechniek .
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek

1951

1952

1953

11

12

12

11
1

14
5

14
5

16
7

13

25

27

30

De materiële uitrusting maakte in verscheidene opzichten goede vorderingen.
De gebouwen van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten kwamen geheel klaar en werden op 12 Juni 1952 officieel geopend
door Minister. S. L. Mansholt.
Reeds is gebleken dat het nieuwe gebouw in een grote behoefte voorziet. Van
de vergaderzaal wordt een druk gebruik gemaakt voor allerlei cursussen. Zo werden er o.m. ontwikkelingsdagen voor directeuren van veilingen gehouden en
opleidingscursussen voor bedrijfsleiders van koelhuizen en pakstations.
Van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen kwam het
nieuwe gebouwencomplex grotendeels glas- en waterdicht. Het laat zich aanzien
dat het voorgebouw in de eerste helft van 1953 in gebruik zal kunnen worden
genomen, hetgeen reeds is geschied met het bedrijfsgebouw en de conciërgewoning. Het kassengebouw is vrijwel gereed en met de inrichting er van is begonnen.
Een nieuw warenhuis met isolatiehokken voor het uitvoeren van proefkruisingen
isreedsbij de werkzaamheden ingeschakeld.
Door aankoop van gronden in noordelijke richting werd het streven tot afronding van het terrein ten dele met succes bekroond.
De aanstelling van een nieuwe onderzoeker schiep de mogelijkheid om de grote
afdeling van de blad- en koolgewassen te ontlasten door deze in tweeën te
splitsen.
De Afdeling Resistentie-onderzoek is overgenomen door de gelijknamige afdeling van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
In het Bestuur werd na statutenwijziging een vertegenwoordiger opgenomen
van het kruidenbedrijf, waarmede officieel werd bekrachtigd, dat de problemen,
aan de kruidenteelt verbonden, voortaan door het Instituut voor de Veredeling
van Tuinbouwgewassen worden behartigd.
Van het Instituut voor Tuinbouwtechniek kwamen in 1952 wederom enkele
gebouwen gereed, t.w. een klimaats- en bedrijfsschuur, terwijl met de bouw van
het administratiegebouw werd begonnen.
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Een opstelling van bakken, welke zullen dienen ter vergelijking van verschillende verwarmingssystemen, werd in gebruik genomen.
Ten behoeve van beproeving van machines en werktuigen werd grond gekocht,
nl. aan de Lage Steeg een oppervlakte van ongeveer 5 ha en in de Nude een boomgaard eveneens met een oppervlakte van ca 5 ha.
In de tweede helft van 1952 werd begonnen met de inrichting van het Centrum voor Tuinbouwtechniek. Dit is een permanente expositie van alle technische
hulpmiddelen in de tuinbouw met een wisselende opstelling. De fabrikanten
huren standruimte en stellen de technische hulpmiddelen ter beschikking van het
Instituut voor Tuinbouwtechniek.
Vanwege het z.g. „Plan-Tendeloo" werd een onderzoeker bij bovengenoemd
instituut aangesteld voor onderzoek van beregeningsapparatuur. Dit onderzoek
geschiedt in samenwerking met een onderzoek naar de waterhuishouding van de
planten.
Goedkeuring werd verkregen van de M.S.A.-autoriteiten op een plan tot rationalisatie van de stookbedrijven in de tuinbouw, waarvoor uit de tegenwaardefondsen ƒ 460.000 werd vrijgegeven. Om doelmatige besteding van dit bedrag in
3 jaar tijd mogelijk te maken, zal een commissie van advies worden ingesteld om
de plannen hiertoe te beoordelen.
Bij het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek ontwikkelde de Afdeling Resistentie-onderzoek zich verder. De gelijknamige afdeling van het Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen werd overgenomen.
Er ontstond een intensief contact met de kwekers van nieuwe rassen, welke
voorzien werden van infectiemateriaal.
De outillage werd verbeterd door aanschaffing van een ultracentrifuge voor
het virusonderzoek. O p een perceel grond van ca 2 ha, dat in eigendom werd
verkregen, werd begonnen met de bouw van een tweede semipermanent gebouw,
dat in de loop van 1953 gereed zal komen. Hierin is een vergaderzaal, waaraan
dringende behoefte bestond, geprojecteerd. Verder zullen de Afdelingen Virologie, Nematologie en Resistentie-onderzoek in dit gebouw kunnen worden ondergebracht.
2.De proefstations
De besprekingen over het stichten van een proefstation voor de groenteteelt in
de volle grond vonden voortgang. Uit het contact met de Stichting Tuinbouwproefbedrijf „Geestmerambacht", de Vereniging „Proeftuin De Duinstreek van
Holland" en de Vereniging „Proeftuin Hollands-Utrechts Veendistrict" bleek,
dat deze lichamen weinig gevoelden voor opgaan in het te stichten proefstation.
Wel was men bereid tot federatieve samenwerking. Op deze basis worden de
plannen thans nader uitgewerkt.
In verband met het vertrek van Dr Jacobi uit Boskoop werd in diens plaats
Ir C. Dorsman tot directeur van het Proefstation voor de Boomteelt benoemd.
Men slaagde er in een geldlening af te sluiten, benodigd voor het plaatsen van een
12

nieuw gebouw, dat in hoofdzaak bestemd zal worden voor het verrichten van
onderzoek.
Het Proefstation voor de Bloementeelt te Aalsmeer verkreeg goedkeuring van
het Ministerie van Financiën voor het stichten van een nieuw gebouw, waarin
o.a. het onderzoek zal worden ondergebracht. Waarschijnlijk zal nog in 1953
met de bouw worden begonnen.
De reorganisatie van de proefstations te Naaldwijk en Wilhelminadorp is nog
niet tot stand gekomen. Plannen zijn in voorbereiding tot verbetering van de
outillage van het laboratorium van Zeelands Proeftuin.
3. De proeftuinen
Op Vleutens Proeftuin kwam een gebouw gereed ten dienste van het onderzoek, de voorlichting en het onderwijs, terwijl ook overigens de outillage belangrijke verbeteringen onderging.
Enkele jaren geleden werd de Stichting „Naar Beter Fruit" te Numansdorp in
het leven geroepen, die overging tot exploitatie van een proeftuin te Numansdorp. Hiermede verkreeg het belangrijke fruitcentrum de Zuidhollandse Eilanden
de beschikking over een proeftuin, die kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling
van dit gebied. Deze tuin wordt thans toegerust met de benodigde gebouwen,
waaronder een bescheiden ruimte voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
4. Speciale onderzoekingen
Het champignononderzoek werd afgesloten. Enkele kleinere problemen werden
ondergebracht bij het Instituut voor Tuinbouwtechniek.
Het onderzoek naar de waterhuishouding in de tuinbouw ontwikkelde zich
sterk. In samenwerking met verschillende tuinbouwconsulenten werden vele problemen nader tot een oplossing gebracht. Ten behoeve van het onderzoek naar de
hydroperiodiciteit van tuinbouwgewassen wordt een kas gebouwd op de terreinen
van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, welke voorjaar
1953 klaar zal komen.
Aan het onderzoek naar de landbouwwaterhuishouding in Nederland werd
medewerking verleend door de consulenten. Het onderzoek naar de verzilting
van de open wateren, dat onder leiding staat van de Afdeling Onderzoek van de
Directie van de Tuinbouw, vond goede voortgang. Tweemaal werd er bemonsterd en de verkregen gegevens werden op topografische kaarten ingekleurd.
B . D E WERKZAAMHEDEN VAN H E T COLLEGE VAN OVERLEG V O O R H E T T U I N B O U W -

KUNDIG ONDERZOEK

Doordat de voorzitter van de Commissies gedurende het tweede halfjaar van
1952 buitenslands vertoefde, vonden er geen vergaderingen plaats van de Commissies voor Fruit- en Boomteelt.
De Commissie Groenteteelt vergaderde op Vleutens Proeftuin en te Venlo. Zij
nam met voldoening kennis van de grote steun, die Vleutens Proeftuin ontvangt
13

van provincie, gemeente, veiling en telers, waardoor de outillage belangrijk verbeterd kan worden, hetgeen het onderzoek zeer ten goede komt.
De proeftuin te Venlo wordt eveneens in zeer sterke mate door het bedrijfsleven gesteund. In verband met de geuite wensen ten aanzien van het kurkwortelprobleem bij tomaat werd een nader onderzoek hieromtrent ter hand genomen.
De Commissie Bloementeelt kwam bijeen op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen, waar in hoofdzaak het cyclamenonderzoek en
het forceren van enkele houtige gewassen werden besproken en bekeken. Het verslag van de landelijke cyclamenproef werd behandeld en leidde tot de conclusie,
dat in de toekomst vooral gezocht zal moeten worden naar de physische factoren,
die van invloed zijn op de teelt.
C. COÖRDINATIE VAN HET ONDERZOEK

Het kaartsysteem van het tuinbouwkundig onderzoek werd bijgewerkt door
opname van de nieuwe projecten en het aanbrengen van wijzigingen.
De wijze van publicatie onderging geen verandering, zodat de instituten en de
meeste proefstations ieder een jaarverslag verzorgden, terwijl de verslagen van
het overige onderzoek beknopt worden weergegeven in het jaarverslag van het
tuinbouwkundig onderzoek, dat wordt opgesteld door de Directie Tuinbouw van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
3.AFDELING VEETEELT
De in 1951 door het overlijden van Dr Ir J. B. van der Meulen ontstane vacature werd in het afgelopen jaar vervuld door de benoeming van Ir J. J. van Wijk.
Ir H . Verschuyl werd benoemd tot adviserend lid. De samenstelling van het
bestuur is vermeld op blz. 56.
De werkzaamheden van het bestuur worden in hoofdzaak gevormd uit de
bemoeienissen met de Werkgroep voor Veeteeltkundige Onderzoekingen te
Utrecht, waarvan het tevens bestuur is. Ten aanzien van dit laatste werd in het
afgelopen jaar besloten tot een naamsverandering, zodat deze instelling voortaan
genoemd wordt Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
In verband met een verzoek van de secretaris van de Gelderse Maatschappij
van Landbouw betreffende de wenselijkheid van een onderzoek naar de invloed
van de stalinrichting op de productie van het vee, werd aan de Landbouworganisatie T.N.O. geadviseerd voor deze aangelegenheid een studiecommissie in het
leven te roepen. De werkzaamheden hiervan worden vermeld op blz. 53, de
samenstelling op blz. 60.
Naar aanleiding van een voorstel van biologische zijde tot het verrichten van
een onderzoek naar het gedrag van landbouwhuisdieren werd een contactcommissie ingesteld, bestaande uit enkele deskundigen op veeteeltgebied. Voor de
werkzaamheden op dit terrein moge verwezen worden naar blz. 53, de samenstelling van de contactcommissie is vermeld op blz. 60.
De snelle uitbreiding, welke de kunstmatige inseminatie in ons land ondergaat,
maakt het van belang het onderzoek op dit gebied krachtig te bevorderen. In
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verband hiermede achtte het afdelingsbestuur het wenselijk de onderzoekingen
inzake de kunstmatige inseminatie te concentreren, zodat werd besloten over te
gaan tot de oprichting van een centrum voor K.I.-onderzoek te Utrecht. Hiertoe
kan beschikt worden over een terrein in de gemeente Maartensdijk, dat in het
voorjaar van 1953 door de huidige bewoner, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, verlaten wordt. In datzelfde jaar zal worden overgegaan tot de verbouwing van de reeds op dit terrein aanwezige paardenstallen en tot de inrichting van een laboratorium. Gehoopt wordt, dat deze werkzaamheden in het najaar van 1953 hun beslag hebben gevonden.
Tevens werd besloten tot de inrichting van een proefbedrijf, speciaal ten behoeve van het onderzoek met eeneiige rundertweelingen.
Behalve de behandeling van het jaarverslag, het werkprogramma en de begroting van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. en het overleg
over bovengenoemde onderwerpen, nam het afdelingsbestuur kennis van de
werkprogramma's van het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn en het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen. Er wordt naar gestreefd ook de werkprogramma's van de overige instellingen, die zich met veeteeltkundig onderzoek
bezig houden, door het bestuur van de Afdeling te behandelen.
4.AFDELING DIERGENEESKUNDE
Op 16 October 1952 werd de Afdeling Diergeneeskunde van de Landbouworganisatie T.N.O. geïnstalleerd ten einde ook het onderzoek op dit gebied door
samenwerking tussen de Overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven te kunnen
coördineren en stimuleren. Dit laatste wordt o.m. mogelijk gemaakt, doordat de
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ingestemd heeft met 'een
voorstel van de Stichting voor de Landbouw om de opbrengst van bepaalde heffingen op de melk te bestemmen voor diergeneeskundig onderzoek.
Voor de samenstelling van het bestuur zie blz. 56.
Het bestuur begon zijn werkzaamheden met de voorbereiding van onderzoekingen op het gebied van enkele belangrijke onderwerpen, te weten: het
steriliteitsprobleem bij runderen, het onderzoek naar de a-specifieke reactie op
de inspuiting met tuberculine bij het rund en het probleem van de paratuberculose en de bestrijding daarvan.
5.AFDELING ZUIVEL
In de loop van dit jaar bleek ook voor de zuivelsector de behoefte te bestaan
aan een college, waar alle onderzoek op het gebied van de zuivel wordt gecoördineerd. Dank zij de medewerking, die van de belanghebbende organisaties werd
ondervonden, kon op 17 November 1952 het bestuur van de Afdeling Zuivel van
de Landbouworganisatie T.N.O. worden geïnstalleerd. In het bestuur zijn vertegenwoordigers opgenomen van de Kon. Nederlandse Zuivelbond (F.N.Z.), de
Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (V.V.Z.M.), de Bond van Kaasproducenten en de Stichting voor de Landbouw; voorts maken de beide hoogleraren in de zuivelwetenschap aan de Landbouwhogeschool te Wageningen deel
15

uit van het bestuur, terwijl het voorzitterschap berust bij de directeur van het
Zuivelwezen van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Voor de samenstelling van het bestuur zie blz. 56.
De Afdeling maakte een begin met het zich op de hoogte stellen van de onderzoekingen, welke momenteel ten behoeve van de zuivel worden verricht en besprak reeds enige wenselijk geachte nieuwe voorstellen.
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INSTELLINGEN
1.INSTITUUT VOOR TOEGEPAST-BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE
NATUUR
Centraal Comité en Comité's
De door het bedanken van Ir J. H. Hudig ontstane vacature in het Centraal
Comité werd vervuld door de benoeming van Ir H. J. A. Hendrikx, opvolger
van Ir Hudig als president-directeur van de Nederlandse Heidemaatschappij.
In plaats van de heer H. H. Blaauw, die na zijn pensionnering aftrad als lid
van het Comité voor Jachtonderzoek, werd de heer J. W. Schuytemaker benoemd.
Voor de samenstelling der verschillende Comité's en Commissies wordt verwezen naar blz. 56 en 57.
Personeel
In het kader van de Commissie voor de inschakeling van landbouwkundige
ingenieurs bij het landbouwkundig onderzoek („Plan Tendeloo") werd de heer
Ir J. Luitjes bij het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur
te werk gesteld.
De personeelssterkte, inclusief de onderzoeker van het „Plan-Tendeloo", bedroeg op 31 December 1952 21 personen, nl. 9 academici (waaronder één gastmedewerker), 4 assistenten, 3 laboranten en technische hulpkrachten, 1 technisch
medewerker, 1bibliothecaresse, 1boekhoudster en 2 typistes.
Bibliotheek
Het ligt in de bedoeling alle in de bibliotheek aanwezige literatuur toegankelijk
te maken door middel van een alfabetische en een systematische catalogus volgens
de U.D.C., terwijl ook de voor het Instituut belangrijke tijdschriftartikelen in
deze catalogi zullen worden opgenomen. Het na 1 Januari 1952 ontvangen
materiaal werd reeds op deze wijze verwerkt; de classering van de vóór 1952
ontvangen literatuur, waarvan alleen de boeken en separaten alfabetisch gerangschikt waren, vindt goede voortgang.
Het archief werd opnieuw geordend, waartoe een trefwoordencatalogus werd
ingericht.
De ordening en catalogisering van het foto-archief kwam gereed.
Aan de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek werden in het afgelopen
jaar ongeveer 600 literatuuropgaven verstrekt.
Contact met anderen
Ook dit jaar werd een goed contact met instellingen in binnen- en buitenland
onderhouden. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan de instellingen,
welke zijn vertegenwoordigd in Comité's en Commissies, met de Zoölogische Laboratoria der Nederlandse universiteiten en het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen.
Voorts was er, wat betreft het strooiselonderzoek, contact met het Bedrijfs17

laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek, het Bosbouwproefstation T.N.O., de Directie van
de Wieringermeer en enige andere instellingen.
Het houtwallenonderzoek geschiedde in samenwerking met het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) en de directie van de Tuinbouw,
terwijl tevens sedert kort het Natuurkundig Laboratorium van de Landbouwhogeschool te Wageningen er bij betrokken werd. Met de directeur van dit Laboratorium, Prof. Dr W. R. van Wijk, en zijn medewerkers werd een bespreking
gehouden over de apparatuur, bestemd voor landbouwmeteorologische waarnemingen.
Het project „Grubbenvorst" werd in samenwerking met de Directie van de
Akker- en Weidebouw, het Staatsbosbeheer, het K.N.M.I. en het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. uitgevoerd.
Het bestuderen van ziekten en plagen in bossen geschiedde in overleg met het
Bosbouwproefstation T.N.O., waarbij tevens de medewerking van de Plantenziektenkundige Dienst werd ondervonden.
Het Instituut ontving de volgende buitenlandse bezoekers: Mr. Samuel van de
Agricultural Research Council, de heer A. Eichhorn, inspecteur bij het Bosbeheer
in Luxemburg, Prof. Dr R. Bouillenne, Luik, en mevrouw J. Nicot, Parijs.
Het iepenziektewerk werd bekeken door mademoiselle Dahmen, Luik, Mr
Murray van het Forest Research Station, Farnham, Surrey, Prof. Dr R. Bouillenne, Luik, en mevrouw J. Nicot, Parijs.
De directeur maakte een studiereis langs een aantal instituten in Duitsland;
tevens bezocht hij de Columbia-Universiteit in New York.
Dr J. van der Drift maakte voor het strooiselonderzoek een reis naar de Ardennen. Drs H. Klomp hield een voordracht tijdens de Pflanzenschutztagung
in Münster; de heer J. A. Eygenraam woonde in Antwerpen een vergadering van
de Vereniging voor Zoogdierstudie bij.
Dienstbaarstelling aan het onderwijs
Veertig studenten uit Leiden, Utrecht, Amsterdam, Groningen en Wageningen
namen deel aan de zomercursus. Prof. Dr D. J. Kuenen uit Leiden was in dezelfde periode met een assistent op de Kemperberg aanwezig.
De bedoeling van deze cursus is aan studenten in de biologie en in de landbouwkunde een inzicht te geven in de problemen op het gebied der bosbouwdierkunde. In de eerste week van de cursus worden hiertoe excursies gemaakt naar
bossen in de omgeving van Arnhem onder leiding van de houtvester van het
Staatsbosbeheer, de directeur der Landelijke Eigendommen der gemeente Arnhem
en de oud-directeur van De Hoge Veluwe en naar entomologisch en jachtkundig
belangrijke terreinen onder leiding van de directeur, de entomoloog en de jachtbioloog van het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur.
Bovendien wordt een aantal terreinen plantensociologisch opgenomen, terwijl in
dezelfde periode door de Bataafse Petroleum Maatschappij en de Plantenziektenkundige Dienst een demonstratie wordt gegeven met apparatuur voor het bestrij18

den van insectenplagen door middel van insecticiden. In de tweede week worden
de deelnemers ingeschakeld bij de onderhanden zijnde onderzoekingen van het
Instituut.
Ir H. J. van der Slooten, Wageningen, assisteerde de heer Elton bij het stobbenonderzoek. Onder leiding van Dr J. van der Drift bestudeerden de dames V.
Manger Cats en C. Venverloo (beiden uit Leiden) de bodemfauna. De heer van
Vendeloo (Leiden) onderzocht wespen, de heer K. Willemse (Utrecht) werkte
met de compostworm, en de heer J. van der Veer hielp Drs H. Klomp bij het
populatie-onderzoek.
Het onderzoek
Voor bijzonderheden omtrent het in 1952 verrichte onderzoek wordt verwezen
naar het afzonderlijk verschenen jaarverslag van het Instituut.
2.BOSBOUWPROEFSTATION T.N.O.
Bestuur en Raad van Bijstand
De zeer gewaardeerde medewerking van Ir J. W. Hudig werd beëindigd. In
zijn plaats werd de nieuwe president-directeur der Nederlandse Heidemaatschappij, Ir H . J. A. Hendrikx, tot lid van het Bestuur benoemd.
Voor de Raad van Bijstand zal nog een vertegenwoordiger van de NederlandseHeidemaatschappij worden aangewezen.
Voor de samenstelling van het bestuur en de Raad van Bijstand wordt verwezen naar blz. 57.
Personeel
Eind 1952 bestond het personeel uit 16 personen, waaronder 3 academici, 1
technisch ambtenaar, 4 assistenten, 2 analysten, 2 administratieve krachten, 1 instrumentmaker-glasblazer, 1 amanuensis-concierge en 2 bosarbeiders.
Gastmedewerkers
Ir J. Smeets zette het onderzoek betreffende de invloed van de Amerikaanse
eik op de grond voort.
De heer G. Haandrikman, cand. landbouwkundig ingenieur, werkt sedert enige
maanden aan het structuuronderzoek ten behoeve van de Cultuurtechnische
Dienst.
Dr H . Sabeti, Chef van het bosbouwkundig onderzoek aan het Ministerie van
Landbouw te Teheran, Iran, was van 6—20 Augustus gestationneerd aan het Bosbouwproefstation T.N.O., daartoe in staat gesteld door een F.A.O.-fellowship.
Zijn studieverblijf werd geregeld op verzoek van het Bureau voor Internationale
Technische Hulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage.
Contact met anderen
De onmisbare medewerking van het Staatsbosbeheer, de Nederlandse Heidemaatschappij, het Kroondomein en vele particuliere boseigenaren moge met grote
waardering worden vermeld.
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Het Staatsbosbeheer en het Landgoed „Middachten" stelden terreinen beschikbaar voor vergelijkende proefbeplantingen met populierenzaailingen.
De medewerking betreft verder in het bijzonder het onderzoek naar de optimale vruchtbaarheid en de degradatie van de bodem, alsmede naar de methoden
tot verbetering, waaraan W. F. C. H . Graaf Bentinck van Middachten, rentmeester Ir J. F. van Oosten Slingeland, en de Familie Philips, rentmeester P. van
Ernst, te Eindhoven, een belangrijk aandeel hebben.
Een aantal proefvelden betreffende de grondbewerking werd uitgezet op terreinen in beheer van de Nederlandse Heidemaatschappij. Bemestingsproefvelden
vonden hun plaats op terreinen van het Kroondomein en de Nederlandse Heidemaatschappij. Een gecombineerd bewerkings- en bemestingsproefveld werd aangelegd op het landgoed „Middachten". Het aantal proefvelden breidde zich
gestaag uit.
Eigenaren en beheerders, die aan het groei- en opbrengstenonderzoek medewerken door het beschikbaarstellen van proefobjecten, ontvingen voor zover het
douglas en lariks betreft de intussen gereedgekomen uitkomsten van de oudere
en jongste metingen in tabellarische overzichten.
In opdracht van de Nederlandse Heidemaatschappij werden zaailingen van
populieren uit gewenste ouders gekweekt en afgeleverd.
Op verzoek van de Nationale Populieren Commissie werd het groeiplaatsonderzoek van populierenproefvelden voortgezet.
Voor het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen
werd een pF-onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het grondonderzoek in verband met beregeningsproeven.
Met de Cultuurtechnische Dienst werd overleg gepleegd over het hydrologisch
onderzoek van gronden in de polder Z.O.-Veluwe. Dit heeft geleid tot hulp door
het proefstation bij de pF-bepaling, waarvoor aan een tijdelijke medewerker van
de Cultuurtechnische Dienst gastvrijheid wordt verleend.
Met de Stichting voor Bodemkartering en de Landbouwhogeschool werd geregeld contact onderhouden.
In het kader van de Studiekring van de Nederlandse Bosbouw Vereniging is
intensief met de practijk van gedachten gewisseld over de grondbewerking in de
bosbouw. Deze vorm van samenwerking tussen practijk en onderzoek heeft geleid tot concrete plannen voor het onderzoek.
Aan de bundeling van krachten ten behoeve van selectie en veredeling van
boomsoorten wordt intensieve medewerking verleend in de in 1952 opgerichte
Stichting „Verbetering Houtopstanden", waarin de Werkgroep Selectie en Veredeling Groveden werd opgelost.
Nauwe relaties worden onderhouden met het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur, het Houtinstituut T.N.O., het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. en het Bedrijfslaboratorium voor
Grond- en Gewasonderzoek. Met het laatste werd overleg gepleegd ten einde te
komen tot een georganiseerd grondonderzoek ten behoeve van de practische bosbouw. Het is te verwachten, dat dit plan in het voorjaar van 1953 in werking
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zal komen. Ten behoeve van het grondonderzoek werd een nuttig contact onderhouden met de Afdeling Bodemonderzoek van de Noordoostpolder te Kampen.
Met verschillende instituten en laboratoria der Landbouwhogeschool werd
geregeld contact onderhouden. In de eerste plaats betrof dit het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek, in bijzondere mate de Afdeling Houtteelt. In overleg met de hoogleraren, Prof. Dr R. Prakken en Prof. Dr A. J. P. Oort, werkten
enige studenten in de bosbouw aan speciale onderwerpen.
Met de Niedersächsische Forstl. Versuchsanstalt (Prof. Dr R. Schober) te
Hann.-Münden werden gegevens voor het groeionderzoek uitgewisseld. Wat de
wiskundige verwerking van gegevens betreft, werd medewerking ondervonden
en overleg gepleegd met deAfdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.,
Prof. Dr N . H . Kuiper teWageningen en Ir A. Stoffels, houtvester bijhet Staatsbosbeheer.
Contact met het buitenland
De directeur nam deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur der International Union of Forest Research Organizations, die van 21—28 September te
Kopenhagen en Hersholm werd gehouden. Hij vertegenwoordigde de I.U.F.R.O.
bij de viering van het 50-jarig jubileum van het Zweedse Bosbouwproefstation
te Stockholm. In aansluiting aan het bezoek aan Denemarken bezichtigde hij
onder leiding van Prof. Dr R. Schober (Hann.-Münden) proefperken in Sleeswijk Holstein enbracht eenbezoek aan de Abteilung für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung te Schmalenbeck van de Bundesanstalt für Forst- und Holzwirtschaft (Hamburg).
Prof. Dr R. Schober, directeur van deNiedersächsische Forstl. Versuchsanstalt,
bezocht het Bosbouwproefstation T.N.O. van 21—28 April. Ir J. van Soest
bracht een bezoek aan de houtvesterij Treis (Moezel) in gezelschap van Prof.
Schober.
Ir C. P. van Goor nam deel aan een ecologische excursie door West-Duitsland
onder leiding van Prof. Dr Tüxen, Stolzenau, van 22—27 Juni. In September
bracht hij een bezoek aan het Centrum voor Bosbiologie te Bokrijk, België. Ir A.
Bodeux, ecoloog aan dit Centrum voor Bosbiologie in de Limburgse Kempen,
bezocht onze climax-standaardobjecten.
Een Duitse commissie voor vraagstukken betreffende grondbewerking en herbebossing onder leiding van Oberforstmeister Lübisch bracht een bezoek aan het
Bosbouwproefstation T.N.O., waarbij Ir van Goor een uiteenzetting gaf van de
dynamiek der grondbewerking.
Forstmeister W. Hassenkamp, Syke, bezocht een aantal grondverbeteringsproefvelden van het proefstation en het Liesbos in verband met de selectie van
eiken.
De heer J. Gremmen nam op uitnodiging van de Oostenrijkse Mycologische
Vereniging deel aan vergaderingen en excursies te Fritzens-Wattens, Tirol. Hij
hield een voordracht over „de systematiek der Discomyceten in verband met de
reincultuur".
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Het Bosbouwproefstation T.N.O. ontving verder nog de volgende buitenlandse onderzoekers:
Prof. Dr A. Biraghi
Mr Q. Bodeux

Instituto di Patologia Forestale eAgraria, Florence, Italië;
directeur Centrum voor Bosbiologie in de Limburgse Kempen, Bokrijk, België;
Prof. T. W. Dwight University of Toronto, Canada;
Mr D. Al-Haidari
directeur van de Landbouw, Bagdad, Irak;
Mr M. Ilvessalo
Forest Research Institute, Helsinki, Finland;
Dr O. Langlet
Statens Skogsforsknings Institut, Experimentalfältet,
Zweden;
Dr C. Mühle Larsen directeur Veredelingsinstituut Populieren, Grammont,
België;
Mr J. S. Murray
Forest Research Station, Alice Holt Lodge, Engeland;
Dr E. J. Schreiner
Forest-geneticist, Northeastern Forest Exp. Sta., Upper
Darby, U.S.A.
Het onderzoek
De in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden worden in het afzonderlijk
verschenen jaarverslag van het Bosbouwproefstation vermeld.
3.INSTITUUT VOOR VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK T.N.O.
Bestuur
In de vacature, ontstaan in 1951 door het overlijden van Dr Ir J. B. van der
Meulen, werd in verslagjaar voorzien door de benoeming van Ir J. J. van Wijk.
Ir H. Verschuyl werd benoemd tot adviserend lid.
Voor de samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar blz. 57 en 58.
Doelstelling
De doelstelling van het instituut is het verrichten van onderzoek op het gebied
der dierlijke productie. In verband met de werkzaamheden werd de naam
„Werkgroep voor Veeteeltkundige Onderzoekingen T.N.O." in verslagjaar veranderd in „Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.".
Huisvesting
De administratie van het instituut isgevestigd op Hoogt 10, Utrecht, tel. 19957.
Het laboratorium is ondergebracht in het Zoölogisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, Hoogt 12, tel. 11104.
In verslagjaar werd besloten, dat in 1953 het complex „Oostbroekselaan" van
het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid overgenomen zal worden voor de
vestiging van een centrum voor onderzoek op het gebied der kunstmatige inseminatie en voorts, dat een proefbedrijf, speciaal ten behoeve van onderzoek met
behulp van eeneiige tweelingen, ingericht zal worden.
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Personeel
Op 31 December 1952 bedroeg de personeelssterkte 25 personen, waaronder 7
academici, 6 candidaten voor halve werktijd, 2 administratieve krachten, 6 analysten en laboranten, 1 instrumentmaker en 1 leerling-instrumentmaker en 2
laboratoriumbedienden. Tevens werd aan het onderzoek medewerking verleend
door enkele wetenschappelijke en technische hulpkrachten.
Het onderzoek
Voor bijzonderheden omtrent de in 1952 verrichte onderzoekingen wordt verwezen naar het afzonderlijk verschenen jaarverslag van het Instituut.
4.COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET LANDBOUWPROEFSTATION EN
:
BODEMKUNDIG INSTITUUT T.N.O.
"
~~
~
De Commissie van Advies voor het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O. te Groningen, waarvan de werkzaamheden zich ook uitstrekken tot het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te "Wageningen,
besteedde in 1952 veel aandacht aan de voorstellen tot reorganisatie van beide
genoemde instellingen. Een advies werd hierover uitgebracht aan het bestuur van
de Afdeling Akker- en Weidebouw van de Landbouworganisatie T.N.O.
Voorts kwam de commissie in het afgelopen jaar tot de volgende conclusies en
suggesties:
1.De commissie hechtte haar goedkeuring aan het voorstel inzake de overname
van de proefboerderij S 38 in de Noordoostpolder door de Landbouworganisatie T.N.O. ten behoeve van het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O.
2. Het is gewenst, dat bij de samenstelling van nieuwe projecten van onderzoek
naar een verruiming der doelstelling wordt gestreefd, zodat het aantal projecten geleidelijk geringer wordt.
3. Een intensievere samenwerking wordt wenselijk geacht bij het productieniveauonderzoek.
4. Aan het bestuur van de Afdeling Akker- en Weidebouw T.N.O. is geadviseerd
contact te zoeken met de medische instanties, werkzaam op het gebied van
de veiligheid en de gezondheid, met het verzoek om voorschriften voor het
omgaan met vergiften, die zowel bij het onderzoek als bij de landbouwpractijk
worden gebruikt.
Op de proefboerderij in de Noordoostpolder, de Dr H . J. Lovinkhoeve,
groot 38 ha, gelegen bij Marknesse, zijn door de Directie van de Noordoostpolder reeds gedurende een tiental jaren waardevolle proeven genomen, o.a. op het
gebied van de organische bemesting, de vruchtwisseling en de grondbewerking.
In de gebouwen van het Landbouwproefstation bestaat een ernstig tekort aan
ruimte voor de onderzoekers.
De werkzaamheden van het Landbouwproefstation worden in een afzonderlijk jaarverslag gepubliceerd.
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5.COMMISSIE VAN BEHEER VOOR HET BEDRIJFSLABORATORIUM VOOR
GROND- EN GEWASONDERZOEK
De Commissie van Beheer voor het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek onderging een wijziging door het heengaan van Dr Ir C. K. van
Daalen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In zijn plaats
werd door het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Ir J. M.
A. Penders als vertegenwoordiger aangewezen.
Op 25 Februari 1952 werd de nieuwe vleugel aan het hoofdlaboratorium te
Oosterbeek, bestemd voor het gewasonderzoek, officieel door de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening geopend.
In 1951 kwam de oprichting tot stand van de Stichting tot Exploitatie van het
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, welke Stichting, na opheffing van de Vereniging tot Exploitatie van het Bedrijfslaboratorium voor Grondonderzoek, eigenaresse werd van het laboratorium. Daar het beheer aan de Landbouworganisatie T.N.O. bleef toevertrouwd, leek het gewenst de verhouding
tussen de Stichting en T.N.O. opnieuw te bezien. Na overleg kwam een afbakening van bevoegdheden tot stand tussen beide instanties, welke in een overeenkomst werd vastgelegd.
De commissie wisselde van gedachten met daarvoor in aanmerking komende
instellingen over de wijze, waarop in de komende jaren voorzien kan worden in
de groeiende behoefte bij de practijk aan gegevens over gehalten aan sporenelementen in grond en gewas.
Ter bevordering van een doelmatig grond- en gewasonderzoek besteedde de
commissie in de loop van het jaar meer aandacht aan de kwestie van propaganda
en voorlichting.
De directeur maakte een studiereis naar Amerika in het kader van de Technical-Assistance-reizen.
De werkzaamheden van het Bedrijfslaboratorium worden in een afzonderlijk
jaarverslag gepubliceerd.
6.LABORATORIUM VOOR BIOCIDENONDERZOEK T.N.O.
ALGEMEEN

Commissie
Voor de samenstelling van de Commissie voor Biocidenonderzoek T.N.O,
wordt verwezen naar blz. 58.
Personeel
De personeelssterkte van het laboratorium bedroeg op 31 December 1952 8
personen, namelijk 3 academici, 2 analysten, 1 laborante, 1 instrumentmaker en
1 laboratoriumbediende.
Contact met anderen
In het afgelopen jaar werd wederom met vele instellingen voeling gehouden
omtrent problemen, die verband houden met het onderzoekingsgebied van het
24

laboratorium. Zo werd een zeer belangwekkend symposium over systemische
insecticiden, belegd door de N.V. Philips-Roxane in het laboratorium „Boekesteijn", bijgewoond. Tevens werd deelgenomen aan een bijeenkomst op het laboratorium van de Koninklijke Shell te' Amsterdam, waarbij enkele vraagstukken
betreffende de moderne insecticiden uitvoerig werden besproken. Tezamen met
een aantal deskundigen werden problemen over insectenbestrijding bij de Koninklijke Marine besproken, één en ander op initiatief van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O.
Eén der medewerkers hield een voordracht op het Ille Internationale Congres
voor Phytopharmacie te Parijs.
Op verzoek van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werd onderzoek
verricht over eenbiologische bepalingsmethode voor chlordane. Deze werkzaamheden zijn nogniet beëindigd.
In het afgelopen jaar werden vele bezoekers ontvangen. Mr F. M. Snijder,
Entomologische Afdeling van het Medisch Laboratorium van het Army Chem.
Cent., Maryland, V.S.,kwam zich op de hoogte stellen van het resistentie-onderzoek.
Prof. Dr Bullock uit Los Angeles, die als zenuwphysioloog bekend is om zijn
vergelijkend onderzoek van desynaps, had veel belangstelling voor de werkzaamheden over hetspier- enzenuwstelsel vande kakkerlak.
Ook namen Mr W. E. Mc Cauly, manager Prod. Devel. Julius Hyman Co.,
Div. Shell, Denver, Color., V.S., Mr Clark, hoofd van het Staatslaboratorium
voor Onderzoek over Bestrijdingsmiddelen te "Wellington, Nieuw Zeeland en Mr
R. Hansberry, directeur van het Agric. Lab. van de Shell Co., Modesto, Calif.,
V.S., kennis van de werkzaamheden. Mr Mc Cauly was van mening dat er over
het algemeen nog te weinig onderzoek verricht wordt op het gebied, dat door het
Laboratorium voor Biocidenonderzoek T.N.O. bestreken wordt.
Van deheer J. Keiding, Statens Skadedyrlaboratorium, Springforbi, Denemarken werd op het desbetreffende verzoek een resistente stam van Musea ontvangen. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt door tevens een uitwisseling
en coördinatie van de werkprogramma's, voor zover zebetrekking hebben ophet
resistentie-onderzoek, voor te stellen. Dit voorstel werd zeer welwillend opgenomen, zodat deuitwisseling vlot tot stand kwam.
D E WERKZAAMHEDEN

Sommige punten vanhet werkprogramma werden ditjaar niet metvolle kracht
aangepakt. Dit was het gevolg van enkele personeelsmutaties, die bij een zo betrekkelijk klein instituut steeds eengrote invloed hebben op de gang van zaken.
Interactie van insecticiden
Het isgebleken, dat een zuiver TAPP-preparaat (tetra-aethyl-pyrophosphaat)
ook zonder opzettelijke toevoeging van water in de loop van een lange periode
ontleed wordt. Aangezien de ontledingsproducten nogbijzonder giftig zijn, ishet
hoogst onwaarschijnlijk dat alléén alcohol en phosphorzuur gevormd worden. De
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giftigheid van de ontledingsproducten heeft gemaakt, dat de instabiliteit te laat
werd opgemerkt, zodat het onderzoek over een eventuele interactie van D D T en
TAPP voorlopig gestaakt werd tot beschikt kan worden over een voldoend zuiver TAPP-preparaat.
Physiologie van het spier- en zenuwstelsel van de kakkerlak
In het afgelopen jaar kon het onderzoek van het anatomische substraat vrijwel
geheel worden afgesloten. De resultaten van het microscopisch-anatomische onderzoek der spieren, zenuwen en zintuigen zijn bijzonder waardevol voor het nu
aan de beurt zijnde physiologische werk met dit object. Afgezien van enkele
onvolledige literatuurgegevens op dit gebied, is het verkregen beeld van de anatomische en histologische structuur der genoemde systemen geheel nieuw. Een
deel van de resultaten dezer onderzoekingen is reeds als publicatie verschenen, de
rest zal binnenkort in twee artikelen gepubliceerd worden.
Resistentie tegen 7 -HCCH
Door middel van een geschikte techniek is getracht een y -HCCH-resistente
stam van Drosophila te selecteren uit een gevoelige stam (Wild) en een uit een
gevoelige laboratoriumstam („Berlin Inzucht"). Het resultaat was, dat vooral bij
de wilde stam een zeer duidelijke resistentie optrad, die echter niet zeer groot en
ook niet specifiek was. Met deze stam werd genetisch onderzoek verricht om te
trachten iets te weten te komen over het mechanisme van het ontstaan van resistentie. Bij dit betrekkelijk ingewikkelde onderzoek bleek uit de reciproke kruisingen resistent X gevoelig, dat de resistentiefactoren in hoofdzaak dominant
zijn. Bovendien werd gevonden, dat er geen plasmatische erfelijkheid van resistentie optreedt.
In de tweede plaats werd een zeer uitgebreid onderzoek verricht over de localisatie der resistentiefactoren. Daarbij werd gebruik gemaakt van kruisingen met
een speciale mutant met „gemerkte" chromosomen. Hoewel de statistische bewerking van de resultaten grote moeilijkheden opleverde, kan toch gezegd worden,
dat sterke argumenten vóór een polygeen karakter van de resistentie verkregen
werden. Bij deze werkzaamheden werd assistentie verleend door een student, die
dit onderzoek door bemiddeling van Prof. Dr D. J. Kuenen als doctoraal onderwerp bewerkte. Er zijn veel argumenten voor een herhaling van een deel van deze
proeven, opdat ook de statistische verwerking als sluitstuk van het onderzoek
geheel kan worden voltooid.
Over het genoemde werk zijn enkele publicaties in manuscript gereed gekomen, terwijl een derde bij de Bull. Entom. Res. in portefeuille is.
Intussen is een begin gemaakt met het resistentie-onderzoek bij de huisvlieg.
Uit Denemarken werd één resistente stam ontvangen, terwijl een tweede nog zal
komen. Er werden slechts oriënterende proeven met de vliegen gedaan, zowel
betreffende de kweekmethode als de gevoeligheidsbepalingen. Het is de bedoeling met deze dieren vooral physiologisch onderzoek te gaan doen.
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Werking van y -HCCH
Het uitwerken van bepalingsmethodes voor y - H C C H is nog steeds een struikelblok. Aanvankelijk leek het probleem binnen een niet al te lange tijd oplosbaar, doch door verschillende oorzaken bleek deze mening te optimistisch te zijn.
Afgezien van het feit, dat de onderzoeker, die zich met de bepalingen van H C C H
in biologische media bezig hield, is vertrokken, blijkt ook het vraagstuk op zichzelf zeer moeilijk te zijn. Er zijn echter geen redenen aanwezig om de pogingen
te staken. Met de onderzoekers, die zich elders (Nederland, Engeland en Amerika) met dit vraagstuk bezighouden, bestaat een regelmatig contact. Bovendien
is het belang van een bepalingsmethode zó groot, dat het zeker verantwoord is
de werkzaamheden voort te zetten.
Het leek intussen gewenst te trachten ook een biologische bepalingsmethode
uit te werken. Als proefobject wordt daarbij Drosophila gebruikt. De resultaten
zijn tot nu toe bemoedigend. In aansluiting aan dit werk werd ook een biologische bepaling voor Chlordane uitgewerkt, die op verzoek van en in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid nader op zijn mérites bestudeerd wordt. Het ziet er naar uit, dat hoeveelheden vanaf ca 34 p.p.m. zullen
kunnen worden aangetoond.
Uitvoerig werd onderzocht of er een directe werking van y - H C C H bestaat
op het zenuwstelsel bij Rana. Hoewel dit onderzoek nog niet geheel is afgesloten,
kan toch wel reeds het vermoeden worden geuit, dat van een dergelijke werking
geen sprake is. In elk geval kon worden aangetoond, dat dit vergif geheel anders
werkt dan b.v. D D T .
Hoogst merkwaardige verschijnselen werden bij de muis gevonden omtrent de
werking van combinaties van isomeren van H C C H . Het komt er op neer, dat
een zeer toxische dosis y -isomeer (b.v. LD90) geheel of gedeeltelijk onwerkzaam
wordt door toevoeging van een geschikt gekozen dosis van dea-of de ^-isomeer.
Waarschijnlijk zal dit verschijnsel aanknopingspunten geven voor een diepergaande analyse van het werkingsmechanisme. De resultaten van het betreffende
onderzoek zullen binnenkort gepubliceerd worden. Een voorlopige publicatie
heeft plaats gehad in de vorm van een voordracht door Dr K. van Asperen voor
het Ille Internationale Congres voor Phytopharmacie te Parijs. Dezelfde effecten
konden ook verkregen worden bij de kakkerlak, hoewel ze bij dit dier minder
frappant waren dan bij de muis.
Ten einde over een methode te beschikken, waarmede de invloed van insecticiden op de celstofwisseling in het algemeen kan worden onderzocht, werd begonnen met metingen van de ademhaling van hersenbrei van de muis met de "Warburg-techniek. Daarbij is als eerste punt van onderzoek gekozen de eventuele
invloed van de isomeren van H C C H op dit object, eventueel in onderlinge combinaties. Dit onderzoek is juist het stadium van oriënterende proeven ongeveer
gepasseerd, zodat spoedig met het probleem zelf kan worden begonnen.
„Klinisch onderzoek" bij insecten
Onder deze term zou men het werk kunnen verstaan, dat in de loop van de
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tweede helft v a n dit jaar steeds vastere v o r m is gaan krijgen. H e t betreft het
onderzoek v a n verschillende physiologische grootheden bij de k a k k e r l a k , zoals
het gehalte aan diverse ionen in het bloed e.d. H e t is de bedoeling s t a n d a a r d gegevens te verkrijgen, w a a r o p bij het onderzoek over het werkingsmechanisme
v a n insecticiden k a n w o r d e n voortgebouwd. I n dit kader w o r d t momenteel gewerkt a a n :
a. het N a + ,K + , C a + + en Cl— -gehalte v a n het bloed,
b. h e t eiwitgehalte (stikstof en rest-stikstof ) v a nhet bloed,
c. het gehalte aan reducerende stoffen v a nhet bloed,
d. het vetgehalte v a n gehele dieren.
Voorts staan nogo p het p r o g r a m m a :
e. phosphaatgehalte v a n het bloed,
f. diverse stoffen in de faeces.
H e t vermelden v a n alle t o t nu toe verkregen resultaten zou te ver voeren. E r
moge volstaan worden met de mededeling, d a t het mogelijk is nauwkeurige bepalingen u i t te voeren in het bloed v a n één k a k k e r l a k en d a t een groot a a n t a l gegevens verzameld werden, die echter in de meeste gevallen nog aanvulling behoeven. Opmerkelijk is de betrekkelijk grote individuele variatie, die voor de verschillende grootheden bij de dieren blijkt te bestaan.
Publicaties
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WERKGROEPEN *
1. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DELANDBOUWWATERHUISHOUDING

De hogere eisen, die in een tijd van steeds opgevoerde doelmatigheid ook aan
de landbouwproductie worden gesteld en misschien ook het grotere waterverbruik bij de steeds verder toenemende opbrengsten van de gewassen, hebben algemeen de opvatting doen ontstaan, dat naast de ontwateringsactiviteit volgens oud
gebruik ook watertoevoer een noodzakelijke maatregel dient te worden. Aan de
Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland is opgedragen
voor ons gehele land na te gaan, hoe het met de waterhuishouding van plek tot
plek gesteld is. Deze verkenning zal een beeld moeten opleveren van de gebieden,
die nog te nat zijn, van de gebieden met een te geringe vochtvoorziening en van
de gebieden met tussenliggende toestanden, hetzij goed, hetzij afwisselend te nat
en te droog. Naast dit overzicht zal een inzicht moeten ontstaan omtrent de wijze,
waarop het mogelijk zal zijn de waterbeheersing te verzekeren door het aanvoeren van water bij tekorten, zowel als het afvoeren bij overmaat. Vooral de vraag
of water aangevoerd zal worden uit rivieren, meren, de ondergrond enz. zal,
gezien het massaal karakter van de wateronttrekking, het noodzakelijk maken
een nieuw gebied van studie te betreden in de vorm van een gedifferentieerd
landelijk onderzoek naar de waterbalans.
De Commissie, welke dit onderzoek uitvoert, is samengesteld uit een Beheerscommissie, waarin de directeur van de Cultuurtechnische Dienst en de directeur
van de Akker- en Weidebouw het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening vertegenwoordigen, terwijl het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
door de directeur van de directie Rijkswaterstaat is vertegenwoordigd. Deze
Commssie verzorgt de beleidsaangelegenheden.
De technische aangelegenheden worden behartigd door een Werkgroep, waarin
de Landbouwhogeschool, de Cultuurtechnische Dienst, de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdienst, de Rijkswaterstaat, de directie Wieringermeer, het Archief
van Grondwaterstanden T.N.O., het Landbouwproefstation en Bodemkundig
Instituut T.N.O. en het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek zijn
vertegenwoordigd.
De Werkgroep wordt bijgestaan door een bureau, dat in negen provincies een
ingenieur gestationneerd heeft. In deze negen provincies zijn, als gevolg van desbetreffend overleg door de Colleges van Consulenten van de Landbouw, Provinciale Werkgroepen in het leven geroepen. In de Provinciale Werkgroepen hebben steeds zitting de Landbouw-, Tuinbouw- en Cultuurconsulenten, terwijl, van
provincie tot provincie verschillend, de Rijkswaterstaat, de Provinciale Waterstaat, de Stichting voor Bodemkartering, het Landbouwonderwijs, de Provinciale
Voedselcommissaris en het Staatsbosbeheer er in vertegenwoordigd zijn. In de
provincies Zeeland en Limburg, waar reeds werkgroepen met ten dele parallel
1

Voor desamenstelling der werkgroepen, zieblz. 58-60.
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lopende doelstellingen bestonden, wordt met deze Werkgroepen nauw samengewerkt.
Voor de werkzaamheden in het veld, zoals waterstandsopnamen, opname van
de verdroging en van de wateroverlast en waterbemonstering voor de zoutkartering, wordt gesteund op de hulp van vele ongesalarieerde medewerkers. In totaal
wordt medewerking verleend door bijna 2000 personen, die als volgt zijn te klassificeren:
Medewerkende instanties
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Rijkswaterstaat
Provinciale Waterstaat
Waterschappen en Polders
Gemeenten
Landbouwscholen
Stichting voor Bodemkartering . . . .
Directie Wieringermeer
Ontginningsmaatschappijen
Commissie Waterbeh. en Verz. Zeeland .
Herverkaveling Walcheren
Individuele waarnemers
Totaal aantal medewerkers

Waterstandsopname

Verdrogingskaart

Zoutkartering

479
38
54
187
147
16
15
2
38
3
2
953

451
—
—
—
—
—
—
—
—
—

35
—
36
38
—
—
—
4
—
2

—

—

1934

451

115

De organisatie van deze samenwerking is nagenoeg gereed. De opnamen, die
reeds hebben plaats gehad, zijn door alle betrokkenen met grote belangstelling
uitgevoerd en moeilijkheden hebben zich hierbij maar weinig voorgedaan.
Het in het leven roepen van de autonome provinciale werkgroepen uit de Colleges van Consulenten blijkt voor het welslagen van de organisatie van het landelijk onderzoek van doorslaggevende betekenis te zijn. Doch ook de langs andere
wijze verkregen medewerking, zoals die van de Provinciale Waterstaten bij de
zoutkartering, verdient hier gememoreerd te worden.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met het verzamelen van gegevens voor
vijf landelijke overzichten, nl. voor:
A.een hoogtekaart,
B. een grondwaterdieptekaart,
c. een verdrogingskaart,
D.een bodemkaart en
E. de zoutkartering.
AD A.In vele archieven in het land bevinden zich hoogtegegevens van recente en oudere waterpassingen, die in het vergeetboek raken. De Topografische
Dienst beschikt over een schat van hoogtecijfers, die niet algemeen bekend en niet
voor een ieder gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit bestaande materiaal wordt thans
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door de Afdeling Waterhuishouding van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat bijeengezocht en op kaarten verzameld, zodat deze gegevens binnenkort gemakkelijk zijn te raadplegen.
In het verslagjaar is vooral aandacht gegeven aan het kaartmateriaal waarbij
de moeilijkheden slechts gedeeltelijk overwonnen konden worden door op vergrotingen 1 : 10.000 van de Amerikaanse stafkaart 1 :25.000 te gaan werken. Op
326 van de 596 bladen van deze kaart zijn reeds calques vervaardigd, terwijl op
82 bladen hiervan de beschikbare hoogtecijfers zijn ingedragen.
De vraagstukken met betrekking tot de nauwkeurigheid, zowel als gevolg van
meetonnauwkeurigheden als van na de meting uitgevoerde vergravingen en egalisaties, vroegen vooral aan het einde van het verslagjaar de aandacht. Getracht
wordt het materiaal aan oude metingen, dat anders verloren dreigt te gaan, tot
een zo betrouwbaar mogelijk geheel samen te voegen. Ultimo 1952 was op deze
wijze een oppervlakte van totaal 800.000 ha aan gedetailleerde gegevens verzameld. Het is twijfelachtig of aan het achterhalen van oudere gegevens, opmetingen in eigen beheer van kleine diensten of om een of andere reden uit de gezichtskring geraakte vlaktewaterpassingen, veel verdere moeite besteed zal mogen
worden.
ADB.Een overzicht van de diepte, waarop men in verschillende perioden van
het jaar het grondwater aantreft, wordt vervaardigd aan de hand van de gegevens van drie netten van grondwaterstandswaarnemingsputten. Op 70 plaatsen
worden de grondwaterstanden dagelijks opgenomen, terwijl daar eveneens door
de zorg van het K.N.M.I. de verdamping en de regenval worden vastgesteld.
Naast dit ijle net met veelvuldige waarnemingen worden opnamen in een net met
veertiendaagse waarnemingen in 1200 gelijkmatig verspreide grondwaterstandsbuizen verricht. Ten slotte worden opnamen met geringe veelvuldigheid in een
dicht net van grondwaterstandsbuizen gedaan, te weten op vier data in het jaar
op circa 22.000 plaatsen. Dit laatste net heeft in het algemeen een dichtheid van
één waarnemingspunt per 100 ha, in vlak polderland echter van één waarnemingspunt per 200 ha.
Als eerste object werd begonnen met het uitzoeken van de waarnemingspunten.
Gebruik is gemaakt van de werkbladen van een door de heer Von Freytag Drabbe vervaardigde kaart, waarop de van luchtfoto's af te lezen terreingegevens, die
voornamelijk van bodemkundig-hydrologische aard zijn, zijn weergegeven. Daarnaast is de terreinkennis van de Cultuurtechnische Dienst, de Stichting voor
Bodemkartering en de Landbouwvoorlichtingsdienst te hulp geroepen.
Het midden van het verslagjaar werd besteed aan het zetten van de buizen,
dat aan de Nederlandse Heidemaatschappij was opgedragen. Aan het einde van
het verslagjaar waren alle grondwaterstandsbuizen geplaatst.
Gedurende de winter werd de uitvoering van de waterpassing van de waterstandsbuizen in beschouwing genomen.
De opname van de buizen wordt geheel door vrijwillige medewerkers verzorgd. De locale organisatie berust bij de ingenieurs van het bureau en van de
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beide medewerkende werkgroepen in Zeeland en Limburg. De administratie van
de gegevens is in handen van het Archief van Grondwaterstanden T.N.O. gelegd.
De eerste opnamen hebben ten doel gehad de opnemers de plaatsen van de
buizen te leren vinden en vergissingen bij het plaatsen of ongeschikte waarnemingsplekken aan het licht te brengen. De ervaring leert, dat gemiddeld 8% van
de waarnemingen bij de eerste opname uitvalt, namelijk 4 °/o door onvindbare
buizen, 3% door slecht geplaatste, vernielde of verstopte buizen en 1% door
om andere redenen niet opgenomen buizen( uitvallen van de medewerker, besmet
terrein e.d.). Bij volgende opnamen daalde het aantal gemiste opnamen van 8 %
op3%oplH%.
AD c. Het ligt in de bedoeling om naast een bodemkundig en hydrologisch criterium voor de vochthoudendheid van een groeiplaats ook een zuiver landbouwkundige kenschetsing op te stellen en de gegevens hierover landelijk te verzamelen.
Voor dit doel wordt een kaart vervaardigd, waarop wateroverlast, verdroging,
verstuiving en verzilting staan aangegeven.
Deze kaart kan samengesteld worden door van de regionale kennis van de
assistenten van de Land- en Tuinbouwvoorlichtingsdienst gebruik te maken. In
een onverwacht snel tempo werd in de meeste provincies de voorlopige versie van
deze kaarten gereed gemaakt en ingeleverd.
De grootste moeilijkheid is gelegen in het nauwkeurig op elkander afstemmen
van de beoordelingen der 450 medewerkers. Tegen het einde van het verslagjaar
werd een aanvang gemaakt met het uitzoeken van vele honderden percelen of
groepen van percelen, waarop de indicatie zal worden nagegaan, die het vruchtwisselingsschema of het grasbestand ten aanzien van wateroverlast of verdroging
geeft. Aan deze ijkingspunten zal men een houvast hebben bij het maken van de
definitieve kaart.
Het laat zich aanzien, dat deze zuiver landbouwkundige beoordeling van de
waterhuishoudkundige toestand een zeer belangrijk facet van het onderzoek kan
zijn. Verwacht toch mag worden, dat hierdoor een gedetailleerd inzicht zal worden verkregen omtrent de vruchtopvolging of het grasbestand, dat in biologisch
evenwicht is met een zekere vochthuishoudingstoestand. Dit onderzoek streeft er
naar aan te geven, welke invloed een correctie van de waterhuishouding op de
gewassenkeuze uitoefent.
ADD.In de verslagperiode werd een systeem uitgewerkt, dat een brug tracht te
slaan tussen de aanwezige gegevens van bodemkundige aard en de behoeften van
het waterhuishoudkundig onderzoek. De doelstelling, die bij het vervaardigen van
de bodemkaart nagestreefd dient te worden, is om onafhankelijk van de werkelijke grondwaterdiepte een inzicht te geven in de hoeveelheid voor de plant beschikbaar vocht in het profiel. Deze vochtindicatie zal dan tezamen met de
ontwateringsdiepte de vochtsituatie beschrijven, waarnaast de aan het gewas ontleende indicatie de kring sluit. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid niet slechts de
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FIG. 4. Overzicht kassencomplex Bosbouwproefstation T.N.O.

FIG. 5. Dr H. J. Lovink-hoeve, proefboerdcrij van het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.

FIG. 6. Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek

FIG. 7. Invloed van bemesting op de samenstelling van een grasmat (Landbouwproefstaticn en Bodemkundig Instituut T.N.C).)

J-'iG.8. Eeneiige tweelingen voor proefnemingen van het Instituut voor Veeteeltkundig
Onderzoek T.N.O.

huidige toestand te beschrijven, maar ook voorspellingen te doen bij andere
grondwaterstanden.
De gewenste gehalten aan dadelijk beschikbaar vocht zijn niet beschikbaar en
zullen uit een bodemkundige legenda moeten volgen. Deze legenda werd opgesteld en er werd nagegaan in welke mate de detaillering van de bodemopbouw te
velde zich volgens deze legenda laat vereenvoudigen en hoe deze weergegeven
kan worden op een kaart 1 :200.000. De aanpassing van de bodemkaart bij de
andere onderzoekingen zal in het volgende jaar nog nadere studie vereisen.
AD E. De verzilting van het open water, waarvoor reeds vele jaren belangstelling bestaat en die aanleiding is geweest tot enkele regionale onderzoekingen,
wordt thans landelijk onderzocht.
Het onderzoek berust bij de Directie van de Tuinbouw van het Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en geschiedt met hulp van de Provinciale Waterstaten, enkele waterschappen en land- en tuinbouwconsulentschappen
in de westelijke provincies. Voorts wordt een nauw contact onderhouden met de
Commissie voor Waterbeheersing en Verzilting in Zeeland.
Tweemaal per jaar worden op ruim 3000 plaatsen watermonsters van sloten
en boezemwateren genomen, welke op het Laboratorium van de directie Wieringermeer op hun zoutgehalte worden onderzocht. De eerste volledige opnamen
zijn, dank zij de welwillende medewerking van de verschillende diensten, zeer
vlot verlopen. Hieruit is reeds een indruk gekregen van de gebieden, waar de
grootste verziltingsproblemen liggen. De gegevens zullen dienen om een overzicht te verkrijgen van de problemen omtrent doorspoeling van de open wateren,
als ook van de bezwaren van de huidige toestand ten aanzien van veedrenking
en besproeiing van land- en tuinbouwgewassen.
Getracht wordt het onderzoek zoveel mogelijk te integreren met de wetenschappelijke studies van andere instituten en de practische projecten te velde. Het
onderzoek van de Werkgroep Lysimeters T.N.O. en de Werkgroep Regenwaarnemingen T.N.O. is voor het waterhuishoudingsonderzoek van het grootste belang. De vorderingen van deze beide werkgroepen, die onmisbare gegevens over
verdamping en regenval kunnen leveren, worden dan ook met de grootste belangstelling gevolgd. Een belangrijk onderzoek waaraan medewerking kon worden
verleend, is de door het K.N.M.I. te De Bilt uitgevoerde werkwijze, waarbij op 70
plaatsen in den lande regenval, grondwaterdiepte en verdamping worden bepaald.
Het hierdoor te verkrijgen inzicht in de waterbalans kan mede een basis leveren voor het waterhuishoudingsonderzoek.
Het goede contact met de Landbouwvoorlichtingsdienst en de diverse consulenten is verzekerd door het in het leven roepen van de Provinciale Werkgroepen.
Door vier voordrachten werden in even zovele provincies de methoden en doelstellingen van het onderzoek met deze Provinciale Werkgroepen besproken. Het
contact met de vele onderzoekers op waterhuishoudkundig gebied kon gerealiseerd worden door het organiseren van een Agrohydrologisch Colloquium, waar
eens per maand door een erkend specialist een onderwerp behandeld wordt, dat
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voor het waterhuishoudkundig onderzoek van belang is. Het aantal toehoorders
wijst tot dusverre op een nog steeds stijgende belangstelling voor deze bijeenkomsten. De besprekingen dienen zowel tot instructie van sinds kort aan het agrohydrologisch onderzoek deelnemende ingenieurs als wel voor het uitwisselen van
meningen en het vormen van een algemeen standpunt ten aanzien van de verschillende vraagstukken.
De vele medewerkers te velde werden op de hoogte gesteld van de doelstelling
van het onderzoek en de te verrichten werkzaamheden in een aantal voordrachten en besprekingen, welke door de provinciale ingenieurs van het bureau werden
gehouden. In totaal zijn 62 van deze voordrachten gehouden. Door middel van
drie radiovoordrachten werd getracht de belangstelling van de bevolking voor dit
onderzoek te winnen. Speciaal werd langs deze weg de medewerking gevraagd
voor het verkrijgen van geschikte opnamepunten voor de grondwaterstandsopmeting.
Ten slotte kon in belangrijke mate de steun van de pers worden verkregen
voor het introduceren van het onderzoek bij de bevolking. Zowel de algemene
pers als de landbouwbladen hebben een zeer ruime bekendheid aan de plannen
gegeven.
2. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BEREIDING VAN TURFHUMUS

Het onderzoek op het gebied der turfhumusbereiding heeft tot doel een procédé te vinden voor de verwerking van het zwarte turfveen der hoge venen tot
een organische meststof. Hierbij wordt in de eerste plaats getracht, een geschikte
compostagemethode uit te werken, terwijl tevens de mogelijkheid van een chemische bereiding wordt nagegaan.
In 1951 werden composthopen gemaakt, bestaande uit een mengsel van zwartveenturf met huis- en marktvuil. Dit compostproduct werd in 1952 door middel
van veldproeven onderzocht, met als proefgewassen aardappelen en voederbieten.
Door de aanhoudende droogte in het afgelopen voorjaar zijn deze proeven, die
op de hoge heidegronden werden verricht, echter mislukt.
Uit de resultaten van chemische analyses omtrent verliezen aan organische
stof, humuszuren en organisch gebonden phosphaat bij deze turfvuilcompost
bleek, dat de turf als gevolg van de compostering veranderingen ondergaat. Aangaande de waarde van de turfvuilcompost kan, in verband met het stadium,
waarin het laboratoriumwerk thans verkeert, nog weinig gezegd worden, zodat
hiervoor veldproeven onontbeerlijk zijn.
In het afgelopen jaar werden vier nieuwe composthopen van turf met vuil
gemaakt, te weten één met wintervuil en één met zomervuil bij de V.A.M.-proefinstallatie te Schiedam volgens het Westrateprocédé, één met wintervuil en rioolslib en één met zomervuil, beide te Amersfoort. Gehoopt wordt, dat deze composten in 1953 door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O. in veldproeven op hun bruikbaarheid kunnen worden onderzocht.
Het mislukken van compostage van turf met verschillende inmengingen, behoudens die met vuil, deed de gedachte opkomen of een chemische voorbewer34

king van de turf deaangewezen wegisom zwartveenturf tot eenbruikbare organische meststof om te zetten. Bij deze chemische bewerking werd vooral gedacht
aan een partiële oxydatie van de turf. Uit proeven hieromtrent bleek een alkalisch milieu gewenst te zijn, alsmede een hoge temperatuur en de aanwezigheid
van een katalysator, zoals b.v. ijzer. Deze omstandigheden kunnen in een composthoop wel voorkomen, doch de grote moeilijkheid is dan de luchttoevoer en
de verplaatsing der reactieproducten, wanneer die de stukjes turf omhullen.
Op grond van verschillende overwegingen werd het waarschijnlijk geacht dat
hydrolyse en oxydatie met luchtzuurstof in alkalisch milieu, tezamen of afzonderlijk uitgevoerd, de meest aangewezen reacties zijn voor de voorbewerking van
zwartveenturf.
Voor de desbetreffende proeven werd gebruik gemaakt van een vibromenger.
De turf, diezonder toevoeging van alkaliën met dit apparaat behandeld was, gaf
bij drogen eenzeer compacte massa, diepractisch geen water opneemt; als brandstofbriquet zou dit ideaal zijn. Bij toevoeging van loog ontstond een zwarte,
eveneens zeer vaste massa, dieweinig vocht opneemt. Eenver gaande droging zal
vermeden moeten worden, opdat later toch nog water opgenomen kan worden.
Een aantal langs deze weg verkregen producten werd voorlopig getoetst op
hun aantastbaarheid door middel van culturen in Petrischalen. Gevonden werd,
dat de microbengroei op de behandelde turf beter was dan op de onbehandelde
turf, waarbij in het bijzonder de groei van actinomyceten opviel.
Volgens een Amerikaanse publicatie over de chemische bewerking van turf
levert eenprocédé, waarbij hetproduct onder druk enbijhoge temperatuur wordt
gehydrolyseerd onder toevoeging van lucht en kalkmelk, gunstige resultaten op.
In verband hiermede werd besloten het onderzoek inzake de chemische bewerking met kracht voort te zetten, te meer omdat deze methode sneller tot resultaten kan voeren dan de tijdrovende composteringsproeven. Bovendien bleek uit de
bovenbeschreven oriënterende proeven met de vibromenger, waarbij de turf in
een zeer fijne verdeling bijeenvrij hoge temperatuur met lucht en loog behandeld
werd, dat op deze wijze producten konden worden verkregen, die door actinomyceten goed werden aangetast. Enjuist deze aantasting der actinomyceten ishet
kriterium, dat bereikt moet worden.
3. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE OMZETTING VAN ORGANISCHE
STOF

De activiteit van de leden van deze werkgroep bleef in het afgelopen jaar
beperkt tot de deelname aan een cursus over de problematiek van de organische
stof in de grond. Bij deze cursus, welke door het Genootschap voor Landbouwwetenschap was georganiseerd, werden door een aantal specialisten op het gebied
van het organische stof onderzoek verschillende aspecten van dit vraagstuk belicht.
Naar aanleiding van een in 1951 gehouden discussie over de tekortkomingen
in de kennis omtrent organische stofproblemen, waarbij door de leden sterk behoefte werd gevoeld aan meer fundamenteel onderzoek op dit terrein, werd in
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het afgelopen jaar gepoogd om in het kader van de Organisatie voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek een intensivering van het fundamentele onderzoek,
voor zover dit op het gebied van de werkgroep ligt, tot stand te brengen.
4. WERKGROEPVOORONDERZOEK INZAKEDEINWENDIGETHERAPIEBIJPLANTEN

Het doel van deze "Werkgroep is het onderzoeken van de mogelijkheid van het
bestrijden van plantenziekten door middel van stoffen, die in de plant worden
gebracht. Hiertoe bestaat een nauwe samenwerking met het Organisch Chemisch
Instituut T.N.O. te Utrecht.
Het aantal verbindingen, dat fungicide eigenschappen bezit, is zo groot, dat
het onmogelijk is ook maar een klein gedeelte er van volledig op hun bruikbaarheid als inwendig geneesmiddel te onderzoeken. De toetsmethoden, waarmede dit
moet worden nagegaan, zijn te tijdrovend, vooral door de natuurlijke variabiliteit van het levende materiaal. Daarom is het onderzoek in 1952 gericht geweest
op het uitwerken van methoden, waarmee op snelle wijze onderzocht kan worden
of een verbinding bepaalde eigenschappen, welke voor een inwendig geneesmiddel vereist zijn, al dan niet bezit en vervolgens op het toepassen van deze
methoden bij de selectie van mogelijk bruikbare verbindingen.
In de eerste plaats werd daarom een onderzoek naar de verplaatsbaarheid
van een fungicide door plantenweefsel ingesteld, waarbij bleek, dat een zeer
gering aantal sterke fungiciden door plantenweefsel wordt getransporteerd. Dit
was in tegenspraak met een vermelding in de vakliteratuur omtrent de mogelijkheid dergelijke niet transportabele verbindingen als inwendig geneesmiddel te gebruiken. Deze tegenspraak is in de loop van dit jaar opgehelderd: de gunstige
werking van de verbindingen bleek te berusten op een locale inwerking op de
plant, waardoor de resistentie van de laatste tegen de onderzochte ziekte was
toegenomen. Ook verbindingen, welke moeilijk tot de fungiciden gerekend konden worden, bleken dit effect te kunnen teweegbrengen.
In verband met deze veranderde inzichten omtrent de inwendige therapie zal
het onderzoek in de toekomst zich sterk met het beïnvloeden van de resistentie
langs chemische weg dienen bezig te houden.
In de tweede plaats werd een onderzoek verricht naar de phytocide of phytotoxische werking.
Een inwendig therapeutisch middel moet de plant zo weinig mogelijk schaden;
verbindingen welke dit wel doen, komen voor verder onderzoek niet in aanmerking.
Als indicatie van de phytotoxische eigenschappen van een verbinding werd
beschouwd zijn vermogen om de bloeding van tomatenstengels, d.i. het uittreden
van water uit de dicht bij de basis afgesneden stengel, te doen verminderen. Deze
bloeding berust op bepaalde activiteiten van de cellen van de wortels, die aan
het leven gebonden zijn.
In een concentratie van 100 delen per millioen deden de meeste fungiciden
de bloedingssnelheid spoedig achteruitgaan. Enkele verbindingen bleken practisch
geen schadelijk effect op het wortelstelsel te hebben. Fungiciden van dit laatste
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type komen voor verder onderzoek naar hun bruikbaarheid als intern middel
tegen plantenziekten in aanmerking.
Een bijzondere vorm van interne therapie is het bestrijden van in het zaad
huizende schimmels. Geëxperimenteerd werd met Ascochyta pisi in erwten en met
de stuifbrand van de tarwe. In het laatste geval werden geen gunstige resultaten
bereikt, doch de ontwikkeling van Ascochyta kon door voorweken van de erwten
in oplossingen van bepaalde fungiciden worden verminderd. In hoeverre deze
resultaten aan de practijk dienstbaar kunnen worden gemaakt, moet nog nader
worden onderzocht.
Een aantal nieuwe, door het Organisch Chemisch Instituut T.N.O. gesynthetiseerde verbindingen bleek een voldoend grote dampspanning te bezitten om de
groei van fungi op enige afstand te kunnen remmen. Bij nader onderzoek bleek
de werking in dampvorm ook bij reeds lang bestaande fungiciden voor te komen.
Zo kon de reeds eerder gevonden vermindering van de meeldauwaantasting van
roggeplantjes onder invloed van het fungicide Nabam worden toegeschreven aan
het overdistilleren van de verbinding uit de oplossing, waarin de plantjes gekweekt werden, naar de bladeren.
In het veld zullen fungiciden, welke hoofdzakelijk in dampvorm werken, minder bruikbaar zijn doordat de wind de damp wegwaait. Daarentegen is het niet
uitgesloten, dat sommige van deze verbindingen in bewaarplaatsen van zaden,
bollen of pootgoed of in warenhuizen bruikbaar zullen blijken. Een onderzoek
hiernaar is begonnen.
Enkele resultaten van de in het afgelopen jaar verrichte onderzoekingen werden in publicaties vastgelegd, welke verschenen in de Proceedings of the Conference on Potato Virus Diseases, Wageningen-Lisse 1951, 66-70, (1952), in de
Mededelingen van de Landbouwhogeschool en de Opzoekingstations van de Staat
te Gent, 17 (1952) 1, p. 163-173 en in het Vakblad voor Biologen, 32 (1952)
11, p. 201-210.
5. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BESTRIJDING VAN HET AARDAPPELCYSTENAALTJE

Het aardappelcystenaaltje, dat de zozeer gevreesde aardappelmoeheid veroorzaakt, betekent een ernstig gevaar voor de export van pootaardappelen en bloembollen, terwijl ook de productie van consumptie-aardappelen in ons land grote
nadelen van deze ziekteverwekker ondervindt. Het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden, waarbij het probleem vanuit verschillende gezichtshoeken
benaderd wordt, werd dan ook met kracht voortgezet.
In de eerste plaats werd nagegaan of vruchtwisseling, bemesting en aardappelras van invloed zijn op de aaltjespopulatie. Op besmette proefvelden bleek een
vruchtwisseling met om de drie of vier jaar aardappelen een vrijwel normaal
gewas op te leveren, terwijl daarnaast toediening van stalmest een gunstige werking vertoonde. Ten aanzien van rassenproeven werd de reeds eerder opgedane
ervaring bevestigd, nl. dat rassen met een lange groeiperiode naar verhouding
minder schade ondervinden, dan rassen met een korte groeiperiode.
37

In de tweede plaats werden, in verband met de export van pootaardappelen
en bloembollen, waarbij het van belang is de grootst mogelijke garantie tegen
besmetting te kunnen bieden, wasproeven uitgevoerd, al dan niet gecombineerd
met ontsmettingsmiddelen. Deze proeven, die in samenwerking met de Stichting
voor Aardappelbewaring verricht werden, verliepen bevredigend, al waren de
resultaten met van zandgrond afkomstige aardappelen beter dan die met kleiaardappelen.
Bij het onderzoek naar een chemische grondontsmettingsmethode werden enkele
stoffen gevonden, die in laboratoriumproeven een goede doding van het aaltje
opleverden. Een moeilijkheid is echter, dat deze werkwijze slechts de teelt van
één goed aardappelgewas oplevert, zodat de behandeling thans nog niet economisch uitvoerbaar is. Pas als goedkopere stoffen of stoffen, die gedurende ten
minste twee opeenvolgende jaren werkzaam zijn, beschikbaar komen, wordt chemische ontsmetting van aardappelvelden voor de practijk aantrekkelijk.
Bij het nagaan van de mogelijkheid om het cystenaaltje te bestrijden door middel van z.g. wekstoffen, gelukte het enige grammen van de ruwe wekstof te verkrijgen. Aanalyse van de chemisch meest actieve stoffen van dit product leverde
nog geen resultaten.
Daar bekend is, dat talrijke micro-organismen, zoals schimmels, wormen e.d.,
de aaltjes doden, terwijl enkele ook de cysten aantasten, wordt ook op dit gebied
gezocht naar een bruikbare bestrijdingswijze. Bij het tot nu toe verrichte onderzoek bleek een amoebe (Theratromyxa weberi ZWILLENBERG) gunstige resultaten
op te leveren.
Een bezwaar is echter, dat deze amoebe geen speciale voorkeur schijnt te hebben voor het aardappelcystenaaltje, daar ook onschadelijke saprophytisch levende
nematoden, waarvan er honderden in de grond voorkomen, worden opgegeten.
Ten slotte wordt getracht aardappelrassen te kweken, welke resistent tegen het
aaltje zijn. Uit Argentinië ontvangen zaad van wilde en halfwilde Solanumsoovten en -rassen leverde enkele volledig resistente of zeer resistente planten, waarmee wordt verder gekweekt. De reeds in 1951 gevonden resistente Solanum-andigewwn-herkomsten werden na veel moeite tot bloeien gebracht, waarna op uitgebreide schaal gekruist kon worden, o.a. met verschillende cultuurrassen en met
géniteurs van Dr Toxopeus, die resistentie tegen Phytophthora en Coloradokever
bezitten.
6. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE ONKRUIDBESTRIJDING

De onderzoekingen van deze werkgroep, waaraan de aan onkruidbestrijding
werkende instellingen deelnemen, werden uitgevoerd binnen het kader der werkprogramma's der betrokken instituten.
Zo werd door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
(C.I.L.O.) te Wageningen een groot aantal waarnemingen verricht bij practijkpercelen, waarop in haver, erwten en vlas bespuiting met herbicide middelen was
toegepast met als doel de invloed van de weersomstandigheden op het effect van
de bespuitingen na te gaan. De voorlopige resultaten van dit onderzoek, dat in
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1953 zal worden voortgezet, werden vermeld in de gestencilde Mededeling no. 12
(1952) van het C.I.L.O. Tevens werd een methodiek ontwikkeld, waarmede de
stand van de huidmondjes van bladeren in het veld bepaald kan worden. Het
doel hiervan is na te gaan of de stand der huidmondjes invloed heeft op het
effect van bespuitingen. Uit waarnemingen, welke gedurende de winter en het
voorjaar bij rogge werden verricht, bleek, dat de ouderdom van het blad en ook
de bemestingstoestand hierbij een rol spelen. De werkzaamheden in verband met
het verzamelen van kenmerken van onkruidplanten om snelle herkenning in een
zeer jong stadium te vergemakkelijken, hebben een voorlopige afsluiting gevonden. De resultaten werden gepubliceerd in Mededeling no 67 van de Landbouwvoorlichtingsdienst: „De kiemplanten der tweezaadlobbige akkeronkruiden" I,
waarin tevens tekeningen van 40 algemene onkruiden werden opgenomen.
Door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt een onderzoek verricht over de spuittechniek wat betreft de invloed van de concentratie en de druppelgrootte. Hiervoor werd in het afgelopen jaar een experimentele installatie gebouwd, waarmee bij verschillende druk en met verschillende
typen van spuitdoppen proefbespuitingen kunnen worden uitgevoerd.
Overigens wordt voor de resultaten der onderzoekingen, die door de verschillende instellingen op het gebied der onkruidbestrijding worden verricht, verwezen
naar de desbetreffende jaarverslagen.
7. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE HOUTWALLEN

In het afgelopen jaar werden door deze werkgroep in een tweetal vergaderingen de desiderata en de organisatie van de werkzaamheden op het gebied van het
houtwallenonderzoek in ons land besproken.
Het houtwallenprobleem wordt in hoofdzaak bewerkt door het Instituut voor
toegepast-biologisch onderzoek in de natuur. Tevens wordt door het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool een onderzoek verricht over de invloed van populieren op de opbrengst van landbouwgewassen en van gras. Daar
dergelijk opbrengstonderzoek door de werkgroep als zeer urgent wordt beschouwd, werd besloten hiervoor een onderzoeker aan te stellen, die het probleem
in zijn algemeenheid zal nagaan. Organisatorisch is deze onderzoeker bij het
Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur ondergebracht, waardoor een intensieve samenwerking met de daar aan het houtwallenprobleem werkende onderzoekers mogelijk is.
De door het laatstgenoemde instituut verrichte werkzaamheden op dit gebied
worden vermeld in het desbetreffende hoofdstuk van het jaarverslag.
8. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE SPORENELEMENTEN

Om een inzicht te verkrijgen in de sporenelementenhuishouding van de Nederlandse landbouw en de deficiënties, die bij land- en tuinbouwgewassen en de
veestapel optreden, werd in 1951 door de Commissie van Beheer van het Sporenelementenonderzoek T.N.O. een commissie ad hoc ingesteld met als taak een
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rapport op te stellen, dat kan dienen als basis voor toekomstig onderzoek. Overeengekomen werd toen, dat een inventarisatie zou geschieden met behulp van
enquêtes. Deze enquête werd in 1952 gehouden. De rapporteurs, die aan de commissie werden toegevoegd ter verwerking van de gegevens der diverse sectoren,
waren eind 1952 nog niet geheel gereed met hun werkzaamheden.
Het spectraalanalytisch onderzoek, dat wordt verricht op het Physisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, is thans zover gevorderd, dat een
methode is ontwikkeld, waarbij de in één monster aanwezige gehalten aan cobalt,
molybdeen, koper en zink gelijktijdig kunnen worden bepaald.
Als gevolg hiervan werden diverse besprekingen gehouden over de wijze waarop thans het routine-onderzoek van sporenelementen kan worden georganiseerd.
Gemeend wordt, dat daarnaast voortzetting van physisch en chemisch onderzoek
van de spectografische methode gewenst is en dat beide onderzoekingen bij voorkeur in een landbouwkundig centrum dienen te geschieden. Bij dit onderzoek
zal dan tevens moeten blijken of de spectraalanalytische methode de meest gewenste is voor routine-onderzoek.
In opdracht van de Commissie van Beheer werden ook dit jaar weer enkele
onderzoekingen verricht door leden van de werkgroep.
In het Laboratorium voor Bemestingsonderzoek van het Inlichtingenbureau
voor Chilisalpeter werd een onderzoek verricht naar de uitwerking van een bepalingsmethode voor borium in grond en gewas. Wat betreft het onderzoek van het
boriumgehalte in plantaardig materiaal was reeds komen vast te staan, dat een
colorimetrische bepaling met karmijn de meest betrouwbare resultaten opleverde
en in vergelijking met andere bepalingsmethoden minder tijdrovend was. Voor
de analyse van het beschikbare borium in waterige grondextracten bleek, dat met
de curcumamethode goede resultaten verkregen kunnen worden.
Naast de werkzaamheden over de bepalingsmethode werden routinebepalingen
verricht ten behoeve van de fruitteelt. Op het Rijkstuinbouwconsulentschap te
Kesteren werd een onderzoek verricht omtrent het optreden van stip bij de notarisappel. De Rijkstuinbouwconsulent deelde hieromtrent mede, dat het thans
beschikbare cijfermateriaal nog te klein is om een positieve uitspraak omtrent de
rol van Borium in de plant te kunnen doen. Voortzetting van het onderzoek
wordt dan ook wenselijk geacht, waarbij ook de verhouding van Borium tot de
andere voedingselementen aan een nadere beschouwing zal worden onderworpen.
In het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool te "Wageningen wordt een onderzoek verricht over vergiftigingsverschijnselen door mangaan bij cultuurgewassen. Uit veldproeven met bruine bonen, prinsessebonen en
sojabonen als proefgewassen bleek, dat magnesiumbemesting een verminderde
mangaanopname ten gevolge heeft. Een dergelijk verschijnsel kon niet bij granen
worden geconstateerd. Andere gewassen zijn thans nog in onderzoek.
9. WERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE BESTRIJDING VAN DELEVERBOT

Het leverbotprobleem wordt van verschillende kanten benaderd: enerzijds
wordt getracht de ziekte te bestrijden door de tussengastheer van het botje — een
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slakje, dat zich vooral aan vochtige randen van greppels ophoudt — te doden,
anderzijds wordt ook de directe bestrijding met behulp van geneesmiddelen in
beschouwing genomen.
Bij het door het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek uitgevoerde onderzoek naar bestrijdingsmethoden voor de tussengastheer leverde bespuiting van greppels met D N C (dinitro-orthocresol) goede resultaten op. Deze
bestrijdingswijze bleek bovendien sneller uit te voeren en minder van het weer
afhankelijk te zijn dan de tot nu toe beproefde behandeling met zout.
Om een beter inzicht in de biologie van de tussengastheer te verkrijgen werden
proeven verricht, waarbij het gedrag van het slakje van week tot week werd nagegaan op een met zout behandeld en een onbehandeld stuk greppel. Hierbij
bleek, dat de gunstigste levensomstandigheden voor het slakje bestaan uit een
vochtige greppelbodem, waarbij ook de aanwezigheid van een algenvegetatie in
de greppel van belang was.
Tevens werd nagegaan of het mogelijk is in plaats van schapen, tamme konijnen te gebruiken ter bepaling van de besmetting van terreinen. De hiertoe verrichte proeven gaven echter geen uitsluitsel, daar door het optreden van een
coccidiosebesmetting een groot aantal proefdieren verloren ging.
Ten slotte kwam een overzicht van de over de leverbotziekte verschenen literatuur in de vorm van een rapport gereed.
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SPECIALE O N D E R Z O E K I N G E N
1. ONDERZOEK NAAR PHYSISCHE METHODEN VOOR DE BEPALING VAN DE
WAARDE VAN LANDBOUWKUNDIGE MAATREGELEN

Op het Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen werd een onderzoek naar de mogelijkheid om op physische
wijze proefveldgegevens te verwerken ingesteld. Als eerste voorbeeld hiervan
werd een theorie omtrent de invloed van de wijze van toedienen van kunstmeststoffen op de opbrengst van het gewas, in beschouwing genomen. Het doel hiervan was aan te geven hoe de resultaten van bemestingsproeven uitgevallen zouden zijn, wanneer de meststof niet op de gebruikelijke wijze, nl. breedwerpig,
maar in rijen was toegediend, zoals veelal wordt toegepast in Amerika, Engeland
en Rusland.
Deze theorie werd in het afgelopen jaar nader uitgewerkt; de publicatie er van
zal verschijnen in de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen onder de
titel „A phyisical theory on placement of fertilizers". Het onderzoek leidde tot
onderstaande conclusies.
Als het verband tussen opbrengst, opname en hoeveelheid toegediende meststof bekend is voor één methode van toedienen, b.v. breedwerpige bemesting, kan
dit verband berekend worden voor iedere andere methode van rijenbemesting.
Het effect van rijenbemesting hangt vooral af van de breedte van de mestrij.
Wanneer deze smal is, kunnen, als de toegediende hoeveelheden klein zijn, grote
voordelen bereikt worden door rijenbemesting. Wanneer echter grote hoeveelheden meststoffen worden toegediend, verkrijgt men kleinere oogsten dan bij
breedwerpige bemesting.
Bij bredere rijen is het gunstigste effect van rijenbemesting kleiner, wanneer
kleinere hoeveelheden worden toegediend. Voor grotere hoeveelheden is de oogst
echter gelijk aan die van breedwerpige bemesting.
Als de meststof een sterk antagonistische werking heeft, kan de maximum oogst
in het geval van rijenbemesting groter zijn dan bij breedwerpige bemesting.
Afgezien van beschadiging door te hoge concentraties is de afstand tussen de
mestrij en de gewasrij alleen van belang op gronden met een laag bemestingsniveau. Op andere gronden wordt alleen de jeugdgroei en niet de uiteindelijke
opbrengst beïnvloed door deze afstand. Het is echter mogelijk de invloeden van
nadelige omstandigheden te elimineren door rijenbemesting.
Proefvelden, die niet een groeiseizoen duren, kunnen niet gebruikt worden om
het effect van verschillende bemestingsmethoden vast te stellen.
De voordelen van rijenbemesting zijn niet groot als de efficiency van breedwerpig toegediende meststof hoog is.
Op gronden met een hoog fixerend vermogen kunnen grote hoeveelheden meststof bespaard worden door rijenbemesting, terwijl deze ook voordeel biedt als
de wortels niet onder de gehele grondoppervlakte aanwezig zijn.
De invloed van de diepte van toedienen hangt sterk af van de weersomstandigheden; wanneer deze gedurende het groeiseizoen van het gewas als een bekende
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factor worden beschouwd, is het mogelijk voorspellingen omtrent de invloed te
doen.
Omtrent de fosfaatbemesting werd geconcludeerd, dat rijenbemesting met
gemakkelijk beschikbaar fosfaat voordelig kan zijn op gronden met een beschikbaarheid van fosfaat van 30-40 P-citr.-eenheden of lager. De optimum breedte
van demeststofrij isop deze gronden ongeveer gelijk aanhetvierdegedeeltevande
afstand tussen de gewasrijen. Bij deze bemestingsmethode kan ongeveer 50-60 %
fosfaat enz. bespaard worden. Wanneer echter kleine hoeveelheden worden toegediend, zijn kleinere rijbreedten voordeliger.
Het in rijen toedienen van slakkenmeel, di- en tri-calciumfosfaat is alleen
voordelig, wanneer kleine hoeveelheden worden toegediend.
Op jonge veenkoloniale gronden zijn de voordelen van het in rijen toedienen
van fosfaat niet groot.
Omtrent de bemesting met kalium werd gevonden, dat de voordelen van het
in rijen toedienen sterk zullen afhangen van de grond, het gewas en de weersomstandigheden.
Over het algemeen worden geen grote voordelen verwacht op lichte gronden.
Op kleigronden daarentegen kan het voordelig zijn de meststof toe te dienen in
rijen met een breedte van ongeveer het vierde gedeelte van de afstand tussen
de gewasrijen; dit cijfer hangt echter sterk af van de omstandigheden.
Op gronden met een hoog fixerend vermogen is rijenbemesting van kleine
hoeveelheden zonder twijfel voordelig.
Ten slotte bleek voor de stikstofbemesting, dat gemiddeld ongeveer 25% van
de stikstof bespaard kan worden wanneer deze in rijen wordt toegediend.
Wat de voor de bemesting benodigde werktuigen betreft, wordt het mogelijk
geacht de meststoffen plaatselijk toe te dienen zonder gebruik behoeven te maken
van dure rijenbemestingsmachines.
Tevens kon nog worden aangetoond, dat het mogelijk is radioactieve isotopen
te gebruiken om de werkzaamheid van verschillende delen van het wortelstelsel
te bepalen. Hieromtrent verscheen een publicatie in het Landbouwkundig Tijdschrift 64, (1952) 6, p. 398-399.
2. ONDERZOEKINGEN OVER DE PERZIKBLADLUIS

Bij het onderzoek over de perzikbladluis, dat door de heer D. Hille RisLambers verricht wordt, werd nauw contact onderhouden met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst, het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, alle te Wageningen.
Een uitstekende werkruimte kwam in 1952 ter beschikking, hetgeen de werkzaamheden zeer ten goede kwam. In het verslagjaar werd een Commissie van
Advies in het leven geroepen, welke is samengesteld uit de heren Prof. Dr J. C.
Dorst, voorzitter enR. W. Janssen, lid.
Omtrent de werkzaamheden kan het volgende worden vermeld.
Uit de resultaten van het morphologisch onderzoek van de Myzus persicaegroep bleek, dat in Nederland de volgende soorten voorkomen.
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a. Myzus certus WLK., welke soort behalve viooltjes ook Cruciferen (Herderstasje) en Caryophyllaceën aantast en op al deze planten als ei overwintert.
Myzus caryophyllacearum bleek identiek te zijn met deze soort. Alle vormen
zijn bruin of bruinachtig.
b. Myzus myosotidis BORNER, die uitsluitend op Moeras Vergeet-mij-nietje leeft
en daarop als ei overwintert. Alle vormen, behalve de roodbruine eierleggende
wijfjes, zijn groen of groenachtig.
c. Myzus ajugae SCHOUTEDEN, die alleen op Ajuga reptans leeft en daarop als
ei overwintert. Alle vormen zijn groen.
d. Myzus persicae SULZER, allesetend, waarvan ten minste twee ondersoorten in
Nederland voorkomen, nl.:
1. de zeer polyphage perzikluis, die als ei op perzik en Amerikaanse vogelkers
overwintert en in de zomer talloze gewassen bewoont en daarvan virusziekten overbrengt;
2. een eveneens polyphage soort, die speciaal op kasanjers voorkomt, donkerder
groen is, langere haren heeft en kan worden overgebracht op aardappel,
biet en tulp. De verdere levenswijze van deze soort is echter onbekend. Deze
2-vorm kan als Myzus persicae subspec. dianthi SCHRANK worden aangeduid.
e. Myzus ascalonicus DONCASTER, allesetend, die steeds als levende luis in huizen
of ondergronds, in zachte winters ook bovengronds overwintert. Deze luis
wordt hoe langer hoe meer op aardappelen aangetroffen, waar ze zich met
enige moeite handhaaft op de onderste bladeren. Nog steeds bestaat geen voldoende zekerheid over de rol van dit dier als virusverspreider.
Kruisingen tussen de soorten a, b, c en dl leveren bevruchte eieren op, die zich
normaal beginnen te ontwikkelen; vermoedelijk door fouten in de bewaring verschrompelden de eieren later.
Op Java blijkt de echte perzikbladluis wel voor te komen, maar ze werd tot
nu toe alleen uit bergstreken ontvangen. De laaglandvormen behoren tot een
andere soort, die blijkbaar tot de tropen beperkt is.
Het vangen van gevleugelde luizen met gele bakken werd voortgezet, waarbij
de verwerking der vangsten vereenvoudigd kon worden. Het gevangen materiaal
werd door technici van de regionale keuringsdiensten gesorteerd op perzikluizen
en niet-perzikluizen, waarna het ter controle naar Bennekom werd opgezonden.
Deze eindcontrole vergde niet veel tijd, zodat het mogelijk is het aantal vangbakken uit te breiden.
Met het vangen werd dit jaar zo vroeg begonnen, dat ook de vlucht van
winterwaard naar aardappelen zou kunnen worden gemeten. In deze periode
werden evenwel geen perzikluizen gevangen. Vermoedelijk was de vlucht te
klein, hetgeen overeenkwam met de bezetting op perzik en Amerikaanse vogelkers.
De gebruikelijke bladluisprognose in verband met het vaststellen van de rooi44

datum van aardappelen luidde zeer gunstig en werd in hoofdzaak bewaarheid.
Het optreden van een vrij grote mate van primaire bladrol in diverse keuringsgebieden kan dan ook bezwaarlijk aan de perzikluis worden toegeschreven. Nog
veel te weinig is bekend over de mate, waarin andere bladluizen aardappelviren
kunnen overbrengen.
Over de vangstresultaten van 1952 dient nog te worden vermeld, dat aanvankelijk belangrijke aantallen Myzus ascalonicus werden gevangen. De zachte
winter 1951/52 was zeer gunstig voor de overwintering van deze soort, die hier
en daar als plaag optrad en ook zeer vroeg en in grote getale op de aardappel
werd gevonden.
Reeds in 1951 werd gevonden, dat een op een wateroppervlak drijvend mengsel van dode insecten, behorend tot verschillende soorten, na enig roeren zichzelf
zo sorteert, dat bepaalde, uit één soort bestaande groeperingen van insecten ontstaan. Dit physisch-chemisch vraagstuk werd ter verdere bestudering aan onderzoekers te Cambridge overgelaten.
In tegenstelling tot 1951 bleek in het voorjaar van 1952 de overwintering op
Amerikaanse vogelkers van zeer geringe betekenis te zijn geweest, terwijl ook de
aantasting op perzik gering was. De geschriften, die in 1951 over dit vraagstuk
gepubliceerd werden, hadden reacties van de practijk tot gevolg, waarover het
volgende vermeld kan worden.
Drente bezat reeds lang voor de laatste wereldoorlog vrij veel Prunus serotina.
Als gevolg van de publicaties meende men een verband te kunnen leggen tussen
het in de laatste 20 jaar opvallend toenemen van bladrol in aardappelen en het
opgroeien van Prunus serotina, welke boom bij hogere leeftijd meer geschikt
wordt als overwinteringsgelegenheid van de perzikluis. Een inspectietocht om
overwintering in 1951/52 op Amerikaanse vogelkers in Drente vast te stellen,
had geen positief resultaat. De Keuringsdienst Drente werd verzocht om gedurende de vliegperiode van de luizen van de winterwaard, gevleugelde luizen op
aardappel te verzamelen en op te sturen. De 9 gevonden perzikluizen waren
alle afkomstig van een waard, waarop ze als ei hadden overwinterd; dit kan door
anatomisch onderzoek worden bepaald. Daar nu de perzik in Drente vrijwel
ontbreekt, wordt vermoed, dat inderdaad Prunus serotina in Drente een rol
speelt bij de vroegste besmetting van aardappelen met bladluizen. Dit onderzoek
zal worden voortgezet.
Mede op grond van het bovenstaande werd voor de Noordoostpolder een
verordening uitgevaardigd, waarin de teelt van perzik en sierperzik (meestal perzik X amandel) voor dit gebied is verboden. Over debetekenisvan de Amerikaanse vogelkers was op dat ogenblik nog vrijwel niets bekend. Bij de uitvoering van
beplantingen langs wegen, om erven en bij de bosaanleg werd een vrij groot
aantal exemplaren van deze boom geplant, waarvan de oudste exemplaren reeds
gevaar kunnen opleveren.
Hierdoor vermindert de waarde van de verordening betreffende de perzik.
Een onderzoek in samenwerking met de Keuringsdienst N.O.P. en de desbetreffende houtvester van het Staatsbosbeheer leerde, dat prunus serotina in de herfst
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inderdaad als winterwaard wordt opgezocht en dat hierop ook in de N.O.P.
vele eieren worden gelegd. Reeds eerder was, dank zij de zeer grote diligentie
van de betrokken houtvester, de kwekerij van Prunus serotina opgeruimd, een
alleszins verantwoorde maatregel. Hoewel een advies tot verwijderen van de
aangeplante, oudere exemplaren voor de hand ligt, lijkt het niet wenselijk tot iets
zo kostbaars te adviseren alvorens is vastgesteld, dat overwintering op Prunus
serotina in belangrijke mate ook daar ter plaatse voorkomt. Dit kan in 1953
worden bepaald.
In 1951 werden in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek proeven genomen met bladluisdodende middelen tegen de
verspreiding van door luizen overgebrachte virusziekten in aardappel. Uit de in
1952 onderzochte nateelt van deze proeven is thans het volgende bekend:
a. Het verhinderen van iedere bladluisontwikkeling in het gewas houdt niet in,
dat er geen virusverspreiding optreedt. Met virus besmette, aanvliegende luizen
kunnen een zware virusinfectie veroorzaken.
b. Wat het y-virus — een virus met korte circulatietijd in de luis — betreft, blijkt
dat aanvliegende luizen het virus uit met Systox vergeven zieke planten kunnen
opnemen en afgeven aan vergiftigde gezonde planten, vóór deze luizen sterven.
Een sterke uitstraling van virusinfectie van de opzettelijk geplante y-viruszieke
planten trad in vrijwel gelijke mate op in al of niet met Systox behandelde percelen.
c. Bladrolvirus heeft een vrij lange circulatietijd in de luis, d.w.z. een luis, die
voor het eerst met virus besmet raakt, kan eerst na geruime tijd dit virus in een
gezonde plant overbrengen. Overeenkomstig de theorie, die in de Mededelingen
van de N.A.K., 7 (1951) 9, p. 80 uiteengezet werd, blijkt het mogelijk in zekere
mate te verhinderen, dat een niet besmette luis virus uit het gewas opneemt en
dan vóór haar dood naburige gezonde planten besmet. In met Systox behandelde
percelen was de virusinfectie over het veld diffuus, terwijl in niet behandelde
percelen bovendien opvallende infectie nabij de geplante zieke planten optrad.
d. Door middel van het zaaien van een dubbele rij van een gewas, dat een schutting vormt, dat bovendien niet door perzikluis wordt bewoond, geen waardplant
van de viren is en steeds iets hoger blijft dan het onderzochte gewas, lukt het de
virusverbreiding van veldje naar veldje zodanig te remmen, dat een normale
proefveldaanleg mogelijk is. Naar aanleiding van reeds eerder verrichte proeven
bij Bergen op Zoom werd hiervoor haver gekozen, welke in dubbele rijen tegelijk
met het poten der aardappelen gezaaid werd.
De proef laat enige voor de practijk belangrijke conclusies toe. Als er veel
smetstofbronnen in de buurt zijn, heeft bladluisbestrijding in het gewas weinig
zin, omdat de aanvoer van virus door aanvliegende luizen niet verhinderd kan
worden. De virusverspreiding van uit in het veld aanwezige bladrol zieke planten
kan wel worden geremd door bladluisbestrijding. Tot nu toe is bij de veldkeuring
van pootaardappelen voorgeschreven, dat bladrolzieke planten tijdig moeten worden verwijderd. Men trekt ze uit, verzamelt ze in een zak en draagt ze het veld
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uit. Als bij het uittrekken reeds luizen aanwezig zijn, bestaat de kans, dat deze
virusdragende luizen worden uitgestrooid. Er zijn aanwijzingen, dat inderdaad
het selectiewerk de virusverspreiding bevordert. Men zou nu de te verwijderen
planten kunnen bespuiten met een opvallend gekleurd aphicide en daarna het
verwijderen der zo gemerkte planten aan niet-specialisten in selecteren kunnen
overlaten. Proeven hierover zijn voor 1953 geprojecteerd.

Vele adviezen werden aan binnen- en buitenlandse instellingen en onderzoekers
verstrekt, terwijl een zeer groot aantal determinaties werd verricht. Twee verhandelingen over nieuwe Zweedse bladluizen, een bladluisfauna van Groenland en
een publicatie over de naam van de perzikbladluis verschenen in druk, respectivelijk in Zweden, Denemarken en Duitsland. Een aantal buitenlandse collega's
bezocht het laboratorium, waar twee hunner enige tijd bleven werken en onderricht werden in onderzoekingsmethoden van bladluizen.
Tijdens een tweedaags bezoek aan de Bayer-fabrieken te Leverkusen werden
aspecten van systemische insecticiden besproken, waarbij het contact met collega's uit West- en Oost-Duitsland werd uitgebreid. Ten einde de meest recente
ontwikkeling van aphiciden te kunnen volgen, werd deelgenomen aan het 3e Internationale Congres voor Oogstbescherming te Parijs.
Voor de "Werkgroep Bladluisonderzoek van de Engelse Agricultural Research
Council werd een inleiding gehouden over het Myzus persicae-complex als voorbeeld van soortvorming bij bladluizen; in aansluiting hieraan werden met alle
Engelse bladluisonderzoekers besprekingen gevoerd over hun werk. Een voorstel
om in Engeland onderzoek te verrichten over de factoren diehet met succes overwinteren van bladluiseieren bepalen, werd voorlopig aanvaard. In Engeland werken thans ongeveer 30 biologen en enige chemici aan bladluizen, zodat nagenoeg
ieder aspect van het bladluisonderzoek daar bestudeerd wordt.
3. ONDERZOEKINGEN OVER POLYPLOIDE CULTUURGEWASSEN

Op het Instituut voor Plantenveredeling van de Landbouwhogeschool te Wageningen werden onderzoekingen verricht over de polyploïdie van cultuurgewassen.
Over deze werkzaamheden kan het volgende vermeld worden.
Bij de tetraploïde r o g g e verliep de bevruchting door het koude weer tijdens
de bloeiperiode in de tweede helft van Mei niet gunstig. Zo lag de korrelzetting
in 1952 op een iets lager niveau dan in het vorige jaar, dat echter bijzonder
gunstig was. Ook andere factoren, zoals aargewicht en duizendkorrelgewicht
waren thans wat lager, maar ten opzichte van de voorafgaande jaren wordt de
geleidelijke vooruitgang toch duidelijk voortgezet.
Inmiddels worden jaarlijks nieuwe, uit verschillende roggerassen verkregen
tetraploïden aan het selectiemateriaal toegevoegd, waarbij het jongere materiaal
in de eerste jaren afzonderlijk wordt gehouden van de vormen, die reeds enkele
jaren veredeld zijn.
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De tetraploïden van acht verschillende rassen werden dit jaar op isolatieveldjes
uitgezaaid, acht andere werden als reservezaad tot het volgende jaar aangehouden.
Op een terrein op hoge zandgrond werden in het najaar enkele proeven met
tetraploïde rogge ingezaaid. In een van deze proeven zullen verschillende hoeveelheden stikstof worden toegediend, in een andere proef werden verschillende zaaidichtheden toegepast. Een derde proef is een vergelijking tussen de tetraploïde
rogge van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen met de Duitse
tetraploïde rogge en met de tetraploïde rogge van het Centraal Bureau.
De binnengekomen resultaten van de verbouw van tetraploïde rogge op practijkschaal gaven een gunstige indruk; de opbrengsten waren vrijwel even hoog en
in een enkel geval hoger dan van diploïde rogge.
Wel werd de indruk verkregen, dat de tetraploïde rogge op iets zwaardere
gronden beter tot zijn recht kan komen dan op de voor rogge gebruikelijke lichtere zandgronden. In dit verband zijn proeven, vooral ook bemestingsproeven,
zeer gewenst.
Uit mixoploïd materiaal van enkele rassen werd dit jaar een duizendtal nieuwe
tetraploïden afgezonderd, samen ruim honderd verschillende ouderplanten omvattend. Hierbij bleek een enigszins verschillende gevoeligheid van de rassen ten
aanzien van de colchicinebehandeling op te treden, wat ook in vorige jaren reeds
geconstateerd werd. Bij het ene ras is het aantal tetraploïden b.v. tweemaal zo
groot als het aantal mixoploïden, terwijl bij een ander ras deze verhouding geheel
anders is.
Een restant overjarig zaadmateriaal van mixoploïde z o m e r g e r s t werd
in de voorjaarsmaanden onderzocht. De verkregen tetraploïden werden overgedragen aan de Stichting voor Plantenveredeling.
Bij de uitzaai van k a n a r i e werd sterk geselecteerd op duidelijke fertiliteitsverschillen tussen de verschillende stammen. Aanvankelijk werd de groei benadeeld door droog weer kort na de zaai; de oogst ondervond schade van natte
weersomstandigheden.
Op grond van duidelijke fertiliteitsverschillen werden bij de b o e k w e i t
alleen de beste nummers voor uitzaai gebruikt. De weelderige groei en het gelijktijdig aanwezig zijn van verschillende bloeistadia naast volwassen zaden aan één
bloeiwijze, bemoeilijkten de selectie op het veld; de zaadopbrengst bleek over het
algemeen echter vrij goed te zijn.
Het v l a s-materiaal werd dit jaar als reservezaad aangehouden. Nieuw mixoploïd materiaal, afkomstig van in het voorjaar uitgevoerde colchicinebehandelingen, werd uitgeplant en geoogst.
Een tiental voorlopig tetraploïde k a r w ij-planten werd afgezonderd uit de
mixoploïden van in het voorgaande jaar met colchicine behandeld materiaal. Het
zaad van deze planten is geoogst en de nakomelingen zullen nader op tetraploïdie worden getest.
Op verzoek van de Stichting voor Plantenveredeling werd deze herfst begonnen met decolchicinebehandeling van k o o l z a a d . Om na te gaan welke wijze
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van toediening voor dit gewas de gunstigste is, werden drie verschillende behandelingsmethoden toegepast.
4. ONDERZOEKINGEN OVER DE BLOEMBIOLOGIE BIJ APPEL EN PEER

Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool te Wageningen worden onderzoekingen verricht over de groei van de
bloem tot rijpe vrucht. Als eerste onderwerp hieromtrent werden proeven genomen over stuifmeelkieming en -bewaring bij appel en peer. Hierbij bleek, dat de
levensduur van appel- en perenstuifmeel bij bewaring boven 0° C behalve van
de temperatuur, sterk afhankelijk is van de relatieve vochtigheid; de beste resultaten werden bereikt bij een temperatuur van 2-5° C en een relatieve vochtigheid
van 10°/o. Tevens werd aandacht besteed aan de invloed van boorzuur, van
temperatuur en van extracten van appel- en perenstuifmeel op de kieming. Hierbij bleek vooral het perenstuifmeel sterk te reageren op toevoeging van boorzuur
aan het kiemmedium. Bovendien kwam tot uiting, dat bij stijgende temperatuur
de kieming van beide soorten stuifmeel toeneemt, zowel in een medium met als
zonder boorzuur. Extracten van appel- en perenstuifmeel (in 10 % suikeroplossing) oefenden grote invloed uit op de kieming van het perenstuifmeel. Omtrent
dit laatste zal nog nader onderzocht moeten worden of de kiembevorderende werking van deze extracten door andere stoffen dan b.v. borium veroorzaakt wordt.
Proeven waarbij bij appel en peer werd nagegaan of lanoline en vaseline als
stempeldekkend middel gebruikt kunnen worden ter vervanging van de inhulling,
mislukten door hevige nachtvorsten, evenals proeven omtrent parthenocarpie,
ontvankelijkheid van de stijl en invloed van vreemd stuifmeel op de vruchtzetting van deze gewassen.
In verband met het belang van vruchtdunning voor de kwaliteit van de oogst
werd een onderzoek ingesteld naar de positie van de bloem in de tros. Hierbij
bleek een sterke correlatie te bestaan tussen knopgrootte, bloeitijd, vruchtopbrengst en pittenaantal enerzijds en de positie van de bloemen in de tros anderzijds. De topvrucht neemt in alle gevallen een overheersende positie in.
Om zo snel mogelijk jonge zaailingen te verkrijgen, werden proeven ged?an
omtrent het kiemen van appelzaden. Zaden, die 6 à 16 weken te vroeg geoogst
waren, vertoonden een uitstekende kieming na 3 à6wekenstratificatie alsembryo.
Wel was, in vergelijking met oogstrijpe zaden, de uitval door rotting gedurende
de stratificatie veel groter. Uit kiemproeven en meting van de ademhaling van
appelzaad bleek, dat vooral de integumenten verantwoordelijk zijn voor mechanische remming van de kieming.
In aansluiting hierop werd tevens gezocht naar een methode, waarmede de
vegetatieve periode van jonge zaailingen verkort zou kunnen worden, opdat zo
snel mogelijk beschikt kan worden over bloeiende boompjes. Hierbij kwam vast
te staan, dat dwerg- en lengtegroei van gedurende de winter in de kas opgekweekte appelzaailingen afhankelijk is zowel van de stratificatieduur der zaden als
van de duur en de intensiteit der bijbelichting. Van zaailingen, die uit zeer vroeg
geoogste zaden waren verkregen, gingen er zeer vele dood; de Jfyenskracht is
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kennelijk minder dan van zaailingen uit rijpere zaden. Ook bleek het oogsttijdstip van invloed te zijn op het aantal dwerggroeiers. Rijpere zaden (met dezelfde
stratificatieduur) vertoonden een betere groei.
5. ONDERZOEKINGEN OVER DE INVLOED VAN LICHT BIJ HET KWEKEN VAN
STOOKTOMATEN

Op het Laboratorium voor Algemene Plantkunde der Landbouwhogeschool te
Wageningen werd een onderzoek begonnen omtrent het kweken van stooktomaten bij kunstlicht. Deze werkzaamheden werden ter hand genomen in verband
met het feit, dat het ontwikkelingsproces bij stooktomaten te langzaam verloopt.
Het is vrijwel zeker, dat de hoofdoorzaak hiervan gelegen is in een tekort aan
licht. Om een snel en goed verloop van groei, bloei, vruchtzetting en oogst te
verkrijgen, zou het nodig zijn de voorjaarsbelichting na te bootsen door middel
van kunstlicht, dus door gedurende een groot aantal uren zeer hoge lichtintensiteiten te gebruiken. De hoge kosten van een hiervoor geschikte installatie en van
het stroomverbruik maken echter een dergelijke gang van zaken economisch niet
verantwoord, zodat gezocht moet worden naar een zodanig gebruik van kunstlicht, dat een voldoende vroege en rendabele oogst verkregen kan worden.
Als eerste punt van onderzoek zal worden nagegaan in welke periode van het
etmaal het gunstigste effect van bijbelichting kan worden verkregen. Vervolgens
zal onderzocht worden hoe lang de dagelijkse lichtperioden dienen te zijn en
tevens welke intensiteit het licht zal moeten hebben.
In verband met het feit, dat de inzaai der nieuwe tomatencultuur eerst in
December kan plaatsvinden, kunnen nog geen resultaten van deze onderzoekingen vermeld worden.
6. ONDERZOEKINGEN OVER DE VOEDINGSPHYSIOLOGIE BIJ CULTUURPLANTEN

Op het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden werd in het
afgelopen jaar een onderzoek begonnen naar het mechanisme, waarmede plantenwortels voedingszouten uit de bodem opnemen. De bodemscheikundige zijde van
dit vraagstuk is en wordt uitvoerig bestudeerd, op plantenphysiologisch gebied
moet er echter een belangrijke achterstand worden ingehaald.
Het is bekend, dat de ionen-absorptie door levende wortels niet berust op een
passief meegesleurd worden met het opgenomen water, doch op een actief naar
binnen voeren met behulp van respiratie-energie, doorgaans tegen een concentratieverval in. Uit reeds in vroegere jaren verrichte onderzoekingen over fosfaatopname van suikerriet in watercultures en over de opname van nitraat en ammonium bij maïswortels werd de indruk verkregen, dat het protoplasma-oppervlak
der wortelcellen beschikt over stoffen, die zich specifiek met elk der ionen binden
en ze in gebonden toestand naar binnen voeren. Het opsporen van de eigenschappen dezer „carriers" zal van groot belang kunnen zijn met betrekking tot
vruchtbaarheids- en bemestingsvraagstukken.
In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met een onderzoek naar de invloed
van uitwendige factoren (concentratie, p H en temperatuur) op de kaliumopname
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van maïsplanten, waarbij in de eerste plaats de invloed van de kaliumconcentratie in het milieu aan een nadere beschouwing wordt onderworpen.
7. ONDERZOEKINGEN OVER KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN BIJ DE PHOTOSYNTHESE VAN CULTUURGEWASSEN

Deze onderzoekingen, die verricht worden op het Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Landbouwhogeschool te Wageningen, hebben ten
doel een overzicht te verkrijgen van de kenmerken van het photosyntheseproces
bij een aantal belangrijke cultuurgewassen op het gebied van de land-, tuin- en
bosbouw.
Een en ander is van belang voor een beoordeling van de factoren, die het
rendement van de opgenomen zonne-energie bij het productieproces bepalen en
kan een hulpmiddel zijn bij onderzoekingen, die ten doel hebben dit rendement te
verbeteren; hieronder vallen ook pogingen om door veredeling tot rasverbetering
te komen.
Bij tuinbouwgewassen treedt vooral het probleem van een nog rendabele bijbelichting in de kassen op de voorgrond. In verband hiermede zullen de volgende vraagstukken worden onderzocht: het compensatiepunt van de photo-synthese en de ademhaling, het rendement van de lichtenergie, de lichtenergie, waarbij lichtverzadiging optreedt, de invloed hierop van het koolzuurgehalte van de
lucht en van de temperatuur, de dagelijkse gang der photosynthèse onder natuurlijke voorwaarden e.d.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een reeds eerder ontwikkelde
methode, waarbij manometrische metingen aan bladschijfjes worden verricht.
Hierbij werd gevonden, dat de vroeger opgemerkte koolzuurlimitering bij gebruik
van een carbonaatbicarbonaatbuffer in eerste instantie samenhangt met de uitwisseling tussen vloeistof en gasphase en niet met de eigenschappen van het plantenmateriaal. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het verrichten van
metingen aan grotere plantendelen en aan gehele planten met behulp van koolzuurbepalingen volgens de infrarood-absorptiemethode.
Het ligt in de bedoeling de bovengenoemde vraagpunten te onderzoeken bij
een aantal belangrijke cultuurgewassen van uiteenlopende groeitype.
8. ONDERZOEKINGEN OVER HET SORTIMENT VAN VASTE PLANTEN

Op het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie der Landbouwhogeschool te Wageningen werd een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden
het sortiment van vaste planten te beperken. In tegenstelling tot de benaming van
houtige gewassen heerst omtrent die van vaste planten vaak nog verwarring.
Een dergelijk onderzoek brengt vele moeilijkheden met zich mee. Vrijwel nimmer is het mogelijk materiaal van de oorspronkelijke typen op te sporen; bestaande beschrijvingen en afbeeldingen zijn veelal onvoldoende, terwijl lobaratoriummateriaal in de meeste gevallen ontbreekt.
Wanneer het niet mogelijk blijkt het oorspronkelijke type van een plant op te
sporen, zal het bovenbeschreven onderzoek moeten leiden tot het aanwijzen van
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een nieuw type van een plant. Dit is een verantwoordelijke taak van verreikende
betekenis, daar deze plant het begin van het aan de kwekers te verstrekken materiaal vormt; op deze wijze kan op den duur beschikt worden over identieke planten met dezelfde benaming.
In het afgelopen jaar werd een begin gemaakt met onderzoekingen over de
Papaver orientale en de Delphinium.

9. ONDERZOEKINGEN OVER ENKELE VRUCHTDRAGENDE GEWASSEN

O p het Biologisch Station te "Wijster werden onderzoekingen omtrent enkele
vruchtdragende gewassen, te weten braam, hazelnoot, viburnum en blauwe bes,
verricht.
De collectie cultuurbramen kon in het afgelopen jaar uitgebreid worden met
de uit Amerika ontvangen rassen Lawton, Santiam, Lucretia en Cascade, terwijl
ook een aantal nog niet op het station aanwezige Nederlandse soorten aan de
verzameling kon worden toegevoegd. Het materiaal werd onderzocht op periodiciteit, opbrengst en kwaliteit, waarbij vooral de vruchten van de selectie „Bijhouwer" opvielen wat betreft de kwaliteit en de smaak.
De bloei en de vruchtzetting van het hazelnotenmateriaal verliepen in het
afgelopen jaar gunstig, doch de kwaliteit van de noten liet te wensen over, te
meer omdat vanwege beschadiging door eekhoorns te vroeg geplukt moest worden. Op verzoek van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (N.A.K.B.) werd begonnen met een periodiek onderzoek naar de
eventuele veldkenmerken van 15 voor Nederland belangrijke hazelnootrassen.
Tevens werd met de N.A.K.B. en met het Proefstation voor de Boomkwekerij
te Boskoop overeengekomen, dat het uitgangsmateriaal der door de N.A.K.B. gekeurde hazelnootrassen in de proeftuin te Wijster zal blijven en dat het materiaal,
dat na uitreiking van gekeurde moerplanten aan de boomkwekers in de kwekerij
te Wijster overblijft, buiten de keuring van de N.A.K.B. zal vallen.
Bij vergelijking van de vruchten van Viburnum trilobum met die van V. opulus
bleek, dat de bessen van eerstgenoemde soort in verse toestand minder bitter, doch
niet smakelijk zijn. De smaak is echter aanmerkelijk beter wanneer de bessen tot
gelei verwerkt zijn.
De grootvruchtige, uit Amerika ontvangen blauwebessenrassen Pemberton,
Atlantic en Burlington droegen nog onvoldoende vruchten om tot een vergelijking met andere rassen te kunnen geraken.
In verband met bovengenoemde onderzoekingen werd een aantal publicaties
opgesteld, te weten door A. J. ter Pelkwijk over „Perspectieven voor nieuwe
klein-fruit-gewassen" (Algemene Veredelingsdagen, 1951), en over „The chromosome number of Amelanchier leavis Wieg" (Genetica 25 (1951), p. 519-521),
verder door W. Beyerinck en A. J. ter Pelkwijk over „Determineertabellen voor
onze Nederlandse bramen" (De Levende Natuur, 1952).
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10. ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN STERILITEIT BIJ RUNDVEE

Het onder leiding van de hoogleraren Dr F. C. van der Kaay, J. H . ten Thije
en Dr Jac. Jansen, allen van de Rijksuniversiteit te Utrecht, verrichte onderzoek
naar de oorzaken van steriliteit bij rundvee werd voortgezet; de resultaten ervan
zullen in 1953 worden gepubliceerd.
Het steriliteitsonderzoek zal in 1953 op aanmerkelijk ruimere schaal ter hand
worden genomen onder auspiciën van de Afdeling Diergeneeskunde T.N.O.

11. ONDERZOEKINGEN NAAR DE KALK- EN FOSFORSTOFWISSELING BIJ MELKVEE

Op het Laboratorium voor Physiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool te Wageningen werd het onderzoek betreffende de structuur van beenderen bij runderen voortgezet. Het doel van dit onderzoek is een inzicht te verkrijgen in de vraag of in het eerste deel der lactatieperiode bij runderen grote
verliezen aan kalk en fosfor uit het beenderenstelsel optreden, welke in de tweede
helft en gedurende de periode, dat de dieren droogstaan, weer zouden worden
aangevuld. De verliezen gedurende het eerste deel van de lactatieperiode zouden
het ontstaan van melkziekte, grastetanie en vroege slijtage in de hand werken en
de productie remmen.
Indien bovengenoemd verschijnsel inderdaad optreedt, moet het tot uiting
komen in de microscopische structuur der beenderen, zodat begonnen werd met
een uitgebreid onderzoek naar de normale structuur van runderbeenderen en wel
van de metatarsis. Bij het vervaardigen van preparaten voor het microscopisch
onderzoek traden in het afgelopen jaar nog enkele moeilijkheden op, zodat nog
geen overzicht van de resultaten kan worden gegeven.

12. ONDERZOEKINGEN NAAR HET GEDRAG VAN LANDBOUWHUISDIEREN

Uit buitenlandse onderzoekingen van de laatste 10—15 jaar blijkt, dat de
studie van het gedrag van landbouwhuisdieren van grote practische betekenis
voor de veeteelt kan zijn. Zo leverde onder meer een onderzoek over het sociale
en sexuele gedrag van kippen aanwijzingen over de invloed van de samenstelling
van de tomen op deproductie van eieren en op het aantal bevruchte eieren.
In het afgelopen jaar werd op het Zoölogisch Laboratorium van de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam een aanvang gemaakt met een onderzoek naar
het gedrag van runderen met als doel na te gaan met welke gedragskundige feiten bij de rundveehouderij rekening dient te worden gehouden, opdat uit economisch oogpunt een zo hoog mogelijk rendement kan worden verkregen. Begonnen
werd met het samenstellen van een literatuurrapport.
Ten behoeve van dit onderzoek werd een contactcommissie in het leven geroepen (zie blz. 60).
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13. ONDERZOEKINGEN NAAR DE INVLOED VAN STALOMSTANDIGHEDEN OP DE
PRODUCTIE VAN RUNDVEE

Naar aanleiding van een verzoek van de secretaris van de Gelderse Maatschappij van Landbouw werd een commissie ingesteld (zie blz. 60) ter bestudering
van de omstandigheden (temperatuur, vochtigheid, licht e.d.), die in een runderstal moeten voorkomen om de productie optimaal te doen zijn. Besloten werd
eerst een literatuuroverzicht over bovengenoemde materie te doen samenstellen.
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INSTITUUT VOOR TOEGEPAST-BIOLOGISCH ONDERZOEK IN DE NATUUR

Centraal Comité
Prof. Dr G. A. van Poelje, voorzitter,
Dr A. D. Voûte, secretaris,
Jhr W. H . de Beaufort,
Dr C. J. Briejèr,
Ir P. de Fremery,
Ir H . J. A. Hendrikx,

Prof. Dr G. Houtzagers,
Prof. Dr C. J. van der Klaauw,
Prof. Dr D. J. Kuenen,
Ir F. W. Maisch,
Ir A.W.van de Plassche,
Ir H . T. Tjallema.

Comité ter Bestrijding van Ziekten in Iepen en andere Boomsoorten
Ir F. W. Maisch, voorzitter,
Dr A. D. Voûte, secretaris,
Dr C. J. Briejèr,
S. G. A. Doorenbos,
Prof. Dr G. Houtzagers,
Prof. D r L. C. P. Kerling,

Prof. Dr A. J. P. Oort,
Prof. Dr "W. K. Roepke,
Prof. Dr C. L. Rümke,
Prof. Dr Joha. Westerdijk,
Dr Ir H . van Vloten, genodigde,
Dr J. G. ten Houten, genodigde.

Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen
Ir F. W. Maisch, voorzitter,
Dr A. D. Voûte, secretaris,
Dr C. J. Briejèr,
E. D. van Dissel,
Ir H . J. A. Hendrikx,
Prof. Dr G. Houtzagers,
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H . Th. 's Jacob,
Prof. Dr D. J. Kuenen,
Dr Th. C. Oudemans,
Prof. Dr C. P. Raven,
Prof. Dr W. K. Roepke.

Comité voor Duinonderzoek
Prof. Dr G. A. van Poelje, voorzitter,
Dr A. D. Voûte, secretaris,
Ir C. Biemond,
Ir A. J. Gurck,

Ir H . Hollaar,
Ir S. Kramer,
Dr Ir P. C. Lindenbergh.

Technische Commissie Duinonderzoek
Dr A. D. Voûte, voorzitter,
Ir H . M. Bos,
2 . van Doorn,
Dr G. P.M.van Heusden,

Ir J. G. G. Jelles,
Ir M. Stoffels,
Dr R. Wind.

Comité voor Jachtonderzoek
Prof. Dr G. A. van Poelje, voorzitter,
Dr A. D. Voûte, secretaris,
J. M. J. Berghegge,
P. J. Drost,
J. Drijver,
P. H . van Groningen,
H. W. van Hoytema,

Dr Ir H . N . Kluyver,
Ir C. Rueb,
J. W. Schuytemaker,
Dr J. A. van Steyn,
Ir D. B. Talma,
Dr J. H . van Tuil.

Contact-commissie voor de Jacht
Drs G. A. Brouwer,
H. H . Buisman,
J. A. Eygenraam,
Drs H . Klomp,

Mr Th. Lebret,
Dr J. A. van Steyn,
Dr L. Tinbergen.

BoSBOUWPROEFSTATION T.N.O.

Bestuur
Ir F. W. Maisch, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
Ir P. de Fremery,
Raad van Bijstand
Ir F.W.Maisch, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
D. van Aalst,
Prof. Dr J. H . Becking,
Mr A. J. van Berkel,
W. Boerhave Beekman,
Ir A. A. Bonnema,
J. J. G. Boot,
W. Brantsma,
A. C. van Dam,

Ir H . J. A. Hendrikx,
Prof. Dr G. Houtzagers,
Prof. Ir J. H . Jager Gerlings.

J. H . Faassen,
A. H . Geraedts,
W. J. Hendriks,
H . Kikkert,
Prof. Dr J. F. Kools,
P. J. F. Lombarts,
Ir A. W. van de Plassche,
Prof. Dr G. A. van Poelje,
Ir H . W. Schenkenberg van Mierop.

BESTUUR VAN HET INSTITUUT VOOR VEETEELTKUNDIG ONDERZOEK T.N.O.

Ir Th. C. J. M. Rijssenbeek, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,

Prof. D r G. M. van der Plank,
Ir D. C. de Ridder,
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Prof. D r E. Brouwer,
Dr J. Grashuis,
Prof. Ir W. de Jong,

Ir J. J. van Wijk,
Prof. Dr G. J. van Oordt, adviserend lid,
Ir H . Verschuyl, adviserend lid.

00 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET LANDBOUWPROEFSTATION EN BODEMKUNDIG
INSTITUUT T.N.O

Ir J] M. A. Penders, voorzitter,
J. Bruinsma,
Prof. Ir W. J. Dewez,
J. van der Kooy,
H . Noteboom,

Prof. Dr W. R. van Wijk,
Dr Ir G. de Bakker, adviserend lid,
Ir C. van der Giessen, adviserend lid,
Ir H . Verschuyl, adviserend lid.

,.

COMMISSIE VAN BEHEER VOOR HET BEDRIJFSLABORATORIUM VOOR
GROND- EN GEWASONDERZOEK

Ir J. Th. Everts, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
E. Jonker,
Ir J. M. A. Penders,
C O M M I S S I E

V O O R

B I O C I D E N O N D E R Z O E K

G. G. Pétrie,
Ir A. W. van de Plassche,
Ir H . T. Tjallema.

T . N . O .

Dr C. J. Briejèr, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
Prof. Ir H . Eilers,
Dr J. G. ten Houten,
Prof. Dr F. Kögl,

Prof. Dr D. J. Kuenen,
Dr S. Leefmans,
Dr R. van der Veen,
Prof. Dr U. G. Bijlsma, adviserend lid.

COMMISSIE ONDERZOEK LANDBOUWWATERHUISHOUDING NEDERLAND

Commissie van Beheer
Ir F. P. Mesu, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
j^ß; Werkgroep
Prof. Ir F. Hellinga, voorzitter,
Ir W. C. Visser, secretaris,
Dr Ir G.de Bakker,
Ir J. H . Beltman,
Ir R. W. de Boer,
Prof. Dr Ir C. H . Edelman,

Ir G. B. R. de Graaff,
Ir H . T. Tjallema.
Ir M. L. 't Hart,
Dr Ir S. B. Hooghoudt,
Ir J. H . M. Latour,
Ir J. M. A. Penders,
Prof. Dr Ir A. J. Zuur.

. -ß*-WERKGROEP TURFHUMUSONDERZOEK T.N.O.
Tr

J, M \ Pr°^-T', voorzitter^-...__
Ir C. van der Giessen, secretaris,
Prof. Ir J. Hudig,

- I r Jac. Kortleven,
Ir R. Sybolts,
Tr G. Wansink.

fWERKGROEP VOOR ONDERZOEK INZAKE DE OMZETTING VAN ORGANISCHE STOF

-Drs P. Bruin, voorzitter,
-Dr M.A. J. Goedewaagen, secretaris,
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Prof. Ir J. Hudig,
Dr F. M. Muller,

Dr Ir J. Doeksen,
D r J. van der Drift,
Dr Ir F. Ch. Gerretsen,
I r J. A. Grootenhuis,

Prof. D r J. Smit,
Dr Ir H . van Vloten,
D r A.D. Voûte,
Prof. D r Joha. Westerdijk.

WERKGROEP VOOR INWENDIGE THERAPIE VAN PLANTENZIEKTEN

Prof. D r A. J. P. Oort, voorzitter,
D r M. H . van Raalte, secretaris,
Prof. D r W . H . Arisz,
Prof. D r A. H . W. Aten,

Prof. D r T. H . van den Honert,
D r J. G. ten Houten,
D r G. J. M. van der Kerk,
Prof. D r F. Kögl.

COMMISSIE VOOR ONDERZOEK BESTRIJDING AARDAPPELCYSTENAALTJE T.N.O.

Commissie van Beheer
D r C. J. Briejèr, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
Werkgroep
D r J. G. ten Houten, voorzitter,
D r Ir M. Oostenbrink, secretaris,
Prof. Dr H . J. den Hertog,
Prof. D r A. J. P. Oort,

I r J. M. A. Penders,
I r H . H . Smeenk.

Prof. D r A. C. Schuffelen,
Prof. Dr H . J. C. Tendeloo,
Dr H . J. Toxopeus.

COMMISSIE VOOR ONKRUIDBESTRIJDING T.N.O.

Commissie van Beheer
I r J. M. A. Penders, voorzitter,
Ir C. van der Giessen,
Werkgroep
Ir W. Kakebeeke, voorzitter,
Dr D . Bakker,
Ir P. W. Bakker Arkema,
I r T h . A. de Boer,
Dr M. A. J. Goedewaagen,

Ir W. Kakebeeke.

Ir IJ. van Koot,
Dr Ir E. W. B.van den Muijzenberg,
H . Noteboom,
Ir P. Riepma Kzn,
Dr L. Westenberg.

^WERKGROEP HOUTWALLEN

Dr A.D . Voûte, voorzitter,
D r R. J. van der Linde, secretaris,
A. Bakker,
Drs P. Bruin,
Dr L. J. L.Dey,
D r W. H . v. Dobben,
Ir P. A. den Engelse,
- D r M. A. J. Goedewaagen,
D. Hille Ris Lambers,

Prof. D r G. Houtzagers,
D r H . N . Kluyver,
I r D . A. Kraayenga,
Dr F. van der Paauw,
Dr P. K. Peerlkamp,
Dr Ir H . van Vloten,
Dr D. M. de Vries,
Ir J. Wind,
D r J. P. M. Woudenberg.
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- - COMMISSIE VOOR HET SPORENELEMENTENONDERZOEK T.N.O.

Commissie van Beheer
Prof. D r A. C. Schuffelen, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
D r Ir G. de Bakker,
• /_
^Werkgroep
ff/-M" •
Prof. D r L. Seekles, voorzitter,
(
D r J. de Wael, secretaris,
ry . " ' j Prof. D r E. Brouwer,
W-'f
D r W . B . Deys,
^ D r Ir F. C. Gerretsen,
D r J. Grashuis,

Ir J. M.A. Penders,
Ir H . Verschuyl,
L. P. de Vries.
D r J. J, Lehr,
'Mej. D r M. P. Löhnis,
D r D. Mulder,
-Dr Ir E. G. Mulder,
D r J. Th. L. B. Rameau,
I r J. Wind.

COMMISSIE VOOR HET LEVERBOTONDERZOEK T.N.O.

Commissie van Beheer
Ir J. M. A. Penders, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
Ir J. A. Haverhals,
Ir E. A. M. Meyknecht,
Ir A. T. Oosterhof,
Werkgroep
Prof. D r J. A. Beyers, voorzitter,
Ir C. van der Giessen, secretaris,
D r Ir J. Doeksen,
Ir J. M. A. Penders,
D. Swierstra,

Joh. de Veer,
H . Venema,
Ir H . Verschuyl,
L. P. de Vries.

R. H . Veenstra,
I r H . Verschuyl,
Mevr. Dr N . L. Wibaut-Isebree Moens,
Ir J. Wind.

CONTACT-COMMISSIE VOOR HET BLADLUISONDERZOEK

Prof. D r Ir J. C. Dorst, voorzitter,

R. "W. Janssen.

CONTACT-COMMISSIE VOOR GEDRAGSONDERZOEK BIJ LANDBOUWHUISDIEREN

Ir H . Verschuyl, voorzitter,
D r J. Grashuis,

Prof. D r P. Hoekstra,
Prof. D r E. J. Slijper.

COMMISSIE VOOR HET STALBEHAAGLIJKHEIDSONDERZOEK BIJ RUNDEREN

Prof. D r E. Brouwer, voorzitter,
Prof. D r P. Hoekstra, secretaris,
I r G. J. A. Bouma,
D r Th. de Groot,
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Ir G. J. Klompe,
J.Mol,
I r G. Pothoven,
Ir L. de Vries.

