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BODEMKUNDE EN BEMESTING

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
Het onderzoek over de bodemstructuur had vooral betrekking op de kleigronden. In
zware kleigronden komen onder natte omstandigheden luchtgehalten kleiner dan 10
volumeprocenten veelvuldig voor, waardoor de groei der gewassen ongunstig wordt
beïnvloed. Uit een bewerking van het beschikbare materiaal bleek, dat een stijging
van het gehalte aan organische stof met 1% gemiddeld een stijging van het luchtgehalte met 6 volumeprocenten en van de visuele waardering van de structuur met één
punt teweegbrengt. De invloed van de kalktoestand op de structuur hangt sterk af van
de toestand van de grond in de voorafgaande periode (o.a. ten gevolge van de weersomstandigheden). De niveauschommelingen zijn op bekalkte klei geringer dan op
onbekalkte.
Een begin werd gemaakt met een onderzoek over de bodemstructuur in het Oldambt;
dit werk is een onderdeel van een vergelijkend onderzoek van enkele kleigebieden. Bij
4% organische stof en een goede kalktoestand bleek in het Oldambt een redelijke
structuur mogelijk te zijn.
Metschuimaarde, cacao-afvalkalk en grote hoeveelheden in de tuinbouw toegediende,
veenachtige produkten (doorvroren zwartveen „tuinturf", turfmolm) werden duidelijke verbeteringen van de structuur op kleigronden verkregen, hoewel de verschillen
door 'het algemeen hoge structuurniveau in het verslagjaar kleiner waren dan normaal. Gips gaf een groot, doch kortstondig gunstig effect. Er was praktisch geen invloed van stalmest op de structuur waar te nemen. Op zware zeeklei in de Beemster
werd het luchtvolume van de grond aanzienlijk verbeterd door menging van de bovengrond met tuinturf en turfmolm. Te Oudkarspel in Geestmerambacht was de structuurverbetering van de ongunstige bovengrond het grootst door een gecombineerde toediening van tuinturf en cacao-afvalkalk in een verhouding 5 : 1. De combinatie tuinturf en stalmest voldeed ook goed.
Bij het onderzoek over de samenhang tussen structuur en groei van het gewas werd
gevonden, dat op kleigronden met een goede vruchtbaarheidstoestand en waterhuishouding een verhoging van de visueel gewaardeerde structuur tot 51^ à 6 (overeenkomende met een luchtgehalte van 12 à 15 volumeprocenten) in de meeste jaren een
duidelijke opbrengstverhoging veroorzaakt. Op minder vruchtbare, lichtere en enigszins voor droogte gevoelige gronden komen daarentegen heel wat jaren voor, waarin
de opbrengst op een lossere structuur geringer is dan op een dichtere. Dit wordt veroorzaakt door neveninvloeden op het gebied van de vocht, en stikstofvoorziening van

het gewas.
Met behulp van het apparaat van Lemon en Erickson ter bepaling van de snelheid
van zuurstofdiffusie in de grond kon worden onderscheiden of het niet-binnendringen
van de wortels aan zuurstofgebrek dan wel aan te grote dichtheid was te wijten.
Verschillende metingen en waarnemingen, verricht op grondbewerkingsproefvelden,
betroffen het effect van vroeg en laat ploegen, ploegdiepten en -snelheden, ristertypen,
gebruik van de spitmachine en verschillen tussen het werk van paarden en trekkers.
Daarbij bleek o.a., dat de ruwheid van het geploegde oppervlak afnam, naarmate het
rister dwarser en de ploegsnelheid groter was. Deze verschillen kwamen echter niet
in de opbrengst tot uiting.
Aan de hand van consistentiebepalingen in het laboratorium kon het gehalte van
zavelgrond aan organische stof worden aangegeven, dat minimaal nodig is om verslemping te voorkomen. Het daarvoor vereiste gehalte is lager naarmate de grond
zwaarder en het gehalte aan fijn zand lager is.
De windtunnel maakt het mogelijk de gevoeligheid van lichte gronden voor verstuiving kwantitatief te bepalen. De aandacht is thans meer verschoven van het onderzoek
over de mogelijkheid tot bestrijding van verstuiving door toediening van korstvormende
middelen op aspergevelden en bloembollengronden naar de bestudering van de invloed
van vergroting der aggregaten op de gevoeligheid voor verstuiving.
Op het gebied van het fysische onderzoek van de grond werden verbeteringen aangebracht bij het nemen van ongeroerde monsters in Kopecky-ringen, bij het uitpersen
van monsters in de membraanpers ter bepaling van de ionenconcentratie in het bodemvocht en bij de bepaling van het vochtgehalte van de grond bij pF 2. Ten behoeve van
het grondbewerkingsonderzoek werd volgens eigen ontwerp een registrerende penetrometer gebouwd, waarmee de karakteristieke verdichtingen in oppervlakkige lagen en
bewerkingsdiepten snel en nauwkeurig kwantitatief kunnen worden bepaald. De apparatuur voor het modelonderzoek ten behoeve van metingen van cohesie en afschuifspanning in afhankelijkheid van poriënvolume en vochtgehalte werd verbeterd.
Bij het onderzoek over de meest gewenste organischestoj'toestand van de grond werd
opnieuw gevonden, dat de verhouding tussen de gemiddelde jaarlijkse toevoer van
organische stof (in de vorm van wortels en stoppels en organische meststoffen) en het
humusgehalte van de grond 20 bedraagt, althans bij normaal voorkomende humusgehalten.
Papierpulp bleek het humusgehalte van de grond sterker te verhogen naarmate meer
stikstof daarnaast werd toegediend. Het gehumificeerde gedeelte kan wel 4 0 % van
de organische stof van de papierpulp bedragen.
Verschillende methoden van fysisch-chemische aard hebben geleid tot normen,
waaraan doorvroren zwartveen „tuinturf" moet voldoen voor gebruik in de tuinbouw.
In fysische eigenschappen blijkt tuinturf weinig te verschillen van het veen uit Vinkeveen, dat voor dit doel zeer geschikt wordt geacht.
De methode, die werd ontwikkeld om langs microbiologische weg aantastbare en
bestendige humus te scheiden, leverde bevredigende resultaten op.
Over de voor de plantengroei optimale intensiteit van de organische bemesting
werden reeds vele gegevens verzameld. Te Nagele in de Noordoostpolder beginnen de

verschillen tussen de drie bedrijven, de Kunstmestakker, het Klaverland en de Wisselweide, zich af te tekenen in opbrengst en vooral in behoefte aan kunstmeststikstof.
In 1960 waren bijna alle gewassen het zwaarst op de Wisselweide; vlas was zelfs aan
de te zware kant. Op het proefbedrijf op zavelgrond te Tzummarum trad na 9 jaar resp.
op de akkerbouw- en de wisselbouwpercelen al een wijziging in bouwplan op, die
samenhing met de stikstoftoestand van de grond.
De behoefte van aardappelen aan stikstof lijkt volgens nog beperkte gegevens van
de miniatuur organischestofbedrijven op de proefboerderij dr. H. J. Lovink-hoeve
samen te hangen met de hoeveelheid neerslag in juni en juli gezamenlijk. Zijn deze
maanden regenrijk, dan is de behoefte kleiner dan bij droogte. Het kan voorkomen,
dat na scheuren van kunstweide de behoefte aan kunstmeststikstof bij hoge neerslag in
juni en juli nihil is. In zeer droge zomers zou de behoefte na kunstweide echter gelijk
of zelfs hoger kunnen zijn dan die bij zuivere akkerbouw. Gemiddeld over zes jaren
was de optimale stikstofgift (als kunstmest) aan aardappelen op de Wisselweide 50 kg,
op het Klaverland 75 kg en op de Kunstmestakker 120 kg. In het vorige verslag werd
aan de hand van sprekende cijfers het belang van voldoende „oude kracht" in de grond
voor aardappelen en suikerbieten reeds aangetoond. Het is jammer, dat het aanslaan
van een groenbemester op Heigrond nogal eens te wensen overlaat.
Een nevenvoordeel van groenbemesting of wisselbouw trad in 1960 in Nagele aan
de dag; het machinale aardappelrooien werd op de Kunstmestakker tengevolge van het
aankleven van grond aan de knollen eerder onmogelijk dan op de Wisselweide en het
Klaverland.
Een samenvatting van de resultaten van de proeven over het effect van verschillende
intensiteit van toediening van organische stof op zandgronden leerde dat normale
stalmestgiften, na uitschakeling van het effect als N-, P- en K-meststof, de opbrengst
van aardappelen met 3 tot 5 % verhogen. In de na aardappelen geteelde rogge en haver
was nog een zwakke nawerking van de stalmest merkbaar. Het stikstofeffect van stalmest meegerekend, komt men tot een opbrengstverhoging bij aardappelen van 7 tot
10%. Ook groenbemesting werkte in het algemeen positief.
Een nadeel van het gebruik van stalmest voor aardappelen is de daling van het
onderwatergewicht met 10-15, overeenkomende met ongeveer 0,5% zetmeel. De waarde
van stalmest, berekend uit verhoging van opbrengst en besparing aan kunstmest,
bedraagt ca. f 10,— per ton.
De stikstofhuishouding van de grond werd voor verschillende proefobjecten vervolgd met behulp van de bepaling van de op verschillende tijdstippen en in verschillende lagen van de grond aanwezige hoeveelheden gemineraliseerde stikstof.
Het blijkt dat de oplosbare stikstof in lichte, doorlatende gronden met diepe grondwaterstand, afgezien van droge perioden, vrij snel naar diepere lagen spoelt, terwijl dit
op zwaardere gronden en bij hogere grondwaterstand in veel mindere mate het geval
is. Bij zware gronden handhaaft een hoeveelheid oplosbare stikstof zich zelfs op een
diepte van 50 à 100 cm in regenrijke perioden in de winter. Het lijkt dus mogelijk,
dat een groot gedeelte van de in najaar en winter aanwezige of gevormde stikstof in
de ondergrond „overwintert" en in het volgende voorjaar ten dele aan de planten ten
goede komt. Het is echter opmerkelijk, dat in de loop van de winter een deel van de

in het najaar aanwezige, oplosbare stikstof op andere wijze dan door uitspoeling verdwijnt. Vermoedelijk is dit een gevolg van denitrificatie en andere wijzen van vervluchtiging, maar ook van binding in onoplosbare organische vormen. Dit vraagstuk
wordt nader onderzocht.
Het is bekend, dat op basis van de in november tot en met februari gevallen hoeveelheid regen een advies wordt gegeven over de grootte der stikstofbemesting in het
komende jaar. Terwijl voor 1960 terecht op zuinigheid met stikstof werd aangedrongen,
wordt voor 1961 een relatief zware bemesting geadviseerd.
Variatie in regenval gedurende de winter door gedeeltelijk opvangen resp. bijgieten
bleek, evenals in het vorige jaar, tot verschillen in stikstofbehoefte van de daarna verbouwde gewassen te leiden. Dit werd behalve op dalgrond ook gevonden op zandgrond
en zware klei. Een betrekkelijk geringe ingreep veroorzaakte reeds een vrij sterk
verschillende verdeling van de stikstof in bouwvoor en ondergrond. Deze onderzoekingen worden gesteund door de bepaling van de hoeveelheid gemineraliseerde stikstof,
die na de winter in de verschillende lagen van de grond aanwezig is.
De bepaling van de gevormde, voor planten opneembare stikstof in de grond met
behulp van ionenwisselaars in plaatvorm gaf aanzienlijk hogere waarden dan volgens
de incubatiemethode werden gevonden. De landbouwkundige betekenis van deze
methode zal nog worden nagegaan.
De adviesbases over bekalking en bemesting van landbouwgronden werden in samenwerking met de Rijkslandbouwconsulent voor Bodem- en Bemestingsvraagstukken en
met het Bedrijfslaboratorium voor Grond, en Gewasonderzoek herzien; zij werden
geschikt gemaakt voor mechanische verstrekking van adviezen (Ramac). De toetsing
van een algemeen toepasbare en gevoelige fosfaatbepaling in de grond (in een waterig
extract) door middel van pot- en veldproeven belooft goede resultaten; de landbouwkundige waarde blijkt op zee- en rivierklei, loss en zandgrond vrijwel gelijk te zijn. Er
werd een nieuw kaligetal voor zand- en dalgrond ingevoerd; het beantwoordt aan de
eis, dat de beschikbaarheid van kali op gronden met verschillend humusgehalte in één
getal dient te worden uitgedrukt. Het nieuwe kaligetal is doeltreffender dan het oude.
De met de dialyse-harsmethode bij een illiet verkregen resultaten stemden overeen
met de theoretisch te verwachten distributie van natrium en calcium over klëinmineraal
en bodemoplossing.
De optimale pH voor oude, resp. jonge veenkoloniale grond met een bouwplan aardappelen, rogge, haver ligt, wanneer men uitgaat van een goede magnesiumvoorziening,
bij 4,4 resp. 4,6. Deze pH is op peil te houden door jaarlijkse bemesting met resp. 150
en 200 kg CaC0 3 per ha.
Bij ingrijpende grondverbeteringen verdient de kalktoestand van de ondergrond de
aandacht. Uit een nu twee jaar lopende proef bleek, dat bekalking van zure ondergrond de opbrengst van bieten, zomergerst en stoppelknollen met 10-20% verhoogde.
Het effect trad zowel bij juiste als bij te lage pH van de bouwvoor op.
Tot nu toe werd geen effect op de opbrengst van aardappelen vastgesteld, wanneer
volgens een in Duitsland gepropageerde werkwijze 1.000-1.500 kg kalkmeststof als
overbekalking kort voor het aanaarden werd toegediend. Wel werd gevonden, dat overbekalking de aantasting door Phytopthora iets tegengaat.

De resultaten van twee meerjarige proefvelden in de Veenkoloniën wezen erop, dat
op deze grondsoort gestreefd moet worden naar MgO-gehalten van 60-70 d.p.m. Deze
toestand is met een vrij lichte Mg-bemesting op peil te houden.
Na de oogst van het droge jaar 1959 bleek de kalitoestand van de grond in Nederland
belangrijk hoger te zijn dan in andere jaren. Om de consequentie hiervan voor de
kalibemesting in 1960 te kunnen beoordelen, werd onderzoek verricht over het verloop
van de K-toestand van najaar 1959 tot voorjaar 1960. De verandering bleek gering
te zijn. Aan de voorlichtingsdienst werd daarom geadviseerd in 1960 wat lichter te
bemesten dan normaal.
Voorraadbemesting met kali op kalifixerende rivierkleigronden is niet doelmatig.
Bespuiting met kali in oplossing of overbemesting in vaste vorm hebben hetzelfde
effect als kalibemesting in het voorjaar en zijn dus geen effectievere bemestingswijzen,
maar zij bieden wel de mogelijkheid een fout van een te lage kaligift in het voorjaar te
herstellen. De aangewezen bemesting is een geregelde ruime toediening van kali, die
zwaarder moet zijn dan voor andere kleigronden. Door de meststof in rijen toe te dienen wordt het effect van de kali belangrijk verhoogd.
Het is bekend, dat aan stalmest een hoge kaliwaarde mag worden toegekend. Dit
kwam ook weer tot uiting in een in 1960 uitgevoerde serie kaliproeven met voederbieten op zandgrond. Uit standwaarnemingen werd afgeleid, dat één ton stalmest 4 kg
kunstmestkali kan vervangen.
Een enkele jaren voortgezet onderzoek op zware zavel in de Noordoostpolder bevestigde, dat de werkzaamheid van vers fosfaat belangrijk beter is dan van bodemfosfaat. Groenbemesting maakte de beschikbaarheid van het bodemfosfaat tot dusver
slechts weinig hoger. Een jaarlijkse bemesting is te prefereren boven af en toe ruim
bemesten. Bij toediening in rijen kan met minder fosfaat worden volstaan. Overbemesting met fosfaat in vaste vorm of als bespuiting gaf bij aardappelen, die aan fosfaatgebrek leden, weinig voordeel.
Het percentage in water oplosbaar fosfaat in fosfaatmeststoffen is binnen zekere
grenzen belangrijk voor de opneming door het gewas. De nieuwe fosfaatammonsalpeter,
waarin bijna 5 0 % van het fosfaat in water oplosbaar is, bleek op grasland dezelfde
resultaten te geven als superfosfaat. Bij aardappelen had bij lage fosfaatgiften het
superfosfaat een wat groter effect. Bij een lagere relatieve oplosbaarheid in water dan
5 0 % moet een verminderde fosfaatwerking verwacht worden.
Toediening van superfosfaat aan stalmest en gier in de grup, met het doel de vervluchtiging van ammoniakstikstof te verminderen, kan niet worden aanbevolen. Deze
werkwijze leidt bovendien tot een niet rationele bemesting met fosfaat.
Evenals in beide voorgaande jaren onderscheidden mengmeststoffen zich in hun
effect op de opbrengst weer gunstig van enkelvoudige meststoffen. Duidelijk was dit
verschil op voedselarme grond; op rijkere grond kon het effect niet met voldoende
betrouwbaarheid worden aangetoond.
De jaarlijkse schommelingen van grootheden als pH en P-getal zullen waarschijnlijk
moeten worden beschouwd als de oorzaken van golfvormige variaties in het effect van
bekalking en fosfaatbemesting op de opbrengst. Hieraan liggen cumulatieve werkingen
van het weer ten grondslag. Het lijkt erop, dat ook regelmatige schommelingen van de
reactie op stikstofbemesting hieraan moeten worden toegeschreven.

De in de praktijk wel geuite opvatting dat een zware stikstofbemesting de hergroei
van gras na maaien zou vertragen, bleek niet juist te zijn. Verminderde hergroei is een
gevolg van zware oogsten, die natuurlijk wel door zware bemesting met stikstof kunnen
worden verkregen. Maait men echter twee percelen met verschillende stikstofbemesting
bij gelijke opbrengst, dan behoeft er geen verschil in hergroei te zijn. In het algemeen
zal dit betekenen, dat voor dezelfde hergroei het zwaarst bemeste perceel eerder moet
worden gemaaid.
Onderzoek over de juiste tijd van toediening van stikstof op grasland toonde aan,
dat april te laat is voor het verkrijgen van vroeg weidegras. Bij vrij lage giften in maart
doet het er niet veel toe welk tijdstip men kiest. Bij toepassing van hoge giften wordt
de „weidevroegheid" bevorderd door vroegere toediening. Zeer vroege giften (begin
februari) zijn niet nodig en zelfs ongewenst in verband met verliezen aan stikstof.
De mening, dat stalmest op grasland de kalk sneller in de grond doet dringen en
mede daardoor het effect van bekalking zou verhogen, werd niet bevestigd.
Het onderzoek over sporenelementen was vooral gericht op grasland. Nogmaals zij
gewezen op het belang van cobaltbemesting van grasland op zandgrond, vooral in het
zuiden. Gevonden werd, dat het door extractie met salpeterzuur bepaalde kopergehalte
van de grond een goede samenhang heeft met het kopergehalte van ingezaaid gras en
klaver. Bij blijvend grasland is het verband minder fraai; hier blijkt bij een kopergetal
hoger dan 5 het kopergehalte van gras niet verder te stijgen, zodat bemesting met koper
bij een kopergetal van de grond hoger dan 5 op blijvend grasland weinig zin heeft.
Bij een kopergetal lager dan 2 wordt aangeraden te bemesten met een kopermeststof
en te controleren in hoeverre de bemesting ten aanzien van de stijging van het kopergehalte van het gras succes heeft gehad.
In verband met steun aan onderzoek in probleemgebieden werd in onderlinge samenwerking de bepaling van mangaan in dierlijk materiaal ter hand genomen. De
mangaanbepaling in haar werd gewijzigd. In een uitgebreid materiaal werd aangetoond, dat het mangaangehalte van gekleurd haar hoger is dan van wit haar. Wat
opviel was, dat in sommige gevallen het mangaangehalte van het haar gedurende de
weideperiode sterk stijgt en in de stalperiode sterk daalt, terwijl op sommige bedrijven ondanks langdurige bijvoeding van mangaansulfaat toch een laag mangaangehalte
in het haar werd gevonden.
De regionale verschillen in de mangaangehalten der cultuurgronden werden verklaard uit de gehalten in het materiaal van herkomst (rivieren), de omstandigheden
waaronder het sediment was afgezet, en de wijze waarop de afzetting was bedijkt.
Het onderzoek verschafte inzicht in de wijze, waarop de mangaanvoorraden in het
kader van de algemene bodemgesteldheid moeten worden geïnterpreteerd.
Er zijn aanwijzingen, dat de bepaling van het boriumgehalte van zand- en dalgronden en de vastelling van de bemesting op basis van het grondonderzoek belangrijke perspectieven bieden. Vastgesteld werd, dat een overmaat aan borium spoedig
aanleiding geeft tot daling van het onderwatergewicht van aardappelen.
De slechte groei van landbouwgewassen langs de Dommel in de omgeving van
Waalre (N.B.) bleek een gevolg te zijn van overmaat aan zink. Eenzelfde verschijnsel
werd waargenomen in de omgeving van Neer (L.).
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Door middel van een regionale bodemvruchtbaarheidsanalyse
wordt getracht de
invloed van de factoren, die voor de optredende verschillen in opbrengst verantwoordelijk zijn, kwantitatief te bepalen en verantwoorde middelen tot verbetering van de
bestaande toestand aan te geven. De opbrengst aan gras op de zandgronden van de
Friese Wouden bleek voornamelijk te worden bepaald door de kali- en de fosfaattoestand van de grond, de gemiddelde grondwaterstand, het humusgehalte van de zode
en de afstand van de percelen tot de boerderij (verzorging). Deze invloeden kwamen
alle tot uiting in de vorm van een optimum-kromme. Maximale opbrengsten werden
gemiddeld verkregen bij een kaligetal van 40-50, P-Al van 50-60, een grondwaterstand
van 90-110 cm beneden het maaiveld, een humusgehalte van 10-121/2 en een pH-KCl
van 5,4-5,8. De bepalingen van kali, fosforzuur en pH van de grond geschiedden in
de nazomer van het eerste proefjaar. De gevoeligheid van grasland voor vertrapping
door het vee hing nauw samen met de vegetatiekarteringseenheid, waartoe het grasland behoort, en het profiel; een en ander kon met gemiddelde grondwaterstand,
humusgehalte en slibgehalte van de zode worden geïnterpreteerd.
De bruikbaarheid van de aspectenanalyse (multivariate analysis) werd aan enkele
objecten getoetst. Gevonden werd, dat de methode van belang is voor de schifting van
allerlei gegevens.
Bij het tuinbouwkundige bemestingsonderzoek wordt nauw samengewerkt met het
Proefstation voor de Bloemisterij, dat voor de Fruitteelt in de volle grond, dat voor de
Groenteteelt in de volle grond en de proeftuin Noord-Limburg, terwijl in voorkomende
gevallen steun wordt verleend aan het onderzoek van de tuinbouwconsulenten.
Op het gebied van de bloementeelt, werden op het eerstgenoemde proefstation de
meststofbehoefte van anjers, de eisen die siergewassen aan het substraat stellen, en de
bestrijding van ijzer- en mangaangebrek in de rozenteelt bestudeerd. Het stikstofgehalte van de scheuten bleek een waardevolle indicatie voor de voedingstoestand van
de anjer te zijn. In een proef op tabletten reageerde de anjer in het tweede halfjaar
eveneens sterk op de stikstofbemesting en slechts in geringe mate op de kaligift. De
hoogste stikstoftrappen leverden iets meer bloemen van de tweede soort en meer
gescheurde bloemen op. Een matige gift stalmest was in een potproef gunstig voor de
groeifase van de anjer, terwijl later in het seizoen de stand het beste was bij 20 volumeprocenten stalmest. Overbemesting met een oplossing van voedingsstoffen was minder
noodzakelijk naarmate meer stalmest als basisbemesting was gegeven. Bij een gift van
2 m ' stalmest per are, aan grond in tabletten toegediend, reageerde de anjer het eerste
jaar, wat de produktie betreft, ongunstig op de stikstofbemesting. De kalibemesting
gaf geen reactie.
Cyclamen op een potgrondmengsel van 1 volumedeel klei en 2 volumedelen turfmolm
reageerde duidelijk op stikstof. De diameter van de plant en de rijkdom van de bloei
werden gunstig beïnvloed. Ook de reactie op een bemesting met kali en fosfaat was
positief. Er werden verschillende interacties tussen de hoofdvoedingselementen gevonden. Overigens is de reactie van cyclamen op bemesting afhankelijk van het gebruikte
potgrondmengsel.
Het praktijkadvies voor de bestrijding van permanent ijzergebrek bij rozen werd
als volgt samengesteld: toediening van 40-50 g Chel 330 Fe per m2, gecombineerd met

een geregelde bladbespuiting met 0,5% oplossing van mangaansulfaat. Daarna moet
de behandeling jaarlijks worden herhaald met ijzerchelaat in de halve dosis. Bij behandeling van rozen met ijzerchelaat was een ruime gift mangaansulfaat (100 g per m 2 )
niet voldoende om het optreden van mangaangebrek te verhinderen.
Onderzoek naar de mogelijkheid van bestrijding van door bicarbonaat geïnduceerde
ijzerchlorose bij rozen met chelaten maakte aannemelijk, dat er geen wezenlijk verschil
bestaat tussen door hoge pH van de grond veroorzaakte chlorose en bicarbonaatchlorose. Indien het ontstaan van bicarbonaat bij hoge pH wordt verhinderd, treedt bij het
ras Roselandia geen chlorose op; de ijzergehalten van het rozeblad zijn hiermee in
overeenstemming. De genezing van ijzerchlorose met Fe-EDTA had niet alleen invloed
op de synthese van chlorofyl, doch tevens op de vorming van andere bladkleurstoffen.
Uit een onderzoek met extracten en homogenaten van tomateblad en -wortel bleek,
dat Fe-EDTA biochemisch niet wordt afgebroken.
Op het gebied van de fruitteelt werden op het bodembehandelingsproefveld van het
Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond bij Golden Delicious en Cox's Orange
Pippin op M IX in het eerste proefjaar reeds duidelijke verschillen waargenomen. De
stand van de bomen op de strokencultuur (onder de bomen zwart gehouden grond,
tussen de boomrijen stroken gras) was gelijk aan die op de geheel zwart gehouden
veldjes. Van concurrentie door gras was hier (nog) geen sprake. De bomen, die geheel
in gras stonden, bleven reeds sterk achter in groei. Deze achterstand werd door toediening van 250 kg stikstof per ha niet geheel opgeheven. Beregening had op de veldjes met gras een duidelijk gunstige werking, waarschijnlijk een indirecte stikstofwerking
door het inspoelen van de vrij laat gegeven meststof.
Bemesting met kalkammonsalpeter in november was gunstig, vooral bij gras. Ook
in een tijdstippen-bemestingsproef op rivierklei was bemesting met stikstof einde
december beter dan einde februari. Een ander proefveld met dezelfde variatie gaf geen
duidelijke verschillen. Er wordt op verschillende wijzen gepoogd de concurrentie van
het gras ten opzichte van de stikstof te ontgaan.
De aantasting door stip bij Cox's Orange Pippin op een fruitproefveld op zandgrond
werd verergerd door kalibemesting, niet onderdrukt door magnesiumbemesting en
tegengegaan door bekalking en toediening van gips. Een bespuiting met een oplossing
van calciumlactaat verminderde het stip.
Een bodemvruchtbaarheidsonderzoek bij de aardbei Jucunda volgens de polyfactoranalyse kon slechts 3 0 % van de variatie in de opbrengst verklaren. Door ziekten kan
een ernstige vermindering van de opbrengst voorkomen, naar schatting tot 3 7 % door
bladaaltjes en 2 8 % door meeldauw. Onbeschutte percelen brengen minder op. De
grondwaterstand is voor een goede opbrengst van groot belang. Een hoog humusgehalte in de bouwvoor en een dik humeus dek hebben vooral op zandgronden zonde!
leem een gunstige invloed. Een toediening van stalmest voor het planten kwam als
een gunstige factor naar voren ; het optimum was 50 ton per ha. Zandgrond moet voor
de aardbei een pH(-KCl) hebben van 4,4, leemhoudende zandgrond van 4,2. Het
kaligehalte van de grond op de lichte percelen mag niet te hoog zijn.
Op het gebied van de groenteteelt werden perspotten samengesteld uit zwartveen en
turfmolm in een verhouding 1 : 1, onder toevoeging van de hierbij aangepaste kunst-
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meststoffen; deze werden in het voorjaar aan tuinders ter beproeving uitgereikt. Van
35 mengsels waren er 27 beter dan de door de praktijk gebruikte mengsels, 7 gelijk
en 1 slechter. In tegenstelling tot vroegere resultaten was toevoeging van stalmest aan
het potgrondmengsel ongunstig.
Het welslagen van het planten van aardbeien in augustus kan door droogte in gevaar
worden gebracht. Aardbeien, die in perspotten waren opgekweekt, werden met goede
resultaten uitgeplant.
In een buizenproef met asperge werd een gunstige invloed van kalk gevonden, maar
niet van een gift molybdeen. Aanbrenging van stalmest onder de planten leidde tot
een betere groei dan het mengen van stalmest door de bovengrond.
De bemesting van knolselderij met kali moet zwaar zijn. In een veldproef en een
vakproef gaf 6 kg kali per are de hoogste opbrengst. Met kalizout 4 0 % overbemeste
knollen waren 1 1 % zwaarder dan wanneer werd overbemest met zwavelzure kali. Met
2 kg N per are werd het hoogste gemiddelde knolgewicht verkregen.
De interactie tussen stikstofbemesting en vochtvoorziening werd bij verschillende
gewassen en potproeven bestudeerd.
Met behulp van modelproeven over de invloed van de grootte der aggregaten op de
verhouding tussen de door de plant opgenomen hoeveelheden fosfaat en nitraat werd
inzicht verkregen in de specifieke invloed van de bodemstructuur op de opneming
door het gewas. Voorts werd een grotere kennis verkregen van het gedeelte van de
grond, dat in hoofdzaak tot de voeding van de plant bijdraagt. Een gewas te velde zal,
wat betreft de sterk geadsorbeerde ionen, van niet meer dan 1-5% van het beschikbare
volume gebruikmaken, wat betreft de niet gebonden ionen tot 100% toe.

Proefstation voor de Akker, en

Weidebouw

Bij de proefnemingen over de invloed van een late overbemesting op de kwaliteit
van zaaigraan werden wisselvallige resultaten bereikt. Het onderzoek zal door het
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen worden
voortgezet, waarbij aandacht zal worden besteed aan de invloed van het eiwitgehalte
van het zaad op de ontwikkeling en de opbrengst van granen. Als de resultaten van
dit fundamenteel onderzoek bekend zijn, is het wellicht mogelijk het praktijkonderzoek
met meer vrucht voort te zetten.
Bij een late teelt van stamslabonen (zaaien omstreeks 1 juli) had stikstof een gunstig effect. Bij een vroege teelt, waarbij omstreeks 15 mei was gezaaid, was van een
stikstofeffect veelal weinig te merken.
Een stikstofbemesting op karwij direct na de oogst van de dekvrucht had een gunstige invloed op de groei van de jonge karwijplanten, hetgeen o.a. tot uiting kwam in
het feit, dat de wortels dikker waren.
In een proef met een tweedejaars veldbeemdgewas kwam tot uiting, dat een flinke
gift stikstof (400 kg ks per ha) in de herfst na het maaien van de hergroei, gecombineerd met een wat hogere N-gift (600 kg ks per ha) in het vroege voorjaar, de beste
resultaten gaf. In een soortgelijke proef met een derdejaars gewas werd weinig reactie

verkregen op de hogere N-giften, omdat het gewas een te dichte zode had gevormd en
daardoor te veel vegetatief bleef.
Bij gewoon roodzwenkgras bleek in een tweedejaars gewas, dat met een flinke gift
van 400-600 kg ks per ha in het vroege voorjaar de beste resultaten werden bereikt.
Tevens werd gevonden, dat een rijenafstand van 20 cm meer stikstof kon verdragen
dan de wijdere rijenafstanden, zoals 25 en vooral 33 cm.
Een tweedejaars gewas van uitlopervormend roodzwenkgras reageerde eveneens het
gunstigst op een combinatie van een flinke stikstofbemesting in de herfst met een
flinke gift in het voorjaar. Het beste tijdstip van stikstofbemesting in de nazomer en
herfst na de eerste zaadoogst was juli, gecombineerd met een gift laat in oktober.
Op een aantal graslandstikstofproefvelden werd gevonden, dat een stikstofgift boven
de 200 kg N per ha op veengrond geen meeropbrengst opleverde. Daarentegen gaf
iedere kg stikstof, ook in het traject 300-400 kg N per ha, op zand- en kleigrond nog
een, zij het geringe, meeropbrengst aan gras. Dit verschil in reactie tussen de grondsoorten is vermoedelijk te wijten aan een verschil in stikstofleverend vermogen van
de grond.
De bewerking van de resultaten van de wisselbouw-grondbewerkingsproefvelden
leverde in de eerste plaats als conclusies op, dat wanneer bij het scheuren een voorbewerking van de zode wordt toegepast, een snellere afbraak van de zode wordt verkregen dan bij alleen ploegen. Er wordt dan evenwel vrijwel niet of slechts weinig
meer stikstof afgestaan aan de volgende gewassen dan bij ploegen. Voorts geeft scheuren in de zomer, met daarna verbouw van stoppelknollen een snelle vertering van
de zode. Na zomerscheuren wordt in de eerstvolgende jaren echter minder stikstof
aan het gewas afgestaan dan na winterscheuren. Door het geven van kalk vóór het
scheuren was de stand van het volgende gewas soms iets weliger, maar er was geen
verschil in opbrengsten. Een gift stalmest vóór het scheuren bewerkstelligde bij voederbieten een hoger niveau van de veld- en ruweiwitopbrengsten, maar niet van de drogestofopbrengsten.
Ook dit jaar gaf een vroege stikstofgift op alle grondsoorten (zand, veen en klei) de
hoogste drogestofopbrengsten en de laagste eiwitgehalten. Een vroege toediening van
60 kg N per ha leverde op zandgrond in 3 0 % van de gevallen, op veengrond in 4 0 %
en op kleigrond in 3 3 % van de gevallen een significant hogere opbrengst op dan
een late N-gift. De gedeelde gift was in geen enkel geval beter dan de vroege toediening.
Het onderzoek over het gebruik van zuivelafvalwater op grasland werd beperkt tot
één bepaling van de chemische samenstelling van de grond en één bepaling van de
minerale en botanische samenstelling van het gras per jaar en per proefveld. Op deze
wijze wordt nagegaan welke invloed het gebruik van zuivelafvalwater op den duur
heeft op de grond en de samenstelling van het gras.
Wat de kalibemesting betreft, werd op beweidingsproefvelden op zandgrond een
maximale opbrengst gevonden bij giften van 50 tot 100 kg K 2 0 per h a ; het kaligetal
was 25. Op veengrond werd bij een kaligetal van 17 de maximale opbrengst bereikt
bij een kalibemesting van 150 tot 200 kg K 2 0 per ha. Proefvelden, die voortdurend
gemaaid worden, leverden een maximale opbrengst op bij een bemesting van 250 kg
K 2 0 per ha in het voorjaar.
10

Laboratorium voor Landbouwscheikunde

van de

Landbouwhogeschool

Bij de studie van de ionenopname door planten werd met behulp van zandcultures
de invloed nagegaan van de samenstelling van de bodemoplossing op de ionenopname
en de opbrengst van haver en aardappelen. De metabolische opname van P en Ca
door haverplanten uit voedingsoplossingen van verschillende samenstelling werd met
behulp van tracermethoden onderzocht. Tevens werden op verschillende tijdstippen
bladmonsters genomen van de gewassen, die op hun chemische samenstelling werden
onderzocht.
In potproeven over de bemestende werking van sporenelementen gebonden aan
silicaten („fritted trace elements") werd de goede werking van een mangaanfrit voor
alkalische Zuiderzeegrond aangetoond bij haver. Er werden aanwijzingen verkregen,
dat fosfaatbemesting de beschikbaarheid van mangaan in de grond vermindert. Ook
werd een gunstige invloed van boriumfrit in een bruine bosgrond op de opbrengst en
het suikergehalte van suikerbieten gevonden.
De proefvelden met N-trappen, K- en Mg-verhoudingen bij verschillende pH en
bemestingsniveaus, werden voortgezet, evenals de demonstraties van gebreksverschijnselen bij verschillende gewassen.
Op bodemchemisch gebied werd het onderzoek over de adsorptie van herbiciden aan
kleimineralen afgesloten. Belangrijke vorderingen werden gemaakt bij het onderzoek
over het omwisselevenwicht van kationen tussen de vaste en de vloeibare fase. Hierbij
werd een nieuwe onderzoeksmethodiek ontwikkeld, die in alle opzichten bleek te voldoen.
Bij het onderzoek over de methodiek van isolatie van de bodemoplossing werd het
onderdeel betreffende invloed van negatieve adsorptie van anionen op de concentratie
van hogedruk filtraten afgesloten. Inmiddels werd een vergelijkende studie opgezet
over de diverse methodieken van isolatie der bodemoplossing, terwijl tevens een begin
werd gemaakt met de bepaling van de samenstelling van de bodemoplossing in het
veld.
Ten behoeve van de analytische mogelijkheden van regionale laboratoria werden
ontwikkeld of verbeterd methoden ter bepaling van nitraat, calcium (complexometrisch), magnesium en fosfaat in gewasmonsters. Momenteel wordt gewerkt aan een
microbepaling van mangaan en een magnesiumbepaling met een gesubstitueerde
oxychinoline, beide met behulp van vloeistof-vloeistof extracties.
Het onderzoek over de reversibiliteit van zwellingsverschijnselen werd afgesloten,
terwijl werd voortgegaan met het onderzoek over de geluidsabsorptie van bodemmonsters.
Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

In het Deltagebied vond bodemkundig onderzoek plaats op het zuidelijke deel van
de Hellegatplaten (nabij Ooltgensplaat) en op de slikken van de Heene en van Rumoirt
(nabij St. Philipsland).
Op de Hellegatplaten werden in het westen profielen gevonden, bestaande uit meer
dan 80 cm zavel of klei op zand ( 3 6 % van het totale gebied). In het oosten en zuidoosten komt een zone voor, die overwegend uit zand bestaat ( 3 0 % van het totaal).
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Het overige deel van het gebied zal na inklinking bestaan uit de bodemtypen met
25-80 cm zavel op zand (ca. 2 5 % ). In het grootste deel van de slikken van de Heene
is de op het zand gelegen klei-of zavellaag vrij dun; ca. 4 0 % van het bewuste gebied
zal na inklinking een klei- of zavellaag van 25-50 cm dikte bezitten. Gebieden met een
klei- of zavellaag van meer dan 80 cm, resp. 50-80 cm dikte, beslaan elk een oppervlakte van ca. 2 0 % . Ongeveer 2 0 % van het gebied bestaat uit zand. In het meer naar
het westen gelegen gebied van de slikken van Rumoirt bezit het schorgedeelte grotendeels een klei- of zavellaag ter dikte van meer dan 50 cm.
In Oostelijk Flevoland werd ten westen van Elburg onderzoek verricht naar het
voorkomen van de kleiïge facies van het Eemien. In het noordwesten van de polder
werd de grillige diepteligging van het Pleistoceen (geulen en rivierduinen) nagegaan,
alsmede het eveneens in de ondergrond voorkomende oude zeekleikrekensysteem.
Het onderzoek over de produktie van minerale stikstof in monsters grond in de
Noordoostpolder, afkomstig van plaatsen met regenwormen, wees uit, dat deze in de
laag van 5-20 cm duidelijk groter was dan in monsters van nabijgelegen plaatsen
zonder wormen. Ook de koolzuurproduktie en het aantal bacteriën bleek in de laag
van 5-20 cm duidelijk groter te zijn op plaatsen waar veel regenwormen voorkwamen,
vergeleken met nabijgelegen plaatsen zonder wormen.
Oorspronkelijk blijken de zware gronden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland tot op
grote diepte (1,5 m) bijzonder rijk te zijn aan uitwisselbaar ammonium. Wanneer deze
alkalische gronden in een laag van enkele centimeters bij 35°C worden gedroogd,
treden verliezen op aan uitwisselbaar ammonium. Deze verliezen zijn een gevolg van
het feit, dat tijdens het drogen een deel van het uitwisselbare ammonium wordt gefixeerd in het kristalrooster van kleimineralen en een ander deel vervluchtigt als
ammoniakstikstof.
Op een gediepploegde kavel in de Noordoostpolder, die aanvankelijk zeer nat en
zeer rijk was aan uitwisselbaar ammonium, nam het gehalte aan minerale stikstof op
een braakliggend gedeelte geleidelijk af na het inzetten van de nitrificatie in het voorjaar. Aan de hand van de regenval en de vochtgehalten van de lagen tot op een diepte
van 60 cm werd aangetoond, dat deze verliezen niet een gevolg waren van uitspoeling
in het voorjaar en in de zomer. Ook konden zij niet een gevolg zijn van opname door
micro-organismen, aangezien een afname niet plaatsvond bij incubatie van de grond
bij een gunstig vochtgehalte. Verliezen door ammoniakvervluchtiging en fixatie in
het rooster tijdens het rijpingsproces bleken eveneens van ondergeschikt belang te
zijn. De verliezen moeten derhalve een gevolg zijn geweest van denitrificatie.
Ten gevolge van de grote stikstoflevering door de grond werd bij granen en winterkoolzaad geen of slechts een geringe opbrengstverhoging verkregen door het toedienen van een stikstofbemesting. Deling van de stikstofgiften gaf onder deze omstandigheden evenmin een hogere korrelopbrengst. Hiermede werd de opvatting bevestigd,
dat de verdeling van de totale hoeveelheid stikstof over een vroege en een vrij late
gift het meeste succes heeft indien de behoefte aan stikstofbemesting groot is.
Een veldproef met luzerne toonde aan, dat enting van de zaden van dit gewas na
ontsmetting met thiram (3 g per kg zaad) zonder bezwaar kan plaatsvinden wanneer
het zaad binnen 24 uur na de enting wordt uitgezaaid. Het effect van enting van het
zaad met vloeibare entstof bleek hierbij niet geringer te zijn dan wanneer de entstof
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vooraf met wat veen werd gemengd en daarna pas aan het zaad werd toegediend.
Nadat een werkzame rhizobiumstam van klaver driemaal blootgesteld was geweest
aan de groeiremmende werking van Actinomyces flavovirens Waksm., bleek de rhizobium te zijn gemuteerd tot een ineffectieve stam. Er ontstonden wel knollettjes, doch
dezebleken niet in staat te zijn stikstof te binden.
Bacterietellingen op vaste monsterplaatsen in Oostelijk Flevoland wezen uit, dat het
aantal bacteriën in de nog niet ontgonnen gebieden over het algemeen een sterke
daling vertoonde ten opzichte van het najaar 1959. Op reeds verkavelde en ten dele
bovendien in cultuur gebrachte terreinen waren de bacteriën in drie gevallen in
aantal gestegen, in twee gevallen echter gedaald. De beide laatste terreinen waren
reedstwee jaar in cultuur zonder verbouw van een groenbemester.
Een studie van de nauwkeurigheid van het grondonderzoek in de IJselmeerpolders
leerde, dat deze nauwkeurigheid alleszins aanvaardbaar is, gezien uit het oogpunt van
bemonsterings- en analysemethodiek. Niettemin zijn de standaardafwijkingen voor
sommige onderzoekingen toch nog aan de ruime kant. In het algemeen kan alleen
het opvoeren van het aantal boringen per monster verbetering brengen in de nauwkeurigheid. In een enkel geval heeft het zin ook de analysemethodiek te wijzigen.

Stichting voor Bodemkartering
De werkzaamheden aan de bodemkaart van Nederland (Nebo-kaart, op schaal 1 :
200.000) vorderden zodanig, dat deze kaart in 1961 kan worden gepubliceerd. De
kaart zal bestaan uit 9 bladen en één legendablad. Gelijktijdig zal een algemene beschrijving van de bodemgesteldheid van ons land onder de titel „De Bodem van Nederland" worden gepubliceerd. Bij ieder provinciaal blad zal een beschrijving worden
uitgegeven, die opdebetreffende provincie is toegespitst.
Naast en op basis van deze landelijke bodemkaart zal een landelijke bodemgeschiktheidskaart worden gepubliceerd. De ontwerpen van kaart en tekst hiervoor kwamen
gereed.
Wat betreft de kaartbladenkartering (schaal 1 : 50.000) werd de legenda, afgezien van de kalkrijke zeezandgronden, grotendeels definitief. Betreffende de indeling
van de grondwatertrappen, waaromtrent deze kaart zal informeren, werd overeenstemming bereikt. Deze indeling is thans definitief en wordt toegepast in een schema,
waarbij de gronden worden ingedeeld naar de ligging ten opzichte van het grondwater.
De klassen van het schema, de grondwatertrappen, zijn hoofdzakelijk gedefinieerd door
de gemiddeld laagste, eventueel door de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Deze
typische grondwaterstanden moeten in het terrein worden geschat via de profielkenmerken. Aan de opsporing van dit verband (grondwaterstand - profielkenmerk) werd
veel aandacht geschonken. Deze relatie kan van gebied tot gebied sterk variëren.
Er werd een vereenvoudigd procédé ontwikkeld, dat goeddeels de bezwaren, die
kleven aan het gebruik van de te gedetailleerde topografische basis, uit de weg ruimde.
Gereed kwam een publikatie over bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering van het Oldambt. Van enkele veenkoloniale bodemtypen werd de geschiktheid voor tuinbouw (groenten) onderzocht. Een
13

artikel omtrent de essen van Westerwolde kwam eveneens gereed. In Friesland werd
de rijping van de grond bestudeerd in een raai loodrecht op de kust, van bezinkingsveld tot polder. Het kenschetsen van de knip en knippige gronden via chemische
karakteristieken bleek goede perspectieven te bieden. Opmerkelijk was voorts het
verband tussen bodemkundige landschappen en het optreden van kopergebrek bij het
vee. Uit geomorfologisch onderzoek in het Gaasterland volgde, dat de kliffen niet als
eindmorenen, doch als drumlins moeten worden opgevat.
Oogstmetingen van suikerbieten op dalgrond brachten aan het licht, dat de suikeropbrengst afneemt bij toenemende afstand van de wijken. Dit staat in verband met
de afnemende dikte van de bouwvoor. Voor de Drentse essen werd aangetoond, dat
de vochtvoorraad in het esdek gemiddeld voldoende is om het klimatologische vochttekort in het groeiseizoen op te vangen. Wellicht vormen het hogere humusgehalte en
de grotere neerslag in het groeiseizoen een compensatie voor de geringe dikte van
het esdek. De relatie tussen bodemgesteldheid en nachtvorstgevoeligheid werd in een
artikel verwerkt.
Eenzelfde ingewikkelde structuur van de bodemkaart, zoals die van de stuwwallen
van de Veluwe reeds bekend was, leverde ook de kaart van de uit zanden en tertiaire
lemen opgebouwde stuwwal in oostelijk Overijsel bij Vasse. In de Twentse lemen
werden de grondwaterstandsschommelingen nader onderzocht. De fluctuatie was in
deze gronden zeer groot. De stijging van het grondwater verliep daarbij, zoals door
anderen reeds werd vastgesteld, sneller dan de daling.
De veronderstelling, dat zwarte oude bouwlanden in Gelderland zouden zijn ontstaan door gebruik van heideplaggen en bruine oude bouwlanden door het gebruik
van bos- of grasplaggen, werd door het palynologisch onderzoek niet bevestigd. Het
zwarte dek van een bodemprofiel bij De Klomp is vermoedelijk ontstaan door het
gebruik van turfstrooisel.
Een deel van de gronden tussen de oostelijke Veluwe-stuwwal en het recente IJselkleigebied bleek te moeten worden beschouwd als een pleistocene fluviatiële afzetting.
De IJsel heeft wellicht veel verder westelijk gestroomd dan in onze tijd. Bij het onderzoek van de kalifixatie in rivierkleigronden kon duidelijk worden vastgesteld, dat het
moedermateriaal zeer kaliarm moet zijn afgezet.
De bodemkaart van het gebied Anna Paulownapolder-Koegras werd vrijwel geheel
op calques ingetekend. Het bijbehorende rapport, waarin vooral onderwerpen werden
behandeld als rijping, humusvormen aan de hand van slijpplaatjes, landclassificattie,
genese van de jonge zeeklei op basis van paleontologische gegevens en hydrologische
aspecten, kwam gereed. In het karteringsgebied Zijpe werd aandacht besteed aan de
genese, de stratigrafie en de eigenschappen van de zeezandgronden. Met de kartering
op schaal 1 : 100.000 van de Vier Noorder Koggen werd een begin gemaakt. In het
Eemgebied werden enige raaien van Blaricum naar Bunschoten en een raai bij Eemdijk
gewaterpast en door middel van diepboringen nader bestudeerd. De bodemontwikkeling
op stroomgronden van verschillende leeftijd werd nagegaan in het gebied van de
Kromme Rijn.
De resultaten van het onderzoek naar het voorkomen en de vorming van pyriet in
diverse mariene afzettingen in Nederland en een verklaring voor het ontstaan van
het knipverschijnsel werden in een voorlopige mededeling vastgelegd.
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Het bleek, dat op de duinzandgronden en geestgronden van Voorne de gemiddelde
hoogste grondwaterstand met behulp van profielkenmerken betrouwbaar kon worden
geschat. De gemiddeld laagste grondwaterstand lag 10-20 cm hoger dan de diepte
van de totale reductie. De vochtonttrekking van de verschillende akkerbouwgewassen
was zeer bepalend voor de gemiddelde zomergrondwaterstanden.
In de dekzandgebieden van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen werden polygenetische
profielen aangetroffen. In samenwerking met de studiedienst van Rijkswaterstaat werd
het verband bodemgesteldheid-dijkdoorbraak onderzocht.
Het onderzoek van de bodemvorming onder grasland toonde aan, dat van grasland,
dat vroeger in bouwland heeft gelegen, de bovengrond zelfs na tientallen jaren graslandexploitatie, nog meer verdicht is dan bij oud grasland. Nagegaan werd of de
relatief hoge percentages open illiet en K-fixaties verband houden met het sedimentatiemilieu en de herkomst van het sediment.
Uit het vochtonderzoek van de droge zomer van 1959 in Noord-Brabant bleek, dat
de sterk lemige zandgronden, in tegenstelling tot de zwak- en niet-lemige zandgronden,
een normale droogteperiode zonder bezwaar kunnen doorstaan. De fluctuatie van
het grondwater op de plaatsen, waar de Ilo-leem niet te diep werd aangetroffen, was
zeer groot. Bij het Liesbos werd een veenlaag tussen een tweetal losslagen (Wurm)
bemonsterd. Wellicht kan op deze plaats de Würmijstijd nader worden bestudeerd.
In samenwerking met de Cultuurtechnische Dienst en de Provinciale Waterstaat werd
van het Lollebeekgebied een vochtkaart samengesteld. In de verschillende gronden
werd kwantitatief de hoeveelheid vocht vastgelegd, die, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar vocht in de bewortelde laag en de leverantie uit het grondwater in
de verschillende stadia van het groeiseizoen, aanwezig is. Bij het onderzoek over de
samenstelling van tectoniek en bodemgesteldheid waren de resultaten, die uit de bodemkaarten naar voren komen, frappant.
Na een toetsing werden er in het schema voor Bodemclassificatie enige wijzigingen
aangebracht. Deze classificatie zal eind 1961 worden gepubliceerd.
Op slibbevattende Zeeuwse slikken bleken bij eb veel stabiele excrementen te worden gevormd, die na de vloed in zeer grote hoeveelheden op de laagwaterlijn worden
aangetroffen. Vastgesteld kon worden, dat de structuur van de B-horizonten in hoge
bruine rivierleemgronden door de werkzaamheid van miljoenpoten, mijten en springstaarten volkomen kon worden „opgelost". Er werden sterke aanwijzingen gevonden,
dat de beworteling van het aardbeiras Jucunda nauw samenhangt met structuurverschillen. De conclusie lijkt voorts aannemelijk, dat de toevoeging van zwartveen of
tuinturf aan grond vooral de niet-capillaire porositeit verhoogt.
Met behulp van de extractiemethode met 2 5 % HCl werden voor verschillende bodemtypen in Limburg Si0 2 -, Fe 2 0 3 - en Al 2 0 3 -gehalten geschat. De bodemtypen werden
geordend naar morfologische karakteristieken volgens het concept van Riecken en
Smith (1949). Tevens werden drie profielen (podzol, terra fusca, gleygrond), die
morfologisch sterk verschillen, geanalyseerd.
Het ontstaan van lage paraboolduinen bleek volgens een onderzoek in Marokko te
worden bepaald door spaarzame plantengroei. Het voorkomen van kalkplaten in de
gestuwde preglaciale afzettingen was minder zeldzaam dan aanvankelijk werd gedacht.
Methoden werden bestudeerd om de afrondingsgraad van grind en zand te bepalen.
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Verschillende monsters werden op pollen en naar ouderdom (C14) onderzocht.
Bij de mineralogische karakterisering van de Nederlandse dekzanden naar de gebieden van herkomst en de tijdperken van vorming bleken de verschillen tussen jong
en oud dekzand doorgaans klein te zijn. Daar vele dekzandcomponenten slechts over
korte afstand waren verplaatst, is het dus niet waarschijnlijk, dat het Noordzeebekken
als gemeenschappelijk oorsprongsgebied heeft gefungeerd. In de Gelderse Vallei werden
locale dekzanden, afkomsttig van de Utrechtse heuvelrug, vergeleken met de regionale
dekzanden; verschillend oorsprongsgebied van beide dekzanden leek niet waarschijnlijk. Verschillende monsters oude zeeklei werden onderzocht op sulfiden. Hierbij
konden geen morfologisch te onderscheiden pyriet-modificatties worden vastgesteld.
Voorts werd onderzoek verricht over het voorkomen en de ontstaanswijze van door
kalk verkitte zanden in het preglaciaal.
De vegetatiekartering van het militaire oefenterrein te Ossendrecht en de onderzoekingen, die in samenwerking met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek
van de Landbouwhogeschool werden verricht, toonden aan, dat verschillen in boomhoogte (boniteit) in tamelijk vochtige grond kunnen worden gecorreleerd met de
vegetaties, ingedeeld naar indicatoren van minerale rijkdom. Voor de groeiplaatsbonitering is dit van groot belang.
Archief- en kadasteronderzoek betreffende de nederzettingen Esch en Haaren bevestigde de opvatting, dat de oorspronkelijke nederzettingen zeer klein zijn geweest
en in een groot aantal op vrije korte afstand van elkaar lagen. Een begin van concentratie van deze afzonderlijke kerkdorpen kon reeds in de 17e eeuw worden vastgesteld.
Later vond deze plaats na de Franse tijd en vooral in de20e eeuw.
Voor de toepassing van de bodemkunde werden de concepten van de beoordelingsschalen voor akker- en weidebouw, die zullen worden toegepast bij de landclassificatie
van de kaartbladenkartering op schaal 1 : 50.000, nader getoetst. Taxaties en proefoogsten in 1959 in zomertarwe gaven een hogere produktie voor de kalkrijke rivierkleigronden te zien; in 1958 kon dit verschil niet worden aangetoond. In 1960 waren
de gemiddelde opbrengsten op de zwaardere grijze rivierleemgronden het hoogst van
alle onderzoekjaren ; waarschijnlijk is de produktiviteit van deze gronden door de
ruilverkaveling gestegen.
Het aantal fruitteeltproefplekken op de zware rivierkleigronden werd opgevoerd van
11 tot 43. Ondanks drainage komen op een aantal proefplekken periodiek schijnspiegels voor, die een ongunstige invloed op de ontwikkeling der vruchtbomen hebben.
Ook werd een proefplekkenonderzoek bij de vroege stooktomaat verricht. Hierbij werd
de indruk verkregen, dat de vroegheid sterk afhangt van de grondwaterstand. De
globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart in Zeeland verscheen in 1960 in druk.
Die van Limburg, alsook de globale bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van
asperges van deze provincie kwam voor de druk gereed. Met de globale bodemgeschiktheids- en tuinbouwkaart voor Groningen werd begonnen.
Bij het onderzoek over het verband tussen bodem en groei van de grove den in
Noord-Brabant leek de conclusie gewettigd, dat binnen de groep van de humuspodzolen
in bepaalde gebieden de grondwaterstand een belangrijke groeibepalende factor is.
In de boswachterij Ugchelen bleek, dat de veel op dekzand gelijkende afzetting „niveofluviaal" meer voorkwam dan aanvankelijk was vastgesteld. Dit is van belang, omdat
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in deze afzetting plaatselijk soms lemige laagjes worden aangetroffen, die de boomgroei op deze droge grond kunnen beïnvloeden.

Commissie Landaanwinning TJV.O.
Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
wordt in deze commissie samengewerkt door verschillende instituten en instellingen,
waarvan het onderzoekprogramma onderwerpen bevat, die van belang zijn voor het
landaanwinningswerk. Tot deze onderwerpen behoren de invloed van de dikte van de
zavellaag in zavel-op-zand profielen op de opbrengst van de gewassen en de kalkhuishouding van mariene gronden.
Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de verslagen van de instituten,
die op de genoemde gebieden werkzaam zijn.

Proefstation voorde Groente-enFruitteelt onderglas
Er werd begonnen met een onderzoek over de grootte van de kaligift op nieuw in
gebruik genomen glastuinbouwgronden.
In verband met de behoefte aan automatisering van de werkzaamheden werd nagegaan of het mogelijk is de bemesting uit te voeren via het beregeningswater. Hiertoe
werden de voedingszouten aan het water toegediend met behulp van een concentratiemeter.
Het effect van een verhoging van de zoutconcentratie in de grond werd onderzocht
door toediening van verschillende zoutsoorten aan de grond.
Bij het onderzoek van potgronden werd o.m. aandacht geschonken aan de herkomst
van de verschillende bestanddelen (veensoorten).

Proefstation voorde Fruitteelt in de vollegrond
Op het bodembehandelingsproefveld te Wilhelminadorp kwam tot uiting, dat de
duidelijk ongunstige invloed van de blijvende grasmat voor een groot deel kan worden
onderdrukt door beregening en extra stikstofbemesting. De grasbedekking werkte het
verschijnsel van vruchtverruwing bij Golden Delicious in de hand. Op de zwart gehouden veldjes had 46% van de vruchten min of meer verruwing van de schil, op de
gras-veldjes bedroeg dit percentage 65-72.
Het proefveld te Heiningen toonde, vooral op de graspercelen, de gunstige werking
van een stikstofbemesting in november ten opzichte van bemesting in januari, februari
en april. Zowel Conference als Lombarts Calville in gras reageerden in 1960 gunstig
op de stikstofbemesting, speciaal waar in 1959 bevloeid en beregend was. Deze proeven lieten een duidelijke nawerking in 1960 van de beregening in het voorgaande,
droge jaar zien.
Aardbeien, frambozen en rode bessen reageerden op de bodemverbetering met turf17

strooisel, tuinturf, waverveen en stalmest met een sterke vegetatieve ontwikkeling. De
proef loopt nog te kort om de reactie op de vruchbaarheid van de onderzochte gewassen te kunnen vaststellen. Het produkt Sim (cacaco-afvalkalk) had een sterk pH
verhogende werking, waardoor de ontwikkeling van de gewassen achterbleef bij de
andere behandelingen.

Proefstation voorde Bloemisterij
In een potproef met stalmesttrappen bij anjers kwam een duidelijke invloed van de
stalmest tot uiting; het stalmestoptimum bleek in de loop van het seizoen omhoog te
klimmen, terwijl het effect van de overbemesting steeg naarmate de stalmestgift daalde.
Stikstoftoediening had een duidelijk positief effect, hoewel dit afnam naarmate de
stalmestgift steeg. Het was echter om het even of er al dan niet fosfor of magnesium
werd toegevoegd.
De uitermate gunstige werking van stikstof op het anjergewas openbaarde zich ook
in de stikstof-kalibemestingsproef op tabletten gedurende het tweede teeltjaar; van
een duidelijk kali-effect kon niet worden gesproken. Anderzijds werd bij anjers in een
stikstof-kalibemestingsproef op stalmestbasis, althans in het eerste teeltjaar, een negatieve invloed van een verhoging van de stikstofgift waargenomen. De druppelbevloeiingsproef bij anjers leverde een geringe meeropbrengst op in de vakken, die de hoogste
osmotische waarden ten opzichte van degietvakken bezaten.
Het substraatbemestingsonderzoek bij cyclamen bracht een zeer duidelijke interactie tussen de bemesting en het substraat aan het licht. Op Aalsmeers mengsel werd
met hoornmeel en beendermeel als overbemesting het beste resultaat bereikt, op de
klei-turfmolmmengsels evenwel met Poly-Crescal.
Cyclamen reageerden volgens bemestingsproeven met dit gewas verreweg het sterkst
op stikstof. Zowel de groei als de bloeikwaliteit werd door een hogere stikstofgift zeer
gunstig beïnvloed.
De landelijke Azaleaproef vestigde de aandacht op de grote onderlinge afhankelijkheid tussen de factoren substraat, bemesting en bevloeiing. Uit de resultaten werd
eveneens geconcludeerd, dat het zwaartepunt van de bemesting eerder op de overbemesting dan op de voorraadbemesting dient te rusten.
Substraatbemestingsproeven met Anthurium scherzerianum en verscheidene bladplanten gaven de indruk, dat tuinturf als potgrond goed bruikbaar is, mits de juiste
bemesting en de juiste bevloeiing in acht worden genomen.

Werkgroep Onderzoek Zwartveen
Deze onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. werkende groep heeft ten doel na te gaan in hoeverre zwartveen na bewerking
geschikt kan worden gemaakt tot vervanger van de schaars wordende veenaarde.
In de grondverbeteringsproeven, aangelegd met tuinturf, bleek de invloed van tuinturf op de structuur in het algemeen zeer gunstig te zijn. Het onderzoek over de
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karakterisering van veen en potgrond werd verricht door het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, het onderzoek over de biologische eigenschappen vond plaats op het
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur.
Pogingen tuinturf biologisch te activeren hadden geen succes.
De uitspoeling in turfstrooisel en tuinturf werd bestudeerd door het Instituut voor
Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, alwaar ook de invloed
van stikstof op tuinturf werd nagegaan.
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
Bij het onderzoek over de wijze, waarop tuinturf in de biologische circulatie in de
grond kan worden opgenomen bleek, dat aanwezigheid van klei de levensmogelijkheden van regenwormen belangrijk doet toenemen en daarmee de verwerking van
tuinturf door deze dieren.
Gevonden werd, dat de grote armoede aan regenwormen in de kweekbedrijven te
Boskoop en het afsterven van aldaar uitgezette wormen op zijn minst ernstig wordt
versterkt door deintensieve cultuur van Rhododendrons.
Het gelukte ongestoorde natuurlijke bodemprofielen met een dikte van 2-5 cm en
een oppervlak van 60 X 90 cm tussen plexiglas te brengen, zodat de invloed van de
fauna op storende bodemlagen beter kan worden bestudeerd.
Instituut voorToegepastBiologischOnderzoek in de Natuur
Het onderzoek over de omzetting van de organische stof werd weer hoofdzakelijk
uitgevoerd in het proefbos Hackfort. Bovendien werden waarnemingen gedaan over
de celluloseaantasters in een grovedennebos, waar verschillende bodembehandelingsmaatregelen waren genomen, en in enkele boomgaarden. Om een eerste inzicht te
krijgen in de microbiologische processen die plaats hebben in wormenexcrementen,
werden bacterietellingen in verse excrementen uitgevoerd. Het onderzoek over de
biologische aantastbaarheid van tuinturf werd voortgezet.
De beïnvloeding van de bodemstructuur door de levensgemeenschap werd nog hoofdzakelijk bestudeerd aan regenwormen in boomgaarden. Teneinde ook een andere belangrijke diergroep, de enchytraeen, in dit onderwerp te betrekken, werd een techniek
ontwikkeld voor het in het laboratorium kweken van deze dieren, om zo hun invloed
ophet substraat tekunnen nagaan.
ContactcommissieBiologischeBodemverbetering T.N.O.
Deze commissie, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. werkzaam is, heeft ten doelhet bodembiologisch onderzoek in Nederland in wijde zin te stimuleren. Hiertoe worden contactbijeenkomsten gehouden met
alle onderzoekers in Nederland, die zich actief met de bodembiologie bezighouden.
Momenteel zijn in de contactcommissie onderzoekers verenigd van negen instituten en
laboratoria en twee consulentschappen.
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Voor verslagen van de onderzoekingen, die geheel in het kader van de instituutprogramma's vallen, wordt verwezen naar de verslagen van de instellingen, die onderzoek
doen over bodembiologische vraagstukken.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder-en Meststoffenonderzoek
Naast het gebruikelijke routineonderzoek over de samenstelling van monsters meststoffen werd ontwikkelingswerk gedaan ten aanzien van bepalingsmethoden, die nodig
zijn voor het routineonderzoek.
Zo werd de gravimetrische versie van de quinolinemethode (Perrin-Wilson methode)
voor de bepaling van fosforzuur verder verbeterd. Door de groep van experts voor
meststoffenanalyse van de O.E.E.C. werd deze verbeterde methode goedgekeurd en
voorgesteld als standaardmethode.
Ook het overige werk, dat voor bovengenoemde groep werd verricht, werd beëindigd. De voorgestelde werkwijzen zijn grotendeels in overeenstemming met de op
het proefstation ontwikkelde.
Nagegaan werd welke invloed nitraten uitoefenen op de methode Kjeldahl-Gunning,
ook bij afwezigheid van ureum, cyaanamide en dergelijke stoffen, die gemakkelijk met
nitraten reageren. Hierbij werden aanwijzingen verkregen hoe en onder welke omstandigheden zowel te lage alste hoge uitkomsten kunnen worden verkregen.
De bepaling van in mineraal zuur oplosbare kali in kalikiezelkalk en dergelijke
meststoffen werd aanmerkelijk verbeterd. In een aantal monsters molybdeenfrit werd
een onderzoek verricht naar het gehalte aan molybdeen, oplosbaar in verschillende
media. De storing, veroorzaakt door halogeenionen bij de nitraatbepaling met xylenol,
bleek te kunnen worden weggewerkt door toevoeging van een zilveracetaatoplossing.
Ten slotte werd nog een onderzoek ingesteld naar storingen bij de complexometrische
analyse van magnesiumoxyde in thomasslakkenmeel.

BedrijfslaboratoriumvoorGrond- en Gewasonderzoek
Naast het routine-onderzoek over de samenstelling van grond- en gewasmonsters
werd enig ontwikkelingswerk gedaan ten aanzien van bepalingsmethoden. Dit laatste
had voornamelijk betrekking op controle van de nauwkeurigheid van de bepalingen.
In samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid werd een controlesysteem opgesteld, waarmede de reproduceerbaarheid van de toegepaste methoden over
een lange periode kan worden beoordeeld.
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CULTUURTECHNIEK

Instituut voorCultuurtechniek en Waterhuishouding
Het economisch en landinrichtingsonderzoek van het instituut heeft tot doel, kwantitatieve gegevens te verkrijgen over de betekenis van de landinrichting voor de landen tuinbouw, om daarna deze gegevens te verwerken in de opzet van nieuwe verkavelingsplannen. Bij voldoende inzicht is het mogelijk een nauwkeurige kosten- en batenberekening op te stellen voor verscheidene belangrijke onderdelen van het verkavelingsplan.
Een onderzoek in deze zin werd verricht voor de ruilverkaveling Lollebeek in
Limburg. Enige alternatieve plannen werden opgesteld, waarin de verschillen voor het
oplossen van cultuurtechnische gebreken van de aanwezige complexen veldgrond, ontginningsgrond en beekdalgrond tot uiting kwamen. Indien de bestemming van de
complexen veldgrond voor akkerbouw wordt gehandhaafd, zal het zwaartepunt van de
te nemen cultuurtechnische maatregelen op de ontsluiting komen te liggen. Op deze
gronden bepaalt de kavelgrootteverdeling de onderlinge afstand van de wegen. In
verband met de te verwachten natuurlijke sanering werd getracht de wegafstand af
te stemmen op de grote kavels. De kleinere kavels worden dan aan insteekwegen geprojecteerd. Het voornaamste probleem van de ontginningsgrond is de geringe vochthoudendheid van het profiel. Aangezien over het gehele project een watervoerende
laag binnen de 25 m diepte voorkomt, bleek uit een kostenvergelijking het oppompen
van water uit de ondergrond aanzienlijk voordeliger te zijn dan aanvoer van water
door een leiding vanuit de Lollebeek. In de beekdalen geldt als hoofdprobleem het
behouden van de grondwaterinvloed in de zomer en de verbetering van de ontwatering
in de winter. Kavelgrootte, kavelvorm en ontsluiting laten hier echter ook te wensen
over. Een plan voor wateraan- en afvoer werd opgesteld; tevens werden voor dit gebied
een aantal alternatieve plannen voor kavelinrichting en ontsluiting vergeleken.
Het aansluitende ca. 500 ha grote gebied ten zuidoosten van Horst werd in het
onderzoek betrokken. Het zwaartepunt ligt hier op de specifieke eisen, die de tuinbouw aan watervoorziening en ontsluiting stelt, aangezien in dit gebied de te verwachten intensivering van de tuinbouw onder glas een inkrimping van vollegrondsgroenteteelt, maar vooral een afstoten van akkerbouw ten gevolge zal hebben. Kunstmatige watervoorziening zal noodzakelijk worden, waarbij echter het hoge ijzergehalte
van het water uit de ondergrond een probleem vormt. De eerste proeven tot ontijzering
van het grondwater verliepen gunstig.
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Het onderzoek op het gebied van de waterhuishouding richtte zich ten dele op
verdieping en vernieuwing van de fundamentele aspecten van de waterbeheersing, zoals
verbetering van niet-stationaire stromingsformules, het probleem van de evapotranspiratie, capillaire opstijging, doorlatendheid, berging en verdere factoren die de waterbalans beheersen. Daarnaast werd door een werkgroep, in samenwerking met Rijkswaterstaat, de waterhuishouding van het Deltagebied, zoals deze zich na afsluiting
van de zeearmen zal voordoen, integraal in studie genomen. De problemen liggen
hier vooral bij de zout- en waterbalansen, de kwelpatronen en de ontzilting van de
ondergrond. Ofschoon steeds weer nieuwe moeilijkheden worden ontmoet, is de voortgang van dit onderzoek bevredigend.
De tendens het onderzoekwerk van het instituut in het algemeen te richten op een
bepaald landbouwgebied, kwam o.m. tot uiting in het inmiddels afgesloten bouwplanonderzoek van het Geestmerambacht ; hierover werd reeds in het vorige verslag iets
vermeld. Een gelijksoortig onderzoek over bouwplan, bemesting en arbeidsuren in hun
betekenis tot de ontwateringsdiepte wordt in oostelijk Noord-Brabant uitgevoerd.
Uit het gerichte onderzoek ten behoeve van de tuinbouw kwam naar voren, dat met
behulp van bepaalde relaties tussen temperatuur, licht, waterverbruik en opbrengst,
voor diverse gewassen een prognose kan worden gemaakt over de oogstdatum, bij
plantdata in verschillende seizoenen. Hierbij kan tevens een indicatie betreffende de
beregeningsfrequentie van elk jaargetijde worden gegeven. Op deze wijze kan de
invloed van grondsoort, grondwaterstand, kastype en andere milieufactoren op de
vroeg- of laatheid en op de opbrengst vergelijkend worden onderzocht en de economische waardering van vroegheid en oogstdepressies worden berekend.
Bij het grondverbeteringsonderzoek werd vooral aandacht besteed aan de oorzaken
van tekortkomingen van bodemprofielen en aan de toepassingen en het landbouwkundig
effect van grondverbeteringsmaatregelen. Bij het diepploegen blijkt de aard van het
aangeploegde zand van groot belang voor het effect, dat deze verdieping van het
profiel heeft. De vochtwinst, verkregen door plaatgrondprofielen diep te ploegen, is
hoogstens 10 à 12 mm per 10 cm aangeploegd zand. Soms bestaat echter de mogelijkheid het profiel zodanig te wijzigen, dat door middel van capillaire opstijging uit
het grondwater, de dieper optredende beworteling van water wordt voorzien. Een
soortgelijk probleem ontstaat door het dichtspuiten van sloten in vaargebieden. Proeven
over de gevolgen hiervan en de eventueel te nemen maatregelen zijn nog in volle
gang. Ten behoeve van de oplossing van problemen, verband houdende met grondverbetering in uit te voeren ruilverkavelingen in de Veenkoloniën, kwam een werkgroep tot stand en werden proeven gedaan.

Internationaal Instituut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek
Het accent van het onderzoek lag in 1960 sterk op terreinstudies in het kader van
buitenlandse projecten. Aangezien dit veel tijd vroeg werd minder aandacht gegeven
aan studies van algemene aard.
Op verzoek van de Turkse regering werd een oriënterend onderzoek ingesteld naar
de ontwikkelingsmogelijkheden in enkele deltagebieden langs de Zwarte Zee.
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In het kader van de werkzaamheden van een Nederlands ingenieursbureau in Iran
werd medegewerkt aan de aanleg en de observatie van een proefveld tot bestudering
van het watergebruik bij rijstcultuur. Voorts werd in Iran medegewerkt aan een
hydrologisch onderzoek.
Veel aandacht werd gegeven aan de verdere ontwikkeling van een proefpolder in
India en aan de proefnemingen aldaar over het ontziltingsproces van de gronden.
Ingevolge een verzoek van de F.A.O. werd een oriënterende studie gemaakt van
ontwateringsproblemen in een aantal gebieden in Turkije. Deze verkenning is te beschouwen als de eerste stap voor een verder door het instituut te ontwikkelen programma van onderzoek en training op het gebied van ontwateringsvraagstukken in
Turkije.
Andere oriënterende bezoeken voor korte tijd werden gebracht aan Spanje, Finland,
Israël, Egypte en Pakistan.
De in samenwerking met het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek met
behulp van watercultures verrichte proefnemingen over het gebruik van zouthoudend
irrigatiewater en de gevoeligheid van planten voor bepaalde ionenverhoudingen werden
voortgezet.
Verschillende literatuurstudies op het gebied van drainage, waterverbruik, fysische
bodemkarakteristieken enz. konden voortgang vinden. In samenwerking met de Landbouw Fysisch-Technische Dienst werd een tropenbestendige „electrical conductivity"
meter ontwikkeld voor veldbepalingen.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

Aan de onderzoekafdelingen bij de provinciale directies van de dienst werd wederom de oplossing toevertrouwd van vele en vaak zeer uiteenlopende deelproblemen, die
zich tijdens de voorbereiding of de uitvoering van ruilverkavelingen voordoen.
Zo vond in enkele provincies een globaal vooronderzoek plaats naar de urgentie
en de begrenzing van te verkavelen gebieden. Aan de hand hiervan werd een gefundeerd inzicht verkregen in de behoefte aan cultuurtechnische verbetering, de blokbegrenzing, het kostenniveau en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de
beslissing of een bepaalde ruilverkaveling al dan niet in actieve voorbereiding zal
worden genomen.
Voor verschillende ruilverkavelingen werden wederom alternatieve kavelinrichtingsplannen opgesteld. In enkele verkavelingen werd het zgn. ontsluitingseffect, dat een
indruk geeft van de doelmatigheid van het wegennet, met succes gehanteerd om de
ontworpen ontsluiting nader te toetsen. Dit geschiedde op basis van een berekende
minimum weglengte, welke samenhangt met de toekomstige kavelgrootte-distributie.
Voorts werd aandacht besteed aan het in toepassing brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van machinale drainage en grondverbetering. Zo werd in
samenwerking met verschillende andere instanties de toepassing van plastic drains op
een aantal proefvelden nader onderzocht en werden enkele diepploegproeven uitgevoerd ter bestudering van het effect van grondverbetering van oudere veenkoloniale
gronden.
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Afdeling Cultuurtechniek van de

Landbouwhogeschool

Bij de werkzaamheden, die betrekking hebben op de ontwikkeling van een methode
voor de objectieve vaststelling van de maatgevende afvoer van stroomgebieden, kwam
de berekeningstechniek van het analyseren en reconstrueren van afvoerlooplijnen
gereed. Met gebruikmaking van deze berekeningstechniek werd het afvoerverloop van
een zestal stroomgebieden bestudeerd. Het bleek mogelijk te zijn het integrale afvoergebeuren van een stroomgebied in zijn belangrijkste componenten te ontleden en te
karakteriseren met behulp van een van stroomgebied tot stroomgebied variërend,
echter steeds beperkt aantal kengetallen. In een aantal gevallen gelukte het de gevonden kengetallen op ongedwongen wijze in verband te brengen met de hydrologischlandschappelijke onderdelen van het stroomgebied. Er bestaat goede hoop dat verdere
geografische en geologische bestudering van de onderzochte stroomgebieden zal aantonen, dat een dergelijke interpretatie van de kengetallen algemeen mogelijk zal zijn.
Hiermee zou de voorspelling van de invloed van wijzigingen in de hydrologische ontsluiting op het afvoerverloop tot de mogelijkheden gaan behoren, terwijl bovendien
de gegevens van een bepaald, geanalyseerd stroomgebied op soortgelijke stroomgebieden, waarvan geen afvoermetingen beschikbaar zijn, zouden kunnen worden overgedragen.
Er werden voorbereidingen gemaakt voor een onderzoek van de neerslag, naar
hoeveelheid over verschillende tijdvakken en voor verschillende frequenties van optreden. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren tot de formulering van de maatgevende neerslag, een belangrijke grootheid bij het ontwerpen van waterbeheersingsprojecten.
Begonnen werd met een onderzoek over de verdamping van beboste lichte gronden.
Tot uitgangspunt dienen de neerslag-, afvoer- en waterstandsgegevens var He lysimeters te Castricum. Eveneens werden gegevens bewerkt over de verdamping van
begroeiingen bij toenemende uitdroging van de grond.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Het zeer natte najaar van 1960 bood de gelegenheid om de ontwatering van proefkavels en praktijkkavels in Oostelijk Flevoland onder extreme omstandigheden te bestuderen. Zowel op de begreppelde als op de gedraineerde praktijkkavels kwam vrijwel
nergens noemenswaardige wateroverlast voor.
De waarnemingen op de proefvelden met plastic drainage werden voortgezet. De
werking van de meeste typen drains bleek ook in het natte najaar niet voor die van
gebakken kraagbuizen onder te doen. De verwachting, dat de diameter van plastic
drains, waarvan de wand hydraulisch gladder is, kleiner kan zijn dan die van gebakken drains, werd echter niet bewaarheid. Het is niet verantwoord om alleen op
grond van de hydraulische gladheid van het plastic over te gaan op draineerbuizen
met een kleinere doorsnede.
Enkele technische kanten van de drainage, zoals de aan te brengen helling, de
bedekking van de drains en het voorkomen van stootvoegverstopping door ijzer werden
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op proefvelden in studie genomen. In zandgronden moeten speciale maatregelen
worden getroffen om inspoeling van zand te voorkomen.
In de Noordoostpolder werd een onderzoek ingesteld naar de toestand van de daar
plaatselijk gelegde betonnen drains. Dit onderzoek bevestigde het vermoeden, dat de
pH van de grond hoger dan neutraal moet zijn wil men er zeker van zijn, dat de
drains ook op de langere duur niet aan sterkte inboeten.
Er werd een redelijke overeenstemming gevonden tussen het bergend vermogen,
berekend uit grondwaterstand, regenval en afvoer en dat uit pF-metingen. Bij een
tweetal lichte zavelgronden nam het bergend vermogen naar boven gaande aanvankelijk af, om in de bovenlagen weer toe te nemen. Bij zware, gescheurde zavel neemt
het bergend vermogen naar boven gaande waarschijnlijk vrij sterk toe; dit ten gevolge
van de intensievere scheurvorming.
Een proef in Oostelijk Flevoland leerde, dat het intensief berijden van een zware
zavelgrond met trekkers een sterke achteruitgang van de gescheurdheid, en dus van
de doorlatendheid, ten gevolge kan hebben. Op deze jonge, nog waterrijke grond
was het dichtdrukken van de scheuren merkbaar tot een diepte van 60-80 cm beneden het maaiveld.
Met behulp van bestaande waarnemingen werd een zomer- en wintergrondwaterstandskaart van de Noordoostpolder gemaakt. Deze kaart sluit aan bij de grondwaterstandskaarten welke door de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding
(C.O.L.N.) voor de rest van Nederland zijn gegeven.
In Oostelijk Flevoland werden enkele grondverbeteringsproefvelden aangelegd op
kavels met een dunne deklaag van zavel, gelegen op pleistoceen zand of zeer fijn marien
zand. Vergeleken worden mengwoelen (één- of tweemaal), mengploegen (één- of tweemaal), mengwoelen en daarna mengploegen of omgekeerd, het losbreken van de
ondergrond en uiteraard een onbehandeld object.

Instituut voor Landbouwtechniek

en Rationalisatie

In het verslagjaar zijn met medewerking van de cultuurtechnische maatschappijen
wederom op grote schaal prestatiecijfers verzameld van verschillende machines onder
uiteenlopende omstandigheden. Deze prestatiecijfers kunnen de grondslag gaan vormen
voor een gedegen inzicht in het economische gebruik van de machines en voor de
vergelijking van de kosten van alternatieve uitvoeringsmethoden.
De eerste capaciteits- en kostenlijnen konden inmiddels worden gepubliceerd. Deze
hebben betrekking op het graven van leidingen en kavelsloten door sleepgravers en
op het grondtransport met vrachtauto's en aanhangdompers. De lijnen tonen aan, dat
bij het graven van kleine sloten het gebruik van kleine sleepgravers de voorkeur
verdient. Een 360 liter machine kwam daarbij zeer gunstig naar voren. Bij een sleepgravercapaciteit van minder dan 30-40 m 3 per uur bleken onder gunstige omstandigheden aanhangdompers op transportafstanden van 0-600 m voordeliger te zijn dan
vrachtauto's. Een grotere sleepgravercapaciteit had tot gevolg, dat het voor aanhangdompers gunstige traject wat korter werd.
Voorts werden enige capaciteiten en kosten gepubliceerd betreffende het dempen
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van sloten door middel van diepploegen en afschuiven en door middel van spuiten.
Beide werkmethoden verdienen de volle aandacht; het zal van de omstandigheden
afhangen welke methode in een bepaald geval devoorkeur verdient.
De wijze van het rooien van hout zal gewoonlijk ook moeten worden gekozen in
overeenstemming met de omstandigheden. De rupstrekker met laadschop met vier
mogelijkheden maakte een gunstige indruk bij het rooien en laden van stobben, althans
indien de draagkracht van het terrein het gebruik van een dergelijke machine toelaat.

Proefstation voordeAkker- en Weidebouw
Een bewerking van het vele bij het grondwaterstandsonderzoek verkregen materiaal
toonde aan, dat de grondwaterstand niet alleen invloed uitoefent op de watervoorziening van de gewassen, maar ook op de stikstofvoorziening ervan. Deze laatste invloed, die even belangrijk is als de eerste, kan verklaard worden uit de bacteriologische denitrificatie van bodemstikstof. Voorts bleek, dat op kleigrasland in de zomer
niet gestreefd moet worden naar een optimale watervoorziening. Om in de nazomer en
herfst van de grasgroei te kunnen profiteren, moet men enige uitdroging van de grond
en teruggang van de grasgroei in de zomer aanvaarden.

Werkgroep Onderzoek Komgronden
Over het graslandonderzoek verscheen een samenvattende publikatie. Duidelijk is
aangetoond, dat de meest gewenste grondwaterstand voor komkleigrasland sterk afhankelijk is van het graslandverbruik. Bij een intensief graslandgebruik moet een
diepe ontwatering worden aanbevolen, maar bij een extensief graslandverbruik is een
hoge waterstand beter.
Een diepe grondwaterstand bleek goed te kunnen worden gerealiseerd door toepassing van een drainage. Er werd bijna steeds een bevredigende oplossing verkregen bij
drainafstanden van 22 à 25 m en een draindiepte van ongeveer 100 cm. De boorgatenmethode was niet geschikt voor adviesgeving omtrent drainage op komgrond.
De groei en de opbrengst van fruit op komgrond bleek in de eerste jaren na de
inplant niet te worden beïnvloed door de grondwaterstand. Na vijf jaren bleef de groei
achter bij wisselende waterstand.

Proefstation voorde Groenteteelt in de volle grond
Op het gebied van cultuurtechniek en waterhuishouding werd veel aandacht besteed aan het waterstands-herontginningsproefveld te Oudkarspel. Begonnen werd met
de beproeving van de uitgestippelde serie proefgewassen.
In een bezandingsproef op stugge, zware grond reageerden aardappelen gunstig op
een laag van 10 cm zand, die vanuit de ondergrond over de bouwvoor was verspreid.
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PLANTETEELTENPLANTEFYSIOLOGIE
Proefstation voorde Akker- en Weidebouw
Om een indruk te krijgen van de schade, die het Yellow-dwarf-virus bij haver kan
veroorzaken, werd een oriënterende proef genomen, waarbij bleek, dat de zieke planten
ca. 40% minder opbrachten dan de gezonde, voornamelijk als gevolg van een lager
1000-korrelgewicht.
Er werd een hardheidsmeter ontworpen voor de bepaling van de rijpheid van
granen. Vooral door het toenemende maaidorsen kan dit apparaat van belang zijn,
omdat het nu mogelijk is op eenvoudige en goedkope wijze het vochtgehalte globaal
vast te stellen.
Het onderzoek over de invloed van de herkomst van het zaaizaad op de ontwikkeling en de opbrengst van granen bracht aan het licht, dat slechts één van de vijf
wintertarweproeven betrouwbare verschillen tussen zaaizaad uit het noorden en uit
het zuiden van ons land opleverde.
Bij het onderzoek van aardappelen werd aandacht geschonken aan de invloed van
het snijden van pootgoed op de opbrengst en de sortering van de oogst. Een proef met
het ras Alpha liet zien, dat het in stukken snijden van grote poters (45/60 mm) en
het over de gehele rij verdelen van deze stukken, geen voordelen opleverde in vergelijking met het uitplanten van hele poters op ruime afstand. Hetzelfde kan worden
gezegd van het verdelen van klein pootgoed (25/28 mm) over de rij ten opzichte van
het bij elkaar in één gat poten. Dit resultaat bevestigde de stelling dat het totale
schiloppervlak van de poters in hoge mate bepalend is voor de opbrengst en de sortering van de oogst.
In proeven over de invloed van 2,4,5-T als spruitremmer bij het doodspuiten van
aardappelloof, op de ontwikkeling en de opbrengst van de nateelt kon geen ongunstige
invloed van 2,4,5-T op de produktiewaarde van het pootgoed worden aangetoond.
Wat betreft de standruimte van conservendoperwten werd aangetoond, dat sommige later rijpende rassen voor zand en klei een uiteenlopend optimaal plantgetal
hebben. Dit plantgetal ligt op klei veelal hoger dan op zand. Zeer vroeg rijpende
rassen met kort stro daarentegen verdroegen een dichte stand op beide grondsoorten
zeer goed en gaven bij een plantgetal van 120 of meer per m2 de hoogste opbrengst.
Met fijnbladig schapegras, dat altijd op ontginningsgrond wordt geteeld, werd een
proef genomen op zware kleigrond met 55% afslibbare delen. De opbrengsten waren
zowel in 1959 als in 1960 zeer hoog en veel hoger dan in overeenkomstige jaren op
zandgrond.
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Uit proeven en praktijkwaarnemingen over het oogsten en dorsen van veldbeemd
bleek, dat dit gewas goed met een maaidorser uit het zwad gedorst kan worden, hetgeen een uitkomst is voor rassen met kort stro. Veldbeemd dorst weliswaar wat moeilijker dan vele andere soorten, maar daar staat tegenover dat de nieuwere typen
maaidorsers technisch belangrijk verbeterd zijn en meer zijn aangepast aan de eisen
van de graszaadteelt. Het is dus wel gewenst een nieuw type maaidorser te gebruiken.
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van vollegrondstuinbouwgewassen,
die overgaan naar landbouwbedrijven. Hierbij gaat het om teelttechnische en handelstechnische problemen van gewassen als fabrieksspinazie, spruiten, peterselie, kroten,
witlof, bloembollen en kruiden.
Wat betreft de klaverzaadteelt werd gevonden, dat met het kunstmatig drogen, zowel
op een droogvloer als in de tas, zeer goede resultaten zijn te bereiken in vergelijking
met de praktijkmethode, nl. ruiteren, in de schuur rijden en later dorsen. De opbrengst
was aanmerkelijk hoger door de geringe oogst- en dorsverliezen. Voorts was de
kiemkracht veel beter en het percentage harde zaden veel lager.
Met het overwinteren van zaadbieten werden wederom goede resultaten bereikt.
De zaadopbrengst van de overwinterde bieten bedroeg 3.150 kg per ha en die van
de beste pootbieten 2.560 kg per ha. In het voorjaar werden bieten gezaaid in een
aantal zomergewassen. Het ziet ernaar uit, dat de onder zomergerst, gele mosterd,
wierbonen en blauwmaanzaad gezaaide bieten de voor overwintering gewenste grootte
het dichtst zullen benaderen.
De opbrengst aan radijszaad bleek evenals in 1959 toe te nemen, naarmate minder
zaaizaad was gebruikt; de hoogste opbrengst werd verkregen bij 2 kg zaaizaad per
ha. De invloed van de rijenafstand was kleiner; aanaarden gaf een iets hogere opbrengst.
Bij spinazie werd onderzocht of het mogelijk is eerst één of meer sneden blad te winnen en vervolgens het zaad te oogsten. Het bleek dat de hoeveelheid zaaizaad en het
tijdstip waarop de spinazie gemaaid wordt voor de conservenindustrie niet alleen
invloed heeft op de bladopbrengst, maar ook op zaadopbrengst van de na de bladoogst doorgroeiende spinazie. De zaadopbrengst van het late ras Viking liep bij later
maaien van het blad minder sterk terug dan die van het vroege ras Breedblad-scherpzaad-zomer.
Bij zaaiproeven met blauwmaanzaad gelukte het, door een kleine wijziging aan de
zaaimachine aan te brengen, in één gang twee hoeveelheden zaaizaad te verzaaien.
Hierbij wordt op 20 cm rijenafstand gezaaid en wel om en om naar 450 g en 1100 g
per ha. Later wordt aan de stand beoordeeld welke van de twee rijen kan worden
weggeschoffeld. Het voordeel van deze zaaitechniek is, dat er niet of nauwelijks meer
behoeft te worden gedund.
Karwij bleek gunstig te worden beïnvloed door een stikstofbemesting direct na de
oogst van de dekvrucht; dit kwam tot uiting in de groei van de jonge karwijplanten,
waarvan o.a. de wortels dikker waren. Ook de dekvrucht had invloed op de worteldikte. Deze was het grootste bij uitzaai onder spinaziezaad en conservenerwten, het
kleinste onder de zomergranen. Voorts werd gevonden, dat de karwijwortels dikker
waren naarmate minder zaaizaad was gebruikt.
Wat betreft de zaadopbrengst van gele mosterd werd gevonden, dat deze verbetert
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door een hogere stikstofgift, een kleinere hoeveelheid zaaizaad en een vroegere zaaitijd.
Bij de beproeving van middelen voor de ontsmetting van zaaizaad van lijnzaad werd
de werking van kwik- en thirambevattende middelen tegen resp. Ascochyta en Botrytis
vergeleken met die van een chinonderivaat en een kwikthirammengsel. Chinon-derivaat en het kwikthirammengsel bleken de Ascochyta het best tegen te gaan. Botrytis
werd beter bestreden door de kwikbevattende middelen. Een vergelijking van de
ontsmetting in twee ontsmettingsmachines dan wel een ontsmettingstrommel gaf geen
verschillen te zien.
Op het gebied van de griendcultuur werden in de herfst twee nieuwe ontbladeringsmiddelen beproefd, omdat het belangrijk is vroeg in het najaar bindteen ter beschikking te hebben. Het als FB 2 gemerkte middel veroorzaakte in een hoeveelheid van
3 1per ha zwarte plekken rond de knoppen. Het aanvankelijk wat trager werkende
middel PP 910 had, in dezelfde hoeveelheid toegepast, geen nadelige werking.
De proefnemingen met het stekken van riet werden voortgezet. De in 1958 waargenomen sterkere uitstoeling door het verloren gaan van de groeitop van de stek werd
thans nauwelijks of niet opgemerkt; anderzijds bleken groeitop noch bladeren voor
het welslagen van deze wijze van werken van wezenlijk belang te zijn. Het geheel onder
water laten van de stekken, waardoor de kwetsbaarheid afneemt, had succes; het
slechts even boven de bodem afsnijden echter niet. Het in ondiep water op de bodem
van de plas leggen van rietstengels had de gewenste uitwerking. Watervogels, zoals
meerkoeten, bleken de jonge spruiten der stekken grote schade te kunnen toebrengen.
Ten slotte kon nog worden geconcludeerd, dat rietstekken in het water behoren te
staan en niet in de grond daarboven.
In 1959 werd op ruim 15.000 ha grasland een vegetatiekartering uitgevoerd; in de
loop van 1960 kwamen de rapporten hiervan gereed ter verzending aan de opdrachtgevers. In 1960 kwamen opdrachten binnen voor een oppervlakte van ca. 19.500 ha,
waarvan hetveldwerk gereed kwam.
Gedurende het gehele groeiseizoen werden regelmatig metingen verricht van de
graslengte met een zelf ontworpen meetschijf, om na te gaan in hoeverre de graslengte
een steunkan zijn bij het taxeren van de opbrengst.
Het weer was in 1960 bijzonder gunstig voor de grasgroei. Ofschoon de drogestofgehalten van alle sneden nog niet bekend zijn, is al wel duidelijk dat de grasopbrengsten hoog tot zeer hoog waren. Het rendement zal echter relatief laag zijn wegens
de grote verliezen door vertrapping van de grasmat en de hoge vochtgehalten van
het weidegras.
Op de wisselbouwproefbedrijven vertoonden de kunstweiden, die in de zomer van
1959 van de droogte hadden geleden, in de herfst een goed herstel. In het voorjaar
was de situatie soms iets slechter dan het zich aanvankelijk had laten aanzien en moest
er in enkele gevallen worden gescheurd. Sommige kunstweiden leden door de droogte
in het voorjaar van 1960 en ook door de nachtvorsten merkbare maar geen blijvende
schade.
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Bij het onderzoek over de Kaukasische smeerwortel als groenvoedergewas kwam
vast te staan, dat de in de buitenlandse literatuur vermelde grote opbrengsten in ons
land lang niet kunnen worden gehaald. Het gewas is, althans onder onze omstandigheden, veel gevoeliger voor droogte dan wordt beweerd. Het onderzoek aan deze
soort wordt niet langer voortgezet.
De proeven over de teelt van aardappelen als stoppelgewas lieten zien, dat verschillende rassen van het laat in de herfst van 1959 gewonnen pootgoed, nadat dit
begin augustus 1960 voorgekiemd was uitgepoot, veel vlugger opkwamen dan het
zomerpootgoed, dat in 1959 op de gewone tijd was geoogst. Bij het zomerpootgoed
kwamen veel planten door onderzeeërvorming helemaal niet op; bij een enkel ras
was dit bij meer dan de helft der knollen het geval. Dit verschijnsel kwam bij het
herfstpootgoed in het geheel niet voor. Het verschil in ouderdom van het pootgoed
zou de oorzaak kunnen zijn, terwijl de grote droogte en de hoge temperaturen in de
zomer van 1959 mogelijk ook een ongunstige invloed hebben gehad op het in dat jaar
gewonnen zomerpootgoed. Het probleem zal nader worden onderzocht onder geconditioneerde omstandigheden.
Hoewel over het algemeen de weinig voor Phytophthora vatbare rassen laat in het
seizoen toch zeer ernstig werden aangetast, bleven enkele rassen ook toen geheel of
nagenoeg geheel vrij van deze ziekte; zij gaven een aanvaardbare opbrengst. Ook dit
jaar had bespuiting met een zinkhoudend carbamaat weer een opmerkelijke opbrengstverhoging tot gevolg bij rassen, die niet of maar weinig door Phytophthora werden
aangetast.
Het bleek, dat er ten aanzien van de knolaanleg van de aardappel een duidelijke
interactie bestaat tussen de temperatuur en de invloed van de daglengte. Korte dag
werkt in mindere mate versnellend, naarmate de temperatuur hoger is. Dit is van
actueel belang, want het betekent dat de Nederlandse aardappelrassen in zuidelijke
gebieden dank zij de hogere temperatuur wat minder sterk op de kortere dag reageren,
waardoor de uit een oogpunt van produktie ongunstig gebleken invloed van korte
dag wat wordt verzacht. Overigens werd gevonden, dat de verdeling van stof over loof
en knollen bij lage temperatuur gunstiger is dan bij hoge temperatuur. Dit komt
omdat het temperatuuroptimum voor de stengelgroei hoger ligt dan voor het blad en
de knollen. Deze temperatuuroptima zijn niet constant, maar stijgen met de hoeveelheid ontvangen licht. De invloed van de temperatuur op de stengelgroei (strekking en
gewichtstoeneming) is overdag en des nachts gelijk. Er zijn echter aanwijzingen, dat
zowel blad- als knolgroei wordt bevorderd door temperatuurcombinaties met lage
nachttemperaturen.
Er was reeds gevonden, dat een aantal spuitmiddelen (waaronder 2,4-D en 2,4,5-T)
in staat is de groei van jonge spruitjes (volgens Dr. Beemster de hoofdtoegang tot
virus) in een aardappelgewas te remmen. Dit jaar bleek, dat na zulk een bespuiting
de groei van de knollen ongestoord blijft, terwijl inderdaad het aandeel met bladrol
besmette knollen lijkt te dalen.
Studies over de invloed van chemische middelen op de groei met de autoradiografiemethode, in het bijzonder over het transport van radioactief 2,4-D-C" in gerstplanten
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en stambonen, maakten het mogelijk een kwalitatief beeld te verkrijgen van het vervoer van niet snel afgebroken verbindingen in de plant. De waarnemingen van Crafts
en Petersen, dat graanplanten na het 4-5-bladstadium opvallend minder 2,4-D-C14 van
de primaire bladeren naar het wortelstelsel vervoeren dan in jongere groeistadia,
bleken juist te zijn. Aangetoond werd echter, dat dit verschil niet wordt veroorzaakt
door het omstreeks dit moment tot onwikkeling komen van de aaraanleg. Vermoed
wordt, dat het verschil wordt bepaald door het uitgroeien van de zijspruiten van
de oudste bladeren en door het belang van deze bladeren voor de distributie van
assimilaten in de plant.
Fotosynthese remmende middelen (simazin, atrazin, monuron), die in de lage
concentratie van 0,5 d.p.m. praktisch gelijktijdig op het wortelstelsel inwerkten als
het toegediende 2,4-D-C14 op de primaire bladeren, konden het transport van 2,4-D-C14
naar het wortelstelsel volkomen verhinderen. Amitrol deed dit pas bij hogere doseringen (10 d.p.m.) en na langere inwerkingstijd. DNOC en chloor-IPC remden bij
10 d.p.m. wel het transport bij gerst, doch niet bij stambonen.
Bij studies met niet-radioactief materiaal bleken vrijwel alle onderzochte triazinen
en ureumverbindingen bij toediening aan de wortels een sterkere werking te vertonen.
Triazinen met een OCH 3 - of SCH 3 -groep oefenden alle een sterke werking via de
bladeren uit, doch de Cl-triazinen en de ureumverbindingen gaven bij deze toediening
zeer uiteenlopende effectten te zien. Met triazinen en ureumverbindingen werd vooral
de spruitgroei sterk geremd. Carbamaten remden de groei van stambonen veel minder
dan triazinen en ureumverbindingen, 2,6-dichloorbenzonitril remde vooral de wortelgroei.
De invloed van de lichtintensiteit op de werking van enkele middelen (diquat en
karsil) was zo, dat de werking op de plant bij hogere intensiteiten sneller optreedt dan
bij lagere intensiteiten.
Proeven over de ontwikkeling en de activiteit van het wortelstelsel, waarbij het
wortelmilieu aan verschillende temperaturen werd blootgesteld, toonden aan, dat bij
erwten de K-opname afneemt boven 20°C, terwijl de stikstof- en fosfaatopname blijft
toenemen tot 30°C. De „wortelactiviteit", uitgedrukt in spruitgroei per eenheid van
wortelgewicht en tijd, is het kleinst bij die temperatuur, waarbij de wortel het beste
groeit. Het is niet waarschijnlijk, dat dit berust op een soort luxewortelgroei. Het
traject van worteltemperaturen, waarbij redelijke groei plaats heeft, is bij de bruine
boon kleiner dan bij de erwt. Koolzaad en veldbonen lijken in dit opzicht op de
bruine boon en niet op de erwt, zoals men zou verwachten. Vooral de vermindering
der wateropname is bij de lage worteltemperaturen de beperkende factor voor de
spruitgroei.
Aëratie van vloeistofcultures bewerkstelligde bij verschillende plantensoorten en
omstandigheden telkens wat anders. Een gunstige invloed van aëratie werd alleen
gevonden wanneer door de uitwendige omstandigheden hoge eisen worden gesteld
aan het wortelstelsel.
Hogere zuigspanningen in het wortelmilieu beïnvloedden de groei nadeliger naarmate de lichtintensiteit hoger was. Kort durende remmingen van de bladgroei werden
naderhand gecompenseerd, mits de remming niet te sterk was. Een langer durende
verhoogde zuigspanning lijkt bij vlas vezels met geringer lengte te geven. Granen en
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weidegrassen bleken aanzienlijk minder gevoelig te zijn voor deze hogere zuigspanning.
De doorgaans kleinere afmetingen van planten op kleigrond kunnen worden beschouwd als een gevolg van een gemiddeld tragere waterleverantie dan op lichte
gronden.
Onthouding van stikstof bleek, na de uitputting van het N-depot in de plant, nagenoeg alleen wortelgroei tot gevolg te hebben. Omgekeerd bracht een vervolgens tijdelijke N-toediening de wortelgroei volledig tot stilstand en gaf alleen spruitgroei.
Bij proeven over de groei van gras op voedingsoplossingen met een verschillende
concentratie aan stikstof werd gevonden, dat het stikstofaanbod op dusdanige wijze
kan worden verminderd, dat grote veranderingen in chemische samenstelling optreden,
zonder een daling van de opbrengst. Dit verschil in reactie op het stikstofaanbod
tussen samenstelling en opbrengst was des te sterker, naarmate de temperatuur hoger
was. Bij 15°C trad het in veel mindere mate op dan bij 25°C. Een hoge lichtintensiteit
vergrootte het gesignaleerde verschil sterk. De verklaring is, dat wanneer de temperatuur hoog is, bij laag stikstofaanbod al spoedig minder spruiten worden gevormd.
Bij hoog stikstofaanbod worden veel jonge spruitjes gevormd, die eiwitrijk zijn, maar
niet tot een hogere totale opbrengst komen dan de minder talrijke en gemiddeld oudere
spruiten, die kenmerkend zijn voor de lagere stikstofconcentratie. Deze laatste zijn
rijker aan oplosbare koolhydraten en armer aan eiwitten.
Bij proeven met periodieke onderbreking van de stikstofvoeding bij tarwe bleek,
dat een periode van ongeveer vier dagen met stikstofgebrek vlak vóór het schieten
reeds leidt tot een duidelijk korter gewas met lagere opbrengst. De chemische samenstelling van het gewas blijft echter gelijk aan die van de controles, in tegenstelling
tot planten, die halverwege het schieten tijdelijk stikstofgebrek lijden. Deze handhaven hun lengtegroei en moeten dus wel hun droge stof met water „verdunnen". Zij
bereiken dan een hoger vochtgehalte, en na restitutie van N ook een hoger stikstofgehalte dan de controles.
Het onderzoek over de betekenis van late stikstofgiften voor winterroge op verdrogende zandgronden werd uitgebreid met een beregeningsproef. Deze liet zien, dat
het rendement van een vroege stikstofgift bij optimale vochtvoorziening op verdrogende grond hoger ligt dan van een late gift, evenals dit op vochthoudende grond
(bij uitblijven van legering) het geval is. Dit steunt de conclusie, dat de omgekeerde
verhouding, die geregeld optreedt op verdrogende gronden, wordt veroorzaakt door
een minder goede vochtvoorziening. Vroege stikstof resulteert in grote planten, late
stikstof remt het afsterven van assimilerend weefsel. Als de strekkingsgroei, zoals wij
mogen verwachten, hogere eisen stelt aan de turgor in de plant dan het in stand houden van de fotosynthese, wordt het begrijpelijk, dat bij niet-optimale vochtvoorziening
een late stikstofgift beter rendeert dan een vroege.
De reactie van de groei op de temperatuur is in hoge mate een kwestie van verdeling
der assimilaten. Bij hoge temperatuur stijgt het aandeel, dat in assimilerend weefsel
(voornamelijk blad) wordt geïnvesteerd. De verdeling van de assimilaten is specifiek
en verschilt zelfs per ras. Bij vergelijking van tarwerassen gaat een grotere bladontwikkeling in het koude seizoen samen met een hoge spruit-wortelverhouding.
Zoals reeds in het vorige verslag werd vermeld, zijn er gewassen, die bij stijgende
temperatuur (10-30°C) grotere afmetingen bereiken (maïs, stambonen) en gewassen,
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die andersom reageren (granen, erwten). De periode opkomst-bloei wordt in beide
gevallen door de warmte ongeveer in gelijke mate bekort. Hierin zit het verschil niet.
Om deze snellere ontwikkeling bij te houden, moet ook de groei (dagelijkse gewichtstoeneming) naar verhouding worden versneld en juist dit blijken de gewassen uit
gematigd klimaat (granen, erwten) niet te halen, terwijl maïs en stambonen dank zij
hoge temperatuurcoëfficiënten (voor de groei) zelfs overcompenseren en dus bij hoge
temperatuur ondanks de kortere beschikbare tijd grotere planten maken. Hiermee
wordt begrijpelijk waarom stambonen, in mei — dus bij hoge temperatuur — gezaaid
een goed gewas kunnen leveren en doperwten, zelfs dagneutrale, niet. Tevens is nu
duidelijk, aan welke eisen een laat te zaaien gewas moet voldoen.
Het staat thans wel vast, dat de verschillende transpiratiecoëfficiënten van maïs,
gerst en haver geheel moeten worden verklaard uit verschillen in transpiratie. De
assimilatie per cm2 bladoppervlak is ongeveer gelijk. Er werd reeds eerder vermeld,
dat maïs tijdens de assimilatie slechts de helft van de hoeveelheid water verbruikt, die
de gewone granen behoeven. Er zijn thans aanwijzingen, dat gerst en haver in zoverre
verschillen, dat gerst bij vochtgebrek zijn transpiratie en assimilatie eerder gaat drukken dan haver. Hierdoor zou gerst water sparen en een droge periode beter overleven.
De betrekkelijke droogteresistentie van gerst zou hierop berusten en niet op een lage
transpiratiecoëfficiënt, zoals die van de maïs.
Bij de proeven met vernalisatie van jonge planten van winterrogge bleek wederom,
dat de optimale vernalisatieduur goed overeenkomt met die van geweekt zaad. Tussen
6 en 8 weken koude (6°C) geeft een optimale versnelling van de ontwikkeling. Bij
optimale vernalisatie heeft de daglengte tijdens de vernalisatie geen aantoonbare
invloed op de ontwikkeling en kan korte dag na de vernalisatie alleen maar vertragend werken. Bij te korte vernalisatie werkt een voor- of nabehandeling (bij 16°C)
met korte dag duidelijk versnellend. Dit jaar werd voor het eerst overtuigend gedemonstreerd, dat bij te korte vernalisatie ook korte dag gedurende de vernalisatie
(bij 6°C) versnellend kan werken, echter wel in mindere mate dan bij 16°C. Een
merkwaardige ervaring bij deze proeven was, dat de koudebehoefte van de winterrogge jaarlijks varieert. Planten uit zaad geoogst in 1957 en 1959 kwamen na 14
dagen koude niet in aar tijdens de nabehandeling bij 16°C en lange dag; planten uit
zaad van 1958 wèl. Hoogstwaarschijnlijk is dit een kwestie van vernalisatie op de
moederaar; in 1958 was de temperatuur tijdens de korrelvorming van de rogge lager
dan in 1957 en 1959 en het is een vaststaand feit, dat de groeiende korrel hiervoor
reeds gevoelig is.
Het onderzoek over de selectiviteit bij de ionenopname door weideplanten betrof de
invloed van de mate van uitputting van de voedingsoplossingen op de verhouding,
waarin de ionen worden opgenomen. De resultaten kunnen worden uitgewerkt tot
algemene formuleringen van de ionenopname, waarin de relatieve opneembaarheid
van de verschillende ionen en de relatie tussen kationen en anionen worden beschreven.
Door het gehalte van organisch gebonden zwavel te bepalen in gras met variërend
zwavel- en stikstofgehalte, werd de zwavelbehoefte voor de grasgroei bij verschillende
stikstofniveaus onderzocht en werden richtlijnen aangegeven voor het onderzoek over
de zwavelvoorziening van weidegras.
Het verband tussen de kali-opname en de drogestofproduktie van gras werd in pot33

proeven onderzocht. Resultaten van een veldproef toonden een duidelijk lineair verband aan tussen het kaligetal van de grond en de maximale hoeveelheid per tijdseenheid voor het gewas opneembare kalium. Deze maximale opname wordt slechts bereikt, wanneer de overige groeifactoren, met name de stikstof, in toereikende hoeveelheid voorhanden zijn.
In de veldproeven bleek er in het voorjaar bij optimale voorziening met water
en mineralen een goede samenhang te bestaan tussen de ontvangen straling en de
gemeten grasgroei. Eind juni is deze verhouding echter verbroken. Een gesloten en
vrij lange grasmat blijkt dan bijna niet meer te groeien. Kort gras, dat met een stikstofgift tot snelle groei wordt gebracht, groeit in diezelfde tijd nog wel vrij goed,
maar gaat toch ook snel stagneren. De oorzaak van deze depressie in de groei is niet
duidelijk. Ongeveer hetzelfde verschijnsel trad op bij in maart gezaaide grasmatjes,
die buiten op een voedingsoplossing waren geplaatst en die bij zeer frequent knippen
een goed gesloten bladoppervlak bleven vormen. In het voorjaar werd hier als maximum een produktie bereikt overeenkomstig 213 kg droge stof per dag per ha. In
de zomermaanden daalde de produkttie echter sterk. Er zal verder worden gewerkt
met niet-bloeiende vormen van Engels raaigras, om na te gaan of de verklaring in de
richting van de ontwikkelingsfysiologie van het gras moet worden gezocht.
Uit potproeven met mengsels van gras en klaver werd de indruk verkregen, dat
er niet spoedig of zelfs helemaal niet een directe overdracht van stikstof van de klaver
aan het gras plaatsvindt. Ook bij deze proeven bleek klaver weer zeer gevoelig te zijn
voor de lichtintensiteit.
De vegetatieve groei van enige belangrijke grassoorten werd, ook in jong stadium,
nader bezien. Van Engels raaigras en reukgras waren na overwintering buiten vrijwel
alle voordien ontplooide en genummerde bladeren afgestorven. Het mocht nog niet
gelukken door potproeven spruitheffers van Engels raaigras in het leven te roepen,
die, vooral in het najaar, buiten ontstaan in een dicht en lang gewas. Door stolonen
van fioringras verticaal op te binden werd waarschijnlijk gemaakt, dat het loodrecht
afgroeien van tertiaire spruiten, met bijbehorende doorboring van de bladschede,
fototropisch wordt beïnvloed.
Een belangrijke stap vooruit betekende de invoering van indicatiegraden voor de
vegetatie, waardoor het pas goed mogelijk is, graslanden in oecologisch opzicht te
vergelijken en waardoor tevens de waarde van een botanische analyse sterk wordt
verhoogd.
Opbrengst, hoedanigheidsgraad en oecologie der dominantiegezelschappen werden
aan de hand van uitgebreid materiaal nog eens opnieuw met elkaar in verband gebracht. Het Engels raaigrasgezelschap bleek nu gemiddeld genomen de hoogste opbrengst te geven, terwijl dat van ruwbeemdgras slechts in sommige jaren zeer gunstig
afsteekt.
Een onverwacht resultaat van de bemonstering na de droge zomer in november
1959 van goed bekende oude graslanden in de Krimpenerwaard en Groningen was
een aanmerkelijke toeneming van de vochtminnende geknikte vossestaart. Wellicht
zijn de natte zomer van 1958 en de zachte daaropvolgende winter gunstig geweest
voor de ontwikkeling van dit vroegbloeiende gras, dat in het mooie voorjaar van
1959 rijkelijk zaad kon vormen, toen de grond nog voldoende vocht bevatte. Dit zou
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dan tot ontkieming gekomen moeten zijn, toen het eindelijk in oktober ging regenen.
Dat dit inderdaad snel kan geschieden, is inmiddels bevestigd door een proef. Daaruit
bleek bovendien, dat na twee maanden volkomen uitdroging een oude zode van geknikte vossestaart weer ging uitlopen. Dat het eveneens vochtbehoeftige ruwbeemdgras dit ook kan, was reeds tijdens de bemonstering van november 1959 opgemerkt.
Overigens is de beweerde eenjarigheid van de geknikte vossestaart hierdoor wel zeer
onwaarschijnlijk geworden. Zoals te verwachten was, heeft de natheid van 1960 de
droogteschade snel geëlimineerd, maar anderzijds heeft de zode vaak erg geleden,
ook kwalitatief, door relatief te laat maaien en de sterke vertrapping. Het grote risico,
verbonden aan zware stikstofbemesting, kwam duidelijk tot uiting.
De gegevens over de minerale samenstelling van planten met soms aanmerkelijk
verschillende indicatie, tezamen groeiend op oude graslanden, werden aangevuld, voor
het eerst ook met Dicotylen. Er kwamen verrassende resultaten voor de dag. Zo muntten
typische blauwgraslandplanten uit door een hoog kopergehalte en werden er opvallend grote specifieke verschillen gevonden in minerale samenstelling. Aan de hand
van de reeds ontvangen analyses viel reeds de gevolgtrekking te maken, dat het zeker
geen regel zonder uitzonderingen is, dat Dicotylen verhoudingsgewijs een hoger gehalte aan C a + M g hebben dan aan K+ Na.
De verdere verwerking van het reeds vóór 1960 verzamelde materiaal verschafte
ook nieuwe, belangrijke perspectieven. Zo kan, door voor twee soorten hun verhouding
van het gehalte aan het ene mineraal tegen die voor het andere uit te zetten, de
relatieve opname worden afgelezen.
Concurrentieproeven met timothee en reukgras toonden aan, dat de concurrentiestrijd in het fytotron principieel anders verloopt dan buiten, ten gevolge van het uitschakelen van seizoeninvloeden in het fytotron en het niet samenvallen van de groeiperioden van deze grassoorten buiten. Concurrentieproeven met klonen van Engels
raaigras en reukgras doen vermoeden, dat de groeicurven van deze grassoorten, zelfs
onder constante klimaatsomstandigheden zoals in het fytotron, niet gelijkvormig zijn.
In overeenstemming met de oecologische ervaring te velde bleek de armoede-indicator reukgras bij een laag PK-niveau het op mineralenrijkdom wijzende Engels raaigras te verdringen, terwijl bij een hoog PK-niveau de rollen juist zijn omgekeerd.
De resultaten van proeven, die met droogte- en vochtindicatoren werden genomen,
wekken de indruk dat hierbij wel eens heel andere factoren dan verschillen in waterbehoefte een rol kunnen spelen.
Op de Ca-, P-, PK- en NPK-objecten van een langdurig bemestingsproefveld steeg
de hoedanigheidsgraad ten gevolge van de in 1959 gegeven bemestingen gemiddeld
met resp. 7 l / 2 % , 24l/ 2 %, 1 7 % (gemiddelde van 3 3 % en 2%) en 4 1 % . Wat de
bruto-opbrengst van de weilandobjecten betreft, viel op dat kalkammon geen en kalkmergel de grootste meeropbrengst gaf.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer

(Noordoostpolderwerken)

Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van zoveel mogelijk factoren op
•de opbrengsten van suikerbieten en wintertarwe.
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De gemiddelde opbrengst aan droge stof per are van 8 graslandproefveldjes in het
Veluwe-randgebied bedroeg dit jaar 107,6 kg. In 1959 was de opbrengst van dezelfde
veldjes gemiddeld 85,7 kg per are.
Vlas en groene erwten groeiden beter naarmate er meer gewassen als voorvrucht
aan vooraf waren gegaan. Aardappelen en granen bleken daarbij het gunstigst te zijn.
Suikerbieten en winterkoolzaad gaven geen verbetering van de groeiomstandigheden
te zien. Een eventuele goede invloed van een graan als eerste gewas werd door de
genoemde gewassen te niet gedaan, indien zij als tweede gewas werden geteeld. Het
vlas, dat in dit geval als derde gewas groeide, was niet beter dan het als eerste gewas
zou zijn geweest.

Laboratorium voor Landbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

Een proef met haver (Marne), waarbij monsters van dertig partijen zaad van verschillende herkomst en sterk uiteenlopende kiemkracht werden vergeleken in ontwikkeling en opbrengst, gaf een hoge correlatie te zien tussen de kiemkracht enerzijds
en de opkomst, het korrelgewicht en het strogewicht anderzijds. Het opkomstpercentage van het zaad daalde aanmerkelijk sneller dan de kiemkracht. Het aantal halmen
per plant nam bij dalende kiemkracht toe, ten gevolge van een sterkere uitstoeling bij
een ruimer verband. De kiemkrachtsvermindering van de partijen was uitsluitend
veroorzaakt door broei tijdens de bewaring. De mate van verkleuring van de korrels
vertoonde echter geen enkel verband met de kiemkracht.
Voorts werd het produktievermogen van twee rassen zomergerst vergeleken, waarbij
verschillende zaaitijden en zaaizaadhoeveelheden werden toegepast. De opbrengst van
Minerva was beduidend hoger dan van het ras Balder. Wat de zaaitijd betreft, bleek
de vroegste zaai (9 maart) aanzienlijk beter te zijn geslaagd dan de beide daaropvolgende zaaitijden van telkens een maand later. De tweede zaai mislukte grotendeels
ten gevolge van slechte opkomst tijdens een droge periode. De later doorkomende aanhoudende regens veroorzaakten een zodanige verstoring in de afrijping van het gewas,
dat de verschillen in opbrengsten weinig betrouwbaar schenen.
Een onderzoek over de invloed van gedeelde stikstofgiften bij blauwmaanzaad op
een perceel zware rivierklei, waar blijkens vroegere ervaringen geen overmaat aan
stikstof voorkwam, leverde tegen de verwachting in geen enkel positief resultaat op
ten gunste van de gedeelde stikstofgift. De onbemeste veldjes gaven een even hoge
opbrengst als de met stikstof bemeste.
De opbrengst aan groene erwten van een veldproef op lichte zandgrond, die in de
droge zomer van 1959 was beregend, bleek aanzienlijk beter te zijn dan die van onberegende erwten van hetzelfde perceel.
Bij een andere veldproef op een naburig perceel, op droogtegevoelige zandgrond,
werd een vochtbalans opgesteld over de gehele groeiperiode, van jeugdstadium tot
rijpheid, voor de gewassen winterrogge, haver, gerst, mengteelt haver/gerst, aardappelen en erwten. Van de granen had de rogge het meeste, de gerst het minste vocht
verbruikt. Aardappelen en erwten moesten buiten beschouwing blijven, aangezien de
opbrengsten hiervan door de zeer vochtige nazomer te laag waren.
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Na alle genoemde gewassen werden stoppelknollen gezaaid, doch hierbij werden
geen verschillen gevonden in het vochtverbruik, dat in het algemeen mede afhankelijk is van de aard van het voorafgaande hoofdgewas. De oorzaak van het ontbreken
vanverschillen washier de overvloedige neerslag tot ver in het najaar.

Afdeling Graslandcultuurvan deLandbouwhogeschool
Bij de verwerking van de resultaten van de klaverproeven op jong en oud grasland bleek o.a. dat in juli 1959 de stikstoffixatie op klei bij 20% klaver slechts 16 kg
N per ha bedroeg, terwijl deze in mei op vochthoudende zandgrond een totaal van
40 kg N per ha bereikte. Op kleigrond was van.een begunstiging van het gras en de
kruiden geen sprake, terwijl deze toen op zandgrond, uitgedrukt in stikstof, 40-60%
van de hoeveelheid gefixeerde stikstof bedroeg, daarentegen in augustus 1958 slechts
35,5%. Er werd aangetoond, dat de begunstiging van het gras en de kruiden niet werd
veroorzaakt, doordat bij toenemende hoeveelheid klaver de kleinere hoeveelheid gras
over meer bodemstikstof beschikt, maar een gevolg is van de aanwezigheid van klaver.
Bij de bakkenproef met objecten van verschillend klavergehalte en stikstofniveau
viel een winst in de opbrengst van gras door klaver niet te constateren. De stijging
van het eiwitgehalte in eenzelfde hoeveelheid gras bij toenemende hoeveelheid klaver
wijst echter eveneens op een profijt, dat het gras van de klaver ondervindt. De hoogste
stikstofgift (60 kg N per ha per snede) bleek het gunstigst voor de opbrengst. In
het droge seizoen van 1959 werd op vochthoudende zandgrond deze opbrengst evenwel
geëvenaard door het object O N met 50-70% klaver. De aanwezigheid van veel klaver
kan bovendien in de N-objecten een gunstige nawerking hebben op volgende opbrengsten, waarin deklaver door een stikstofgift sterk is gereduceerd.
Het oriënterend onderzoek naar de fluctuatie van klaver in de zode gedurende het
groeiseizoen wees uit, dat deze schommeling in verschillende jaren uiteen kan lopen.
Werd in 1958 in alle gevallen een maximum in augustus en een minimum in vooren najaar gevonden, in 1959 vond men op één kleiperceel een voortdurende daling,
op een ander een voortdurende stijging, terwijl klaver zich op vochthoudend zand
stormachtig ontwikkelde met een maximum in de nazomer. In 1960 werd op klei en
zand een voortdurende stijging gevonden tot diep in de herfst. Deze resultaten, gevoegd bij de literatuurgegevens, doen de behoefte ontstaan aan een uitgebreider
onderzoek over de omstandigheden, die de seizoenfluctuatie van klaver in grasland
bepalen.
De resultaten van de beproeving van een klaverbevorderend bespuitingsmiddel bleken ten nadele van dit middel uit te vallen.
Bij een onderzoek op de rendementsbedrijven naar de samenstelling en het rendement van het weidegras tijdens de beweiding, waarbij hoofdzakelijk met melkvee
werd beweid, werd gevonden, dat zowel in 1955, 1956 als 1957 de lengte, de samenstelling en het rendement van het weidegras vrij sterk varieerden. Het drogestofgehalte
daalde van gemiddeld 18,0% in mei tot gemiddeld 14,0% in oktober. Het drogestofen het eiwitgehalte hielden vrij sterk verband met het neerslagoverschot en wel zodanig, dat het drogestofgehalte in negatieve en het eiwitgehalte in positieve zin ge37

correleerd was met het neerslagoverschot. De zetmeelwaarde daalde in 1955, 1956 en
1957 van gemiddeld 63 eenheden in mei tot gemiddeld 57 eenheden in juli; daarna
was het gedrag uiteenlopend. Bij toenemende graslengte daalde het rendement vrij
sterk. Er bestond echter wel een niveauverschil tussen de eerste en de tweede helft
van het weideseizoen. In de nazomer was bij gelijke graslengte het rendement lager
dan in de voorzomer. Dit houdt waarschijnlijk verband met de grotere regenval in
dat deel van het jaar.
In aansluiting op proeven in de afgelopen jaren werd onderzocht in hoeverre het
mogelijk is de voedselopname te meten door dagelijkse uitmaaiingen in een perceel
grasland. De standaardafwijkingen waren dermate groot, dat de methode weinig
perspectieven biedt, ook niet, als bovendien de dagelijks aanwezige hoeveelheid droge
stof werd gecorrigeerd voor de gemiddelde graslengte.
Enige percelen grasland, gelegen op hoge, lichte zandgrond, werden beweid met
1 tot 1V2-jarige ossen. Percelen, die werden beregend, gaven gemiddeld hogere drogestofopbrengsten, maar de groei per dag werd door deze hogere opbrengst niet verbeterd. De drogestofopname per dag was voor de beregende en onberegende percelen
vrijwel dezelfde. De dieren, die op beregend land liepen, hadden weinig last van
diarree, de dieren op het onberegende land hadden veel last. De oorzaak hiervan zal
nader worden bestudeerd, de beregening schijnt de koperhuishouding te hebben beïnvloed.
De gewasanalysecijfers van de rendementsbedrijven werden wat betreft vre en zw
vergeleken met de in de veevoeding gestelde eisen ten aanzien van deze waarden. Het
bleek, dat het grootste deel van de monsters geschikt was voor melkprodukties tussen
10 en 15 kg melk per dier per dag. Op het meigras kon iets meer melk worden geproduceerd dan in de andere maanden. Verder was de zetmeelwaarde het veelvuldigst
de beperkende factor (op klei ± 9 0 % , op zand ± 6 5 % van het aantal monsters).
In gras, geschikt voor weinig melk, was er meestal een eiwittekort; in gras, goed voor
veel melk, was de zetmeelwaarde vrijwel steeds de minimumfactor.
De studie over de invloed van het weer op de opbrengst van grasland werd voortgezet met behulp van gegevens over de kwaliteit van hooi- en kuilgras. Het bleek, dat
de zetmeelwaarde van deze produkten hoger is, naarmate het weer van april tot en
met augustus droger en rijker aan zonneschijn is. Het verteerbaar eiwitgehalte vertoonde echter geen verband met het weer. De melkaflevering per koe gedurende het
winterseizoen hing duidelijk positief samen met de zetmeelwaarde van hooi- en kuilgras; gemiddeld ging een stijging in de zetmeelwaarde met 10 g per kg droge stof
samen met een stijging van de melkaflevering van 1%. Met behulp van deze berekeningen was het mogelijk de wintermelkaflevering per koe voor het stalseizoen te
voorspellen aan de hand van de weergegevens van de periode april tot en met augustus.
De verwachting voor de periode 1960-1961 blijkt goed uit te komen.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwproducten werd een studie gemaakt van het verband tussen drogestofverliezen en de
hoeveelheid verdampt water tijdens het nadrogen van hooi in de bewaarplaats. Hierbij
bleek, dat er een duidelijk verband bestaat tussen deze verliezen en de hoeveelheid
verdampt water. Zonder ventilatie levert de verademing van de droge stof 1,5 maal
zoveel energie als voor de verdamping nodig is. Bij ventilatie met koude of verwarmde
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lucht daalt deze hoeveelheid tot ongeveer 4 0 % van de verbruikte energie, de rest
wordt blijkbaar door de ventilatielucht geleverd.
Evenals in vorige jaren werd nagegaan, in hoeverre de drogestofopbrengst van
grasland gecorreleerd is met de zodedichtheid en de graslengte. De resultaten bevestigden het vermoeden, dat uit zodedichtheid en graslengte als enige gegevens de
opbrengst niet met voldoende nauwkeurigheid kan worden afgelezen. In combinatie
evenwel met enige uitmaaiingen kan de fout door bewerking volgens de methode van
dubbele bemonstering aanzienlijk worden beperkt.
In samenwerking met de N.A.K. en het Rijksproefstation voor Zaadcontrole werden
grassen, luzerne en rode klaver uitgezaaid met verschillende hoeveelheden verontreinigend zaad van resp. andere grassen, rode klaver en luzerne. Het doel was na te
gaan in hoeverre deze verontreiniging zich voortzette in het te oogsten produkt. De
botanische analyse van de grasobjecten in september vertoonde een beduidende toename
van het verontreinigend bestanddeel ten opzichte van de hoeveelheid, die was uitgezaaid.

Nederlands

Graancentrum

De werkzaamheden van het Nederlands Graancentrum omvatten wederom alle
aspecten, die samenhangen met de teelt en de verwerking van graan, zoals teeltmethoden, veredeling, ziektebestrijding, verwerking e.d. Wat de resultaten van deze onderzoekingen betreft, wordt verwezen naar de verslagen van de instellingen, die op de
genoemde gebieden werkzaam zijn.

Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier T.N.O.
Een proef, waarbij een zomergerstgewas volgens een bepaald schema aan beschaduwing werd onderworpen, werd voortgezet en toonde ook dit jaar aan dat beschaduwing gedurende de laatste perioden van de groei een hoger eiwitgehalte in de korrel
geeft.
Kunstmatige legeringsproeven, die werden uitgevoerd met de belangrijkste gerstrassen, gaven rasverschillen te zien wat betreft de verslechtering van de kwaliteit van
de korrel, die normaliter door legeren optreedt.
Wederom werden op opeenvolgende tijdstippen na de bloei arenmonsters genomen
van de voergerst Vada en de brouwgerst Domen. Na drogen bij lage temperatuur
werden naast de gebruikelijke gerstanalyses (korrelgrootte, eiwitgehalte, kiemkracht)
bepalingen verricht van de enzymen katalase, alpha- en beta-amylase. Het doel van
dit onderzoek is, meer inzicht te verkrijgen in de processen, die zich bij de korrelvulling van de zomergerst afspelen.
Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

Uitgebreid onderzoek werd verricht over de normen, waaraan bietezaad moet voldoen in verband met de voorjaarsmechanisatie van de teelt. Op basis hiervan kon
39

een belangrijke vermindering van het aantal in de handel gebrachte zaadtypen
worden bereikt.
In het onderzoek over de invloed van klimaatfactoren op het groeiverloop van de
biet werd een gebied met een afwijkend afrijpingsklimaat opgenomen.
Nieuwe proeven werden opgezet om de invloed van de toenemende onregelmatigheid van het gewas als gevolg van mechanisatie na te gaan ten opzichte van opbrengst,
suikergehalte en verwerkingskwaliteit.
Slichting Nederlandse

Uienfederatie

In teeltproeven met inlandse selecties en Amerikaanse hybride-uien (Vroege Glorie),
waarbij werd uitgegaan van 7 kg zaaizaad per ha (basis kiemkracht 9 0 % ) en rijenafstanden van 20, 25, 33 en 40 cm, werd bij inlandse selecties aangetoond, dat door
vergroting van de rijenafstand van 25 naar 33 cm als regel met een oogstderving
van 5-10% rekening moet worden gehouden. Bij het ras Vroege Glorie waren de met
rijenafstanden van 20 en 25 cm bereikte opbrengsten gelijk; daarentegen was de
opbrengst van het object 33 cm 1 1 % lager.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

De studie over de mogelijkheid tot het geven van verwachtingen van de opbrengst
van aardappelen op grond van de weersomstandigheden in de loop van het groeiseizoen, werd voortgezet. Ten einde de factor straling in het onderzoek te kunnen
betrekken werd een begin gemaakt met de herleiding van de aanwezige gegevens van
zonneschijnduur.
Bij het onderzoek over de prognostische waarde van de in de jaren 1894-1933 door
Dr. H. Bos verzamelde fenologische gegevens bleek, dat de reeksen waarnemingen
van de bloei en de bladontplooiing van enige houtsoorten in de jaren 1905 t / m 1933
onderling vrijwel parallel verlopen in tegenstelling tot de periode daarvoor. Verondersteld wordt, dat voor 1905 de waarnemingen ieder jaar aan andere exemplaren van
de betreffende soorten zijn verricht, evenals zulks na 1934 het geval was. Een oriënterend onderzoek over het verband tussen de bloei van de sleedoorn resp. de bladontplooiing van de wilde kastanje en de temperatuur in de voorafgaande wintermaanden toonde aan, dat de temperatuur eerst na ca. 1 februari van invloed is op
de ontwikkeling.

Rijksproefstation

voor Zaadcontrole

De zeer vochtige zomer van 1960 heeft in het algemeen een ongunstige invloed
op de kwaliteit van het zaaizaad uitgeoefend. Toch kan allerminst gesproken worden
van een misoogst. De graszaden, die vrij vroeg worden geoogst, waren van een redelijke kwaliteit. Beduidend minder goed dan normaal waren de landbouwzaden. De
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suikerbiete- en voederbietezaden hadden een vrij lage kiemkracht, rogge en wintertarwe vertoonden schot, haver had last van schot en verwering, terwijl bij erwten
en schokkers de gezondheid te wensen overliet. Van de tuinbouwzaden waren het
vooral spinazie, radijs, kreukerwten en verschillende koolzaden, die een lagere kiemkracht hadden, terwijl ook de kwaliteit van bonen en tuinbonen minder was.
In het najaar werden op vrij grote schaal proeven opgezet over het verband tussen
in het laboratorium waarneembare eigenschappen van het zaad en de veldwaarde.
De apparatuur voor het inzetten van nauwkeurige bewaarproeven met kleine hoeveelheden zaad (bij vier temperaturen en vijf relatieve vochtigheden van de omringende lucht) kwam gereed.
In samenwerking met de Planteziektenkundige Dienst werd een enquête verricht over
de in Nederland in gebruik zijnde apparatuur voor de ontsmetting van zaaizaden.
Het onderzoek over de onderscheiding van cultivars in het kiemplantstadium werd
voortgezet.
Laboratorium voor Tuinbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

Gevonden werd bij Xanthium, dat koude tijdens de eerste helft van een 16-urige
dag de bloei-inductie in de volgende nacht stimuleert, terwijl koude tijdens de tweede
helft van de nacht deze inductie remt. Met eenjarige en tweejarige spruitkool werden
entcombinaties in beide richtingen gemaakt. Er werd geen overgang van het bloeivermogen van de eenjarige vorm naar de tweejarige waargenomen, doch de bloei van
scheuten van eenjarige onderstammen bleek onder invloed van een tweejarige bovenstam zeer sterk te worden gereduceerd.
Bij het onderzoek over de duur van de jeugdfase onder verschillende omstandigheden bij Lunaria biennis werd gevonden, dat oude planten over het algemeen bloemen
vormden aan de eind- en zijscheuten; jonge planten vormden bloemen aan de zijscheuten. Voorts bleek zeer overtuigend, dat de duur van de jeugdfase kan worden
beïnvloed; in casu trad door opkweken in sterk licht een zeer sterke verkorting op.
Bij klimop werden entcombinaties gemaakt van jonge en volwassen planten. Een
zwakke „verjonging" van de volwassen entpartner werd geconstateerd; ook toediening
van gibberellazuur gaf zwakke symptomen van verjonging te zien.
Bij belichting van tomaten met afnemende intensiteit en afnemende dagelijkse
belichtingsduur kwam weer duidelijk tot uiting, dat de planten, die het zwaarst zijn
bij het uitplanten, ook het vroegst zijn, en dat planten, die sterk in groei verschillen,
nooit hun optimale behandeling in eenzelfde kas kunnen krijgen.
Een vermeerderingsmethode, waarbij jonge aardbeiplantjes worden opgekweekt uit
schijfjes, die van een aardbeikroon kunnen worden gesneden, voldeed uitstekend. Getracht werd met gebruik van deze methode en door middel van warm water virusvrije
planten te kweken, echter nog zonder succes.
Het onderzoek over de kiemrust van gladiolen toonde aan, dat de rust niet in de
grond wordt verbroken. De bodemtemperatuur beïnvloedt wèl de tijd, die nodig is
voor de kieming.
Bij de onderzoekingen over het forceren van de sering Madame Florent Stepman,
welke werkzaamheden met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onder41

zoek T.N.O. worden uitgevoerd, werden de volgende resultaten verkregen. Als de
bloemknop is aangelegd, kan vanaf omstreeks half augustus bloei worden verkregen
door de takken te ontbladeren. Vanaf begin september wordt de bloei versneld door
een warmwaterbehandeling. De winterrust wordt langzaam dieper; het dieptepunt is
omstreeks half oktober bereikt. Na die tijd is verbreking van de winterrust mogelijk
door koude. Bij —1° C verloopt de rustverbreking sneller dan bij + 2 ° C.
Bij het bestuderen van de tuinbouwkundige toepassing van gibberellazuur werden
resultaten verkregen bij appel en peer, waarbij parthenocarpe vruchten werden verkregen, bij geranium die een vervroegde bloemontwikkeling, grotere bloemen en forsere
planten te zien gaf, en bij komkommer waarbij de vruchtgroei werd gestimuleerd. Bij
stooktomaten werd een vervroeging van het afrijpen van de vruchten verkregen en
bij witlof kon het trekken worden vervroegd. Een onderzoek over de knopremming
bij vruchtbomen door middel van groeistoffen bracht aan het licht, dat verschillende
stoffen het uitlopen van de knoppen afremmen. De werkzame en schadelijke concentraties liggen echter dicht bij elkaar, waardoor toepassing moeilijk en gevaarlijk is.
Het bleek in principe mogelijk te zijn, althans op laboratoriumschaal, de asperge
vegetatief te vermeerderen. Hierbij werd uitgegaan van stengeltoppen of stengelfragmenten. Ook werd de mogelijkheid onderzocht om door middel van eencelcultures
regeneratie tot stand te brengen. Uit het callus werden geïsoleerde cellen gekweekt, die
bleken te delen. Nu is het de vraag of uit deze celaggregaten planten ontstaan en hoe
deze kunnen worden geteeld.
Bij de bestudering van het synergisme van indol en/S-indolylazijnzuur bij de beworteling van stekken werd gevonden, dat indol en a-naphtol tezamen met groeistoffen
van een verwante structuur, zoals /3-indolylazijnzuur en a-naphtylazijnzuur, de beworteling van stekken in sterke mate (tot 300%) bevorderden.

Proefstation voor Groente- en Fruitteelt onder glas
Het onderzoek over de vroegheid van sla werd bemoeilijkt door de strengeling tussen
teeltwijze, rassekeuze en bodemtype. Er werden verschillende teeltwijzen onderzocht
bij nieuwe slarassen en -kruisingen, speciaal wat betreft de mogelijkheden voor teelt
in het winterhalfjaar.
Door beïnvloeding van de daglengte en regeling van de temperatuur gelukte het
verschillende chrysanterassen op elk gewenst tijdstip in bloei te krijgen.
Bij komkommers werd met een onderzoek begonnen, dat ten doel heeft een teeltwijze te ontwikkelen, waarbij komkommerplanten in de herfst worden uitgeplant en
de vruchten in een deel van de winter worden geoogst. Een aantal nieuwe bittervrije
komkommerrassen werd op hun waarde getoetst, waarbij tevens de invloed van de
groeiomstandigheden op het optreden van het gebrek bitter nader werd bestudeerd.
Op het gebied van de herfstteelt van tomaten werd aandacht geschonken aan de
teeltwijze en het narijpen van de vruchten. De paprika bleek zich goed te lenen voor
een lang in het najaar voortgezette teelt. Er werd een methode uitgewerkt om de
kieming van het stuifmeel op de tomateplant te vervolgen, waardoor het vruchtzettingsvraagstuk beter kan worden bestudeerd. Door het enten van tomaten gelukte het
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resistentie tegen kanker te verkrijgen. Het is hierbij veelal noodzakelijk de eigen
wortel van de ent weg te snijden.
De proefnemingen op het gebied van de planteteelt zonder aarde, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. plaatsvinden,
zullen wat de komkommer betreft, gericht blijven op de teelt, bij andere gewassen,
zoals de tomaat en de anjer, zullen zij vooral betrekking hebben op het gebruik van
deze teeltwijze als hulpmiddel bij ander onderzoek.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In een opkweekmethodenproef met kroten kwamen enkele nadelen van de jiffypotten naar voren. Voor de opkweek van kroten zijn ze duur, terwijl ze bovendien
snel uitdrogen waardoor men regelmatig moet gieten. Vooral op zwaardere gronden
waren de resultaten ongunstig, perspotten voldeden beter.
Ook in 1960 werd weer aandacht besteed aan het verloop van het drogestofgehalte
van witlofwortelen tijdens de groeiperiode. Dit gehalte is van invloed op de trekbaarheid van de wortel.
Witlofwortels die vóór het inkuilen een bepaalde koelbehandeling hadden ondergaan, leverden gemiddeld langere en lossere kroppen op dan niet gekoelde wortels.
Geheel anders ligt dit wanneer gekoeld wordt nadat de wortels in de kuil zijn opgezet.
Dit geeft namelijk juist een verlenging van de trekduur.
Gevonden werd, dat de rijpheid van de wortel tijdens het inkuilen van grote
invloed is op de kwaliteit van het te oogsten witlof.
Algemeen bekend is, dat een periode met lagere temperatuur na het zaaien van
witlof veel schieters veroorzaakt. Hierdoor is het niet mogelijk extra vroeg te zaaien.
In een vernalisatieproef kwam echter duidelijk tot uiting, dat de temperatuur tijdens
het afrijpen van het zaad eveneens een grote rol speelt. Zaad, dat onder warme omstandigheden was afgerijpt, gaf aanzienlijk minder schieters en kan dus vroeger
worden gezaaid dan zaad, dat bij lage temperaturen was afgerijpt.
Uit een onderzoek over de waterbehoefte van witlof tijdens de trekperiode bleek, dat
water geven tijdens de trek de opbrengst verhoogt.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het onderstammenonderzoek werd uitgebreid met een nieuw proefveld, waarin een
aantal nieuwe zwakke en matig sterke appelonderstammen worden vergeleken.
Het boomvormenproefveld, dat geplant werd in 1957, begon interessante resultaten
op te leveren. Opvallend was het verschil in gedrag tussen Cox's Orange Pippin en
Golden Delicious. De hoogste opbrengsten per boom werden verkregen bij de vrije
haag voor Cox's en bij de geleide haag voor Golden Delicious, beide op M II. In
snoeiproeven werden de regels van Koopman in het algemeen bevestigd.
Ten behoeve van de teelt van aardbeien onder glas werd de invloed van een kortedagbehandeling in de herfst, het tijdstip van planten en het tijdstip van glas op-
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leggen onderzocht.
Ook in 1960 bleek de produktie van rode bessen aan draad aanmerkelijk hoger te
liggen dan van bessen aan struiken. Het ras Jonkheer van Tets gaf over drie oogstjaren, aan draad geteeld, 102 kg per are meer dan als struik.

Proefstation voor de BloembollencuUuur
Bij het onderzoek over het broeien van tulpen werd getracht een nog vroegere en
eventueel betere bloei te krijgen door de tulpen direct na het rooien gedurende vier
dagen bij 38°C te bewaren in plaats van gedurende een week bij 34°C. Er werden
aanwijzingen verkregen, dat de eerstgenoemde behandeling even goede resultaten
geeft als de laatste.
Een vergelijking tussen broei, waarbij tulpen bij 34°C werden bewaard in een
ruimte met relatief hoge luchtvochtigheid en in een ruimte met normale vochtigheid,
leverde geen verschillen op.
De overige onderzoekingen gaven dezelfde resultaten te zien als verkregen in voorgaande jaren.

Laboratorium voor Bloemboüenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

De methode om tulpen door een koeling bij 5°C gedurende zes weken vóór het
planten geschikt te maken voor bloei in warmere streken, zoals de zuidelijke staten
van de Verenigde Staten, bleek ook voor Nederland van belang te zijn. Daardoor is
het nu mogelijk pas laat vrijkomende kassen nog in december met tulpen te beplanten,
direct te gaan stoken en toch een goede opbrengst van langstelige snijbloemen te verkrijgen.
Bij irissen gaf een voorbehandeling van twee weken 35°C, gecombineerd met drie
dagen 40°C, zowel voor vroege bloei van grotere maten bollen (9-10 cm) als voor de
latere bloei van kleinere maten (8-9 cm) zeer goede resultaten.
Er werd aangetoond dat narcissen, bestemd voor zeer vroege bloei, zelfs na een
warmwaterbehandeling van vier uur bij 431/2°C volkomen normaal bloeien, mits
de bollen vóór deze behandeling gedurende één week bij een luchttemperatuur van
30°C worden bewaard.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Het vermeerderingsonderzoek leverde verschillende belangrijke resultaten op. Het
stekken onder waternevel van heesters, azalea's en rhododendrons gaf in doorsnee de
beste uitkomsten onder sproeidoppen, waarbij de kas met plastic was bekleed. Bij
de coniferen waren de resultaten veel grilliger; de toepassing van sproeidoppen in de
buitenlucht verliep door de lage temperatuur minder goed. Ook het enten onder
sproeidoppen en mist gaf bij rhododendrons en coniferen een teleurstellende uitslag,
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zodat deze methode moet worden afgeraden.
Het normale stekonderzoek leverde vele gegevens over de groeistofbehandeling bij
chamaecyparis- en juniperus-variëteiten. Hoewel de winterstekproeven dit jaar teleurstellend slecht waren, bleek het bij enkele gewassen mogelijk te zijn een aanmerkelijk
betere slaging te verkrijgen door kunstmatige verwarming van het kuilbed, de stek
voor het kuilen met captan te ontsmetten en de grond op het stekbed met zwart
plastic te bedekken.
Bij het enten van Azalea 'Homebush' werd gevonden, dat deze variëteit in sterke
mate onverenigbaar is met de Azalea pontica. Entproeven met Picea breweriana toonden aan, dat griffels van jonge planten duidelijk slechtere resultaten geven dan griffels
van oudere planten. Het lijkt of bij het enten van berken de grootste moeilijkheden nu
overwonnen zijn door een ontsmetting van de griffels met aagrano. Waarschijnlijk is
de schimmel, die anders veel uitval veroorzaakt, Cytospora ambiens. Een zeer goed
resultaat gaf het enten van berken in april met in de koelcel bewaard enthout; de
vergroeiing van de zetlingen vond plaats onder een hor in de bak. Een onderstammenproef met sierappels leerde, dat M IX en de bloedluis resistente MM 111 onbruikbare
onderstammen zijn; de bloedluisvrije MM 109 en Malus sargentii gaven een even
zwaregroei in het eerste groeijaar als de appelzaailing.
Grote belangstelling bij de kwekers wekten de potgrondproeven met clematis. Het
was mogelijk met een potgrond, uitsluitend bestaande uit tuinturf en voorzien van
kalk en kunstmest, een zeer behoorlijk gewaste kweken.
Picea-onderstammen, opgepot in tuinturf, gaven bij het zetten van blauwe sparren
een uitstekend resultaat.

Proefstation voorde Champignoncultuur
Uit fermenterende kunstmatige mest werd een thermofiele schimmel geïsoleerd, die
een temperatuuroptimum heeft van 45°C en een pH-optimum van 7,8. De enting van
het champignonmycelium met deze schimmel samen op een aantal voedingsbodems
bracht aan het licht, dat de champignon de andere schimmelkolonie gaat overgroeien,
en tevens dat het champignonmycelium sneller gaat groeien wanneer het de andere
schimmel heeft bereikt.
Bij het onderzoek, dat ten doel heeft een beter inzicht te krijgen in de processen,
die tot de fermentatie van de mest leiden, werd gevonden, dat hierbij waarschijnlijk
drie belangrijke fasen kunnen worden onderscheiden. Deze zijn de chemische ontsluiting van het stro door ammoniak, de Actinomyceten- (en bacteriën?) fase bij ca.
55°C en deschimmelfase bij 45°C.
Tot nu toe werd „aërobie" bij de fermentatie van champignonmest steeds als noodzakelijk beschouwd. Er werd echter met zekerheid aangetoond, dat een „volkomen
aërobie" een ongewenste toestand teweegbrengt, omdat dan de ammonificatie steeds
doorgaat. Een verhoogd koolzuurgehalte en/of verlaagd zuurstofgehalte schijnt noodzakelijk te zijn.
Bij de proeven, die ten doel hebben te komen tot een verhoging en een versnelling
van de opbrengst, werden gunstige resultaten bereikt. De kweektechniek ging met
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400% vooruit, ni. van 5 kg per m2 in 10 weken naar 10 kg per mB in 5 weken.
Onderzoekingen over de planteteelt zonder aarde
Deze werkzaamheden, die plaatsvinden onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., worden uitgevoerd op het Proefstation voor de
Bloemisterij te Aalsmeer, het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
te Naaldwijk en enkele particuliere kwekers.
Te Aalsmeer werd gevonden, dat captan bij gerbera's in grindcultuur effectief kan
werken tegen de voetziekte, maar een curatieve toepassing geeft groeiremming aan
het gewas. Een preventieve toepassing leverde tot heden hoopvolle resultaten op. De
voorlopige proeven met gerbera's in turfcultuur gaven eveneens goede verwachtingen.
Anthurium andraeanum, die in grind zowel kwantitatief als kwalitatief een opmerkelijk betere produktie geeft dan in grond, gaf uitzonderlijk goede resultaten
in lava. Overigens bleek de produktie van Anthurium andraeanum ook door selectie
en kloonvorming aanmerkelijk te kunnen worden verbeterd.
In Naaldwijk werd met de tomaten een jaar verloren, doordat ziekten de proeven
verstoorden. De voor 1960 voorgenomen proeven over de invloed van verschillende
opkweekmethoden op de produktie van tomaten in grind, zullen in 1961 worden
herhaald.
Met de komkommers in grindcultuur werden in 1957 uitstekende resultaten behaald, die niet meer konden worden gereproduceerd. In 1960 werd het bewijs geleverd, dat ook hier infecties in het spel zijn geweest, zij het mogelijk niet als enige
oorzaak.

Adviescommissie

voor

Asperge-onderzoek

In deze commissie, die tot taak heeft steun en richting te geven aan het onderzoek
over de teelt, de veredeling, de ziektebestrijding e.d. bij asperges, werken verschillende Wageningse instellingen, die zich met asperge-onderzoek bezighouden, samen.
Bij het veredelingsonderzoek bleek de bovengrondse ontwikkeling van verschillende
kruisingen sterk uiteen te lopen. De selectie leidde ten slotte tot het aanhouden van
17 vrouwelijke en 7 mannelijke planten, die als basis zullen dienen bij de verdere veredeling.
Het bodemkundig onderzoek bracht aan het licht, dat er een goed verband bestaat
tussen bodemtypen en de produktie van aspergeplanten.
Op het gebied van de teelt werd in een proef over de samenhang van de lengte
van het steekseizoen en de produktie gevonden, dat het langst geoogste object de
hoogste opbrengst gaf.
Werkgroep plantsysternen, boomvormen, snoei en uitbuigen in de fruitteelt
Op initiatief van deze werkgroep, die uitgaat van de Directie Tuinbouw van het
Ministerie van Landbouw en Visserij, werden op verschillende plaatsen de „regels van
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Koopman" getoetst. De gegevens zijn in bewerking.
Voortgegaan werd met het doen van waarnemingen over bloei, vruchtzetting, enz.
bij langloten en kortloten.

Centrum voor Plantefysiologlsch

Onderzoek

Moeilijkheden in het transport van assimilaten van ent naar onderstam zijn oorzaak
van de zgn. entingsincompatibiliteit van meloen op Cucurbita ficifolia zonder onderstamblad. Dit transport blijkt na enige tijd alsnog op gang te komen, zodat de plant
geheel herstelt en krachtig gaat groeien. Naar de oorzaak van de tijdelijke transportbelemmering werd gezocht. De oorzaak van entchlorose bij komkommer op Cucurbita
ficifolia kon waarschijnlijk worden toegeschreven aan een te sterke concurrentie van
de snel groeiende vruchten.
Ten einde na te gaan, langs welke weg een bespuiting van jonge roggeplanten met
DNOC in de winter leidt tot een opbrengstverhoging in de nazomer, werden twee
veldproeven ondernomen, waarin de ontwikkeling van wel en niet bespoten planten
werd vervolgd tot aan de oogst, met daarna de ontleding van de opbrengst in de haar
samenstellende factoren. In de ene proef werden bespuitingen met DNOC, ureum,
DNOC + ureum en onbespoten, vergeleken bij vier niveaus van stikstofbemesting,
terwijl de andere proef bij vijf zaaidichtheden van 10 tot 160 kg zaaizaad per ha,
werd uitgevoerde. DNOC bleek niet te werken als stikstofdonor, doch het deed wel de
hoeveelheid chlorofyl in de halm toenemen. De opbrengstverhoging, die slechts bij
supra-optimale zaaidichtheid optrad, kon op verschillende wijzen worden verklaard
als een gevolg van de schade, die het jonge gewas door de bespuiting had geleden.
Begonnen werd met een onderzoek, waarbij wordt nagegaan of de bespuiting van
aardappelplanten met dithiocarbamaten ter voorkoming of bestrijding van een Phytophthora-aantasting, de rust van de aan deze planten gevormde knollen zou kunnen
beïnvloeden.
Van verschillende stoffen, die als spuitmiddelen worden gebruikt, kan worden verwacht, dat zij de energiehuishouding van de plant beïnvloeden door in te grijpen in
het proces van de fotosynthetische fosforylering. Een onderzoek over deze invloeden
werd voorbereid. Bespuiting van een gewas met een ziektebestrijdend middel lijkt
dikwijls de ontwikkeling van een donkerder groene bladkleur ten gevolge te hebben,
terwijl ook de vergeling door afsterven vertraagd lijkt. Indien dit niet slechts het gevolg is van het ziektebestrijdend effect van het spuitmiddel, kunnen in deze praktijkervaring interessante wetenschappelijke en economische perspectieven schuilen.
Bij aardappel was geen invloed op het chlorofylgehalte van gezonde bladeren merkbaar na herhaalde bespuitingen met brestan, zineb en dinitrochloornafthaleen. Hetzelfde gold voor knolselderij, die met brestan was bespoten en maïs, waarvan de
grond met perchloraat was behandeld.
Het bleek mogelijk te zijn, dat ferbambespuitingen het chlorofylgehalte bij tulp
verhogen. Een bespuiting in de winter van jonge rogge- en tarweplanten met DNOC
gaf in de daaropvolgende zomer donkerder groene halmen.
Bij het onderzoek over de bewaring van witlofwortels werden twee proeven ge-
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nomen; in de ene werden de wortels in cellen van constante temperatuur bewaard,
in de andere werd de bewaring in een bewaarhoop vergeleken met die in een bewaarhoop, welke periodiek werd gekoeld met bevochtigde buitenlucht. De geschiktste bewaartemperatuur voor het ras Late Belgische was 2°C ± 1°. De gemiddelde temperatuur in een bewaarhoop kon door koeling in de richting van het optimum dalen.
Een verbeterde opbrengst was daarvan het resultaat.
Kaliumionen bleken bij maïs in watercultuur beschadiging van de plant door hoge
keukenzoutconcentraties te kunnen opheffen, wanneer de kaliconcentratie in de
voedingsoplossing aan de lage kant was.
Het onderzoek omtrent assimilatie en transport van stikstofverbindingen bij tomaten
toonde aan, dat nitraat-, nitriet- en ammoniumionen in meer of mindere mate ter
plaatse worden geassimileerd door de wortels van tomateplanten. Speciaal ammoniumvoeding leidde tot de vorming van glutamine en proline in de wortels. De omzetting in a-aminozuren was een relatief langzaam proces. De eerste fase van de
ammoniumassimilatie was de reductieve aminering van a-ketoglutaarzuur door glutaminezuurdehydrogenase. Dit enzym was gelocaliseerd in de mitochondriën-fractie van
de wortelcellen. De in de wortels gesynthetiseerde verbindingen bleken via de houtvaten te worden vervoerd naar de bovengrondse delen.
In aansluiting aan de werkzaamheden op het gebied van de assimilatie van stikstofverbindingen werd begonnen met onderzoek over de mogelijkheden, die de plant ten
dienste staan om zich biochemisch aan te passen aan een gegeven stikstofbron.
Tenslotte werd nog begonnen met een onderzoek over de invloed van het jaargetijde op de distributie en de samenstelling van de koolhydraten in tomateplanten.
Dit werk is een onderdeel van het complexe vraagstuk van het verband tussen cultuuromstandigheden, bloemaanleg en opbrengst.

Laboratorium voor Plantefysiologisch Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

Ten behoeve van het onderzoek over de kleurstoffen, die deelnemen aan de fotosynthese en de fotoperiodische en formatieve processen bij planten, werd een speciale
spectrofotometer samengesteld, waarmee metingen kunnen worden uitgevoerd van absorptiespectra bij transparante monsters (volgens het substitutieprincipe) en bij strooiende preparaten (volgens Shibata). Voorts kunnen spectra in het zichtbare gebied
en het nabije infrarood, zowel directe als zgn. verschilspectra automatisch worden
geregistreerd; naar keuze kan worden ingesteld op elke gevoeligheid tussen 200 en
1 % transmissieverschil voor volle schaal. Ten slotte kunnen nog verschilspectra volgens de zgn. bichromatische methode (Chance) worden gemeten.
Bij het onderzoek over fosfaatverbindingen, die van betekenis zijn bij de fotosynthese, werd getracht na te gaan welke organische fosfaatverbindingen in concentratie toenemen wanneer kroosplanten met fosforgebrek in het donker fosfaat
opnemen. Waarschijnlijk gaat het hierbij voornamelijk om een toename van suikerfosfaten, behorende tot de koolstof- en fosforkringloop van de fotosynthetische C0 2 reductie.
Begonnen werd met een hernieuwd onderzoek over de mogelijkheid van scheiding
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van eiwit-bacteriochlorofyl complexen, gekarakteriseerd door verschillende absorptiemaxima in het nabije infrarood. De proeven werden genomen bij de purperbacterie
Chromatium, stam D.
Bij het onderzoek over de fotosynthese van cultuurgewassen, dat wordt uitgevoerd
met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O., werd bij
enige gewassen gedurende het seizoen de fotosynthese gemeten aan de drie jongste
volgroeide bladeren. Bij tomaat en boon was deze aan het einde van de groeiperiode
ca. 8 0 % van de maximale waarde aan het begin van de proef; bij suikerbiet, aardappel
en stoppelknol werd geen of slechts een geringe afname waargenomen. Voorts werd
de invloed van de worteltemperatuur op fotosynthese en transpiratie onderzocht. Bij
tomateplanten had een variatie van de worteltemperatuur tussen 14 en 34° — bij
overigens gelijke omstandigheden — geen invloed. Bij boneplanten werd weinig
invloed geconstateerd tussen 24 en 34°, maar bij een worteltemperatuur van 14°
namen fotosynthese en transpiratie tot 3 0 % en minder van de waarde bij 24° af. De
oorzaak van laatstgenoemde daling wordt gezocht in een onvoldoende watertoevoer
door de wortels, waardoor het watergehalte van het blad zover daalt dat de huidmondjes tot gedeeltelijke sluiting worden genoopt. Bij in het onderzoek verrichte
lichtmetingen bleek hoe belangrijk het is fotocellen niet aan hoge lichtintensiteiten
bloot te stellen, aangezien hierdoor hun gevoeligheid vermindert en hun ijking verloopt; tevens viel op, dat het ook bij kamertemperatuur nodig is dicht bijeen geplaatste
fluorescentie buislampen door een luchtstroom te koelen, ten einde de optimale buistemperatuur, nodig voor maximale lichtemissie, te handhaven.
Het onderzoek over het rendement van de zonne-energie in massaculturen van eencellige groenwieren onder natuurlijke belichting was in het bijzonder gericht op de
invloed van extra verwarming en van de suspensiedichtheid op het rendement.
De onderzoekingen over de invloed van de lichtintensiteit op de opbrengst en de
morfogenese van cultuurplanten leverden een aantal gegevens op wat betreft de gladiool.
In veldproeven hiermede werd o.a. gevonden, dat de totale drogestofproduktie, alsmede die van verschillende organen, gedurende het seizoen sterk afhankelijk is van de
lichtintensiteit; hetzelfde geldt voor de bladvorm. Bladoppervlak en stengellengte waren
veel minder, stengeldrooggewicht weer zeer gevoelig. De „leaf area ratio" was het
hoogst bij lage lichtintensiteit, en ongeveer „verzadigd" bij 7 5 % daglicht; de „net
assimilation rate" over het hele seizoen was vrijwel recht evenredig met de lichtintensiteit en daalde in de tijd in twee trappen van hoge waarden naar vrijwel nul.
Na ongeveer 1 september schijnt de assimilatie-energie voornamelijk voor translocatie
van stoffen naar de dan nog sterk groeiende nieuwe knol te worden gebruikt, het
drooggewicht blijft na die datum bij alle lichtintensiteiten vrijwel onveranderd.
Bij de studie over de fotosynthesekarakteristieken van zonne- en schaduwbladeren
werd als object de populier geïntroduceerd, met de bedoeling hiervan een kloon te
kweken, waarbinnen minder spreiding in de resultaten voorkomt dan bij de tot dusver
veelal gebruikte esdoorn, die als zaailing wordt gekweekt. Bij dit object werd een
verband gevonden tussen de bladdikte en de waterhuishouding, terwijl tevens werd
aangetoond dat de bladdikte een belangrijke invloed heeft op de betrekking tussen
fotosynthesesnelheid en lichtintensiteit.
Over de fotosynthese van rijpende vruchten werden enige inleidende waarnemingen
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verricht bij groene pruimen (Reine Claude). De fotosynthese bleek tot zeer hoge
lichtintensiteiten afhankelijk van het licht te zijn en overtrof dan in hoge mate de
ademhaling; ze was vooral in de schil gelocaliseerd. Een voorlopig onderzoek naar
verband tussen de fotosynthese en de zuurstofwisseling leidde nog niet tot duidelijke
uitkomsten.
Proefnemingen over de invloed van enige herbiciden op de fotosynthese van eencellige groenwieren toonden aan, dat verschillende herbiciden zeer sterke remmingen
van de fotosynthese veroorzaken; zij zijn reeds werkzaam in concentraties van ca.
10—* molair.
Over de invloed van het herbicide chloor-IPC op de ademhaling en de groei van
kiemende erwten werd een inleidend onderzoek gedaan. De geleidelijke toename van
de remming, ook per eenheid van drooggewicht, kon worden verklaard uit een effect
op de kiemsnelheid, nl. door vertraging in de verschuiving van de verhouding van
zwak ademend weefsel van de zaadlobben naar sterk ademend weefsel van de kiem.
Noch de ademhaling van de lobben, noch die van de kiem als zodanig bleken geremd. Het lijkt gerechtvaardigd voorlopig te concluderen, dat de koppeling tussen
ademhaling en kieming door het gif wordt gestoord, mogelijk via een effect op de
fosfaatstofwisseling.
De invloed van zeer lage lichtintensiteiten op de vermenigvuldiging en het uitgroeien van het thallomen van op suiker gekweekte kroosplanten bleek bij verschillende kroossoorten vrij sterk uiteen te lopen. De gevoeligheid van L.minor kon worden
verhoogd door kinetine aan het medium toe te voegen. Tevens bleek bij L.minor het
effect van belichting ongedaan gemaakt te worden door na een korte belichtingsperiode nabij-infrarood in te stralen, waarmee waarschijnlijk werd, dat de groei bij
kroos door eenzelfde lichtgevoelig proces beheerst wordt als b.v. stengelstrekking en
bloei bij korte of lange dag.
Bij het bestuderen van de groei van kropsla werden planten gekweekt bij verschillende lichtintensiteiten (I) en belichtingsduren (t), zodanig dat het produkt I X
t constant bleef. In deze reeks traden grote verschillen in drogestofproduktie op, die
grotendeels te verklaren waren uit verschillen in formatieve ontwikkeling van het
blad. Tevens werd gevonden, dat de breedtegroei van de jeugdbladeren op een andere
wijze tot stand komt dan die bij later gevormde bladeren.
Het onderzoek over het vervroegen van de bloei van bolirissen liet bij Iris Wedgwood
—• overeenkomstig de verwachting — zien dat kleinere bollen voor goede bloei meer
licht nodig hebben dan grotere bollen. Tevens was de lichtbehoefte afhankelijk van de
duur van de temperatuurvoorbehandeling. De invloed van de vochtvoorziening werd
bij verlate bollen onderzocht; het uitstellen van de watergift telkens tot het tijdstip,
waarop de zuigspanning van de grond een vermeerdering van 15 cm kwik aanwees,
leidde tot korter loof, kortere bloemstengels en verminderde bloei, vergeleken bij
controleplanten op veldcapaciteit. Bij Iris Imperator-bollen bracht een voorbehandeling
van 9 of 11 weken droog bewaren bij 9°, 5° of 2° een geringe verlating van de bloei
teweeg ten opzichte van direct geplante bollen.
Bij het onderzoek over de invloed van de daglengte op de ontwikkeling en de knolvorming van de aardappelplant leidde bij het Zuidamerikaanse ras Chatablanca een
korte dag van 10 uur daglicht gevolgd door 8 uur bestraling met nabij-infrarood tot
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planten met langedaghabitus, die echter behoorlijk knollen produceerden; dit laatste
plegen bij dit ras alleen kortedagplanten te doen. Tevens bleek de snelheid van de
knolvorming en de uiteindelijke totale knolproduktie van kortedagplanten niet te
worden overtroffen door planten, die aanvankelijk enige tijd met lange dag waren
behandeld en daardoor een sterkere loofontwikkeling hadden verkregen.
Bij aardappelplanten, aangetast door bladrolvirus, werden aanwijzingen verkregen,
dat het virus de fosfaatstofwisseling beïnvloedt, waardoor het fotosyntheseproces
nadelig wordt beïnvloed. Dit onderwerp wordt bewerkt met steun van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
De invloed van de lichtintensiteit op de verdamping en de wateropname van intacte
boneplanten bleek groter te zijn naarmate de plant van te voren sterker en langer
belicht was. Het na belichting vergrote geleidingsvermogen van het wortelstelsel,
stelt de plant in staat een voorkomend deficit van water in de plant sneller op te heffen.
Tevens werd de wateropname van intacte wortelstelsels onder constante zuigspanning
gemeten. Aan de hand van een experiment over de groei en de verdamping van suikerbieten werd waargenomen, dat de drogestofproduktie van de bietewortel recht evenredig toenam met de transpiratie, afhankelijk van temperatuur en lichtintensiteit.

Stichting Voedingsfysiologisch

Onderzoek bij planten

Het onderzoek aangaande het transport van Na en K in kiemplanten van maïs
(hybride D X 9) werd voortgezet. Bij een vorig onderzoek was aangetoond, dat bij
deze plant twee opnamemechanismen voor genoemde ionen werkzaam zijn, te weten
één specifiek mechanisme, dat uitsluitend K transporteert, en één niet-specifiek mechanisme, dat zowel K als Na vervoert. De vraagstelling was nu, in hoeverre K-ionen,
die door het ene mechanisme binnen de wortel waren gebracht, in hun verdere lot
gescheiden bleven van K-ionen, die door het andere naar binnen waren gevoerd.
Gevonden werd, dat Na-ionen binnen 24 uur nauwelijks naar de spruit worden vervoerd. Van de K-ionen, die door hetzelfde, dus niet-specifieke mechanisme binnen de
wortel worden gebracht, wordt wél een deel naar de spruit vervoerd, een ander deel
blijft echter in de wortel. Voorts wordt van de K-ionen, door het specifieke mechanisme binnen de wortel gebracht, een veel grotere fractie naar de spruit vervoerd en
blijft een veel kleinere fractie in de wortel achter dan van de door het niet-specifieke
mechanisme opgenomen K-ionen. De snelheid der Na-opname neemt tijdens een
proefduur van 24 uur met de tijd af, die van de K-opname blijft daarentegen constant.
Er werd een bevestiging gevonden van de door Prof. van den Honert gegeven verklaring van het zgn. aardappeleffect. Het bleek, dat inderdaad gedurende de actieve
opname van NH 4 door aardappelschijfjes in de vrije ruimte van deze schijfjes een
gradiënt in de NH 4 -concentratie bestaat van de buitenzijde naar het inwendige van
het schijfje.
Onderzocht werd de bruikbaarheid van een procedure, die in de Verenigde Staten
wordt toegepast ter bepaling van de concentratie in de wortel van die stoffen, ook wel
carriers genoemd, die geacht worden als eerste fase in het opnameproces een binding
met de door de wortel op te nemen ionen aan te gaan. Proefobject waren afgesneden
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gerstwortels (ras Herta). De resultaten waren niet in overeenstemming met de in de
Verenigde Staten met hetzelfde materiaal (weliswaar een ander ras) verkregen gegevens. Zij leidden zodoende tot de conclusie, dat genoemde procedure niet in het
algemeen bruikbaar is.
Het onderzoek over de oorzaak van het stimulerend effect van Ca en andere polyvalente ionen op de opname van kat- en anionen werd voortgezet met beter gedefinieerd materiaal, nl. afgesneden gerstwortels. Aanvankelijk werd de stimulerende
werking van Ca op de K-opname onderzocht, doch het feit, dat de wortels bij het
begin der proef al een aanzienlijk gehalte aan K hebben, en de omstandigheid, dat K
ook passieve en door Ca beïnvloede uitwisselingsverschijnselen vertoont, vormden belemmeringen voor een diepgaander analyse van het proces. In Br werd een ion gevonden, dat bij een goede opneembaarheid deze bezwaren niet of in veel mindere
mate vertoont. De Br-opname nam bij dit materiaal met toenemende Br-concentratie
eveneens toe, doch de mate der toename nam bij hogere concentraties af. Toevoeging
van Ca deed de Br-opname in het gehele concentratiegebied tussen 0,05 en 3 me/l
met ongeveer hetzelfde bedrag toenemen. Het feit, dat de Br-opname ook een Caeffect vertoont, leek in strijd met de opgestelde hypothese, dat het Ca-effect berust
op het tegengaan door Ca van de afgifte of het weglekken van eenmaal opgenomen
Br. Immers het Br- (en ook het C1-) gehalte van de wortels is bij het begin van de
proef bijzonder laag. De enige verklaring leek, dat reeds na zeer korte tijd voldoende
Br in de wortel is om tot een afgifte of weglekken aanleiding te geven. Dit werd
getoetst in een tijdkromme, waarbij inderdaad bleek, dat het Ca-effect na 5 minuten
nog praktisch ontbrak, na 10 minuten reeds duidelijk en na 20 minuten bijzonder
groot was.
Het onderzoek over de interacties, die de NH 4 -opname bij kiemplanten van zomertarwe (Poko) vertoont, leverde de volgende resultaten. Zowel de opname van het NH 4 als van het K-ion verloopt met de concentratie van genoemde ionen volgens een
adsorptie-isotherm. De NH 4 -opname wordt zelfs door de aanwezigheid van een overmaat K-ionen niet beïnvloed, doch de K-opname wordt daarentegen reeds door uiterste
geringe hoeveelheden NH 4 tot op ongeveer 1/3 van de waarde buiten aanwezigheid
van NH 4 gedrukt.
Deze verschijnselen konden niet door een eenvoudige competitie van beide ionen
voor eenzelfde bindingsplaats worden verklaard. Op grond van verdere gegevens is
het het meest waarschijnlijk, dat er twee plaatsen zijn, waaraan de primaire binding
van het K-ion plaatsheeft, waarbij één van deze plaatsen wordt geblokkeerd door de
aanwezigheid van NH 4 , de andere niet. De interactie tussen NH 4 en Mg bleek zodanig
te zijn, dat NH 4 de Mg-opname nauwelijks beïnvloedt, terwijl omgekeerd slechts relatief
hoge Mg-concentraties in staat zijn de NH 4 -opname met ongeveer 3 0 % te drukken.
Het onderzoek over de interacties, die optreden bij de opname van K en Na door
kiemplanten van de groene erwt (Rondo C.B.) werd voorlopig afgesloten en leverde
de volgende resultaten op. De K-opname buiten aanwezigheid van Na zowel als de
Na-opname buiten aanwezigheid van K nemen in afnemende mate toe bij toenemende
concentratie. De affiniteit, waarmede deze ionen worden opgenomen, is relatief gering,
d.w.z. bij lage concentraties wordt weinig opgenomen. De aanwezigheid van Na doet
de affiniteit, waarmede het K-ion wordt opgenomen, sterk toenemen, zodat in het
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gebied van de lage concentraties een aanzienlijke stimulering van de K-opname onder
invloed van Na optreedt. Reeds de aanwezigheid van zeer geringe hoeveelheden K
doet de Na-opname tot ongeveer 1/3 à 1/4 van de waarde buiten aanwezigheid van
K afnemen.

Onderzoek over de invloed van het wortelmilieu op de fysiologie van de plant
Het bij het onderzoek in het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te
Groningen gevonden vermogen van gerstplantjes, te kunnen groeien op een voedingsoplossing waarin zeer weinig zuurstof aanwezig is, bleek te berusten op aanvoer van
zuurstof uit de bladeren, door de luchtholten van de plantjes naar de wortels. Het
vermogen om bij lage zuurstofspanning te groeien ontstaat langzamerhand. Plantjes
die op zuurstofrijk milieu gekweekt werden, bezaten het niet. Haver, tarwe en rogge
kunnen zich op deze wijze niet, of in veel mindere mate aan lage zuurstofgehalten
aanpassen.
De werkzaamheden werden uitgevoerd met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Laboratorium voor Plantesystematiek

en -geografie van de

Landbouwhogeschool

De studie van de planten, behorende tot Buphthalmum en Penstemon werd afgesloten. Voortgegaan werd met de bestudering van de planten, behorende tot de geslachten Achillea, Coreopsis, Geranium, Helianthus en Salvia. Hetzelfde geldt voor het
onderzoek naar de juiste benaming van de cultuurvorm, die, ten onrechte, als Geum
borisii wordt gekweekt. Begonnen werd met het onderzoek van de in cultuur zijnde
soorten van Digitalis en Gentiana.
De in de Botanische Tuinen en het Belmonte Arboretum aanwezige planten van het
geslacht Prunus werden gedetermineerd. Met de determinatie van de aanwezige
soorten van Aesculus en Pyrus werd een aanvang gemaakt, terwijl tevens aandacht
werd gegeven aan de determinatie van de aanwezige planten, behorende tot de geslachten Calluna. Cimicifuga, Erica, Veronica en tot de Solanaceae. Afgesloten werd
een onderzoek over de invoer van Paulownia tomentosa in Europa.
De bestudering van de Loganiaceae, de Myrtaceae en het geslacht Leucaena werd
voortgezet. Een revisie van de geslachten Anthocleista en Mostuea kwam gereed. Een
begin werd gemaakt met de bewerking van het geslacht Strychnos. Een sleutel voor
het geslacht Syzygium werd samengesteld. Deze revisies hebben voornamelijk betrekking op de Afrikaanse geslachten en soorten. Een groot aantal Afrikaanse planten
werd gedetermineerd, w.o. een collectie uit Noord-Nigeria ten behoeve van de Nederlandse Heidemaatschappij. Een aanvang werd gemaakt met de bestudering van het
geslacht Trichilia (Meliaceae), in het bijzonder de Afrikaanse soorten.
Voortgezet werd het vegetatiekundig onderzoek van de duingebieden en de Nederlandse bossen, alsmede de vegetatiekartering van het Nationale Park „De Hoge
Veluwe". Begonnen werd met het vegetatiekundig onderzoek en het vervaardigen van
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een vegetatiekaart van het waterwingebied van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland tussen Wijk aan Zee en Bergen. De vegetatiekaart zal als basis dienen
voor een beplantingsplan van het Noordhollands Duinreservaat.
Ten behoeve van de Provincie Limburg (België) werd een vegetatiekaart vervaardigd van de in het centrale deel van deze provincie aanwezige epifytengezelschappen ;
dit in verband met de mate van luchtverontreiniging door industriegassen e.d.
Vanuit het Biologisch Station te Wijster werden microklimaatmetingen verricht in
diverse vegetatietypen in Drente. Bij het gecombineerde botanisch-zoologisch onderzoek in het Drentse District werden verschillende nieuwe vondsten, zowel op floristisch als op faunistisch gebied gedaan. In samenwerking met het Botanisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden werd begonnen met een gecombineerd
microbiologisch-oecologisch onderzoek over de nitrificatie in de bodem van Juniperusbosjes en Calluna- en Empetrumheiden.

54

V E R E D E L I N G EN R A S S E N O N D E R Z O E K

Stichting voor

Planteveredeling

Het onderzoek over de veredeling op resistentie tegen het Y-virus bij aardappelen
werd aanzienlijk uitgebreid. Hierbij wordt zowel op infectie-resistentie als op extreme
resistentie (onvatbaarheid) gekweekt. Naast Solanum stoloniferum werd S. chacoense
als bron van extreme resistentie in het veredelingsprogramma opgenomen. Andere
wilde soorten zijn in onderzoek. Door bij de toetsing op extreme resistentie de zaailingplantjes reeds in het kiembladstadium met behulp van een verfspuit met Y-virus te
inoculeren, bleek het mogelijk te zijn om ongeveer 8 0 % van de vatbare zaailingen
reeds voor het oppotten te elimineren. Voor de afgifte van materiaal aan de aardappelkwekers werden op deze wijze getoetste kasklonen opgekweekt en werd zaad van
kruisingen met extreem- of met infectieresistente géniteurs geproduceerd.
Van de in 1959 uit Schotland geïntroduceerde ingeteelde S. demissumlijn SdY,
waarvan afgeplukte blaadjes gebruikt worden voor de toetsing op het voorkomen van
het A- en Y-virus, werden voor de keuringsdiensten van de N.A.K. ongeveer 2.500
planten opgekweekt. Deze toetsplant reageert niet alleen bijna tweemaal zo snel (binnen 4-6 dagen) als de in Duitsland voor dit doel gebruikte kloon A6, maar bovendien kunnen de blaadjes in het donker worden bewaard.
De nateelt van de in 1959 op het bladrolbesmettingsproefveld uitgeplante, op resistentie geselecteerde zaailingen en géniteurs wees uit, dat maar enkele hiervan, en dan
nog slechts gedeeltelijk, de in dat jaar optredende zeer sterke natuurlijke infectie
hadden doorstaan. Zaailing BI. 54.44 bleek een goede géniteur te zijn, met zowel
infectie-resistentie tegen bladrol als tegen het Y-virus.
Door combinatie van de veredelingsprogramma's op extreme resistentie tegen het
A-, X- en Y-virus met die op resistentie tegen bladrol wordt getracht géniteurs te
kweken, die resistent zijn tegen de belangrijkste aardappelvirussen.
Bij de toetsing op resistentie tegen schurft in kunstmatig besmette potgrond, bleek
de graad van aantasting in zeer sterke mate te worden bepaald door de lucht-water
verhouding in de grond. Een goede aëratie bevorderde de aantasting. Een hoge graad
van resistentie werd aangetroffen bij enkele S. chacoense hybriden.
Bij de veredeling op resistentie tegen aardappelmoeheid (met als basis de resistentie
in S. vernei) werd uitgangsmateriaal gevonden, dat een hoge resistentie tegen de
fysio's A en B bezit. De overerving van de resistentie bleek zeer gunstig te zijn.
Dit jaar werd ook de consumptiekwaliteit in het onderzoek betrokken. De eerste
resultaten wijzen erop, dat uit een onderzoek van kruisingspopulaties belangrijke infor-
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maties kunnen worden verkregen over de kansen voor het kweken van aardappelen
met een goede consumptiekwaliteit.
In de Wageningse Aardappel Collectie werden onder 300 klonen van Zuidamerikaanse aardappelen er enkele gevonden, waarvan de zaailingen niet of slechts zeer
zwak door Phytophthora werden aangetast. Over de aard van deze resistentie is nog
niets bekend.
Het kruisingswerk ten behoeve van de concentratie van erffactoren, die de bijzondere
kwaliteiten van het ras Bintje bepalen, werd met uitgebreider materiaal voortgezet.
De donkergele kleur van het vlees van S. goniocalyx bleek in de hybriden in sterke
mate te overheersen. Daarom werd een nieuwe serie kruisingen gemaakt, waarbij
witvlezige, goede Engelse consumptierassen werden gebruikt en tevens enkele witvlezige
géniteurs voor resistentie tegen Phytophthora en virus. S. goniocalyx zelf was nog vrij
variabel voor kwaliteitseigenschappen.
Bij de tarweveredeling speelde het onderzoek ter verkrijging van een betere bakkwaliteit een belangrijke rol. Een groot aantal rassen en selecties werd onderzocht op
eiwitkwantiteit en -kwaliteit en op broodvolume. De kansen om in het aanwezige
kweekmateriaal een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit te verkrijgen, lijken zeer
hoopvol. In het voorjaar werden de verkregen gegevens van de oogst 1959 aan de
tarwekwekers medegedeeld en werden géniteurs en uitgangspopulaties ter beschikking
gesteld.
De selectie 5.014, die afkomstig is uit de in 1950 gemaakte serie van winter- X
zomertarwekruisingen en die in 1958 bij verloting was afgegeven, werd in de Rassenlijst voor Landbouwgewassen opgenomen.
Een aantal, eveneens uit deze kruisingen afkomstige selecties, werd onder de zomertarwekwekers verloot. De produktiviteit van deze lijnen is goed, doch een nadeel is de
trage ontwikkeling en de late rijping. De eerste opbrengstresultaten van jongere kruisingsseries van zomertarwe met meer zuidelijke vormen van wintertarwe, die gemaakt
zijn in de verwachting gunstige combinaties van produktiviteit, vlotte ontwikkeling
en vroege rijping te verkrijgen, lijken zeer gunstig.
Bij het onderzoek over resistentie tegen gele roest bij gerst bleken vrijwel alle tot
nu toe in kruisingen gebruikte rassen en selecties vatbaar te zijn. Een aantal selecties
met resistentie tegen de tot nu toe bekende fysio's van meeldauw, was vooral op zandgrond produktief en werd ter beschikking gesteld van de zomergerstkwekers.
Selectie op tolerantie tegen lage pH leverde zowel in veld- als kasproeven niet de
verwachte resultaten op.
Het probleem van resistentie tegen het havercystenaaltje kon, mede dank zij het
door de Planteziektenkundige Dienst uitgevoerde onderzoek, waarbij vier verschillende fysio's werden onderscheiden, veel duidelijker worden gesteld. Voor het toetsen
op resistentie van géniteurs en populaties werden vijf herkomsten van grond gebruikt,
die echter slechts twee verschillende fysio's bleken te bevatten. Van de onderzochte
haverrassen bleek alleen Avena sterilis resistent te zijn.
Bij de veredeling op tolerantie tegen de vergelingsziekte werd uit kruisingen tussen
niet en wel tegen de vergelingsziekte tolerante bietefamilies een nakomelingschap verkregen, waarvan de tolerantie gelijk of soms nog beter was dan die van de tolerante
ouderfamilies. Tegelijk werd vaak de door de nauwe inteelt veroorzaakte depressie
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van de opbrengst door de kruising opgeheven. Ook door eenvoudige familieselectie
in enkele bestaande rassen werd in twee generaties de tolerantie sterk verhoogd, waarbij de opbrengst zelfs nog iets steeg.
Door onderlinge kruising van de eigen tetraploïde rassen en ook door inkruising
met diploïde vormen, was het mogelijk zeer produktieve polyploïde typen van suiker- en
voederbieten te verkrijgen. De tweede generatie van diverse kruisingen tussen tetraploïde rassen leverde soms al zeer uniforme typen op. De reeds enige keren ingeteelde
stammen van de voederbieterassen Eureka en Barres Stryno X vertoonden op de
observatieproefvelden duidelijke verschillen in talrijke eigenschappen. Van deze en
ook van enkele andere rassen werd opnieuw zelfbestoven zaad gewonnen voor verder
onderzoek. Uit de wijze van bloeien van een groot aantal kruisingen tussen éénjarige
mannelijk steriele bieten en diverse voederbieten bleek, dat ongeveer 2 0 % van de gebruikte vaderplanten het gewenste O-type bezat.
Bij blauwmaanzaad, waarvan ruim 1.400 F 3 -F 5 -selecties van 46 verschillende kruisingen werden beoordeeld, werd een opvallend grote variatie in lengte en stevigheid
van het stro, aantal zaaddozen per plant, grootte en vulling der zaaddozen, zaadkleur
en opbrengst waargenomen. Gestreefd wordt naar een kort en stevig, goed opbrengend
ras met goede zaadkwaliteit. In een veldproef veroorzaakte het vergelingsziektevirus
van biet bij blauwmaanzaad een opbrengstverlaging van 2 2 % , gepaard gaande met
een duidelijke achteruitgang in kwaliteit van het zaad.
In de afdeling grassen en klavers werden dit jaar herkomsten van Engels raaigras
uit 80 oude weiden vergeleken met vijf Nederlandse rassen. Het resultaat van de
kwekersarbeid kwam tot uiting in een snellere aanslag en een duidelijk grotere roestresistentie van de rassen. Ruim de helft van de families van op roestresistentie geselecteerde, laatbloeiende klonen vertoonde echter een nog hogere graad van resistentie.
In de beweidingsproeven ontwikkelden de tetraploïde objecten van Engels raaigras
zich in het voorjaar sneller dan de diploïde. Dit was eveneens het geval in 1957 en
1958, echter niet in 1959. Bij een uitzaai van 40 resp. 60 kg per ha produceerden
twee selecties van tetraploïd Italiaans raaigras gemiddeld 6 resp. 1 3 % meer droge
stof dan het diploïde ras. Bij Westerwolds raaigras waren deze cijfers resp. 0 en 3 % .
De resultaten van dit jaar bevestigden, dat kruisingen tussen vroege en late typen
van timothee goede perspectieven bieden voor het verkrijgen van rassen, die in vroegheid en zodevorming tussen de oudertypen inliggen. Het lijkt mogelijk op deze wijze
de beweidingsresistentie van de late vormen in belangrijke mate te combineren met
de hogere produktie van de vroege rassen.
Een begin werd gemaakt met een systematisch onderzoek over de mogefijkheden,
die de veredeling kan bieden voor de verbetering van de zaadteelt van timothee.
Er werd een beweidingsproefveld ingezaaid met zacht- en ruwbladige kropaar, om
na te gaan of zachtbladigheid de smakelijkheid inderdaad verbetert. In Portugees
materiaal kwam een vorm van zachtbladigheid voor, die waarschijnlijk op andere
genetische factoren berust dan die van het S.V.P.-materiaal.
Voor het kweken van witte klaver, die resistent is tegen het cystenaaltje en voor
het bestuderen van de overerving van de resistentie, werden diallele kruisingen gemaakt tussen resistente en vatbare klonen. Het geoogste zaad van stengelaaltjes-
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resistente families van rode klaver, die zowel op besmet als op onbesmet terrein hoge
opbrengsten hebben gegeven, zal ter beschikking van de kwekers worden gesteld.
Infecties met ascosporen van de veroorzaker van klaverkanker bleken zowel in het
laboratorium als op het veld een algehele rotting tot gevolg te hebben, gelijksoortig
aan die, welke optreedt ten gevolge van de gebruikelijke myceliuminfectie. Er wordt
thans nagegaan of met de ascosporenmethode duidelijker verschillen in resistentie
zijn aan te tonen dan met de myceliummethode.
Door colchicinebehandeling, kiemporiënonderzoek van stuifmeel en kunstmatige
bestuiving gelukte het in één jaar families van Alexandrijnse klaver te verkrijgen,
die waarschijnlijk volledig tetraploïd zijn. Dit materiaal zal na selectie van waarde
kunnen zijn als stoppelgewas.
Bij het onderzoek over stoppelknollen werden 119 kruisingen tussen vijf- en achtjarige inteeltlijnen vergeleken met twee standaardrassen. Van 13 kruisingen was de
opbrengst betrouwbaar hoger dan van het beste standaardras. In een andere opbrengstproef werden 98 polycrossnakomelingschappen van 2-, 3- en 4-jarige inteeltlijnen
vergeleken met twee praktijkrassen. Van 42 nakomelingschappen was de opbrengst
betrouwbaar hoger dan van het hoogst opbrengende praktijkras.
Bij het toetsen van stoppelknollen vertoonden verschillende families een behoorlijke
resistentie tegen knolvoet. Er werden ook goede resultaten verkregen met kunstmatige
infectie in een verwarmde kas. Onderzoek van een groot aantal families op drogestofgehalte leverde geen betrouwbare verschillen op.
Erwterassen, die een duidelijk goede of slechte smaak hebben, werden onderling
gekruist om de overerving van de kwaliteit na te gaan. Bij het onderzoek over
resistentie tegen de verschillende erwteziekten werd vooral aandacht geschonken aan
het probleem van het vroege verbruiningsvirus, waartegen resistentie is gevonden.
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van de oorzaak en de mate van
aborteren van zaad; hierbij werden reeds belangrijke rasverschillen gevonden.
Bij de landbouwstambonen werd de koudetolerantie van enkele bonerassen bestudeerd. Er werden rasverschillen aangetoond ten aanzien van de minimum kiemtemperatuur. Te velde werd geselecteerd op resistentie tegen aantasting door virusziekten
en vlekkenziekte en een goed planttype (stevige stam met hoge peulaanzetting). In
een groot aantal lijnen werd resistentie tegen de virusziekten gevonden.
Het niet of moeilijk afbreken en openspringen van peulen bij lupinen werd nader
bestudeerd, terwijl op een met Fusarium oxysporum besmet veld, de aanwezige resistentie tegen de verwelkingsziekte in eigen materiaal werd gecontroleerd.
De bastaarden van Festuca pratense en Lolium perenne bieden uit landbouwkundig en kweektechnisch oogpunt gunstige perspectieven, doch zij zijn steriel. De
genomen verdubbeling, die kan leiden tot herstel van de fertiliteit, vereist een speciale
techniek, waarnaar onderzoek werd gedaan. Een infiltratiemethode en een opzuigmethode gaven de beste resultaten. De kruisingscomponenten en de bastaarden waren
onderwerpen van cytologisch onderzoek.
Aan individuen van primitieve aardappelsoorten werd cytologisch onderzoek verricht wat betreft de aard van afwijkingen in het reductiedelingsmechanisme.
Voor het onderzoek over de inductie van mannelijke steriliteit door bespuiting met
Na-2.3-dichloorisobutyraat werden veldjes beplant met afwisselende rijen van groene
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en gekleurde bieten. Op een deel van de veldjes werden de groene rijen bespoten.
Aan de hand van het percentage gekleurde zaailingen uit zaad van de groene bieten
zal worden nagegaan of een voor de praktijk bruikbare vorm van mannelijke steriliteit
kan worden opgewekt.

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen

van de

Landbouwhogeschool

In 1960 werd het onderzoek van semiletaliteit in tarwebastaarden meer geconcentreerd op de voortijdige verdorring. Drie verschillende fenotypen werden vastgesteld,
aangeduid als progressieve necrose, „firing" en Triticum macha-type. Genotypisch
bleken deze verdorringstypen zeer verwant te zijn. Het effect van de genetische achtergrond op de verdorringsgraad en op het effect van de gendosering kon duidelijk
worden aangetoond en wordt nog verder onderzocht. Ook de invloed van het uitwendige milieu wordt nader bestudeerd, daar gebleken is, dat Fj's, die op het veld vroeg
afsterven, onder kascondities soms zelfs tot zaadzetting komen. Het onderzoek naar
de verspreiding van de genen voor verdorring in het wereldrassensortiment, om zo
te komen tot de bronnen van de verdorringsgenen, werd uitgebreid.
Het onderzoek over de waarde van kruisingen tussen winter- en zomertypen bij
tarwe en gerst werd voortgezet.
Aangezien de in het extreem droge jaar 1959 verkregen resultaten niet als doorslaggevend konden worden beschouwd, werden de vergelijkende opbrengstproeven,
die de eerste ronde van cyclisch herhaalde (récurrente) selectie afsluiten, wat de
maïs betreft, herhaald. Ook nu werd een klein — hoewel statistisch niet significant —
verschil tussen de in tegenovergestelde richting geselecteerde fracties waargenomen.
Bij rogge werd na het afsluiten van de eerste cyclus waargenomen, dat de opbrengsten van de individuele toetskruisingen een frequentieverdeling vertoonden, die
in vergelijking tot die van het uitgangsmateriaal in negatieve zin was verschoven.
Twee, aan ander materiaal ontleende, soortgelijke series van proefkruisingen, die in
de zomer van 1961 tot stand worden gebracht, zullen mogelijk de nodige aanvullende
gegevens verschaffen om deze tegenstrijdigheid te verklaren.
Ten behoeve van het chemisch onderzoek over de schadelijke factor in de roggekorrel werd graan, afkomstig van langdurig ingeteelde stammen verstrekt. Enige
primitieve en wilde roggevormen uit onze collectie werden betrokken in proefkruisingen ter bestudering van hun geschiktheid als géniteur.
Aan de projecten van de internationale maïswerkgroep (thans de sectie maïs van
Eucarpia) werd evenals voorgaande jaren medewerking verleend. De collectie vroege
maïsrassen werd ingekrompen door het afvoeren van waardeloos gebleken rassen en
door samenvoeging van identieke vormen.
Verschillende vormen van tetraploïde rogge en enkele hiervan samengestelde mengsels werden in stand gehouden. In dit materiaal werden waarnemingen verricht over
korrelzetting en uitstoeling, met het doel deze opbrengstfactoren te verbeteren, terwijl
er aandacht werd besteed aan typen, die uitmunten door vroegheid en een goede
stro-kwaliteit. De waarde van een aantal mengsels werd in een vergelijkende opbrengstproef nagegaan.
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Ten behoeve van het meerdere jaren in stand houden van roggeklonen werd het
onderzoek over onderdrukking van de bloei voortgezet.
De pogingen de Mexicaanse soort Solanum bulbocastanum in het veredelingswerk
te betrekken werden voortgezet. Dit materiaal blijkt slechts te kruisen te zijn met de
naverwante, eveneens zeer wilde soorten S. sambucinum en S. jamesii.
Met behulp van colchicinebehandeling werden uit kruisingen tussen S. polytrichon
(2n = 48) en de diploïde soorten S. chacoense en S. goniocalyx hybriden verkregen
met 72 chromosomen, die zich gemakkelijk met aardappelrassen laten kruisen. De
verkregen hybriden kunnen tevens met S. tuberosum worden teruggekruist. Daarmee
is de weg gebaand voor het gebruik van S. polytrichon en andere soorten uit de groep
van de Longipedicellata in de praktijk van het veredelingswerk. De resultaten van de
toetsing van enkele zaaisels gaven de indruk, dat in dit wilde materiaal behalve
resistentie tegen Phytophthora infestans ook een hoge graad van weerstand tegen
het Y-virus wordt aangetroffen.
De analyse van de gegevens van verschillende aardappelpopulaties vond goede
voortgang. Een inzicht werd verkregen in de overerving van de rijptijd, het zetmeelgehalte, de knolvorm, de vleeskleur, de diepte van de ogen en de lengte van de stolonen.
Correlaties konden o.a. worden aangetoond tussen de knolvorm en de diepte van de
ogen, de rijpingstijd en de lengte van de stolonen en de veldresistentie tegen Phytophthora en de rijpingstijd. Er bleek geen correlatie te bestaan tussen de rijpingstijd en
het zetmeelgehalte.
Voor het onderzoek over de erfelijkheid van de resistentie tegen het in Nederland
voorkomende fysio van de wratziekte werden geen nieuwe zaailingen meer opgekweekt,
voor het Olpe-fysio nog ongeveer 2.000. Rekening moet worden gehouden met de
mogelijkheid, dat voor resistentie tegen het Olpe-fysio ook een recessief gen een rol
speelt.
Het nieuwe project, mutatie-opwekking, kwam op gang. Het omvatte oriënterend
werk met kanariezaad. vlas, blauwmaanzaad en zomertarwe. Bij kanariezaad (Phalaris
canariensis) werden bestralingen met X-stralen en neutronen uitgevoerd. Met mutagene stoffen werden enkele oriënterende proeven genomen. Door het geringe aantal
(2n = 12) en de grootte van de chromosomen is te verwachten, dat kanariezaad
gegevens zal kunnen opleveren over het verband tussen opgewekte mutaties en de
structuur van de chromosomen. Het ligt in de bedoeling ook de aardappel in dit
onderzoek te betrekken.
Het onderzoek over mannelijke steriliteit op cytoplasmatische grondslag bij twee
uiteenlopende gewassen, ni. maïs en Petunia werd voortgezet. Bij beide werden
fertiliteitsherstellende factoren opgespoord, die vrij zeker op een of meer genen berusten ; deze worden nader geanalyseerd.

Instituut voor Rassenonderzoek van

Landbouwgewassen

Van een aantal ter registratie aangeboden tarwe-, zomergerst-, suikerbiet- en stoppelknolrassen werden, met het oog op zelfstandigheid, rapporten uitgebracht aan de Raad
voor het Kwekersrecht.
60

Het cytologisch onderzoek over de polyploïdie in bieterassen werd voortgezet. Van
een groot aantal graanmonsters, afkomstig van rassenproeven, werden de korrelgewichten en bij haver ook het bastgehalte bepaald. Het onderzoek over de verschillen in gevoeligheid voor schot bij tarwe- en haverrassen vond voortgang, evenals het kiemrustonderzoek aan gerstrassen en het onderzoek over de invloed van de daglengte op
verschillende aardappelrassen.
Aan de strokarton- en cellulose-industrie werd voorlichting gegeven over de mate van
mergvulling van het stro van de tarwerassen, in verband met de technische bezwaren,
die dit merg oplevert.
Het onderzoek over de wintervastheid bij gras-, klaver- en wintertarwerassen door
middel van vriesproeven werd voortgezet. Bij het onderzoek van nieuwe graanrassen
werd veel aandacht besteed aan de mogelijke geschiktheid voor machinaal oogsten,
vooral maaidorsen. Het onderzoek aan jong materiaal van de kwekers in de „voorbeproeving" breidde zich verder uit. Er werden in totaal 129 nieuwe stammen van
granen onderzocht.
Bij aardappelen werd ten aanzien van de consumptiekwaliteit zowel aan het gekookte als aan het gebakken produkt extra aandacht besteed.
In verband met het in ernstige mate optreden van het nieuwe Y-virus in Nederland
in 1959 en 1960 zal, in samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie
van de Landbouwhogeschool, met ingang van 1961 een besmettingsproef (buurplanteninfectie) worden aangelegd, om de in beproeving zijnde aardappelzaailingen
systematisch opvatbaarheid voor dit virus te onderzoeken.
Bij het onderzoek van aardappelrassen in het buitenland met het doel vast te stellen,
welke rassen geschikt zijn voor de daar heersende klimaat-, bodem- en teeltomstandigheden werden proefmonsters gezonden naar 45 landen, waarvan 16 in Europa, 9 in
Azië, 10 in Afrika en 10 in Amerika. Ook werden zeer veel zaaizaadmonsters verzonden. Verslagen over de resultaten van deze proeven kwamen vrijwel gereed voor
Spanje, Portugal en Brazilië. De aardappelrassenproeven hebben reeds belangrijke
aanwijzingen gegeven omtrent de geschiktheid van bepaalde rassen voor een bepaald
land.
Zowel bij voeder- als suikerbieten werd voor het eerst een triploïd ras op de Rassenlijst geplaatst. Bij de suikerbieten namen de polyploïde rassen in 1960 69% van het
totale suikerbietenareaal in.
Tussen de rassen van grassoorten bleken grote verschillen te bestaan in standvastigheid (persistentie). Een methode voor een snelle bepaling van deze eigenschap bij het
rassenonderzoek werd uitgewerkt. De standvastigheid is van groot praktisch belang,
omdat deze eigenschap een zeer grote invloed heeft op het gedrag van de ingezaaide
gras- en klaverzaadmengsels.
Om de waarde van grassen te bepalen kunnen uiteenlopende methoden worden
gebruikt, b.v. pollen-, maai- en beweidingsproeven. Voor de bepaling van opbrengst,
groeiritme, smakelijkheid van grassen en klavers zijn beweidingsproeven zeer waardevol. Op beweidingsproefvelden en bij voederproeven met verschillende voedergewassen
is gebleken, dat het gebruik van eeneiige rundertweelingen zeer efficiënt is. De doeltreffendheid is wat betreft de melkopbrengst achtmaal zo groot als bij gewone dieren
van gelijke leeftijd.
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Een onderzoek over de voorkeur tussen de rechtstreekse drogestofbepaling van
voederbieten en een indirecte bepaling met behulp van de mate van refractie, hetzij
in priksap, hetzij in perssap, viel uit ten gunste van de rechtstreekse bepaling.
Een nieuwe iteratieve methode ter bepaling van de covariantiematrix van de contrasten in een onvolledig blokkenschema, een belangrijk hulpmiddel ter bepaling
van de nauwkeurigheid van rasgemiddelden in samenvattingen, werd voor praktisch
gebruik geschikt gemaakt. Veel onderzoek werd gedaan op het gebied van de „multivariate analysis", het gelijktijdig beschouwen van verschillende eigenschappen van
rassen, b.v. bij het smaakonderzoek van aardappelen.
Het voornaamste onderzoek van het I.V.R.O., nl. het cultuurwaardeonderzoek van
rassen, resulteert jaarlijks in de samenstelling van de Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen. Dit kwam ook nu weer tot uiting in wijzigingen en aanvullingen
van de rasbeschrijvingen en tabellen op grond van de proefveld- en praktijkgegevens,
doch ook in de opneming van nieuwe en de afvoering van oude rassen.
Proefstation voordeAkker- en Weidebouw
Van de vijf beproefde rassen snijrogge bracht Heertvelder het meeste op, gevolgd
door Petkuser, daarna door Zelder en de Zweedse Stahlrogge. Dominant bleek ongeschikt te zijn als snijrogge. Het Zweedse ras had wellicht meer te lijden van de late
zaai dan de andere. Gemiddeld was het opbrengstniveau 22,5 ton groene massa met
ca. 2 1 % droge stof. De hoogste drogestofopbrengst was 5.300 kg per ha, de laagste
4.200 kg per ha. De invloed van de stikstofgiften, resp. 60 en 90 N, was gering.
Nationaal Instituut voorBrouwgerst, Mout en Bier-T.N.O.
De rassenproeven met zomergerst slaagden goed en gaven goede opbrengsten en
rasverschillen te zien. Het in vorige jaren geuite optimisme wat betreft de kwaliteit
en het produktievermogen van enkele Nederlandse stammen werd bevestigd. Daar het
echter nog niet verantwoord is tot een definitieve uitspraak omtrent de brouwkwaliteit te komen, werd voor de praktijk in het zuidwestelijk kleigebied nog het advies gegeven zichbij deuitzaai vaneen brouwgerst te bepalen tot Balder.
Op het kwekersstammenveld werden 62 stammen en een negental rassen met 16
controleveldjes voor goede (Balder en Proctor) en slechte (Vada) kwaliteit uitgezaaid. Bij de vermouting van het materiaal maakten enkele Nederlandse stammen
kwalitatief een gunstige indruk. De bepaling van de kiemkracht aan alle monsters
gaf goede verschillen tussen de rassen tezien.
Een nieuwe snelle bepaling van de brouwkwaliteit aan kleine monsters gaf hoopvolle resultaten; de werkwijze wordt nader uitgewerkt.
Instituut voorRationele Suikerproduktie
Bij de selectievan bietemateriaal met verhoogde tolerantie tegen het bietecystenaaltje
werd verdere vooruitgang geboekt.
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Stichting Nederlandse

Uienfederatie

In 1960 waren 32 inlandse selecties bij het selectieonderzoek betrokken. Door de
Commissie Praktijkproeven Uien werd besloten de Rijnsburger selectie Maliebo niet
meer in de rassenlijst op te nemen.
Voor onderzoek op praktijkschaal werden vijf inlandse hybride-uien aangemeld. Op
de hiermede aangelegde proefvelden waren de hoofdselecties Grobol, Galathee, Primeur
en Wijdehoud als standaard uitgezaaid. De met de nieuwe kweekprodukten verkregen
resultaten waren hoopvol. In vergelijking met de hoofdselecties bleken sommige van
deze hybriden zowel in vroegrijpheid als in duurzaamheid gunstiger te zijn. Hiernaast werden een aantal Amerikaanse hybride-uien op geschiktheid voor de teelt in
Nederland beoordeeld. Het vroegst oogstbaar waren Encore, Trapp's Hybrid en
Vroege Glorie. Deze rassen konden omstreeks 3 weken eerder worden geoogst dan
de inlandse selecties. Encore gaf de hoogste opbrengst, de opbrengst van Pionier,
Trapp's Hybrid en Vroege Glorie was praktisch gelijk.
Ten behoeve van het in samenwerking met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen uitgevoerde veredelingsonderzoek werden wederom een groot aantal
kweekprodukten beoordeeld.
De mutatieveredeling door middel van X- en neutronenbestraling, alsmede door
zaadbehandeling met ethyleen-imine vond voortgang. Dit onderzoek geschiedde in
samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
en het Laboratorium voor Tuinbouwplanteteelt van de Landbouwhogeschool.
Bevestigd werd, dat de door de Stichting gekweekte gele sjalot D 13 een belangrijk
hogere opbrengst geeft dan het merendeel van de inlandse selecties.

Instituut voor Veredeling van

Tuinbouwgewassen

Uit de appelkruisingen van 1950 en 1953 werden vier nieuwe rassen geselecteerd,
die voor een nader onderzoek in praktijkproeven in aanmerking komen. Twee ervan
zijn voortgekomen uit de kruising Cox's Orange Pippin x Golden Delicious, een uit
James Grieve x Irish Peack en de laatste uit Golden Delicious x Ingrid Marie. Deze
rassen werden op onderstam geoculeerd.
Bij het onderzoek over een zwakke kersonderstam werd door selectie een achttal
nummers verkregen, die een belofte inhouden wat betreft groeisterkte, verenigbaarheid en vruchtbaarheid.
Enkele beproevenswaardige perezaailingen werden op onderstam geoculeerd ter
verdere controle. Voor de verbetering van het onderstammensortiment werden selecties uitgevoerd in zaailingpopulaties van Packham's Triumph en Pirus communis,
terwijl werd voortgegaan met dit werk bij Winter Nelis en Bon Chrétien Williams.
Uit Frankrijk werden zeven nieuwe kweeselecties ontvangen ter verdere beproeving.
Bij twee roodvruchtige mutanten van het pruimeras Reine Claude d'Oullins werd
vastgesteld, dat de rode kleurstof in complementaire cellagen voorkomt. Dit zal worden
bekeken in vergelijking met een rode mutant van Jefferson en enkele andere rassen
met verschillende vruchtkleur.
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Er werden proeven genomen om te komen tot een doeltreffende nachtvorstbestrijding ten behoeve van de buitenteelt van perziken.
De beoordeling van een aantal nieuwe aardbeirassen leverde één ras op, dat ter
verdere beproeving werd opgenomen in een serie praktijkproeven met vroege rassen.
Er werd een uitgebreid kruisingsprogramma met aardbeien uitgevoerd, mede ten
behoeve van het landelijke veredelingsproject.
Bij het frambozeras Mailing Enterprise werd een behaarde scheuttop waargenomen,
d.w.z. een afwijking van een kenmerk, dat als zeer betrouwbaar wordt beschouwd.
De selectie in bloemkool op geschiktheid voor zomerteelt gaf enkele nummers te
zien, die mogelijk voor de praktijk betekenis kunnen krijgen.
In een voorselectieproef werden 15 nieuwe doperwterassen beproefd op hun geschiktheid voor volveldsteelt en voor verwerking door de industrie. Voorts werd een
analyse gemaakt van de opbrengst van doperwten in verband met de kwaliteit.
Wat de komkommer betreft werden selecties uitgevoerd in F 2 -populaties van kruisingen tussen bittervrije planten en een vrouwelijk bloeiende lijn, die uit de Verenigde
Staten was verkregen. Ook uit Rusland werd materiaal ontvangen, waarin planten
met een uitsluitend vrouwelijke bloei voorkomen.
Met behulp van een methode om sla te stekken gelukte het zaad te winnen van in
de herfst geselecteerde zaadkoppen. Deze nieuwe methodiek opende perspectieven voor
het winnen van herfstslarassen, een groot economisch belang. De inmiddels uitgegeven
stammen maken een meeropbrengst van de Nederlandse glassla mogelijk van ongeveer twee miljoen gulden per jaar. De hogere waarde is het gevolg van een hoger
gewicht en een fraaiere, financieel hoger gewaardeerde kropvorm. In verband met de
ontwikkeling van slarassen, die resistent zijn tegen „wit", werden de eerste kruisingen
gemaakt.
Wanneer bij spruitkool gebruik zou kunnen worden gemaakt van een eenvoudig
overervende vorm van mannelijke steriliteit, zouden bij de produktie van hybridezaad
veel moeilijkheden kunnen worden voorkomen. De tot nu toe bestudeerde mannelijke
steriliteit bleek te gecompliceerd over te erven. Met het oog hierop werd opnieuw in
zaadvelden naar mannelijk steriele planten gezocht, terwijl tevens zaad met X-stralen
of neutronenstralen werd behandeld om na te gaan of langs deze weg mannelijke
steriliteit kan worden verkregen.
De toeneming van de vraag naar tuinbonen van de zijde van de industrie was aanleiding tot een eerste oriëntatie over de eventuele geschiktheid van verschillende rassen
voor industriële verwerking.
Bij het kruidenonderzoek werd op enkele punten vooruitgang geboekt. Het gemiddelde oliegehalte van verschillende Angelica-lijnen steeg gestaag als gevolg van de
toegepaste selectie; er moet echter gewaakt worden voor vermindering van het wortelgewicht. De Atropa-herkomsten uit Oost-Europese landen bleken geen bijzonder hoog
alkaloïdgehalte te bezitten. Het praktijkras van Digitalis lanata werd vervangen door
een selectie, die een hogere bladopbrengst en een hoger gehalte aan lanatoside-C en
digoxine heeft. Bij Rheum palmatum werd een begin gemaakt met de selectie op een
bietvormig wortelstelsel. De werkzaamheden aan de overige kruiden vonden voortgang.
Ten aanzien van Begonia semperflorens werd gevonden, dat alle zuivere semperflorenstypen diploïd zijn. De variëteiten van de Begonia semperflorens gracilis, een
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ras dat in het begin van deze eeuw is ontstaan na hybridisatie van B. semperflorens en
B. schmidtiana, zijn tetraploïd.
Het onderzoek ter verkrijging van fertiele tetraploïde Freesiarassen door middel van
massaselectie leverde veelbelovende resultaten op. De werkzaamheden, die gericht zijn
op het verkrijgen van een zaaddragende vorm van Lilium hollandicum „Orange
Triumph" werden voortgezet.
Bij de studie van de kunstmatige cultuur van embryo's werd vooral gestreefd naar
het uitwerken van een methode, die voor zoveel mogelijk gewassen geschikt is.
Embryocultuur werd toegepast bij het opkweken van onvolgroeide embryo's, afkomstig van de soortkruisingen zoete kers x Prunus incisa, peer x kwee, tomaat x Solanum
glandulosum, slaboon x Phaseolus ritensis en asperge x Asperge sp.
Het onderzoek over apicale dominantie en geslachtsdifferentiëring, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. plaatsvindt, was
vrijwel beperkt tot de komkommer. Bij dit gewas doen verschillende uitwendige omstandigheden, o.a. daglengte en temperatuur, hun invloed gelden op het genetisch
inherente ontwikkelingsritme van het afzonderlijke individu (ras). Door metingen
van de groei en de internodiën bij verschillende rassen, plaatsbepalingen van de
vrouwelijke bloemen op de hoofdas en bepalingen van de produktie aan alle afzonderlijke knopen van de individuele plant werd een grote hoeveelheid gegevens verkregen,
waarvan de wiskundige verwerking gedeeltelijk gereedkwam. Gevonden werd reeds,
dat er over alle rassen heen een hoge correlatie bestaat tussen de lengte van het
eerste internodium en de gemiddelde lengte van het zesde tot het vijftiende internodium.
Hiervan kan een praktisch gebruik worden gemaakt bij de controle op bijmengsel in
bepaalde rassen. De internodiumlengte was in het algemeen positief gecorreleerd met de
temperatuur, bij bepaalde rassen zeer sterk, bij andere minder.

Laboratorium voor Tuinbouwplanteteelt

van de

Landbouwhogeschool

De F 2 's van de cyclamenkruisingen effen x striata en reciprook bleken zich te splitsen
in striata en effen in een verhouding, die vrij scherp 2 : 1 was. Hiermee werd het
recessieve karakter van effen bevestigd. Ook werd een studie gemaakt van de F 2
van de cyclamenkruising Firefly x Sylphide cristata ( = Tinka). Voorts werden 46
Fg-lijnen bestudeerd, die een uitermate fraai voorbeeld van de mogelijkheden van
selectie op diploïde basis vormden. Een aantal der F 3 -lijnen was direct vrijwel volledig constant, terwijl in de overige allerlei soorten van splitsingen voorkwamen.
Bij het met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
verrichte chromatografisch onderzoek van de bloemkleurstoffen van cyclamen bleek
het flavonolen-patroon in hoofdzaak te worden bepaald door een zestal flavonolen.
Opvallend was het ontbreken van flavonol-structuren, die analoog zijn aan de bloemkleur bepalende paeonidine- en malvidine-glucosiden. Bij het chromatografisch onderzoek van Tinka werd gevonden, dat een hoog gehalte aan anthocyaninen vrijwel steeds
samen gaat met een laag gehalte aan flavonolen.
Bij het onderzoek over de erfelijkheid van het muteren van de grondfactor voor
bloemkleur bij cyclamen werd de opvatting van een monofactorieel verschil tussen
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niet-muterend en wei-muterend op vrij overtuigende wijze bevestigd. Met behulp van
papierchromatografie werd aangetoond, dat de bloemen van de terugkruisingsgroep
„niet-muterend" in de slip minder catechinen en leuco-delphinidine bevatten dan die
van de groep „muterend". De ogen van de bloemen uit beide groepen bevatten ongeveer driemaal zoveel leuco-delphinidine als de slippen.
Het manuscript voor de internationale beschrijvende rassenlijst voor cyclamen kwam
gereed.
Een voorlopige schatting van het aantal gemuteerde tomatezaden tengevolge van
neutronenbestraling leverde voor l/£, 1, 2 of 4 uur bestralen resp. 5 0 % , 5 0 % , 6 0 %
of 9 0 % van de zaadleverende planten uit de M 1 . Bij erwten leidde neutronensplitsing
tot volkomen onverwachte mutanten wat betreft de bloeitijd. Beschikt wordt over
vroeg bloeiende mutanten, die 13 resp. 28 dagen eerder bloeien dan het uitgangsras.
De verlaging van de corresponderende stengelknopen van de eerste bloem gaat van
15 naar 9, resp. 7.
De appelrassen, verkregen uit kruisingen in 1935, bleken niet waardevol genoeg
te zijn voor aanplant van enige omvang. Tot de rassen, die nog betekenis hebben,
behoren Lucullus, Jan Steen en de zoete rassen Robijn en Zoete Oranje. Nog niet volledig afgeschreven zijn verder de rassen Citrine, Prinses Beatrix, Prinses Irene en
Rubens.
Na zeven jaar colchicine-experimenten werden dit jaar voor het eerst drie tetraploïden van de gele Delphinium zalil verkregen; zij gaven na kruising met elatumcultivars een 60-tal hybriden. Door kruisingen met Arctotis werd getracht een nieuwe
Gerbera-achtige snijbloem te winnen. Ook werden behandelingen met colchicine, ethylmethaansulfonaat en neutronenbestraling toegepast. Het bezwaar van openblijvende
bloemen kon nog niet worden weggewerkt.

Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
In nauwe samenwerking met het Brookhaven National Laboratory (U.S.A.) werd
bij Pelargonium en Chrysanthemum aangetoond, dat chimaeren met straling kunnen
worden omgebouwd; bij Chrysanthemum bleek straling tevens in staat te zijn nieuwe
chimaeren te induceren.
In het kader van de gezamenlijke onderzoekprojekten met alle genetische instellingen
in Wageningen — onderzoek over mutatiefrequentie en -spectrum van verschillende
soorten in aardappel, boon, erwt en tomaat — werden met behulp van de röntgenapparatuur van het Wageningse ziekenhuis de voorbereidende radio-resistentiebepalingen uitgevoerd.
Er werd een begin gemaakt met het maken van een serie Vicia faba-preparaten
om te demonstreren, dat bij toenemende bestralingsdosis het aantal aberraties toeneemt.
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In verband met het veredelingswerk bij vroege aardappelen vonden wederom
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diverse kruisingen en zelfbestuivingen plaats, terwijl een groot aantal zaden werd
uitgezaaid.
Bij de aspergeveredeling werd waargenomen dat planten, die in de zomermaanden
veel stengels bezitten, in de produktiemaanden van het daaropvolgende jaar ook veel
stengels produceren. Van een aantal mannelijke lijnen werd ook in 1960 het percentage andromonoecische planten nagegaan. Hieruit kwam vast te staan, dat dit percentage bij de verschillende mannelijke lijnen zeer sterk uiteenloopt. De uitkomsten
van de waarnemingen wezen er sterk op, dat zowel de moederplant als de vaderplant
van invloed is op de andromonoecie van hun nakomelingen.
Bij de boneveredeling bleken verschillende nummers een behoorlijke resistentie
tegen stippelstreep te bezitten. Het is zeer moeilijk in een nieuw ras goede produktie,
goede consumptiekwaliteit en een goede ziekteresistentie te verenigen.
Het rassenonderzoek bij augurken, met als doel de praktijkwaarde van enkele veelbelovende nieuwe nummers te onderzoeken, leverde een nummer op, dat zeer gunstige
eigenschappen bezit.
Bij rassenproeven met knolselderij trokken enkele in Nederland vrijwel onbekende
rassen sterk de aandacht. Vooral het uit Duitsland afkomstige ras Invictus toonde
zich zeer goed.

Proefstation voor de Boomkwekerij
De nieuwe Weigelia „Eva Suprème" en Clematis montana „Tetrarose" werden uitgegeven aan de leden van het proefstation.
Ook dit jaar leverde het kruisingswerk weer enkele hoopvolle aanwinsten. Zo werden
uit zelfbestoven Deutzia longifolia „Veitchi" een achttal planten geselecteerd met goede
groei en grote bloem, waaronder een tweetal met fraaie rose bloemkleur.
Ook de kruising Rhododendron dichroanthum x „Britannia" leverde veelbelovende
planten op met forse oranjekleurige bloemen.
Vooral aan dit kruisingswerk bij rhododendrons werd veel aandacht geschonken.
Bij een Duitse kweker werd een groot aantal botanische rhododendrons en hybriden
aangekocht voor verder kruisingswerk, o.a. Rh.williamsianum-, Rh.repens-, Rh.dichroanthum- en Rh.wardii-hybriden. Bovendien werden zaad en planten ontvangen
van rhododendronsoorten uit de gebergten van Borneo, Nieuw-Guinea en de Himalaya,
terwijl ten slotte nog de beschikking werd verkregen over botanische dwergrhododendrons.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de

Landbouwhogeschool

Bij de boon (Phaseolus vulgaris) werd de factorieel-genetische analyse van de
kleur (plant-bloem-vrucht-zaad) voortgezet, waarbij de werking van enkele nieuwe
genenparen werd vastgesteld. Een diallele kruising tussen zes rassen, voor onderzoek
over de erfelijkheid van het zaadgewicht — een vergelijking van de ouders en de
F 2 — is in bewerking.
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Bij de tabak (Nicotiana tabacum) werd de genetische analyse van de bladvorm
voortgezet, evenals het onderzoek over de erfelijkheid van bloemkleur en gevlektheid
van de bloem, dit laatste in verband met de kwaliteit van het zaad. Met Nicotiana
rustica werd het biometrisch-genetisch onderzoek omtrent polygene systemen voor
hoogte, bloeitijd en zaadgewicht voortgezet.
In het werk over de natuurlijke polyploïdie bij enkele grassen (Festuca, Agrostis,
Poa) kwamen naast de cytotaxonomische, de genecologische en de populatiegenetische
aspecten sterker naar voren. Omtrent een aantal punten van praktische betekenis is
een publikatie in bewerking.
Het ingeteelde roggemateriaal werd door middel van koppelings-analyse en reciproke
translocaties verder bewerkt met het oog op de localisatie van een aantal genenparen,
terwijl enkele lijnen er van dienst deden bij het onderzoek over kunstmatige mutatie
door middel van ioniserende stralingen.
Bij de violier (Matthiola) werd de analyse van de bloemkleurfactoren, in samenhang met het genenpaar voor enkele-dubbele bloem en het „signaalfactorenpaar" voor
donkergroen-lichtgroen blad, voortgezet.
Omtrent de chromosomen van inheemse orchideeën werden enkele aanvullende
onderzoekingen verricht.
Mutatie-onderzoek, met behulp van ioniserende stralen en chemische mutagenen,
werd verricht bij rogge, tomaat en boon. Dit onderzoek geschiedt gedeeltelijk met
steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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Bij het mycologisch-bacteriologisch onderzoek werd, wat betreft de levenswijze van
de veroorzaker van appelmeeldauw, vastgesteld dat deze schimmel behalve in de knoppen van de appel ook in die van de peer kan overwinteren. Begonnen werd met een
onderzoek over Gloeosporium perennans en Gloeosporium album, veroorzakers van
vruchtrot bij de appel.
Door het weghalen van meischeuten bij de framboos werd op één proefveld ten
gevolge van een vermindering van stengelsterfte van 3 1 % tot 8 % een opbrengstverhoging van 3 0 % vastgesteld. Een ander proefveld leerde, dat het weghalen van
meischeuten alleen onder bepaalde omstandigheden dergelijke gunstige resultaten
oplevert.
Het ontsmetten van kasgrond met chloorpicrine, DD of vapam bleek geen invloed
uit te oefenen op het optreden van voetrot bij andijvie. De ziekteverwekker van dit
voetrot kon nog niet worden geïdentificeerd.
Ter bestrijding van de bacterievlekkenziekte van augurk zal of nieuw ziektevrij
stamzaad van het ras Guntruud moeten worden geteeld, of zaad van een nieuw ras,
dat Guntruud kan vervangen.
Het optreden van kanker in bewaarkool kon het best worden tegengegaan door de
kolen laat te oogsten en ze dan op te slaan in een luchtgekoelde schuur. Het leek
niet waarschijnlijk, dat de grond een directe rol speelt bij het optreden van valiers in
kool.
Grondontsmetting met PCNB tegen Rhizoctonia solani, één van de veroorzakers van
voetrot bij de tomaat, gaf goede resultaten. De dosering en het tijdstip voor deze behandeling moeten nog nader worden bepaald.
In een grondontsmettingsproef tegen Fusarium oxysporum, een veroorzaker van
vaatziekte bij Amerikaanse anjers, werd een afdoende uitwerking verkregen met
trapex (methylisothiocyanaat) in een hoeveelheid van 150 cc per m2 tablet.
Menging van potgrond met 500 gram zineb spuitpoeder per m a grond ging het
optreden van wortelrot bij cyclamen door Cylindrocarpon radicicola in belangrijk
betere mate tegen dan menging van de grond met het tot nu toe geadviseerde captan.
Verdubbeling van de luchthoeveelheid bij buitenluchtkoeling in aardappelbewaarplaatsen had in het seizoen 1959—1960 geen invloed op de aantasting van aardappelen
door zilverschurft, evenmin als het drogen met verwarmde lucht. Er werd onderzoek
verricht over methoden, waarmee de resistentie van de knollen van verschillende
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aardappelrassen tegen Phytophthora infestans zou kunnen worden getoetst.
Door infrezen van 10 kg maïsmeel + 100 g trichodermadust op 1 are grond werd
de aantasting van aardappelen door Rhizoctonia solani tot op de helft teruggebracht.
De bestrijding van deze ziekte door grondontsmetting met PCNB bleek alleen succes
te hebben bij ernstige besmetting van de grond. De combinatie van knolontsmetting
met aardisan en grondontsmetting met PCNB gaf steeds betere resultaten dan één
van deze behandelingen. Alleen de mogelijkheden van een biologische bestrijding
van aardappelschurft werden verder bestudeerd.
Wortelexcreten van gladiool bezaten dezelfde kiemstimulerende werking op Sclerotien van Sclerotium cepivorum, de veroorzaker van witrot bij uien, als wortelexcreten
van de ui.
Een zaadbesmetting van erwten door de veroorzaker van valse meeldauw leek niet
waarschijnlijk. Proeven over de mogelijkheden van een praktische toepassing van
een warmwaterbehandeling van erwtezaden of een zaadbehandeling met pimaricine
ter voorkoming van de lichte vlekkenziekte gaven weinig hoopgevende resultaten.
In 1960 werd begonnen, voorlopig aan de hand van aardappelschurft, met een
algemeen onderzoek over de mogelijkheden van biologische bestrijding van planteparasitaire bodemschimmels door middel van antagonistisch werkende organismen.
Sclerotien van Sclerotinia sclerotiorum bleken pas na een rustperiode van minstens
vier maanden apotheciën te kunnen vormen, die van Sclerotinia trifoliorum reeds na
een rustperiode van één maand. Kalkstikstof kon het opkomen van apotheciën in belangrijke mate onderdrukken.
De aantasting van Pelargonium door Corynebacterium fascians werd verminderd
door de stekken 2 uur 100 ppm streptomycine te laten opzuigen.
Een begin werd gemaakt met de ontwikkeling van een methodiek voor de determinatie van bacteriën met behulp van bacteriofagen.
Bij het entomologische onderzoek bleek, dat de bestrijding van de aardbeiknotshaarluis in veldproeven wederom in sterke mate de verspreiding van virussen bij aardbei
verminderde. Endrin, kelthane en thiodan gaven bij de bestrijding van de aardbeimijt
weer de beste resultaten.
De mogelijkheden van een harmonische bestrijding van plagen in de fruitteelt wordt
uitvoerig bestudeerd; o.m. werd gevonden, dat niet alleen insekticiden en acariciden,
doch ook bepaalde fungiciden zeer nadelig werken op de nuttige faunaëlementen. De
resistentie van de fruitspintmijt tegen acariciden op basis van organische fosforverbindingen trad in Zeeland in steeds toenemende mate op. Het onderzoek over het optreden van resistente populaties en hun bestrijding leverde interessante gegevens op.
Een bestrijding van de tripsen in vlas gaf een verbetering van de vezelkwaliteit te
zien.
De zwartebessegalmug en de rondknopmijt bleken met succes gezamenlijk bestreden
te kunnen worden. Er werd begonnen met een studie over de betekenis van de bestrijding van de rondknopmijt ten opzichte van de verspreiding van het brandnetelbladvirus bij zwarte bes.
Een uitvoerig onderzoek omtrent de biologie en fenologie van de tarwestengelgalmug werd ingezet. Heptachloor gaf in veldproeven weer het beste resultaat bij de
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bestrijding van de kleine koolvlieg in spruitkool. Bij de bestrijding in het veld van de
witlofmineervlieg werden vrij bevredigende resultaten verkregen. De bladluizen van
sla en andijvie werden geïnventariseerd.
Mede door de droogte van 1959 en het droge voorjaar van 1960 was de aantasting
door de eerste generatie van de griendgalmug zeer gering. In gesneden velden bleek,
dat de aantasting door deze galmug in het voorjaar ook kan worden veroorzaakt door
galmuggen, voortgekomen uit larven, die overwinterden in zijknoppen van na het
snijden op de grond achtergebleven takeindjes en uit larven, die bij het transport van
de takken uit de gallen op de grond waren terechtgekomen.
Het virologisch onderzoek bracht in de eerste plaats aan het licht, dat het vroege
verbruiningsvirus van erwt een vrij uitgebreide waardplantenreeks bezit. Het gelukte
tegen dit virus, dat blijkbaar een vrij lage concentratie in zijn waardplant bereikt,
een antiserum te verkrijgen, waardoor het onderzoek naar de verwantschap met soortgelijke virussen, als b.v. het ratelvirus, mogelijk is geworden.
Voorts werd gevonden, dat de aaltjessoort Trichodorus pachydermus het ratelvirus
in de grond via de wortels kan overbrengen. Het is nog niet zeker of ook andere aaltjessoorten hiertoe in staat zijn. Tevens bleek, dat het ratelvirus (althans bij tabak) ook
via wortelcontact van plant tot plant kan overgaan.
Het gelukte twee plantesoorten aan te wijzen als geschikte toetstplanten van het zgn.
„nieuwe" Y-virus, namelijk Solanum demissum Y en de aardappelzaailing A6. Bij de
toepassing van eerstgenoemde (SdY) was minder licht vereist dan bij toepassing van
A6. De aanwezigheid van het nieuwe Y-virus kon met vrij grote betrouwbaarheid worden aangetoond met behulp van genoemde toetsplanten in de spruiten van in donker
gekiemde knollen.
Het transport van het X-virus van het blad naar de knollen in aardappelplanten
verloopt gedurende lange tijd zeer snel, indien de planten een sterke stikstofbemesting
hebben ontvangen. Een sterke bemesting met fosfor daarentegen bleek een tegengesteld effect te hebben, daar de planten snel in een stadium kwamen, waarin het
transport van virus vrij langzaam was.
Door meristeemcultuur werden van enige waardevolle chrysanterassen, die voor
100% met virus waren besmet, enkele exemplaren verkregen, waarin geen virus meer
kon worden aangetoond.
Het is zeer waarschijnlijk, dat de Eckelraderziekte van kersen wordt veroorzaakt
door een complex van twee virussen, nl. het „cherry leaf roll" en het „raspberry ring
spot" virus. Prunus mahaleb, braam, framboos en morel bleken met een der beide
virussen, waarschijnlijk het raspberry ring spot virus, te kunnen worden besmet.
Bij het onderzoek over het lepelbladvirus van rode bes werd vastgesteld, dat het
lepelbladsymptoom wordt voorafgegaan door een bontheid van de planten, die later
niet meer zichtbaar is. Een goede toetsplant voor dit virus is Chenopodium album.
Bij de werkzaamheden op nematologisch gebied werd een rechtlijnig verband gevonden tussen het percentage aangetaste uieplanten en de logaritme van de bevolkingsdichtheid van stengelaaltjes in maart. Bij minder dan 4 stengelaaltjes per 500 g
grond werd minder dan 1% zieke planten gevonden. Bij meer dan 4 stengelaaltjes per
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500 g grond kwamen 3 0 % minder zieke planten voor dan in 1958; hoogstwaarschijnlijk is het droge voorjaar de oorzaak hiervan. De bloemen van enkele tulperassen werden aangetast door uiestengelaaltjes ; in de bollen van deze planten werden
echter geen aaltjes gevonden. In West-Friesland bleek het stengelaaltje in stand te
worden gehouden door de teelt van vroege aardappelen. Op een proefveldje in WestFriesland werden tien wortelrassen alle min of meer aangetast, op Goeree echter
niet. Waarschijnlijk komt daar dus een ander ras van het stengelaaltje voor. In een
potproef veroorzaakte Pratylenchus pratensis vrij ernstig wortelrot bij sla. In een
andere potproef met grond, die 2.000 aaltjes per 500 g grond bevatte, ondervond gerst
geen groeiremming.
Bij voor Heterodera rostochiensis vatbare aardappelklonen bleek het gehalte aan
glutaminezuur en asparaginezuur steeds hoger te zijn dan bij resistente klonen. Na
inoculatie van ongeveer 700 aardappelkiemplanten met telkens één larve van H.
rostochiensis ontwikkelden zich ongeveer 300 wijfjes, maar bijna geen mannetjes. In
geen der wijfjes kwamen eieren tot ontwikkeling. Er trad dus geen parthénogenèse
op. Uit vrijwel alle eieren in 5 en 6 jaar oude cysten van H. rostochiensis, die uit
grond werden verzameld, kwam in lokproeven een larve. Tellingen van het aantal
eieren (in cysten) in de grond mogen dus worden gelijkgesteld met bepalingen van
levende larven door lokproeven. De methoden voor het afscheiden van cysten uit
grond en voor het doen van lokproeven werden verbeterd. In schuimagarplaten veroorzaakte Pratylenchus penetrans reeds korte tijd na het binnendringen grote holten
in de wortels van appel. De enige wondreactie, die in haverwortels aangetast door P.
pratensis werd gevonden, was gom in de intercellulairen. Wortels van witte klaver en
straatgras, waaraan Tylenchorhynchus dubius had gezogen, vertoonden geen enkel
teken van beschadiging.
Bij het resistentie-onderzoek werd een nieuwe methode uitgewerkt, waarmede het
mogelijk is komkommerkiemplanten gelijktijdig te toetsen op resisententie tegen Cladosporium cucumerinum en Corynespora melonis.
Van Fhaseolusvirus 1 en 2 werden stammen gevonden, die virulenter zijn dan de
tot nu toe gebruikte. In de Wieringermeer werden meer dan 264 cultuurrassen en
primitieve vormen van erwten op hun resistentie tegen het vroege verbruiningsvirus
onderzocht; slechts een tiental rassen vertoonde een hoge graad van resistentie. Topvergeling van erwten trad hevig op, maar toch werd niet de indruk verkregen dat
dit een gevolg was van het voorkomen van virulentere stammen van het virus.
Voorlopig lijkt de regelmatige individuele infectie van uierassen met Botrytis allii
nog de meest bruikbare, zij het tijdrovende methode ter bepaling van koprotresistentie.
Vanwege het zeer droge voorjaar werden minder goede resultaten bereikt dan andere
jaren met de toetsing van tarwerassen op hun vatbaarheid voor gele roest; bij winteren zomergerst gelukte de infectie echter zeer goed. Duidelijk kon het bestaan van meerdere fysio's van gerstroest worden aangetoond. Zeer goede resultaten werden verkregen met de toetsing van tarwe en gerst op meeldauwresistentie. Duidelijk bleek,
dat de bij zomergerst reeds enige jaren in Duitsland gevonden virulentere fysio's nu
ook in ons land volop aanwezig zijn. Zeer hoge resistentie tegen meeldauw werd gevonden bij drie kwekerslijnen, die afstammen van wilde of primitieve gersten uit het
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Hindukush-gebied of Etiopië en Arabie. De géniteurs hiervan waren ook resistent tegen
de fysio's, die Hordeum spontaneum nigrum, de tot nu toe in Nederland nog niet door
meeldauw aangetaste wilde gerst, kunnen aantasten. Bij het knolvoetonderzoek van kool
en stoppelknollen werd duidelijk aangetoond, dat het verleden jaar reeds verdachte
terrein in Didam een nieuw fysio bevat. Voor de kool en knollen maakt dit echter
niets uit, want het verschil zit alleen in de aantasting van de mergkool.
Bij het biochemische werk werd gevonden door een vergelijking van tomateplanten,
geïnoculeerd met aardappel-X- en -Y-virus, tabaksmozaïekvirus en een virus dat
lepelblad in rode bessen veroorzaakt, met gezonde planten, dat alle zieke planten meer
eiwitten bevatten. Voor de identificatie van verschillende virussen werden twee mogelijkheden nader bestudeerd. Daarbij werd uitgegaan van de wetenschap, dat hydrolyse van een virus door trypsine leidt tot de vorming van specifieke peptiden, die
door middel van ionenuitwisselaars te scheiden en te analyseren zijn. Bij de andere
mogelijkheid werd met behulp van een gevoelig reagens de chromatografie en de
elektroforese van de eiwitten onderzocht.

Bespiritingsproeven met vliegtuigen werden uitgevoerd tegen Phytophthora infestans en coloradokever bij aardappel, bladluis op suikerbieten, melige koolluis op
spruitkool en luis op luzerne. Bij gecombineerde bespuitingen met koperoxychloride
en DDT op aardappelen zakte de vloeistof in enkele gevallen zeer snel uit; dit kon
worden voorkomen door de volgorde van mengen te wijzigen. Thiometon gaf, toegediend met een vliegtuig in een hoeveelheid van 35 1 per ha en toegediend met een
landmachine in een hoeveelheid van 400 1per ha, een goede luisbestrijding. Het aantal
luizen na een bespuiting met demeton-methyl t.i. door het vliegtuig was geringer dan
in de belendende objecten, die met thiometon waren bespoten. Hetzelfde verschil werd
waargenomen bij bespuiting van spruitkool tegen melige koolluis. Bespuitingen met
0,5—0,75 1per ha phosdrin gaven een goede luisbestrijding in luzerne.

Bij het onderzoek over de invloed van luchtverontreiniging op cultuurgewassen werd
van een groot aantal siergewassen de gevoeligheid voor fluorwaterstof en zwaveldioxyde onderzocht in fumigatiekasjes. Bij zeer lage concentraties fluorwaterstof
werden crocus en ixia wel, maar anemone, eranthis en galanthus niet aangetast.
Eerstgenoemde gewassen waren ook gevoeliger voor zwaveldioxyde. Van 12 tulperassen vertoonden de rassen Blue Parrot en Motherday de meeste bladtopbeschadiging na begassing met fluorwaterstof, het ras Preludium de minste.
In vroegere jaren werd in de nabijheid van Pernis herhaaldelijk fluorschade aan
fruitbomen waargenomen. Uit de variatie in gevoeligheid van verschillende plantesoorten en uit bladanalyses bleek, dat de schade daar in het afgelopen jaar aan zwaveldioxyde was te wijten. Uit vele plaatsen van ons land kwamen wederom berichten
binnen over schade aan gewassen, veroorzaakt door luchtverontreiniging. Het betrof
gewoonlijk gevallen van plaatselijke aard. Ook nu weer waren fluorwaterstof en zwaveldioxyde de meest voorkomende oorzaken.
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In proeven ter bestrijding van Phytophthora bij aardappelen werd de aantasting
van het loof bij vatbare rassen even goed tegengegaan met trifenyltinacetaat als met
koperoxychloride. De knolaantasting werd iets beter bestreden met de trimiddelen,
hetgeen mede tot uiting kwam in hogere opbrengsten aan gezonde knollen > 35 mm.
Bij late rassen op zand- en dalgrond bleken twee behandelingen met koper of tin en
één behandeling met zineb, gevolgd door één met koper rendabel te zijn. Op kleigrond werden zowel bij vroege als bij late rassen de beste resultaten van ziektebestrijding en rentabiliteit daarvan verkregen, indien de eerste behandeling bij het
sluiten van het gewas werd uitgevoerd. De toepassing van machinaal looftrekken
bij een enigermate aangetast gewas onder weersomstandigheden, die gunstig waren
voor de schimmel, leverde een ongeveer 2 5 % hogere knolaantasting op dan wanneer
het gewas werd doodgespoten.
De Rhizoctoniaziekte bij aardappelen bleek met een nieuw droogontsmettingsmiddel
op basis van fenolen en fenolderivaten en een reeds vorig jaar goedgekeurd kwikhoudend middel even goed te kunnen worden bestreden als met de betere kwikmiddelen. De werking van trioxymethyleen als werkzame stof in rookbommen was bij toepassing in het najaar gelijk aan, en bij toepassing in het voorjaar, minder dan die van
een beter kwikmiddel.
Een grondbehandeling met heptachloor verminderde het aantal door ritnaalden
aangetaste knollen met 6 3 % , vergeleken met onbehandelde percelen; bovendien was
de aantasting belangrijk lichter. De opbrengst was 5 % hoger.
In een veldproef op een met fysio A van het aardappelcystenaaltje besmet praktijkperceel steeg de aaltjespopulatie na een éénjarige verbouw van Solanum tuberosum
gemiddeld tot het 37-voudige, na de teelt van S. andigenum daalde de populatie
echter met gemiddeld 8 0 % . Op een met fysio B besmet praktijkperceel steeg de aaltjespopulatie na een driejarige verbouw van S. tuberosum en S. andigum resp. tot het 70en 10,3-voudige van de uitgangsbesmetting.
Bij erwten was de bestrijding van de bladrandkever met DDT of parathion in twee
proeven wel rendabel, in één proef niet. Erwten, waarvan één of twee bloemetages
werden verwijderd, gaven een opbrengstdaling te zien van ongeveer 1 en 4 % . Duidelijk kwam het compensatievermogen van erwten tot uiting; in de hogere etages werd
een groter aantal peulen gevormd, de peulen bezaten een groter aantal zaden en het
zaad had een hoger duizendkorrelgewicht.
Bij stambonen werd de bonevlieg goed bestreden door een zaadbehandeling met
aldrin of heptachloor.
De ontsmetting van het zaad van winter- en zomertarwe met kwik of thiram leidde
tot een opkomst, die resp. 11-15% en 13-15% hoger was dan bij onbehandeld zaad.
Een nadelige werking van kwik op de kiemkracht van het zaad werd niet waargenomen.
Met behulp van enkele toetsgranen werden vier fysiologische rassen van het havercystenaaltje onderscheiden.
Bij uien werd de uiebrand afdoende bestreden door een zaadbehandeling met
PCNB.
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De bestrijding van de karwijmot was, evenals in 1959, zeer rendabel; één bespuiting
met DDT, parathion of een combinatie daarvan leverde een gemiddeld 1 6 % hogere
zaadopbrengst op.
Voor de onkruidbestrijding in granen werd een nieuw middel op basis van 2,3,6trichloorbenzoëzuur en MCPA goedgekeurd. Met dit middel kunnen o.a. de voor de
tot dusver gebruikte herbiciden ongevoelige onkruiden zoals kamille, speciaal in
wintertarwe, worden bestreden; de behandeling gaat echter vaak gepaard met een opbrengstverlies. Uit de resultaten van een serie interprovinciale proeven bleek, dat het
mogelijk is het tijdstip van toepassing van MCPA in granen enigszins te vervroegen.
De toepassingsmogelijkheid van herbiciden in granen werd verruimd met dinosebacetaat, dat in werking ongeveer overeenkomt met DNOC. Ten gevolge van de extreem
droge weersomstandigheden in het voorjaar lieten de resultaten met DNOC in erwten
veel te wensen over.
Voor de bestrijding van zaadonkruiden in maïs werd een nieuwe triazine (atrazin)
goedgekeurd. Dit middel heeft een lange werkingsduur, hetgeen teelttechnisch gezien
een belangrijke vooruitgang betekent. Op een endothaltype werd ontheffing verleend
om de werking er van tegen zaadonkruiden in bieten in de praktijk te kunnen nagaan. Hetzelfde gold voor een middel op basis van monochlooraceetamide en TCA,
dat werkzaam kan zijn tegen wilde haver in bieten op kleigrond. Een dipyridiliumverbinding bleek veilig te kunnen worden gebruikt bij uien vóór de opkomst van het
gewas. Het kan nl. tot vlak voor het doorbreken van het gewas worden toegepast, omdat het na contact met de grond vrijwel onmiddellijk geïnactiveerd is.
Een serie middelen met lange werking werd uitvoerig onderzocht bij bolgewassen,
speciaal tegen kruiskruid. De middelen boden echter geen vooruitzichten, omdat ze
in verschillende gevallen te fytotoxisch waren voor deze kostbare cultuur.
Bij de bestrijding van adelaarsvaren in de bosbouw werden gunstige ervaringen opgedaan met benzonitril, wanneer dit middel werd toegepast over de pas ontluikende
spruiten.
Het middel diuron, een ureumderivaat, werd getoetst en goedgekeurd voor onkruidbestrijding in boomkwekerijgewassen en plantsoenen, mits het wordt gebruikt tijdens
het „dode" seizoen. Een voorwaarde is tevens, dat de gewassen reeds een half jaar ter
plaatse staan en daar nog een half jaar blijven staan.
In het laboratorium werd een praktisch bruikbare biologische toetsmethode ontwikkeld voor de bepaling van de mate van vluchtigheid van groeistofesters.
Het onderzoek over de toepasbaarheid van herbiciden in watergangen vond weinig
voortgang, zodat de voorlopige voorzichtige richtlijnen, die voor het seizoen 1960
werden gegeven, werden gehandhaafd.
Tal van nieuwe aardappelrassen werden getoetst op de gewone en de Duitse vorm
van wratziekte, hun vatbaarheid voor het aardappelcystenaaltje en op resistentie tegen
droogrot. Voorts werden aardbeiklonen onderzocht op de aanwezigheid van virus.
In het onderzoek van klaverklonen op resistentie tegen het klavercystenaaltje kwam
enige tekening; er werden reeds enige planten zonder cysten gevonden.
Ten behoeve van de berichtgeving inzake de bestrijding van ziekten en plagen in de
tuinbouw verzamelde de tuinbouwkundige afdeling de nodige fenologische gegevens.
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Deze hadden o.m. betrekking op de koolgalmug, de koolvlieg, de kersevlieg, de
fruitmot, bladrollers en voorjaarsuilen.
Uit het onderzoek over de mogelijkheden van begassing van levende planten bleek,
dat methylbromide aanzienlijk minder geadsorbeerd wordt dan blauwzuur.
De waarnemingen over de Japanse kever, die werden verricht op de vliegvelden en
in de havens, leverden evenals in voorgaande jaren geen resultaat op.
Bij het onderzoek over de vestiging van ziekten en plagen van tuinbouwgewassen
in de nieuwe polders bleek o.m. duidelijk, dat de besmetting met aaltjes van een
nieuwe polder plaatsheeft via aangevoerd plantmateriaal. Voor zover het insekten
betreft, heeft reeds in de eerste jaren een belangrijke besmetting plaats door overvliegen vanuit het vasteland.
De toetsing van fruitgewassen op virusziekten en de opbouw en instandhouding
van een virusvrij sortiment werden voortgezet. Geleidelijk werd begonnen met de
afgifte van getoetst en virusvrij materiaal voor vermeerdering.
Het onderzoek van virusziekten bij fruitgewassen bracht o.m. aan het licht, dat
door het ruwschilligheidsvirus aangetaste bomen opvallend minder groei vertonen
dan gezonde bomen. Bij de vruchten van enige appelrassen werd een verschijnsel van
kringerigheid waargenomen.
In tegenstelling tot het vorige jaar traden bij de proeven ter bestrijding van de
aspergevoetziekte in de opbrengst tussen de veldjes, die met verschillende middelen
waren behandeld, geen verschillen op.
Op twee proefvelden werden verschillende monsters uienzaad uitgezaaid, dat met
stengelaaltjes was besmet. Bij de geoogste uien werd in bijna alle gevallen een aantasting door stengelaaltjes vastgesteld. Hiermede bleek opnieuw de noodzaak van zaadonderzoek op de aanwezigheid van stengelaaltjes.
Op het gebied van de bloementeelt werd onderzoek verricht over een aantasting van
chrysanten door wortelaaltjes, Phytophthora bij asters en Thielaviopsis bij lathyrus.
Voor de meristeemcultures ter verkrijging van virusvrije anjers werden ongeveer
10.750 isolaties gemaakt. Van de geslaagde en na toetsing virusvrij bevonden planten
werd reeds een deel ter vermeerdering doorgegeven aan de kwekers. Opmerkelijke
verschillen in slaging van bepaalde partijen was de aanleiding tot een nader onderzoek
over een eventuele invloed van de voorbehandeling, b.v. tijdens het opkweken van de
moerplanten.
Elektronenmicroscopisch onderzoek van het virus, dat bij Nerine voorkomt, wettigde
het vermoeden van een zekere overeenkomst van dit virus met het Phaseolusvirus 2.
Ook na serologisch onderzoek leek een verwantschap met dit virus mogelijk.
In proeven ter bestrijding van vethuidigheid van hyacint werd de werking van
verschillende middelen vergeleken met die van formaline. Formaline bleek het best
te voldoen. Van een ongunstige invloed op de opbrengst was niets te bespeuren. Bij
tulpen werd het onderzoek voortgezet over de waardplantenreeks van het tulpestengelaaltje. Bijzondere aandacht had ook het bij dit gewas optredende Cucumisvirus.
Voorts werden proeven genomen ter bestrijding van het vuur van tulp en gladiool,
de Fusariumziekte van gladiool, het wortelrot van hyacint, het bolrot van narcis, de
roest van crocus, de zwartbenigheid van tulp en iris en het zuur van tulp.
Bij houtige gewassen werd onderzoek verricht over verscheidene virusziekten.
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Een groot aantal viruszieke rozestruiken onderging diverse warmwater- en warmeluchtbehandelingen; het resultaat hiervan wordt afgewacht.
Voorts werden proeven genomen ter bestrijding van de echte meeldauw van Crataegus, de kalkvlekkenziekte van Lonicera, de schorsbrand, roest, het zwart en Taphrina van populier, het wit van eik en verschillende ziekten van roos, wilg en linde.
Opnieuw werden de nodige gegevens verzameld bij een ontsmettingsproef ter bestrijding van de bodemmoeheid in de boomkwekerij. Alle gewassen vertoonden, evenals in de twee voorgaande jaren, een betere groei op de ontsmette gedeelten van het
proefveld.
Schimmelaantastingen, die in Nederland niet eerder of zeer zelden werden waargenomen, betroffen o.m. de roest Aecidium narcissi op narcishybriden, een ernstige
aantasting bij prei door Alternaria porri (purple blotch), topafsterving bij blauwe
bes, Vaccinium corymbosum, door Phomopsis vaccina (twig blight), bladvlekken
bij Nerine undulata door Stagonospora nerinicola en schurft bij morel door Venturia
cerasi. Van in Nederland bekende schimmels werd een aantal nieuwe waardplanten
gevonden.
Onbekende ziektebeelden van in Nederland bekende schimmels betroffen een ernstige wortelaantasting bij Crocosmia crocosmiflora door Stromatinia gladioli en het
niet aanslaan van enten van Paeonia suffruticosa op Paeonia hybride door Thielaviopsis basicola. Door nader onderzoek werd bevestigd, dat de zgn. zwartbenigheid bij
tulpen door een onbeschreven Sclerotium sp. wordt veroorzaakt. Dezelfde aantasting
werd bij irissen waargenomen. Nadere gegevens werden verkregen over de identiteit
en de biologie van Uromyces colchici, die ondergrondse ziektebeelden bij Colchicum
veroorzaakt, over de biologie van Septoria rosae, die bij roos bladval en schorsbrand
verwekt, en over de waardplanten van Peronospora sp. op Anemone coronaria onder
glas. De overigens warmteminnende Curvularia trifolii f. gladioli bleek ook in 1960
in ons land schade te kunnen veroorzaken bij gladiool, wanneer zwaar besmette knollen
worden geplant.
Smeul bij spinazie, dat meestal aan Pythium debaryanum wordt toegeschreven,
zal waarschijnlijk dikwijls door Phoma betae worden veroorzaakt; het kan dan door
zaadontsmetting worden bestreden.
Op zaad van koolsoorten werd naast Phoma Ungarn dikwijls een andere pycnidevormende schimmel gevonden, nl. Peyronellaea glomerata. Op zaad van wortelen werd
het oidium-stadium van een echte meeldauw, waarschijnlijk Erysiphe umbelliferarum,
aangetroffen. Bij aardappelplanten werden tot nu toe drie pycnidevormende schimmels
waargenomen, te weten Peyronellaea glomerata (een algemene wond- of zwakteparasiet), Proma eupyrena, (secundair) en Phoma solanicola (een echte parasiet, die zowel de knollen als de stengels kan aantasten).
Een onder meer bij Lent optredende ernstige ziekte in de Pelargoniumteelt die veel
planten doet afsterven, bleek door een verbetering van de cultuuromstandigheden te
kunnen worden voorkomen.
Over de door de spanrups Ectropis bistortata veroorzaakte schade bij larix werden
verdere waarnemingen verricht. De rups bleek zich ook met Calluna en Erica te
kunnen voeden.
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Bij het onderzoek van 139 monsters schildluizen werd Quadraspidiotus perniciosus
22 maal op geïmporteerde vruchten (pruim en appel) gevonden en één keer op geimporteerde perzikboompjes. Epidiaspis leperii werd twee keer op peer gevonden.
De zeldzame schildluis Dynaspidiotus abietis werd op Picea aangetroffen.
Gevonden werd, dat Tetranychus cinnabarinus in het Middellandse Zeegebied buiten
polyfaag optreedt, zoals bij ons T. urticae, en tevens dat de in Amerika beschreven
T. multisetis identiek is met T. cinnabarinus. In Nederland werden enkele voor ons
land nieuwe mijtensoorten gevonden, namelijk Tetranychus Cucurbitae op pisang en
Abutilon in een kas, T. hydrangiae op Hydrangea, T. atlanticus op biet, T. viennensis
op appel en peer en Schizotetranychus graminicola op Molinia coerulea.
Nieuwe of vermeldenswaardige aantastingen op nematologisch gebied betroffen
o.a. Aphelenchoides subtenuis in de bollen van tulp en Allium giganteum, A. fragariae
in de bollen van Lilium sargentiae en L. hollandicum en A. ritzemabosi in de bollen
van L. henryi en L. regale. Stengelaaltjesschade werd waargenomen bij Hydrangea
macrophylla, Tagetes patuia (hoewel hier weinig aaltjes in de plant voorkwamen),
aardbeien onder glas op besmet uienland, de resistent geachte Heertvelder rogge, en
de bloembolgewassen Puschkinia scilloides, Chionodoxa gigantea en Muscari neglectum. Ditylenchus destructor werd voor het eerst geconstateerd als bolaantaster van
Tulipa australis, een onbeschreven Ditylenchussoort ging samen met aantasting van de
neuzen van Convallaria-kiemen.
De wortelknobbelaaltjessoort Meloidogyne hapla veroorzaakte bij tomaat in nieuw
gebouwde kassen op grasland zgn. „fijne" knol. Ook witte klaver, erwt, biet, roos, rode
bes, schorseneer en vele sierplanten waren door dit aaltje aangetast. M. arenaria bracht
schade aan tomaten en freesia's in kassen, bieten op vroegere kasgrond en iepzaailingen in het vrije veld. M. incognita was in tomatenkassen de meest voorkomende
soort; deze schaadde ook Azalea en Fuchsiasoorten op kwekerijen.
Bepaalde biotypen van Heterodera avenae bleken rogge niet alleen aan te tasten
maar ook te schaden. Enkele gevallen van schade door het bietecystenaaltje, H.
schachtii, werden voor het eerst waargenomen in de Veenkoloniën.
Bij kasseringen werd wortelaantasting door Pratylenchus vulnus geconstateerd, bij
rozen door P. neglectus, bij ingevoerde Convallaria door P. coffeae en bij Nederlandse Convallaria o.a. door P. penetrans. Andere aantastingen in de praktijk door
P. penetrans, die met slechte groei en wortelrot samengingen, betroffen een aantal
houtige gewassen.
In de nieuwe polder Oostelijk Flevoland bleken besmettingen met verscheidene soorten wortelaaltjes tot stand te komen via beworteld plantgoed voor bos, plantsoen,
windsingels en tuinen. Daarbij waren ook de in de Noordoostpolder en de Wïeringermeer schadelijk optredende Hemicyliophora-soorten. Het schadelijk zijn van deze
soorten werd door inoculaties bij peen, gladiool en biet bevestigd. In de Wieringermeer treden reeds vele van de op het oude land bekende aaltjesproblemen op, o.a.
Heterodera avenae, H. schachtii, H. trifolii, Ditylenchus dipsaci, D. destructor en
Hemicycliophora sp.
De stengelaaltjesschade in zaai-uien werd door grondonderzoek, die in plantuien en
plantsjalotten tevens door gewasonderzoek bij de keuring en inspectie beperkt. Het
tulpestengelaaltje bleek bij de teelt van tulp, narcis en iris een veel hogere besmet-
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tingsgraad op te bouwen dan bij hyacint, Tigridia, gladiool, bloemkool en enkele
andere gewassen.
Op ongeveer 50 vruchtwisselingsproefvelden werden opbrengstgegevens bepaald
en waarnemingen gedaan over de stikstofhuishouding, de aaltjesaantasting en specifieke moeheid. Deze drie factoren konden vele belangrijke voorvruchteffecten verklaren. Tagetes patuia bleek als voorvrucht op de lichtere gronden een opbrengstvermeerdering van in de regel 10-40% te geven bij gewassen als erwt, granen, biet,
aardappel, gras/klaver en tuinbouwgewassen ; de gunstige invloed bleef soms drie
jaar merkbaar. De wortels van exportgewassen, die afwisselend met Tagetes werden
geteeld, waren praktisch vrij van endoparasitaire wortelaaltjes, terwijl zij bij
afwisselend braak of andere gewassen zwaar besmet waren. Bij de erwt was de invloed van de voorvrucht als regel groot.
De door Pratylenchus penetrans veroorzaakte voorvruchteffecten in aardappel
en rode klaver traden in 1956, 1958 en 1960 sterk op, veel minder echter in 1957
en 1959. Voor aardbeien te Zundert op met P. penetrans besmette grond was biet een
goede voorvrucht. Bij granen bleek eenzijdige teelt soms vele jaren te kunnen worden
gehandhaafd, totdat aaltjesschade (Heterodera avenae, vrijlevende wortelaaltjes)
optreedt. Granen groeiden veelal zeer goed na vlinderbloemigen ; erwt was evenwel een uitzondering en veroorzaakte bij haver op zandgrond vaak slechte groei.
Haver vertoonde op lichte grond na braak een slechte, andere gewassen na braak
veelal een zeer goede groei. Witte klaver bleek, behalve na zichzelf op met Heterodera
trifolii besmette weilandgrond, ook door voorafgaande teelt van Engels raaigras
sterk in zijn groei te worden belemmerd.
Het onderzoek van bestrijdingsmiddelen onder praktijkcondities bewoog zich voor
een niet onbelangrijk deel in een zekere routine. Toch kwamen bij de keuring enkele
bijzondere aspecten tot uiting. Veel aandacht werd besteed aan de typen spintbestrijdingsmiddelen, die zowel tegen spint met een normale gevoeligheid werkzaam
zijn als tegen spint, die een resistentie ontwikkeld heeft tegen een groot aantal organische fosforverbindingen. Belangrijk is, dat twee geheel nieuwe typen middelen
konden worden geïntroduceerd, die vrij zeker op een andere wijze tegen spint werken
dan de thans bestaande middelen. Dit zijn middelen op basis van een ester van dinitro
sec. butylfenol (acricid) en op basis van chinoxaline-diyltrithiocarbonaat (eradex).
De keuring van middelen tegen schurft kwam in het gedrang wegens het geringe
„herstel" van de schurft na de droge zomer van 1959 en het droge voorjaar van 1960.
De toetsing van middelen tegen meeldauwschimmels vroeg veel aandacht. Tot voor
kort was er slechts een beperkt sortiment middelen beschikbaar, nl. zwavelverbindingen en karathane. In de laatste twee jaren werd een aantal nieuwe typen specifieke
meeldauwbestrijdingsmiddelen geïntroduceerd, waarbij bleek dat deze, meer dan de
andere middelen, onderling grote verschillen in werking vertonen bij toetsing op
diverse gewassen.
Ervaringen werden verkregen met betrekking tot de meeldauw op appel, op
boomkwekerijgewassen als Crataegus, eik, rozen (zowel buiten als onder glas) en
verder op Begonia, Cineraria, chrysant, Delphinium en cyclamen. In enkele gevallen
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was niet het effect tegen meeldauw, maar de fytotoxiciteit bepalend voor de keuze
van de middelen; bij genoemde gewassen waren grote verschillen in gevoeligheid op
te merken. De in de laatste jaren getoetste meeldauwmiddelen behoren tot chemisch
zeer uiteenlopende groepen.
In samenwerking met de Peulvruchten Studie Combinatie en het Proefstation
voor de Akker- en Weidebouw werd een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van
insektenbestrijdingsmaatregelen en -middelen op kwaliteit, geur, smaak en kiemkracht van bonen. Voor een aantal schadelijke insektensoorten, waarvan de bestrijdingsmogelijkheden nog onvoldoende vaststonden, werd de gevoeligheid voor diverse insekticiden bepaald.
Het onderzoek van kraaie-afweermiddelen gaf een zeer sterke invloed van de omstandigheden op de resultaten te zien. Goede afweer onder allerlei omstandigheden
werd tot nu toe voor geen middel gevonden.

Proefstation voor de Akker- en

Weidebouw

Bij het onderzoek over de bestrijding van bladrol in het aardappelras Bintje met
behulp van systemische insekticiden bleek, dat de bespuitingen — in tegenstelling tot
1959 — in bijna geen der proeven lonend waren, omdat er in 1960 weinig bladluizen
voorkwamen. Bij dit onderzoek werd gebruik gemaakt van pootgoed, dat aan zeer
hoge eisen voldeed; bladrol kwam er niet in voor, het nieuwe Y-virus slechts weinig.
Bij de nacontrole werd echter gevonden, dat ondanks het zeer geringe aantal bladluizen, een zeer sterke besmetting met nieuw Y-virus had plaatsgevonden. Het gelukte
niet dit te bestrijden door bespuiting met systemische insekticiden. Een intensieve
nacontrole van het voor pootgoed bestemde materiaal zal daarom noodzakelijk zijn.
In samenwerking met een handelaar-teler kon een vermoedelijk doeltreffend nacontrolesysteem worden opgebouwd, waarbij planten in kassen worden opgekweekt
en het virusonderzoek plaatsvindt met behulp van de serologische toets en de bladtoets.
Wat betreft de onkruidbestrijding bij de zaadteelt van lupine werden ook in 1960
goede resultaten verkregen met simazin. Er werd gewerkt met twee giften simazin, nl.
4,5 en 1,5 kg per ha, en twee zaaidiepten, te weten normaal en zeer ondiep. De hoge
gift simazin leidde niet tot beschadiging van het gewas. De hoogste opbrengst werd
verkregen bij de hoge simazingift en de laagste op het onbehandelde object. Uit de
opbrengstcijfers bleek voorts, dat zeer ondiep zaaien (V2"2Mï cm) de voorkeur verdient.
Op twee voederbietenproefvelden werden zeven verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen vóór de opkomst toegepast. Aanvankelijk maakten vooral Tri PE, diquat
en TCA een goede indruk door de goede onkruiddoding en de geringe schade aan de
bieten. De aanvankelijk zeer duidelijke verschillen in schade aan de bieten verdwenen
in de loop van het groeiseizoen. Een voorlopige berekening wees uit, dat er uiteindelijk geen verschil was in opbrengst bij toepassing van de genoemde zeven middelen.
Aan de onkruidbestrijding bij de teelt van graszaad werd veel aandacht besteed.
Goede resultaten werden verkregen met mengsels van 2,4,D-amine en 2,4,5-TP of
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van 2,4,D-amine en MCPP. Met dergelijke mengsels is bij grassen, die o n ' e r een
dekvrucht vandaan komen en waarin zowel wortelonkruiden als zaadonkruiden voorkomen, een goed resultaat te bereiken bij een bespuiting in augustus/september. Kamille, een zeer lastig en steeds meer naar voren komend onkruid, bleek goed te kunnen worden bestreden met een verbrandingsmiddel (DNC + arseniet).
Op het gebied van de onkruidbestrijding in vezelvlas werd de werking van de
middelen extar-sandoz, aanatyl, nolachiet C en MCPP vergeleken. Extar-sandoz beschadigde het vlas niet, doch het bestreed alleen zwaluwtong. Nolachiet remde het
vlas enigermate, het bestreed muur, kleefkruid en kamille goed, doch zwaluwtong,
perzikkruid, herderstasje en melde matig. De groei van het met aanatyl bespoten vlas
werd duidelijk geremd. Het middel gaf een goede bestrijding van zwaluwtong, muur
en herderstasje; met perzikkruid, akkerdistel en kleefkruid was dit in mindere mate
het geval, terwijl kamille zich niets van de bespuiting aantrok. MCPP remde eveneens de vlasgroei af. Gras, ingezaaid als ondervrucht van vlas, ondervond geen nadelige gevolgen van een bespuiting met de genoemde middelen.
In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werden oriënterende
proeven genomen over de bestrijding van bent met natriumchloride en rietzwenkgras met dalapon.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig

Onderzoek van

Landbouwgewassen

Opnieuw kon geen invloed van de aaltjeswerende voorvrucht afrikanen op de
klaverontwikkeling worden opgemerkt. Het effect van ontsmetting met DD op de
klaverontwikkeling, zoals dit op het veld herhaaldelijk is vastgesteld, werd ook in met
grond gevulde potten verkregen. Dit was echter niet het geval wanneer een voedingsoplossing met DD werd behandeld.
Hoewel in principe de reactie van grassen op 2,4,D, MCPA en 2,4,5-TP niet verschilt van die van granen, bleek de fundamentele kennis over het uitstoelingsproces
en de omstandigheden waaronder de grassen tot aaraanleg overgaan, té gering te zijn
om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen over de invloed van herbicide groeistoffen op de zaadoogst van deze gewassen. Aan de hand van proefnemingen was het
echter mogelijk tot voorlopige conclusies te komen over deze invloeden. Bij Poa
pratensis en Festuca rubra zou de sterke gevoeligheid voor groeistoffen worden veroorzaakt in de maanden oktober-november door een omstreeks die tijd optredende stilstand in de uitstoeling. Door een in deze tijd voortgaande uitstoeling bij Poa trivialis
en Lolium perenne zijn deze juist in het vroege voorjaar het gevoeligst. Daarnaast
zijn de eerstgenoemde twee grassen relatief resistenter tegen invloeden op de bladontwikkeling dan de laatste twee. Dit wordt toegeschreven aan de vroegheid van
aaraanleg.
De invloed van MCPA-TBA-mengsels op de ontwikkeling van wintertarwe werd
niet in alle rassen gelijk bevonden. Flamingo en Capelle Desprez blijken b.v. gevoeliger dan Felix.
In ontbladeringsproeven in erwten en stambonen werden vooral met monochlooracetaat en diquat gunstige ervaringen opgedaan, al dient het juiste tijdstip van
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toepassing nader te worden onderzocht; te vroege bespuiting kan nl. nog tot oogstreductie en kwaliteitsbeïnvloedingen leiden.
Bij het onkruidonderzoek op bouwlandakkers werd op het kleiperceel in de Betuwe
een grotere soortenrijkdom waargenomen dan vorig jaar, waarschijnlijk omdat er dit
jaar zomergraan werd verbouwd, tegenover wintertarwe in 1959.
Een onderzoek, dat in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
op de organischestofbedrijven in de Noordoostpolder werd verricht, bracht duidelijke
verschillen in onkruidbezetting op drie verschillend behandelde gerstpercelen aan het
licht. De onkruidbedekking was bij geregelde groenbemesting 10%, met uitsluitend
kunstmest 21/f>% en bij wisselbouw met stalmest en groenbemesting 1%. Ook de
kwantitatieve soortensamenstelling vertoonde verschillen.
Aangezien opnieuw bleek, dat bij aardbeien in de periode na de oogst een toepassing van 0,5-0,75 kg simazin per ha op diverse grondsoorten en rassen een
veilige en afdoende onkruidbestrijding gedurende de wintermaanden geeft, werd een
landelijke advisering gestimuleerd. Dit deel van het onderzoek werd afgesloten. Voorjaarstoepassingen bleken wederom onvoldoende veilig te zijn. Met simazin en neburon
werden gunstige ervaringen opgedaan.
Bij de teelt van asperges werden met dalapon voor kweekbestrijding opnieuw goede
resultaten behaald. De chemische onkruidbestrijding op zaaibedden van asperges viel
tegen; ze werd beheerst door de droge weersomstandigheden. Ook in de groenteteelt
werden de proefresultaten sterk door het droge voorjaar bepaald. Aan de andere kant
gaven middelen als simazin, monuron, diuron en neburon door de natte zomer
schade in de kruidenteelt aan het gewas. Bij de zaadteelt van wortelen kan in propazin een belangrijk produkt worden gezien.
Uit het onderzoek met nieuwe middelen kwamen er voor bonen, wortelen en sla
goede mogelijkheden met enkele produkten, o.a. amiben en karsil, naar voren.
Op het gebied van de bestrijding van waterplanten en onkruiden op onbeteelde
terreinen bleek het niet mogelijk te zijn aan de thans door de Commissie voor
Fytofarmacie toegelaten bespuitingen van dalapon en 2,4,D- of MCPA-zouten het
middel amitrol toe te voegen.
Het belang van een juiste spuittechniek kwam steeds weer naar voren. Zo bleek in
zeer dichte vegetaties, waarvan lager blad door hoger blad wordt bedekt, het met
kracht diep in de begroeiing blazen van de spuitvloeistof, hetzij met een spuitgeweer onder voldoende hoge druk, hetzij met een nevelspuit, voor een goed effect
noodzakelijk te zijn. Voor andere gevallen bleek de hier ontwikkelde propaanrugspuit vaak de beste oplossing te geven.
In tijdelijk droogstaande sloten gaven diuron, monuron, simazin en atrazin goede
resultaten, waarvan die met diuron nog het beste waren.
Afdeling Onderzoek van de Directie van de
(NooTdoostpolderwerken)

Wieringermeer

Waarnemingen brachten aan het licht, dat de populatiedichtheid van aaltjes in
Oostelijk Flevoland plaatselijk sterk is gestegen, de halofiele soorten beginnen te verdwijnen en incidenteel komen fytofage soorten voor.
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In een proef, waarbij een grond met veel vrijlevende parasitaire wortelaaltjes gedurende resp. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 weken in potten werd geïnundeerd, bleek een scherpe
daling van het aantal levende aaltjes op te treden, die geleidelijk toenam naarmate de
inundatieperiode langer werd. Opvallend was, dat van de verschillende soorten Paratylenchus aanvankelijk een toename vertoonde, hetgeen mogelijk samenhangt met
het feit dat deze soort doorgaans juist in nattere gronden wordt aangetroffen. Na 5
en 6 weken inundatie waren echter alle Paratylenchus-aaltjes afgestorven. De verkregen aaltjesdoding der overige soorten lijkt die van een goed geslaagde behandeling
met een nematicide ( ± 9 9 % doding) nabij te komen. Nog niet werd nagegaan of
de eieren van de aaltjes eveneens werden gedood.

Instituut voor Rationele

Suikerproduktie

In samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst werd het waarschuwingssysteem ten behoeve van de vergelingsziekte verder gecompleteerd.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

Bij de in samenwerking met het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek ter
bestrijding van witrot uitgevoerde veldproeven werd uitgegaan van de middelen
PCNB, TCNB en een gesubstitueerd fenol. De verkregen resultaten waren teleurstellend: in de toegediende concentraties bleken de middelen fytotoxisch en onvoldoende
werkzaam te zijn.
Het onderzoek over de bestrijdingsmogelijkheden van de made van de uievlieg was
erop gericht de bruikbaarheid van heptamix 5 0 % vast te stellen. Enkele nieuwe insekticiden hadden een bestrijdingseffect, gelijkwaardig aan dat van dieldrin-spuit 5 0 %
en heptamix 5 0 % .
In samenwerking met het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werden
onderzoekingen verricht over de bestrijding van de larve van de uieboorsnuitkever.
Naast met een parathion bevattend middel werd bespoten met dieldrin, gusathion en
rogor. Gusathion gaf verreweg het gunstigste resultaat; praktisch alle in de bladeren
voorkomende larven werden gedood.
Aan de hand van een veldproef met plantuitjes werd nagegaan of een behandeling
van met aaltjes besmet zaaizaad met methylbromide, aantasting door de kroefziekte
kan tegengaan. Ofschoon bij de onbehandelde objecten te velde geen aantasting voorkwam, bleek in het geoogste produkt een groot aantal aaltjes aanwezig te zijn. In
het materiaal, afkomstig van het behandelde zaaizaad, kwamen geen aaltjes voor. Dit
onderzoek geschiedde in samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en
Gewasonderzoek.
Bij de in zaai-uien uitgevoerde onkruidbestrijdingsproeven werden vergeleken PCP
in olie, Tri-PE en diquat, aangewend als „pre-emergence"-middelen. De onkruiddoding was van alle middelen goed, terwijl geen van de gebruikte middelen schade
aan het gewas teweegbracht. Bij het groeiend gewas werden met diverse middelen be-
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spuitingen uitgevoerd, met het doel een vervanger voor chloor-IPC te vinden. ChloorIPC bleek van alle middelen de minste kans op gewasbeschadiging te geven. Aanwending van chloor-IPC in het zaadgewas bleek alleen toelaatbaar te zijn direct na
het uitplanten of na half juni. Begonnen werd met onderzoekingen over de nawerking van simazin. De proeven over de chemische onkruidbestrijding worden grotendeels uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen.

Werkgroep Onkruidbestrijding

T.N.O.

In deze werkgroep, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. de vele vraagstukken rondom de onkruidbestrijding in
land-, tuin- en bosbouw bestudeert, zijn verschillende instellingen voor landbouwkundig onderzoek vertegenwoordigd.
Voor een verslag over deze werkzaamheden wordt verwezen naar de verslagen,
die van deze instellingen in dit boekje werden opgenomen.

Laboratorium voor Fytopathologie van de

Landbouwhogeschool

Een nadere bestudering van het mechanisme van de resistentie van bepaalde lupinerassen tegen Fusarium oxysporum lupini leverde de voorlopige conclusie op, dat de
hoeveelheid mycelium in de wortel en de daarbij gevormde toxine min of meer bepalend is voor de reactie van de stengel(s).
Bij de gele roest van tarwe werd het schema voor de fysiologische specialisatie op
de volwassen plant, opgesteld in 1959, gecontroleerd en uitgebreid. De aldus verkregen indeling van de gele-roestfysio's sluit nauw aan bij praktijkervaringen en geeft
een betere verklaring van het epidemiologisch gebeuren dan de traditionele fysioindeling, berustend op kiemplanttoetsingen.
Bij het onderzoek over de knolvoet van Cruciferen werden de omstandigheden nagegaan, waarbij de rustsporen kiemen. Bij de poederschurft van de aardappel werd
onderzocht of de primaire zoösporen direct de knollen kunnen infecteren. De flagellen
van de zoösporen van beide bovengenoemde parasieten bleken te bestaan uit twee
centrale en negen daaromheenliggende vezels.
Op het gebied van de systematiek en het populatie-onderzoek van aaltjes werd
een revisie gepubliceerd over het landbouwkundig belangrijke geslacht Pratylenchus.
Het onderzoek resulteerde in afzonderlijke determinatietabellen voor de mannetjes en
de vrouwtjes en in een beschrijving met aanduiding van de synonymieën van alle 24
behandelde soorten. In elk geval komen acht hiervan in Nederland voor, nl. pratensis, crenatus, penetrans, thornei, neglectus, convallariae en de soorten vulnus en
scribneri.
In een bewerking van de geslachten van de familie Criconematidae werden determinatietabellen gemaakt van de geslachten Criconema, Criconemoides, Hemicycliophora, Hemicriconemoides, Paratylenchus, Cacopaurus en Macroposthonia.
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Een bewerking van het geslacht Heterodera eindigde in een determinatietabel voor
alle 16 erkende soorten, waarbij evenwel H. humuli en H. fici niet onderscheiden
werden. Daarnaast zijn er zes voorlopig benoemde vormen.
Bij het onderzoek van grond- en gewasmonsters werden aaltjes van twee onbeschreven geslachten gevonden, evenals enkele nieuwe soorten van de geslachten Psilenchus, Longidorus en Anomyctus en tevens enkele Tylenchorhynchus-soorten, die
voor Europa nog niet vermeld waren (parvus, latus).
Uit de periodieke bemonstering van peilplaatsen in Oostelijk Flevoland bleek, dat
de aanvankelijk aanwezige aquatische, ten dele halofiele aaltjespopulatie vrijwel geheel gewijzigd is in een terricole, gedeeltelijk reeds fytofage populatie.
In laboratoruim- en veldproeven werd gewerkt aan de ontwikkeling van twee verschillende groepen nematicide verbindingen. De ontwikkeling van nematicide kunstmeststoffen maakte goede vorderingen. Hierbij wordt uitgegaan van de overweging
dat een goedkope, regelmatig toegepaste partiële aaltjesdoding in de meeste gevallen
voordeliger en veiliger is dan een duurdere meer volledige doding, zowel economisch
als met het oog op de ontwikkeling van tegen bestrijdingsmiddelen resistente aaltjesrassen.
Het met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
verrichte onderzoek over de moeilijkheden bij de herinplanting van boomgaarden
bracht aan het licht, dat in het rivierkleigebied bij ongeveer de helft van de
herinplantingsgevallen groeiremmingen optreden, zodat van een veel voorkomend
probleem sprake is. Stelselmatig aaltjesonderzoek leerde, dat zeker 2 5 % van onze
boomgaarden zo zwaar met Pratylenchus penetrans is besmet, dat van dit aaltje
duidelijke schade mag worden verwacht. Er zijn daarnaast nog vele licht besmette
percelen, maar een belangrijk deel van de gevallen met slechte groei kan niet aan
aaltjesschade worden toegeschreven.
Bevestigd werd, dat door grondontsmetting en met Tagetesteelt bij gras en klaver
in het algemeen grote opbrengstvermeerderingen worden verkregen. Begonnen werd
met een inventarisatie van de verschijnselen van slechte groei en van de wortelaaltjessoorten die daarbij talrijk voorkomen, als basis voor verder inoculatie- en proefveldonderzoek.
Wat het onderzoek over de virusziekten van de aardappel betreft werden, behalve
het materiaal van de observatieproefvelden van het Instituut voor Rassenonderzoek
van Landbouwgewassen, een 25-tal nieuwe kruisingen van de Stichting voor Planteveredeling in het resistentie-onderzoek betrokken. De laatste speciaal met het oog op
de vatbaarheid en gevoeligheid voor het nieuwe Y-virus.
Het massaal optreden van bladluizen in 1959 had tot gevolg dat verschillende
weinig vatbare rassen betrekkelijk slecht voor de dag kwamen. Meestal ging de infectie
gepaard met een necrose in de knol; toch gaven enkele op het oog gezonde knollen
eveneens een zieke nateelt. De vraag doet zich voor of het ontbreken van de knolnecrosen een gevolg is van een te late infectie en wellicht hierdoor een te geringe
virusconcentratie.
Naast de knol-entingen met het nieuwe Y-virus werd een groot aantal rassen in
de kas met besmet plantesap geïnoculeerd. Het al dan niet geïnfecteerd zijn van de
planten werd getoetst met behulp van de indicatorplant Solanum demissum A 6 en
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de serologische reactie. De serologische toets bleek daarbij minder gevoelig te zijn.
Bij de M-virusgroep bleek de serologische verwantschap een veel grotere rol te spelen
dan de premunologische. Het M-virus uit Bintje beschermt (via knolenting) weinig
of niet tegen het M-virus uit Up to Date. In 1959 bleek het M-virus te velde in tamelijk
hoge mate te zijn verspreid. Verder kwam aan het licht, dat verschillende aardappelrassen met hevige tot zeer hevige afwijkingen in de knol reageren op het M-virus
uit Up to Date. Dit was in zeer veel mindere mate het geval met het M-virus uit
King Edward; deze stam kon tot nu toe, in tegenstelling met die uit Bintje en Up
to Date, niet door middel van Myzus persicae worden overgebracht.
De overbrengingsproeven van de verschillende stengelbontvirussen op tomaat
werden voortgezet. In de voor dit virus resistente rassen Bintje en Noorderling werden
vormen gevonden, die op tabak naast locale necrosen ook systemische veroorzaken.
Stengelentingen maakten het waarschijnlijk, dat een onbekende ziekte bij het ras
Sirtema (lakziekte) kan worden overgebracht op Eigenheimer.
Verschillende uit het buitenland afkomstige importpartijen werden aan een virologisch onderzoek onderworpen. Het X-, S- en M-virus bleken daarbij de grootste
rol te spelen. Enkele uit West- en Oost-Duitsland geïmporteerde rassen, die daar bekend
staan als weinig vatbaar voor het nieuwe Y-virus (o.a. Lori, Delos, Schwalbe),
kwamen ook bij de proeven in Nederland gunstig voor de dag.
De resultaten van het onderzoek over de inwendige therapie bij planten worden
vermeld in het verslag van de betreffende werkgroep.

Laboratorium voor Virologie van de

Landbouwhogeschool

Wanneer tabaksmozaïekvirus op bladeren van Nicotiana glutinosa wordt geïnoculeerd, neemt het aantal necrotische vlekken toe met de virusconcentratie tot een
zeker maximum, dat blijkbaar samenhangt met het aantal wonden dat door het
inoculeren wordt veroorzaakt. De remming, die anjersap uitoefent op dit infectieproces, kon worden beschreven als een adsorptieproces, waarbij virus en remstof
elkaar kunnen verdringen van de plaatsen, die bezet moeten worden, wil infectie
tot stand komen.
Kaliumoxalaat geeft een sterke toename van het aantal vlekken, dat op bladeren
van boon ontstaat na inoculatie met tabaksmozaïekvirus. Een afname in stimulering
door kaliumoxalaat, wanneer tevens anjersap aan het inoculum werd toegevoegd,
kon worden toegeschreven aan de vorming van onoplosbare Oxalaten.
Uit tabaksplanten werden nucleoproteïnedeeltjes geïsoleerd, die waarschijnlijk een
belangrijke rol bij de eiwitsynthese in de plant spelen. Getracht werd aan te tonen,
dat in een met tabaksmozaïekvirus geïnfecteerde plant het virus-ribonucleïnezuur voorkomt in de vorm van zo'n ribonucleoproteïnedeeltje, en op deze wijze deelneemt aan
de eiwitsynthese in de plant.
De necrotische vlekken, die ontstaan op een blad na virusinoculatie, bleken de
enige plaatsen te zijn waar virus zich vermenigvuldigt; buiten deze vlekken kon
geen virusvermenigvuldiging worden aangetoond.
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Begonnen werd met een onderzoek van virusziekten in Ipomoea batatas, een
probleem dat in Nieuw-Guinea van belang is.
In verband met moeilijkheden bij het selecteren van anjers werd een onderzoek
ingesteld naar de virusziekten, die in Nederland bij anjers een rol spelen.
Elektronenmicroscopisch werd de ontwikkeling en de bouw van virusinsluitsels
van Phaseolusvirus 2 in cellen van tuinboonbladeren onderzocht.
Ten slotte werd in samenwerking met een Italiaanse onderzoeker, een serologisch
en elektronenmicroscopisch onderzoek ingesteld naar de verwantschap tussen het
Sorghum „red stripe"virus en het suikerrietmozaïekvirus, waarbij tevens een elektronenmicroscopisch onderzoek werd verricht ter bepaling van de aard van een onbekende mozaïekziekte in de tarwe in Italië.

Onderzoekingen over diagnosemethoden

voor virusziekten bij aardappelen

Dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. op verzoek van de N.A.K. ter hand werd genomen, wordt uitgevoerd op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek. Het geschiedt in
samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool.
De aandacht was vooral gericht op de nieuwe stam van het Y-virus, die sinds 1959
een dusdanige verspreiding over het gehele Nederlandse aardappelsortiment beleefde, dat het „nieuwe" Y-virus een probleem van de eerste orde werd. Het gevaar
van dit „nieuwe Y-virus bestaat vooral hierin, dat de meeste aardappelrassen slechts
met min of meer licht mozaïek reageren, het een non-persistent virus is, dat door
vele soorten bladluizen kan worden overgebracht, terwijl het waarschijnlijk zeer snel
vanuit het loof naar de knol kan worden getransporteerd. Voor de aantoning van
het virus wordt veelal van Nicotiana tabacum gebruik gemaakt, doch voor een
praktische toepassing is het gebruik van tabaksplanten als diagnosemethode te omslachtig, daar voor elk te toetsen monster minstens één tabaksplant moet worden
gebruikt. Bij het onderzoek naar andere waardplanten voor het „nieuwe" Y-virus
bleek, dat een groot deel der Solanaceae met dit virus kan worden besmet. Vrijwel
alle onderzochte Solanaceae reageerden bij inoculatie met mozaïeksymptomen, uitgezonderd enkele Solanum demissum-nummers uit de collectie toxopeus, die evenals de reeds uit de literatuur bekende Solanum demissum A6 en Solanum demissum Y, necrotische vlekjes vormden. Bij al deze toetsplanten bestaat de moeilijkheid, dat na kqrtere of langere tijd het virus systemisch wordt. Dit bezwaar moet
dan worden opgeheven door met afgeknipte bladeren van de toetsplant, die in een
vochtig milieu worden bewaard, te werken.
De twee problemen die zich bij toepassing van deze bladtoets voordoen, zijn
virustransport en -concentratie. Het bleek, dat in delen van de aardappelplant, die
voor een snelle diagnose geschikt leken, het virus of in het geheel niet ôf in te lage
concentratie voorkwam. Nagegaan werd welk deel van de plant als inoculum kon
worden gebruikt, om een betrouwbaar beeld omtrent de gezondheidstoestand van
de nieuw gevormde knollen te verkrijgen. Het inoculum dat uit de top van de
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plant was verkregen, gaf zeer betrouwbare resultaten. Het gebruik van stengelsap
van besmette planten werd nog niet uitputtend onderzocht.
Knollen bleken slechts als betrouwbaar te toetsen materiaal te kunnen worden
aangewend, als de infectie op een vroeg tijdstip had plaatsgehad. Kiemrustbreking
of bewaren van de knollen gedurende enige maanden had een gunstig effect op de
resultaten van de bladtoets.
Een zeer goede betrouwbaarheid der bladtoets werd bereikt, indien de spruiten
van de te toetsen knollen als inoculum werden gebezigd. Aangezien de beginvirusconcentratie in de spruit ten nauwste zal samenhangen met de uitgangsconcentratie
in de knol, is het waarschijnlijk dat de spruitlengte (i.e. het aantal dagen na de kiemrustbreking) bepalend is voor de betrouwbaarheid. Nagegaan zal worden welk verband er tussen de besmettingsduur en de spruitlengte bestaat.
Een goede overeenstemming met de werkelijke gezondheidstoestand van de knol
en de bladtoets werd bereikt, indien het bladsap van de ogenstekken op het toetsblad
werd uitgewreven.

Werkgroep Inwendige Therapie bij Planten T.N.O.
Nader onderzoek over de beschermende werking van aminozuren bracht aan het
licht, dat er kwantitatieve verschillen bestaan tussen aminozuren indien gegeven
aan verschillende plantpathogeencombinaties. Zo is bij komkommers phenylserine
actief tegen Cladosporium cucumerinum, bij tomaten /3-aminoboterzuur. Ook indien
men eenzelfde waardplant onderzoekt ten opzichte van verschillende pathogenen,
kan een specifiek effect worden waargenomen. Histidine b.v. verminderde de vatbaarheid van komkommers voor C. cucumerinum, maair niet voor Colletotrichum
lagenarium, terwijl pipecolinezuur het tegenovergestelde resultaat gaf. Bij de aardappelknol gaf een behandeling met /?-aminoboterzuur wel, met phenylserine geen
verhoging van de resistentie. De tegen andere pathogenen werkzame aminozuren
hadden bij komkommers geen effect tegen echte meeldauw. Bij onderzoek over het
werkingsmechanisme van aminozuren bleek, dat phenylserine en enkele andere
aminozuren zich als groeistofantagonisten gedroegen. In hoeverre dit de werking
kan verklaren is nog een vraag.
O.a. door gebruik te maken van C14 werd vastgesteld, dat threo-/?-phenylserine in
de plant wordt omgezet in tenminste twee andere verbindingen. Aan de isolering en
de identificering van deze verbindingen wordt gewerkt.
Betreffende de omzettingsprodukten van dithiocarbaminaten werd het volgende
gevonden. Na opname van natrium-dimethyldithiocarbaminaat door de wortels, werden
in de bovengrondse delen drie fungitoxische verbindingen aangetoond. Eén daarvan
werd gekarakteriseerd als het glycoside van dimethyldithiocarbaminaat.
Het onderzoek over systemische antibiotica werd opnieuw aangevat. Pimaricine
wordt in de plant vermoedelijk reversibel adsarptief gebonden aan bladbestanddelen,
als gevolg waarvan het geen beschermende werking heeft. De proeven werden genomen met tuinboon en Botrytis fabae.
Het antibioticum procaïne-penicilline-G bleek bij komkommers een systemische
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werking te hebben tegen echte meeldauw. Aangetoond werd, dat niet het penicilline,
maar het procaine werkzaam is. Procaine is specifiek ten opzichte van echte meeldauwschimmels ; het was werkzaam tegen acht meeldauwziekten, maar onwerkzaam
legen alle andere onderzochte schimmelziekten. In vitro is het niet werkzaam, het
is uitsluitend actief via de plant. Een aantal verwante verbindingen bleek — hoewel
in mindere mate — eveneens effect te hebben.
Een groot aantal andere verbindingen, door het Organisch-Chemisch Instituut
T.N.O. gesynthetiseerd, werden bij verschillende ziekten op hun systemische activiteit getoetst.
De onderzoekingen van deze werkgroep geschieden onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje

T.N.O.

In deze werkgroep van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
T.N.O. werken verschillende instellingen samen om een oplossing te vinden voor het
vraagstuk van de aardappelmoeheid.
Op het Proefstation voor Aardappelverwerking werd voortgewerkt over de wekstof,
een stof, die het vrijkomen van het aaltje uit de cysten bewerkstelligt. Er werden
proeven genomen om te onderzoeken of scheiding en zuivering van de wekstof mogelijk zou zijn met behulp van het tegenstroomverdelingsproces. Ten slotte werd als
het meest bruikbare procédé gekozen een tweefasensysteem, bestaande uit waterbutanol-methanol in een bepaalde volumeverhouding. Met dit proces werden, uitgaande van de ruwe wekstof, actieve naast niet-actieve fracties verkregen. Berekeningen leerden, dat deze componenten zonder grote verliezen zouden kunnen worden
geïsoleerd in een continu werkend apparaat. Een dergelijk toestel zal binnenkort in
gebruik worden genomen.
Op chemisch gebied werd door het Organisch-Chemisch Instituut T.N.O. een
groot aantal stoffen bereid, die vervolgens op het Instituut voor Planteziektenkundig
Onderzoek op hun werking in vitro en in vivo werden onderzocht. Het betrof, evenals vorig jaar, in hoofdzaak stoffen met systemische nematicide werking, die alle
tot een bepaalde klasse van verbindingen behoren. Op grond van de resultaten heeft
zich een zeker inzicht ontwikkeld in de relatie tussen de structuur en de systemische
werking van deze stoffen. De indruk bestaat, dat thans enkele belangwekkende verbindingen beschikbaar zijn. Deze worden in verschillende richtingen verder onderzocht.
Op het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek werd begonnen met een
onderzoek over de biochemische achtergronden van de resistentie tegen het aardappelcystenaaltje. Bij papier- en kolomchromatografisch onderzoek van het gehalte aan
aminozuren in de wortels werd gevonden, dat de concentratie glutamine- en asparaginezuur in de vatbare planten steeds hoger is dan in de resistente andigenumnakomelingen. Het onderzoek wordt op grotere schaal voortgezet, o.a. met planten van
andere resistente soorten.
Uitvoerig werd nagegaan in hoeverre parthénogenèse bij het aardappelcysten89

aaltje voorkomt. De proeven wezen uit, dat het optreden daarvan als zeer onwaarschijnlijk moet worden beoordeeld. Voorts werd getracht na te gaan in hoeverre
kruisingen tussen de verschillende rassen van de parasiet optreden.
Ten slotte werden nieuwe methoden ontwikkeld voor de extractie van cysten uit
de grond en voor het verrichten van lokproeven.
Bij het zoeken naar nieuwe resistente vormen in knolvormende Solanaceae, welke
werkzaamheden worden verricht op de Stichting voor Planteveredeling, werd de
mogelijkheid aangetroffen, dat de soorten Solanum leptophyes en S. camarguense
van enig belang kunnen zijn.
Het veredelingswerk met de resistente soorten S. kurtzianum en S. vernei vorderde
goed. Vooral bij het werk met S. vernei werden successen geboekt. Er wordt thans
beschikt over reeds enigszins veredeld materiaal, dat van deze soort afstamt en dat
ongeveer dezelfde graad van resistentie bezit als de van C.P.C. 1673 afgeleide kweekprodukten; de overerving van de resistentie is hier ook zeer gunstig.

Onderzoekingen over bladluizen
Terwijl in vorige jaren bladrol de meest belangrijke door bladluizen overgebrachte virusziekte van aajrdappelen was, is sedert enige jaren in toenemende mate
het uit Duitsland binnengedrongen Tabaksrippenbräune Y-virus (het „nieuwe" Yvirus) in het centrum van de belangstelling gekomen. De problematiek van de overbrenging van dit laatste virus is bijzonder lastig. Bij bladrol is een lange zuigtijd
voor opname en afgifte van het virus vereist, i.e. de pqrzikbladluis. Bij virussen als
het Y-virus schijnt het overbrengen daarentegen beter te gaan bij een uiterst korte
zuigtijd van minder dan een minuut. Een bladluissoort, die op een niet geschikte
waardplant proefboringen doet om de eetbaarheid vast te stellen en die dan weer
verlaat, verricht juist de meest geschikte handeling om Y-virus op te nemen. Daar
bladluizen hun waardplant blijkbaar bij toeval en pas na proeven vinden, komt dus
ook vrijwel de gehele bladluisfauna op aardappel terecht; iedere inheemse bladluissoort kan dus worden verdacht van het overbrengen van Y-virus. Het aantal inheemse
soorten is groot, tot nu toe 506 soorten en een eerste benadqring van het probleem is
het nagaan welke soorten het meest talrijk in aardappelvelden landen, gemeten aan de
niet geheel arbitraire vangsten in gele vangbakken. Dit werk bleek moeilijk te zijn;
identificatie via preparaten met de microscoop was te tijdrovend, het met de loep
determineren van vele soorten bladluizen was niet uitvoerbaar. Ook het sorteren
van de vangsten in de gele vangbakken in een groot aantal categorieën, die daarna
geteld moeten worden, leverde moeilijkheden op waarvoor geen eenvoudige oplossing
werd gevonden.
De op aardappel levende bladluizen zijn gemakkelijk te toetsen op hun vermogen
tot het overbrengen van Y-virus, daar ze met graagte hun steekboxstels in aardappel
prikken. Om evenwel een niet op aardappel levende bladluis er toe te brengen op
een gewenst moment in een besmette aardappel te prikken en daarna nogmaals in
een gezonde plant, bleek moeilijk te zijn, al kan men dit in de natuur regelmatig zien
geschieden. Een bruikbare methodiek hiervoor werd nog niet gevonden.
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Zolang niet bekend is welke talrijke niet-aardappelbladluizen uitmunten als overbrengers van Y-virus, moeten de verwachtingen omtrent virusverbreiding noodgedwongen worden gebaseerd op de vluchten van alle bladluissoorten tezamen, in plaats
van op de vluchten van bepaalde bladluizen.
De praktische betekenis van andere dan aardappelbladluizen voor de verspreiding
van het Y-virus werd in 1960 bevestigd door het effect van grote bladluisvluchten
van niet-aardappelbladluizen omstreeks Pinksteren. De sterke virusuitbreiding, die
daarmee samenhing, kon worden toegeschreven aan deze grote bladluisvluchten, die
veelal niet gevolgd werden door grote vluchten van aardappelbladluizen later in het
seizoen.
Er zijn thans 15 inheemse bladluissoorten als vectoren van het Y-virus bekend, o.a.
de zwarte boneluis, Aphis fabae Scop. Daar deze bladluis verreweg de algemeenste
bladluissoort is en ook het meest in de vangbakken wordt gevangen, is een waarschuwingssysteem, gebaseerd op detotale bladluisvangsten, in zekeremate verantwoord.
Van een aantal soorten wordt opgegeven, dat ze het Y-virus niet overbrengen; enige
reserve tegenover deze gegevens lijkt gewenst.
De uitzonderlijk sterke herfstvlucht van de perzikbladluis in 1959 leidde, zoals
eerder meegedeeld, tot een zeer beperkte afzetting van wintereieren wegens het
vroege bladverlies van de perziken en het totaal slaphangen van de bladeren van de
Amerikaanse vogelkers. Hoewel dit in zijn algemeenheid juist was, bleek in het voorjaar van het verslagjaar plaatselijk een vrij groot aantal kolonies op Amerikaanse
vogelkers voor tekomen en welspeciaal opplaatsen waar het grondwater niet zeer diep
lag. Vooral in Drente werden plaatselijk veel tot zeer veel kolonies gevonden. Vluchten naar aardappelen traden reeds vroeg op, bv. op zeer vroege aardappel in ZuidHolland omstreeks 28 april, waarschijnlijk vanuit als levende luizen overwinterde
kolonies.
Bietenkuilen bleken ongewoon frequent perzikbladluizen te bevatten, zodat na een
onderzoek van het aantal nog aanwezige kuilen een raming werd gemaakt over de
totale migrantenproduktie van gevleugelde perzikluizen door bietenkuilen. Zelfs indien al deze verwachte gevleugelde luizen alleen op pootaardappelen terecht zouden
komen, zou het aantal luizen per plant zo gering zijn dat geen advies tot bestrijding
bij opkomst behoefde te worden gegeven. Behalve in Zuid-Nederland bleef door het
natte weer de populatie op aardappelen laag; de zomervluchten van perzikluizen
waren van weinig betekenis, zodat sterke verspreiding van bladrol niet ernstig werd
gevreesd. Vooral met het oog op de varspreiding van Y-virus werd evenwel toch
geadviseerd tot uiterst vroeg rooien. Uit proeven in samenwerking met het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw bleek, dat later rooien in dit jaar inderdaad
zeer veel meer Y-virusverspreiding zou hebben veroorzaakt. Bij deze proeven werden
fraaie gegevens verkregen over de verschillende mate van Y-virusbesmetting van geheel gezonde percelen door van buiten het perceel aankomende besmette bladluizen.
De herfstvlucht van perzikbladluizen en ook van de meeste andere migrerende
bladluissoorten was na de natte zomer van zeer geringe omvang, zodat slechts een
geringe eiafzetting op de winterwaardplanten plaatsvond.
Vermoedelijk als gevolg van het warme jaar 1959 bleken diverse Zuid- en Centraal-Europese bladluissoorten in de voorzomer van 1960 takijk in Nederland voor
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te komen. Hiervan moet vermeld worden Anuraphis catonii H.R.L., die rode rolgallen
op peer veroorzaakt.
Van Canadese Fijnstraal, Erigeron canadense, een reeds lang uit Amerika ingevoerd schadelijk onkruid, werd enige jaren geleden uit de omgeving van Bordeaux
en Berlijn een luis ter determinatie ontvangen, die kennelijk vrij recent uit Amerika
was ingevoerd. Het dier werd in 1960 overal in Nederland in massa's waargenomen,
maar werd door bijzondere gevoeligheid voor een parasitaire schimmel snel tot onvindbaar gereduceerd, lang voor enige andere bladluissoort. Van deze bladluis kan
waarschijnlijk hier te lande weinig of geen invloed op het onkruid worden verwacht.
Enige jaren geleden werd uit Canada een klacht ontvangen over de aanwezigheid
van Rhopalosiphum rufiabdominalis Sasaki op uit Nederland geïmporteerde Tigridia.
Deze bladluis, als vijand van rijst bekend uit de tropen en soms op graan gevonden
in de warmere staten van de U.S.A., was in Europa niet bekend. De aanwezigheid van
twee pasgeboren larven in een monster andere bollenluizen leidde tot een speurtocht in
de bollenstreek, waar grote kolonies werden ontdekt in een afvalhoop op Tigridia, lelie,
iris en een aardappelplant. Daar het dier vrij diep ondergronds kan leven, is overwintering buiten waarschijnlijk mogelijk. Een poging de luis te kweken op bollen in
bloempotten mislukte, maar enorme kolonies ontstonden op gespruite bollen in een
half gesloten plastic zak in een gesloten kast.
De onderzoekingen over bladluizen worden verricht onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. Bij de werkzaamheden wordt
samengewerkt met de N.A.K., het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek, het
Rijkslandbouwconsülentschap voor Planteziekten en vele andere instellingen in binnenen buitenland.

Onderzoekingen over mijten
Het eveneens onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N-O. verrichte onderzoek over de voor land- en tuinbouw belangrijke mijten
stond vooral in het teken van de bloembollenmijten, bekend onder de naam Rhizoglyphus echinopus. De werkzaamheden geschieden vanuit het Zoölogisch Museum
te Amsterdam.
Voor de morfologische en biologische problemen verbonden aan het begrip Rhizoglyphus echinopus, bestaat op het ogenblik veel belangstelling in verband met de
export. Vaak wordt beweerd dat onze bloembollenmijten na aankomst in andere landen
zich zouden gaan vergrijpen aan gewassen, die niet tot hun normale voedselbron
behoren, zoals wijnstok, granen, e.d. Vermoedelijk is dit echter niet, of slechts ten
dele waar. Van belang is daarom allereerst om te weten of er meer dan één soort is
en zo ja, of deze soorten gebonden zijn aan bepaalde gewassen, dan wel polyfaag zijn.
In een voorlopige tabel voor intern gebruik werd aangetoond, dat er grote morfologische verschillen bij het genus Rhizoglyphus bestaan, te groot dan dat zonder meer
mag worden aangenomen dat dit alles slechts één soort zou zijn.
Verder werd veel aandacht besteed aan de nog steeds bestaande verwarring rond
het Tetranychus urticae-complex, in nauwe samenwerking met andere instellingen.
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Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Bij het onderzoek over virusziekten bij komkommer werd vooral aandacht besteed
aan het overblijven in de grond van de verschillende komkommervirussen.
De proeven over voetrot bij andijvie gaven aanwijzingen, dat de schimmel Phytophthotra hierbij een rol speelt.
Ten aanzien van de wortelduizendpoot werden zowel de biologie als de bestrijdingsmogelijkheden bestudeerd.
Bij de tomaat bleek het mogelijk te zijn Cladosporium (zineb, maneb), Botrytis
(TMTD-olie) en gebreksziekten (magnesiumsülfaat en mangaansulfaat) gelijktijdig
in één bespuiting te bestrijden.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In een infectieproef bij kool werd nagegaan of er verband tussen het optreden
van rand en aantasting door virus bestaat. Er kon echter geen enkele samenhang
worden aangetoond. Bij de selectie ten aanzien van rand in herfstwitte gaven de kruisingen Succes x Roem van Enkhuizen en Vezufa x Roem van Enkhuizen voorlopig
de beste vooruitzichten. Een onderzoek over de Phoma-aantasting van verschillende
koolselecties liet zien, dat de zaadbesmetting bij de verschillende selecties nogal uiteenloopt.
Bij een bodemmoeheidsonderzoek in asperge bleek, dat er weinig verband bestaat tussen de aaltjespopulatie in de grond en slechte plekken in het gewas.
Het onderzoek op het gebied van de chemische onkruidbestrijding had vooral betrekking op combinaties van de contactmiddelen met chloor-IPC.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Het onderzoek over schurft bij appel en peer werd beperkt tot de invloed van een
droge periode tussen twee bladnatperioden op het tot stand komen van infectie en
de toetsing van een aantal nieuwe preparaten op hun curatieve werking tegen appelschurft. Tot nu toe werd nog geen middel gevonden, dat de curatieve werking van
organische kwik-preparaten evenaart.
Aangetoond werd, dat appelmeeldauw ook in staat is in pereknoppen te overwinteren. De infectie door conidiën van appelmeeldauw bleek onder zeer uiteenlopende
omstandigheden van temperatuur en relatieve vochtigheid mogelijk te zijn. Zeker is,
dat ook bij 15° C infectie kan optreden.
Naast de studie van de verspreiding van conidiën werd getracht een inzicht te
verkrijgen in de tijdstippen van vruchtinfectie door Gloeosporium en de voor infectie
minimaal benodigde bevochtigingsduur van de vruchten.
Het onderzoek over de mogelijkheden van een combinatie van biologische en
chemische bestrijding van insekten werd voortgezet. Door de gedwongen intensieve
bestrijding van de appelmeeldauw met karathane en de noodzaak om in begin septem93

ber rupsen met minder selectieve middelen te bestrijden, konden aan de nuttige roofvijanden en parasieten niet de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. De inzet van de eiparasiet Trichogramma op bepaalde tijdstippen bleek
mogelijkheden te bieden voor de bestrijding van bladrollers bij een selectief bestrijdingsprogramma. In detailproeven werd het effect van de toepassing van de bacterie
Bacillus thuringiensis en het plantaardige insekticide Ryania onderzocht.
De harmonische bestrijding van fruitspint werd bemoeilijkt door de schadelijke invloed van de appelmeeldauwbestrijdingsmiddelen op de predatoren van het fruitspint.
Verder is er nog te weinig bekend over de regulerende werking, die de predatoren
op de fruitspintpopulatie kunnen uitoefenen bij verschillende dichtheden van de
prooidieren.
De resistentie van spintmijten tegen fosforesters bleek nog steeds toe te nemen,
resistentie tegen ovo-Larviciden trad nog maar op enkele bedrijven op. De middelen
eradex en acricid gaven zowel in een veldproef als in laboratoriumproeven een goede
bestrijding van tegen fosforesters resistente fruitspint.
De waarnemingen in de jonge spillenaanplant Kuenen's Hof met Lombarts calville
op M I, waar de invloed van cultuurmaatregelen op de ontwikkeling van de dierlijke levensgemeenschap, in het bijzonder van Metatetranychus ulmi Koch wordt
onderzocht, vormden over het algemeen een bevestiging van de resultaten van de
voorgaande jaren. In semiveldproeven kwam de regulerende werking van een predatorenpopulatie op de ontwikkeling van M. ulmi duidelijk naar voren.
In nauwe samenwerking met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen werd begonnen met het onderzoek over de chemische
onkruidbestrijding in de fruitteelt. Het is vooral gericht op de gevoeligheid van
fruitgewassen voor middelen, waarvan de onkruiddodende werking bekend is.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Thiodan bleek een afdoend middel te zijn voor de bestrijding van topmijt in
Buxus. Ernstige meeldauwaantasting in Quercus kon vrijwel geheel worden voorkomen
door een herhaalde bespuiting met karathane.
Tegen sterroetdauw in rozen bleek een mengsel van zineb met spuitzwavel nog
beter te voldoen dan uitsluitend zineb. Meeldauw in rozen werd wederom het beste
bestreden met karathane.
Bij de bestrijding van de verwelkingsziekte in Clematis en Chamaecyparis werden
enige resultaten bereikt door toepassing van een grondontsmetting met captan. Hoewel deze resultaten nog allerminst afdoende waren, bestaat de hoop met grondontsmetting op de goede weg te zijn.
Wortelknobbel in appelzaailingen kon door een behandeling met agrimicine behoorlijk worden onderdrukt.
Na 6 jaar selecteren is de beschikking verkregen over een virusvrije blauwe kroos;
deze onderstam kan binnenkort worden uitgegeven.
De proeven over chemische onkruidbestrijding hadden in hoofdzaak betrekking
op zaaibedden van bos- en haagplantsoen. Een goed resultaat werd verkregen met
94

een najaarsbespuiting op éénjarige vaststaande en verplante coniferen. Door een
najaarsbespuiting met simazin op onkruidvrije bedden of een bespuiting met Shell
W + simazin op onkruidrijke bedden was het mogelijk deze gewassen zonder enige
schade tot diep in het voorjaar vrij van onkruid te houden.
In Boskoop werd getracht de kruiddammen in sloten chemisch te bestrijden; hierbij
werden goede resultaten verkregen met een MCPA-bespuiting in juli.
Proefstation voor de Bloemisterij
Vergelingsziekte bij Bougainvillea bleek door stikstofgebrek te worden veroorzaakt; door toediening van ammoniumsubstraatoplossing en bladbespuiting met
ureum werd een afdoende bestrijding er van verkregen.
Door kruisingsonderzoek werd vastgesteld, dat een enkel gen verantwoordelijk
kan zijn voor de resistentie van de bonespintmijt tegen fosforesters. Multiresistent
spint kon worden bestreden met de middelen eradex en acricid. Alle andere acariciden waren onwerkzaam of onbruikbaar tegen multiresistente stammen vanwege een
te hoge fytotoxciditeit. Bij de bestrijding van dopluis werd met succes gebruik gemaakt van gusathion, daarnaast ook van phosdrin. Andere middelen waren relatief
minder effectief.
Bij het virusonderzoek in chrysanten werden positieve resultaten verkregen met de
serologische diagnostiek van het B-virus van de chrysant. Van 106 planten, afkomstig
van meristeemcultures van viruszieke planten, kon in 18 exemplaren geen B-virus
meer worden aangetoond. Enkele virusvrije partijen maakten bij opplanting een gunstige indruk. Ook werden positieve resultaten verkregen met de serologische diagnostiek van twee virussen van Cymbidium.
Het onderzoek over de vaatziekten bij de anjer betrof in de eerste plaats de bestrijding van Fusarium oxysporum. Hierbij werd een afdoend resultaat verkregen
met behulp van een grondontsmetting met trapex in een dosering van 150 cc per m2
tablet. Met behulp van een toetsmethode werd een geval van Phialophora opgespoord,
voordat de symptomen op de kwekerij zichtbaar waren. In samenwerking met het
Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd een begin gemaakt met een
onderzoek over resistentie tegen Phialophora.
Bij de bestrijding van het wortelrot bij cyclamen werden de beste resultaten verkregen met stomen van de grond. Ontsmetting met vapam en trapex (600 cc
vian elk per m' grond) gaf ook een goede bestrijding; de grond, die met trapex
was behandeld, leverde de beste kwaliteit planten op. De uitval als gevolg van aantasting door Cylindrocarpon werd in zieke grond tot een minimum beperkt door deze
grond te mengen met zinebspuitpoeder (500 g per m 3 ). Het verschil met thiram- en
captanspuitpoeders was zo groot, dat het gebruik van deze middelen niet langer wordt
geadviseerd.
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek

van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over de bestrijding van aaltjes in crocus werd afgesloten. Er kon
nu een gefundeerd praktijkadvies worden opgesteld voor een afdoende bestrijding
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van deze aaltjes in aangetaste knollen door middel van warm water. Een nieuw onderzoek over het tulpestengelaaltje omvatte studies over het populatieverloop van dit
organisme in zand- en kleigronden onder invloed van verschillende natuurlijke en
kunstmatige factoren en de doding der aaltjes in daardoor aangetaste bollen. Er werden
uitgebreide proeven opgezet ter verbetering van de warmwaterbehandeling van narcissebollen, besmet met stengelaaltjes. De onderzoekingen over het effect van bespuiting
met bepaalde organische verbindingen tegen bladaaltjes in lelies werden vervolgd.
Ontdekt werd, dat bladaaltjes in zaad van hiermee besmette lelies kunnen voorkomen
en dat zij via het zaad op de nakomelingschap van zieke lelies kunnen overgaan. Naar
aanleiding hiervan werd gezocht naar een methode om de aaltjes in leliezaad te doden.
Bij het onderzoek over de biologie en de bestrijding van de brandziekte van gladiolen werd vooral een beter inzicht verkregen in het tijdstip en de wijze van infectie.
Een aantal vragen, betrekking hebbende op de praktische toepassing van de warmwaterbehandeling van gladiolekralen, werden nader onderzocht. Deze methode werd
dit jaar voor het eerst door enige gladiolentelers toegepast en leverde zeer gunstige
resultaten op. Begonnen werd met een onderzoek over de oorzaken en de bestrijdingen
van wortelrot in crocussen en irissen.
De studies aangaande de biologie en de bestrijding van de Fusariumschimmels, die
verantwoordelijk zijn voor ernstige verliezen in de teelt van tulpen, narcissen, irissen,
crocussen en andere bol- en knolgewassen, werden vervolgd.
Bij de onderzoekingen over het voorkomen van virussen in bloembollen werd in het
bijzonder gebruik gemaakt van de serologische diagnosemethode. Bij het cytologisch
onderzoek van de bladeren van bepaalde viruszieke narcissen bleek de toepassing van
een fluorescerend gemaakt antiserum zeer goed te voldoen tegen het betrokken virus.

Werkgroep Haj-monische Bestrijding van Plagen

T.N.0.

De wenselijkheid van meer onderzoek, dat zou kunnen leiden tot een beperkter
gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, leidde tot de oprichting van deze werkgroep
door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. De taak ervan is
het samenbundelen van de krachten en de coördinatie van het werk, dat in Nederland
op het gebied van de harmonische bestrijding van plagen reeds wordt verricht, zomede
het entameren van nieuw onderzoek. In verband hiermede werd een aantal secties
ingesteld, nl. voor populatiedynamica, hormonale bestrijding, resistentie van organismen tegen chemische bestrijdingsmiddelen, relatie plant-dier, invloed van chemische
bestrijding op de fauna en beperking van de chemische bestrijding en ten slotte voor
pathogène micro-organismen. Per sectie ontstond een goed overzicht van het reeds
lopende onderzoek, terwijl tevens gezamenlijk een werkprogramma werd opgesteld.
Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar de jaarverslagen van
de instellingen, die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd.

Studiegroep

Nachtvorst

Onder auspiciën van deze studiegroep werden op verschillende instellingen onder96

zoekingen gedaan over problemen, die verband houden met het voorkómen van
nachtvorstschade.
Een onderzoek over de mogelijkheid de bloei bij appels te verlaten door bespuitingen met duraset, leverde geen resultaat.
Bij proeven met afdekken van zwarte bessestruiken met papier of jute werden,
evenals bij dichtbinden van de struiken, hogere opbrengsten verkregen. De laagst
gemeten temperatuur bij het uitvoeren van deze proeven bedroeg —4°C. De kosten
waren vrij laag, vergeleken bij stoken of beregening.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Het onderzoek over de samenhang tussen de weersgesteldheid en het optreden van
aardappelziekte (Phytophthora infestans) betrof een laboratoriumstudie van de kiemkracht van Phytophthorasporen en veldproeven te De Bilt en Bennekom.
Bij het laboratoriumonderzoek bleek de ultraviolette straling een veel grotere invloed te hebben op de kiemkracht van de sporen dan de temperatuur en de luchtvochtigheid. Tevens werd waargenomen, dat de sporen van Phytophthora ook kiemen
bij temperaturen boven 26°C, die vroeger als lethaal werden beschouwd. Voorts werd
aangetoond, dat kleine doses ultraviolet licht de kieming stimuleren, terwijl grote doses
een fungicide werking hebben. Het stimulerende effect wordt geringer en de fungicide
werking groter naarmate de golflengte van het UV-licht kleiner is. Op de proefvelden
werd het gewas regelmatig op infectie beoordeeld. Te Bennekom werden bovendien metingen van de temperatuur, de vochtigheid en de zonneschijnduur verricht. Gezocht
wordt naar een standaardvloeistof, waarvan de kleurwisseling een maatstaf kan zijn bij
de beoordeling of een fungicide dosis UV-straling is verkregen.
Oriënterende onderzoekingen leerden, dat de peronosporasporen bij erwt en ui
op analoge wijze op de UV-straling reageren als die van Phytophthora bij aardappelen.

Zoölogisch Laboratorium van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over het causale verband tussen de larvale dichtheid en de larvale
groei van Bupalus piniarius, waarover in het vorige verslag uitvoerig werd bericht,
werd overgedragen aan het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur.
De proefnemingen over de bevolkingsdynamiek van Bupalus toonden aan, dat een
dieptepunt in de larvale dichtheid slechts van korte duur is, omdat in de volgende generatie de ei- en jeugdmortaliteit beneden normaal zijn. Is daarentegen de larvale
dichtheid hoog, dan blijkt de ei- en jeugdmortaliteit in de volgende generatie boven
normaal te zijn. Dit zou een dichtheidsafhankelijk effect zijn, dat geïnduceerd
wordt tijdens de larvale fase, maar eerst in het ei- en jonge larvale stadium van de
volgende generatie tot uiting komt. Een causale verklaring hiervoor lijkt wat de eisterfte betreft, moeilijk te geven, omdat de sterfte voor ruim 9 0 % door parasieten
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wordt veroorzaakt. Wat de jeugdsterfte van de larven betreft, deze zou te verklaren
zijn uit de invloed van de dichtheid op de fysiologie van de dieren. Deze invloed komt
tot uiting in een groeiremming en in een verlaging van de eiproduktie. Een ander
effect van deze invloed zou een verzwakking van de nakomelingen kunnen zijn, waardoor deze gevoeliger worden voor normaal optredende mortaliteitsfactoren.
Om de rol van de parasieten nader te analyseren werd de methode van Morris
toegepast. Hiermee kan worden vastgesteld of de aantallen van de gastheer primair
door de inwerking van de parasieten worden bepaald, dan wel of andere factoren een
overheersende rol spelen. Tijdens de periode 1950—1960 kwamen twee extreem afwijkende jaren voor, waarin de hoge dichtheid sterk afnam door een hoge eimortaliteit en een grote sterfte onder de jonge larven. In deze jaren ging het regulerend effect
dus niet primair uit van de parasieten.
Bij de bestudering van de gastheer-parasiet-relatie, Bupalis-Eucarcelia, bleek de
overlevingskans van de maden af te hangen van het stadium, waarin de waard wordt
belegd. De jonge larven beschikken over een groter afweervermogen dan in het vierde
en vijfde stadium. Bij deze stadia was ook het vermogen tot vernietiging met behulp
van de monddelen van op het abdomen gekleefde eieren minder sterk ontwikkeld dan
bij de larven in het tweede en derde stadium. Andere onderzoekingen hadden betrekking op de mogelijke rol van de twijggeur bij de gastheerkeuze en de activiteit
van de volwassen vlieg in afhankelijkheid van de leeftijd.
Ten slotte werden nog aanvullende waarnemingen verricht over de overige, in het
dennenbos voorkomende rupssoorten, waarbij vooral de spanner Ellopia in het
middelpunt stond.
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Bij het onderzoek over de regulatie van de bevolkingsdichtheid van de dennespanner, dat in samenwerking met het Zoölogisch Laboratorium van de Landbouwhogeschool wordt uitgevoerd, bleek het noodzakelijk te zijn, aleer voort te gaan met
het onderzoek over de invloed van de kwaliteit van het voedsel op de ontwikkeling
van de rupsen van de dennespanner, een studie te maken van het verband tussen
de populatiedichtheid en de grootte van deze soort. Hiermee werd een begin gemaakt.
Het onderzoek over de regulerende invloed van de voedselplant op fytofage insekten
werd voortgezet met de plakker en de ringelrups.
Een apart onderzoek was dat over de invloed van insekticiden en grondontsmettingsmaatregelen op de bodemlevensgemeenschap. Op dit gebied werd onderzoek gedaan met regenwormen in fruitteeltgronden en kasgronden, terwijl in kasgronden ook
de invloed van ontsmetting op de bacteriënbevolking werd onderzocht. Een nieuwe
techniek werd beproefd om de reacties van wormen en andere bodemdieren op met
insekticiden behandelde grond waar te nemen.
Laboratorium voor

Insekticidenonderzoek

Het grote belang van de fosforinsekticiden voor de land- en tuinbouw rechtvaardigde
een uitgebreide en diepgaande bestudering van hun werkingsmechanisme bij insekten.
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Dit heeft geleid tot onderzoek over Cholinesterase en ali-esterasen bij insekten, omdat
die enzymen door deze vergiften sterk geremd worden. Bij huisvliegen die resistent
zijn tegen fosforinsekticiden, werden afbraakenzymen gevonden die nauw verwant
zijn aan een ali-esterase, zodat ook de eigenschappen van deze enzymen nadere bestudering vereisen. Speciale aandacht werd geschonken aan de snelheid, waarmee
esterasen met de fosforesters reageren.
Een ander onderzoek had betrekking op de zuivering van de Cholinesterase uit
vliegenkoppen. Een aantal gezuiverde preparaten werd verkregen en nader bestudeerd
wat betreft de stabiliteit, de rembaarheid door organofosforverbindingen, de substraatspecificiteit, e.d. De reeds eerder gevormde opvattingen, die berustten op experimenten met ruwe homogenaten, konden voor een belangrijk deel worden bevestigd.
Voorlopige elektroforese-experimenten, o.m. met de bedoeling de eigenschappen
van de esterasen nader te bestuderen, waren veelbelovend; zij zuilen worden voortgezet.
Tijdens het onderzoek over de zuivering van Cholinesterase werden aanwijzingen
verkregen over een invloed van organische oplosmiddelen (aceton, ethanol, butanol,
e.a.) op de activiteit van esterasen en hun rembaarheid door fosforinsekticiden. Lage
concentraties butanol activeerden de Cholinesterase en remden de ali-esterase activiteit. Ethanol en aceton hadden slechts in hoge concentraties enige invloed (remming
van esterase activiteit). Deze oplosmiddelen vertraagden de remming van Cholinesterase door organofosfaten, terwijl ze weinig invloed hadden op de remming van de
ali-esterase.
Bij het onderzoek met behulp van radio-actieve isotopen werden voorbereidingen
getroffen voor de bestudering van de omzettingen, die organofosforverbindingen in
het insekt ondergaan. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan de techniek en de
methode voor de synthese van met P 32 gelabelde verbindingen.
Bijzonder interessante resultaten werden verkregen bij de bestudering van de
afbraakenzymen bij resistente vliegen. Het bleek dat deze enzymen, die dus beschouwd
kunnen worden als gemodificeerde ali-esterasen, op hun beurt in vitro kunnen worden
geremd door b.v. dipropylparaoxon. De afbraak van malaoxon, diazoxon en paraoxon
kan dus in vitro worden geremd door pre-incubatie met dipropylparaoxon.
Aangetoond kon worden, dat deze remmer van de afbraakenzymen ook in vivo
werkzaam is. Door toevoeging van dipropylparaoxon aan het insekticide waartegen
resistentie bestond (malathion, diazinon, parathion), werd de resistentie grotendeels
opgeheven. Deze voor de praktijk veelbelovende proeven worden voortgezet.
Het onderzoek over resistentie bij de spintmijten werd uitgebreid. Om tegemoet te
komen aan de moeilijkheden ten gevolge van de buitengewoon kleine afmetingen
van deze dieren werd de cartesiaansche duikertjesmethode volgens Linderstram-Lang
en Holter toegepast. De gevoeligheid van deze methode is ongeveer 10.000-maal
zo groot als die van de voor zulk enzymonderzoek gebruikelijke Warburgmethode. Het
is mogelijk daarmee de esteraseactiviteit te meten van een homogenaat van één of
enkele mijten. Een merkwaardige moeilijkheid, waaraan nogal wat werk werd besteed, was het maken en hanteren van een homogenaat van een of enkele mijten.
Intussen werden proeven gedaan om een indruk te krijgen van de eigenschappen
van esterasen bij mijten. Hierbij werd gevonden, dat homogenaten van mijten een
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Sterke esteraseactiviteit bezitten tegenover indofenylacetaat. De substraat levert na
hydrolyse het sterk blauw gekleurde indofenol, van welke stof de concentratie colorimetrisch kan worden bepaald. Bij een nader onderzoek over deze indofenylacetaatsplitsing bleek, dat er meerdere enzymen zijn die deze reactie bewerken en voorts,
dat lang niet de hele activiteit door organofosfaten (diazoxon) rembaar was. Pogingen om de activiteit van een enzym te isoleren door middel van hitte-denaturatie of
met behulp van andere remmers, faalden. Daarom werd het onderzoek met dit
substraat voorlopig niet voortgezet.
Met de Warburgtechniek werden enkele proeven gedaan met andere substraten,
o.a. acethylcholine, methylbutyraat en triacetine. Merkwaardigerwijs bleek slechts
ca. 3 0 % van de toch reeds lage activiteit tegenover acetylcholine rembaar te zijn met
eserine. Hiermee rijst de vraag in hoeverre bij mijten van een Cholinesterase gesproken mag worden. Er zullen echter nog veel meer proeven gedaan moeten worden,
alvorens hierover iets met zekerheid kan worden gezegd.
Met beide andere substraten werden hoge activiteiten gemeten. Er werden —
evenals bij de indofenylaceaat proeven — aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van meer dan één enzym.
Het onderzoek over het lot van aldrin in de grond werd voortgezet in samenwerking met het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur. In een
potproef werd nagegaan welke invloed een toevoeging van aldrin op de bodemfauna uitoefent; hierbij werd een bekende hoeveelheid aldrin aan een aantal verschillende grondsoorten toegevoegd. Van deze grondsoorten werden monsters genomen met de bedoeling te weten te komen wat er met het aldrin gebeurt tijdens de
proefperiode. Hoewel de resultaten van de chemische analyse een grote spreiding vertonen, kan toch geconcludeerd worden, dat verreweg het grootste deel van de later
terug gevonden aldrin in de bovenste 5 cm grond aanwezig was, dat omzetting in
dieldrin plaatsvindt en dat de totale hoeveelheid insekticide (aldrin + dieldrin)
duidelijk afneemt in de loop van 4 maanden, nl. tot 5 0 % of minder.
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LAND- EN TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek

en Rationalisatie

Bij het onderzoek van trekkers, landbouwwagens en transportmiddelen werd de
meeste aandacht besteed aan de zelflossende landbouwwagen. Het transport van
vele landbouwprodukten kan sterker worden gemechaniseerd, wanneer grote hoeveelheden worden verwerkt. Dit geldt speciaal voor het lossen van de wagen op een
hoop of op een transporteur, wanneer met het laden hiermede rekening wordt gehouden. De komst van de maaikneuzer maakt, dat vele groenvoederprodukten mechanisch kunnen worden geladen. Een en ander heeft geleid tot de eerste ontwikkeling van de zgn. zelflossende landbouwwagens. In hoofdlijnen zijn drie typen te onderscheiden, nl. de kipwagens, met zeer beperkte mogelijkheden door de beperkte storthoogte en kiphoek, een zelflossend mechanisme voor een bestaande landbouwwagen,
bestaande uit een oprolbaar doek of iets dergelijks — deze losapparatuur is bij vele
bestaande landbouwwagens aan te brengen doch heeft eveneens beperkte mogelijkheden in verband met de vorm van de wagen — en de volledig zelflossende wagen
met een transportmechanisme op de bodem als in een stalmeststrooier en een dwarstransporteurtje voor zijafvoer. In samenwerking met de Nederlandse industrie werd
aan laatstgenoemd type veel ontwikkelingswerk gedaan.
Bij het trekkeronderzoek werden de eerste trekkrachtmetingen verricht aan de
zgn. tandemtrekker, terwijl ook de mogelijkheden van nieuwe typen trekkerbanden
werden onderzocht.
Op het gebied van de grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen
werd opnieuw de spitmachine aan een onderzoek onderworpen; daarbij bleek, dat de grondlegging aanzienlijk was verbeterd. Onder auspiciën van de Werkgroep Grondbewerking werden proeven opgezet, waarbij ploegen en spittten worden vergeleken. Met
het nieuwe meetframe aan de onderzoektrekker van het instituut werden verschillende
ristertypen beproefd.
Wat betreft het strooien van kunstmest werden in samenwerking met het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid wederom proeven uitgevoerd inzake rijenbemesting in
peulvruchten en aardappelen. Een vergelijking van de centrifugaalkunstmeststrooiers
met de schotelstrooier was door het slechte oogstweer onvoldoende mogelijk.
Het onderzoek over de mechanisatie van de graanoogst was dit jaar vrijwel geheel
gericht op de mogelijkheden van het zwadmaaien van graan. Het slechte oogstweer
deed de risico's zeer duidelijk naar voren komen. In het algemeen kan worden
gezegd, dat een zwad gedurende de eerste twee weken ook bij slecht weer wel kan
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concurreren met de enkele hokken, daarna begint echter meer schot op te treden. Het
verwerken van een zwad met de opraaphakselmachine verliep opnieuw goed, maar bij
het verdere transport van het gehakselde materiaal werden niet de gewenste resultaten bereikt. In Limburg werd een proef genomen met een stationaire hakselmachine, opgesteld voor de dorsmachine. De resultaten van dit eerste jaar „hakselbedrijf in Nederland" waren hoopgevend.
Bij de mechanisatie van de aardappelcultuur werd in verband met de mogelijkheid van looftrekken aandacht besteed aan de opbouw van de rug. De combinatie
van een looftrekapparaat en een verzamelrooier werkte weer gunstig. Het is te verwachten, dat de looftrekker in de komende jaren op meerdere punten een gunstige
invloed zal uitoefenen.
De werkzaamheden in verband met de mechanisatie van de bieteteelt hadden
vooral betrekking op de mogelijkheden van precisiezaai, afleggen en rijendunnen.
Verwacht wordt, dat het aantal manuren handwerk, dat nodig is in een goed opgekomen gewas, door een verdere mechanische bewerking tot een minimum van misschien 20 à 25 uur per hectare kan worden beperkt. Onder auspiciën van het Provinciaal Onderzoek Centrum in Zeeland werden enkele proeven genomen over de
mogelijkheden van een vol-mechanische teelt. De wenselijkheid van genetisch éénkiemig zaad kwam ook dit jaar weer naar voren.
Bij de bietenoogst werden proeven gedaan met een nieuwe Nederlandse machine,
de Vicon Steketee, waarbij de bieten gelicht worden met behulp van een paar zgn.
sloffenkruisen. Vooral onder de natte omstandigheden van 1960 bleek deze machine
een zeer waardevol werktuig te zijn.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werd onderzoek gedaan over de mechanisatie van de winning van hooi
en kuilgras, speciaal betreffende de mogelijkheden van de maaikneuzer. Het verband tussen kneuseffect enerzijds en het slagen van de kuil anderzijds werd nader
gepreciseerd.
Ook het onderzoek over het kneuzen van voor hooi bestemd gras vond voortgang.
Hierbij bleek, dat het zelfs in natte jaren mogelijk is in een tweetal dagen met redelijk
weer het gras op het veld zover te doen drogen, dat het geschikt is voor ventilatie.
Afhankelijk van de mate van kneuzen traden echter ook tamelijke grote verliezen op.
Wat betreft het machinaal melken werd met verschillende fabrikanten het leveren
van een dubbelmelkleidingsysteem besproken, zodat dit systeem thans in een grotere
serie op de Nederlandse markt is gekomen. Daarnaast werden diverse pompen van
melkmachines getoetst; dit leidde tot een conclusie ten aanzien van het maximum
aantal apparaten.
Het mechanisatie-onderzoek op de kleine bedrijven werd vrijwel afgesloten. Be
gönnen werd met een onderzoek over de mogelijkheden van de loonwerkers en de
werktuigencoöperaties voor het verrichten van werkzaamheden op boerderijen van
diverse typen. Voorts werd begonnen met een onderzoek over de mogelijkheden voor
rationalisatie bij het beslaan van werkpaarden.
In een aantal typen veehouderijbedrijven werden proeven gedaan, die ten doel
hebben te komen tot een verkorting van de werktijd. In 1960 werd begonnen met de
uitgave van werkinstructies, de zgn. werkgidsen, die veel weerklank ondervonden.
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Tevens werd ervaring opgedaan met en werden verbeteringen aangebracht in de
begrotingstechniek voor een te verwachten arbeidsbehoefte. Er werden arbeidsbegrotingen gemaakt ten behoeve van het eigen werk zowel als dat van diverse stallen.
Wat de werkmethoden betreft werd vooral aandacht besteed aan het opeenzetten
en de verdere verzorging van bieten, het laden van erwten (waarbij de trekkervoorlader doelmatig bleek te zijn), het verwerken van diverse pakkematen bij het dorsen
van graan en de stro-afvoer naar de strokartonfabriek, het laden van zakken afkomstig
van de aardappelverzamelrooier, het reinigen van drainreeksen, het melken in diverse
typen stallen, het verwerken van mest en gier, de verzorging van pluimvee, arbeidsmethoden bij het inkuilen en de werkzaamheden in en om de grasdrogerij.
Op het gebied van de arbeidsorganisatie werden tijdschrijfgegevens verzameld
op kleine akkerbouwbedrijven in Zeeland en een aantal gemengde bedrijven in
Noord-Brabant. Het eindrapport van de zuivere akkerbouw- en weidebedrijven kwam
vrijwel gereed.
Ten slotte werden nog constructies gemaakt van een aantal meetapparaten. Daarnaast werd o.a. gewerkt aan mechanische losinrichtingen voor bestaande wagens, een
gecombineerde zaai- en wiedmachine voor de bietecultuur in de Veenkoloniën, een
doseerapparaat voor het strooien van conserveringsmiddelen in het opvoerkanaal van
een maaikneuzer en een gecombineerde aardappelrooimachine-looftrekker.

Instituut voor

Landbouwbedrijfsgebouwen

Het onderzoek over het automatisch uitmesten van grupstallen begon resultaten
af te werpen. Er kwamen enkele tientallen installaties in gebruik. Het mechanisch en
automatisch voedertransport in grupstallen had de volle aandacht; het is echter nog
te vroeg om definitieve conclusies te trekken.
De studie van doorloopmelkstallen in loopstallen resulteerde in een aantal constructietekeningen. Een enkel type is nog in beproeving. Het schoonhouden van de uitloop
van de loopstal vraagt dikwijls veel tijd; een tweetal proeven met het schoonhouden
door middel van een mestschuif gaf een bevredigend resultaat.
Het onderzoek over voorraad- en zelfvoedering van hooi en kuil van suikerbietekoppen en -blad aan mestvee en jongvee werd afgesloten. Deze wijze van voedering
bleek onder Nederlandse omstandigheden zeer wel mogelijk te zijn. Inmiddels werd
voorraad- en zelfvoedering van hooi en kuilgras aan melkvee in onderzoek genomen.
Een bezwaar van de loopstal is o.m. het hoge stroverbruik. Er werden daarom enige
proeven ter beperking van het stroverbruik opgezet; een enkele daarvan lijkt perspectief te bieden.
Een studie over de invloed van verschillende stalvormen en voedermethoden op
een bepaald type weidebedrijf gaf meer inzicht in de relatie tussen de bedrijfsvoering
en de gebouwen.
Het onderzoek over de mogelijkheden voor standaardisatie en fabriekmatige vervaardiging van stalonderdelen vorderde gestaag. De proeven met vloerelementen
gaven een gunstig resultaat. Enkele fabrikanten namen de vervaardiging ter hand.
Ondertussen werd reeds een proef met fabriekmatig vervaardigde wandelementen
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genomen. Voor het onderzoek van nieuwe materialen en constructies voor omwandingen van stallen werd gestreefd naar een samenwerking met het Centraal Technisch
Instituut T.N.O. Waarschijnlijk zal eind 1961 met het onderzoek kunnen worden
begonnen.
Voor bedrijven met bestaande gebouwen en stallen bleken weinig vooruitzichten
te bestaan wat betreft de mogelijkheid van coöperatieve melkveehouderij.
Een tweetal proeven over het uitmesten van varkensstallen gaf een positief resultaat.
Hopelijk kan dit over enige tijd worden gezegd van een tweetal proeven met automatische voedering en voorraadvoedering van brij aan mestvarkens.
Een proef over het houden van legkippen op lattenroosters verliep naar wens.
Waarschijnlijk zal de bezettingsdichtheid op deze wijze kunnen worden verhoogd.
Mogelijk is dat ook het geval bij een betere beheersing van het klimaat. Eveneens
gunstige resultaten werden verkregen bij een proef over het gebruik van een voederwagen en één, waarbij de toepassing van een automatische mestschuif werd onderzocht. Met het onderzoek betreffende het hokklimaat voor slachtkuikens kon nog geen
aanvang worden gemaakt. Wel werden enige proeven met verlichting ingezet; deze
gaven tot nog toe duidelijke verschillen.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Bij de bestudering van de mechanische snijmaïsoogst, die in samenwerking met
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt verricht, werd gevonden
dat een Lundell-maaikneuzer bij goede afstelling en bij een rijenafstand van 65 à
70 cm van de maïs een capaciteit van circa 8 ton per uur kan ontwikkelen. Al naar
het gewas wordt een hectare snijmaïs dan in 7 à 8 uur geoogst, d.w.z. buiten het
transport, lossen en inkuilen, voor ƒ 175,— à ƒ 200,— per ha. Het is niet mogelijk
hiertegen te concurreren met een maaibinder, met de hand laden en met een stationaire inkuilmachine. De machinekosten worden dan ongeveer even hoog, maar de
vereiste mankracht is minstens 90 in plaats van hoogstens 45 manuren per ha.

Stichting Nederlandse

Uienfederatie

De ook bij de teelt van uien toenemende mechanisatie maakt het noodzakelijk na
te gaan in welke mate door de verschillende machinale bewerkingen beschadiging
van het produkt wordt veroorzaakt. In het voorjaar van 1960 werd dan ook een
proef uitgevoerd waarbij een voor export bestemde partij zaai-uien op verschillende
manieren werd klaargemaakt. Het resultaat van deze proef was, dat naarmate meer
machinale handelingen werden uitgevoerd, meer uitgelopen, kale en beschadigde uien
voorkwamen.

Afdeling Landbouwwerktuigkunde

en -gebouwen van de

Landbouwhogeschool

In de Werkgroep Zwadmaaien, waarin werd samengewerkt met het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie, werden proeven genomen met een verbeterde
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vorm van de experimentele 12-voets zelfrijdende zwadmaaier van de afdeling.
Het slijtageonderzoek van ploegscharen moest blijven rusten.

Instituut voor

Tuinbouwtechniek

Bij proeven met vroege stooktomaten in vier verschillende kastypen ontstonden
verschillen in vroegheid, sortering en kilogramopbrengst. De hoogste geldelijke opbrengst werd verkregen in een kastype met een kapbreedte van 12,80 m en een dakhelling van 30°, dat geheel uit verzinkt staal was gebouwd. Uit bedrijfseconomisch
oogpunt bleek een verzinkt stalen kas met een kapbreedte van 3,20 m en een dakbelling van 30° voor de gemiddelde praktijkomstandigheden echter ook uitstekend te
voldoen. Alle stalen kassen hadden een grotere produktie-capaciteit dan het houten
Venlo-warenhuis. Voorts werden systematische verschillen in opbrengstvermogen
gevonden tussen de noord- en zuidhelften van kassen.
De kapbreedten van 3,20 m en 12,80 m leverden ook voor een najaarsteelt komkommers de beste resultaten op.
In dezelfde kastypen werd een onderzoek ingesteld naar de luchtsnelheden. Er
werd een duidelijk verband gevonden met het temperatuurverschil van de lucht binnen
en buiten de kas. De grootste snelheden werden gemeten vlak boven het grondoppervlak en in de hoogste kassen. Een op het instituut ontwikkelde methode om de dichtheid van kassen te meten gaf bij toepassing op de instituutskassen, zoals te verwachten
was, te zien dat het Venlo-warenhuis met ingeschoven ruiten, enige malen zo lek was
als een vastbeglaasde kas.
Er werden vele metingen gedaan om een inzicht te krijgen in de temperatuurverdeling in beteelde verwarmde kassen van verschillend type.
Het registrerend meten van de relatieve luchtvochtigheid in kassen leverde tot nu
toe steeds moeilijkheden op. Van het in het afgelopen jaar ontwikkelde meetinstrument worden echter goede resultaten bij de volgende meetcampagnes verwacht.
Er werd een kastype ontwikkeld, dat bedoeld is als specifieke kweekkas. Het heeft
een asymmetrisch dak, terwijl de steile, op het zuiden gerichte dakzijde een hoek
van 75° met het grondvlak maakt. Voor een toepassing in rolkassen werd een topgevel geconstrueerd, die tot ongeveer goothoogte opklapbaar is; hierdoor ontstaat
veel minder tocht dan bij gevels met uitneembare schotten. In samenwerking met het
Proefstation voor de Champignoncultuur werd gewerkt aan de ontwikkeling van een
standaard-champignonhuis.
Bij een beproeving van een onafhankelijk regelbare grondverwarming van p.v.cbuismateriaal in proefkassen met verschillende kapbreedte bij de najaarsteelt van
komkommers, konden nog geen definitieve conclusies worden getrokken over het effect
van deze verwarming en de houdbaarheid van het materiaal.
Er werd een studie gemaakt over de mogelijkheden tot verhoging van de rentabiliteit van eventueel nieuw te stichten warmtebedrijven. Hieruit bleek dat voor een
modern warmtebedrijf de verkaveling aan de eisen van dit bedrijf moet worden
aangepast, zodat met relatief korte leidingen kan worden volstaan. In dat geval is
een centrale warmtelevering zelfs voor grote stookbedrijven aantrekkelijk. Verder
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werd aandacht geschonken aan de bedrijfseconomische voordelen, die kunnen
worden verkregen door gelijktijdige kassenbouw op de aan te sluiten bedrijven.
Voor de klimaatregeling in bollenschuren werden goede resultaten bereikt met
een eenvoudig luchtbehandelingstoestel, waarbij temperatuur, luchtverversing en
luchtvochtigheid onafhankelijk van elkaar kunnen worden geregeld.
Op enkele bloembollenbedrijven werd proefsgewijze gewerkt met zgn. geventileerde stellingen. Hierbij wordt de geconditioneerde lucht via holle stellingbladen
door het opgeslagen produkt gevoerd. De eerste resultaten waren veelbelovend en
kwamen tot uiting in lokalisatie van schimmelziekten, goede bewaarbaarheid van het
produkt, gemakkelijke toegankelijkheid tot het produkt en vergroting van de bewaarcapaciteit.
Daar de wens bestaat bij de bestraling van planten de lampen niet alleen boven,
maar ook tussen het hoger wordende gewas te kunnen aanbrengen, werd een waterdicht armatuur met afneembare reflector ontwikkeld, die geschikt is voor fluorescentielampen.
Voor het onderzoek over de beste verhouding tussen licht en temperatuur bij het
opkweken van tomaten in uitsluitend kunstlicht werden vier lichtkisten in gebruik
genomen. De proeven toonden o.a. aan, dat de dagelijkse belichtingsduur een belangrijke invloed heeft op het lichtrendement. Door het uitplanten van de aldus verkregen
planten wordt gezocht naar het voor vroege teelten meest geschikte type plant.
In samenwerking met de Werkgroep Tomatebelichting werden bij het opkweken
van tomateplanten drie typen lampen met elkaar vergeleken, op basis van gelijke beslralingssterkte (bijbelichting). Tijdens de opkweekperiode werd de bestralingssterkte teruggebracht tot 5 0 % , later tot 3 3 % van de aanvankelijke waarde. De planten
bloeiden het vroegst onder hogedrukkwiklampen en fluorescentielampen, maar de
hoogste opbrengst werd verkregen onder menglichtlampen.
Grondbedekking met zwarte kunststoffolie bij aardbeien bleek geen noemenswaardige vervroeging te geven. In twee opeenvolgende jaren werden echter, vergeleken bij onbedekte gronden, grote opbrengstvermeerderingen verkregen, hetgeen
hoofdzakelijk moet worden toegeschreven aan het feit, dat de aardbeiplanten na
het uitplanten sneller aanslaan en beter doorwortelen. Afdekking van de grond met
zwart geperforeerd kunststofdoek rond de stammen van fruitbomen gaf een gunstig
resultaat wat betreft de scheutgroei.
De grondbewerkingsproef, waarbij spitten, frezen en ploegen met elkaar worden
vergeleken, gaf geen duidelijke uitkomsten. In 1960 leverden de gefreesde veldjes
de hoogste opbrengsten op, een uitkomst die echter tegengesteld is aan de resultaten
in voorgaande jaren. De grondbewerkingsproef in de fruitteelt toonde aan, dat op
zwart gehouden percelen of percelen waar de bomen op zwart gehouden stroken
staan, de scheutgroei beduidend groter is dan op percelen die in gras liggen.
De opkweek van tomateplanten in potten van kunststof of zakjes van polyaethyleen
bleek uitstekend te gaan ; de kluit was veel regelmatiger doorworteld dan bij perspotten
of potten van gebakken klei. In potten van kunststof trad minder snel verdroging
op dan in stenen potten; dit bracht waarschijnlijk met zich mee, dat de grondtemperatuur in kunststofpotten hoger was dan in stenen potten.
Een bekleding van champignonkisten met kunststoffolie was in staat de kistwand
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As infectiebron van aaltjes grotendeels uit te schakelen, terwijl bovendien de mest
ianger vochtig bleef. Er werd geen verhoging van het C02-gehalte van de lucht in de
mest waargenomen.
De in 1957 opgezette houtconserveringsproef voor steunmaterialen laat zien, dat
de onbehandelde palen en de palen, die behandeld waren met een middel op basis
van pentachloorphenol reeds een (te) hoog percentage uitvallers hebben. Palen behandeld met creosootolie, celcure en superwolmanzout verkeren nog in goede toestand. De raamlijstenproef werd uitgebreid met drie series, waarop nieuwe middelen
zijn toegepast.
Op het gebied van de elektrische grondverwarming bleek, dat in (zure) turfmolmtabletten in plaats van geplastificeerd gaas met succes gebruik kon worden
gemaakt van normaal installatiedraad met p.v.c.-isolatie. Door deze draden ca. 10 cm
van elkaar te leggen, werd een goede temperatuurverdeling in het tablet verkregen.
De verhaalkop werd dit jaar in een voor de praktijk bruikbare uitvoering gebracht. Vooral in de natte herfst kwamen de voordelen van slipvrije aandrijving van
grondbewerkingswerktuigen alsploegen enlichters sterk naar voren.
Voor het watergeven in boomgaarden op plaatsen met sterk ijzerhoudend water
werd een vlaksproeidop ontwikkeld, die bij een bereik van 6 meter het water niet
hoger opgooit dan 40 cm.
Het op het instituut ontwikkelde trilschaarprincipe voor het omhoog brengen van
grond, wordt thans op alle bollenrooiers toegepast, terwijl nog proeven worden genomen over andere toepassingen, zoals het rooien van aardappelen, witlof, peen enz.
De ontwikkeling van de gladiolenrooier vorderde zodanig, dat volgend jaar enkele
proefmachines in depraktijk zullen worden geplaatst.
Als begin voor een ontwikkeling van een bewerkingslijn bij de groenteteelt werd
een mechanische pottenpers met zaai-inrichting gemaakt.
Onder auspiciën van de Werkgroep Stapelkisten werd op enkele bedrijven een
onderzoek ingesteld naar de gebruiksmogelijkheden van deze grote kisten. Voor
het transport in de boomgaard werd een hefinstallatie voor een vierwielige trekker
geconstrueerd. Het fruit bleek in de stapelkisten goed bewaard te kunnen worden;
het wordt tijdens de pluk en het transport minder beschadigd dan bij normale fruitkisten. Het leegmaken van de stapelkisten op de bestaande sorteermachines veroorzaakte nog grote moeilijkheden.
Op verzoek van de Rijkstuinbouwconsulent te Boskoop werd een oriënterend
onderzoek ingesteld naar de werkmethoden en de werkorganisatie op de Boskoopse
bedrijven. Een aantal verbeteringen, dat naar aanleiding van een arbeidsonderzoek
in de champignonteelt kon worden voorgesteld, wordt thans in de praktijk geprobeerd. Deze werkzaamheden geschieden in samenwerking met het Proefstation voor
de Champignoncultuur.

Proefstation voor de Groente-en Fruitteelt onder glas
Op het gebied van de bodemverwarming werden verschillende nieuwe mogelijk107

heden beproefd, zoals plastic buizen in de grond en normale verwarmingsbuizen
tijdelijk op de grond.
Bij de voortzetting van het onderzoek over de mogelijkheden van plastic voor het
afdekken van planten werd o.a. gelet op de methode van afdekking.

Proefstation voor de

Boomkwekerij

Op technisch gebied bleek het gebruik van installatiedraad als verwarmingselement
bij de elektrische grondverwarming een stap vooruit te zijn. Vooral de mogelijkheid
tot afzonderlijke temperatuurregeling van verschillende bakken bij het gebruik van
één transformator was een belangrijk, voordeel van dit systeem.
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BOSBOUW

Bosbouwproej'station „De Dorschkamp"
De basisgegevens voor het inhoudsonderzoek voor groveden kwamen gereed; zij
werden in bewerking genomen door de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten
T.N.O. De voorlopige inhoudstabellen voor Corsicaanse den zullen worden herzien,
waarvoor uitbreiding van het aantal waarnemingen noodzakelijk is. Een onderzoek
naar de kap en het houtverbruik in Nederland werd afgesloten; hierover zal in 1961
een publikatie verschijnen.
Het onderzoek over de gunstigste tijd voor het planten van douglas kwam gereed;
het zal in 1961 worden gepubliceerd.
De bestrijding van onkruiden met chemische middelen had veel aandacht, omdat
de onkruidgroei een van de belangrijkste remmingen geeft op het snel in sluiting
komen van een jonge beplanting. De tot nu toe verkregen resultaten van de proefnemingen op dit gebied worden landelijk getoetst. Aan de hand van de resultaten van
de proeven ter bestrijding van ongewenst loofhout met 2,4,5-T ester in petroleum
werd een instructie voor het gebruik in de praktijk opgesteld.
In samenwerking met het Staatsbosbeheer werd begonnen met de aanleg van
een groot aantal kleine proefvelden, waarin de bemestingsbehoefte van de naaldhoutsoorten landelijk wordt nagegaan.
De veldwerkzaamheden ten behoeve van het groeiplaatscorrelatie-onderzoek van
douglas kwamen gereed, de verwerking er van kwam in een vergevorderd stadium.
Door dit onderzoek zal ook het uitzoeken en het aanwijzen van voor zaadwinning
geschikte plusopstanden beter kunnen worden gefundeerd.
Een onderzoek over de in Nederland gebruikte Aigeiros-populiereklonen, voor
wat betreft hun kwaliteit als houtproducent en hun gevoeligheid voor roest, leverde
als voorlopig resultaat dat Populus 'Gelrica' als een van de beste klonen van Nederland moet worden beschouwd. Een inventarisatie van de Populus 'Gelrica' in het gebied van herkomst leverde een aantal nieuwe klonen op, die alle behoren tot deze
cultivar. Nagegaan wordt of daaronder betere klonen zijn dan die, welke onder controle
van de N.A.K.B. worden geteeld.
Enkele nieuwe snelgroeiende roestvrije klonen werden in vergelijktoetsproeven
opgenomen ter bepaling van hun kwaliteit als cultuurgewas.
Het samen met het Staatsbosbeheer in de IJselmeerpolders uitgevoerde onderzoek
over de bruikbaarheid van verschillende soorten populierenplantsoen werd afgesloten. Hetzelfde geldt voor het in samenwerking met het Landbouw-Economisch In109

stituut en het Staatsbosbeheer verrichte onderzoek over de rentabiliteit van populiereteelt op komgronden in vergelijking met graslandexploitatie.
Bij het bemestingsonderzoek werd begonnen met een landelijke toets betreffende
de stikstofbemesting van populier.
Aan de selectie en de veredeling van naaldhout werd meer aandacht besteed. Er
werden gecontroleerde bestuivingen gemaakt van plusdennen en geselecteerde douglas.
Voorts werd een methode beproefd om van alle kruisingen met populieren, die in
een jaar worden gemaakt, tevens een vegetatieve vermeerdering te maken, gericht op
juveniel stadium van het gebruikte oudermateriaal. Op deze wijze is het mogelijk
ouders en nakomelingschappen te vergelijken, waardoor met meer resultaat een controle op de selectie in de nakomelingen kan worden uitgevoerd. De resultaten waren
bevredigend. Bij de vegetatieve vermeerdering van lariks en douglas werd een proefneming gedaan met topentingen op vierjarige zaailingen. Vooral bij lariks was de
groei van deze topenten zeer goed. Deze methode opent belangrijke perspectieven
voor de bosbouwpraktijk.
Het onderzoek over Fomes annosus, een van de veroorzakers van wortelrot bij
naaldhout, werd met kracht ter hand genomen. Een enquête werd gehouden over
het voorkomen van deze parasiet en twee andere belangrijke wortelparasieten, te
weten Armillaria mellea en Rhizina undulata.
De eerste resultaten van de toetsing op roestgevoeligheid van Aigeiros-populieren
waren bevredigend.
De iepekloon 274, die in voorgaande jaren steeds met succes was gebruikt bij de
inoculatie met de verwekker van de iepziekte, werd wat reactie betreft bij nauwgezette toetsing niet beter bevonden dan de handelskloon 'Vegeta'. Voor uitgifte
werd deze kloon niet geschikt bevonden.
Op het gebied van het rationalisatie-onderzoek kwamen minutentabellen voor
vellingswerk bij groveden en Japanse lariks gereed. De algemene tijden bij het vellingswerk, vroeger vastgesteld op 3 0 % , werden naar aanleiding van het arbeidsfysiologisch onderzoek, dat in samenwerking met het Laboratorium voor Fysiologie der
Dieren van de Landbouwhogeschool geschiedde, verhoogd tot 3 5 % .
Een experimenteel minutentarief voor het korten van hout met de handzaag langs
de bosrand werd getoetst en uitgebreid. Dit onderzoek is nog niet beëindigd.
Instituut voor Bosbouwkundig

Onderzoek van de

Landbouwhogeschool

a. Afdeling HoutteeÜ en Bosbescherming in de gematigde

luchtstreek

Het onderzoek over de mogelijkheid van vegetatieve vermeerdering van douglas
door stekken werd voorlopig beëindigd. Er werd een zodanig slagingspercentage bereikt, dat geconcludeerd werd, dat de gevolgde methode van stekken bruikbaar is voor
wetenschappelijk onderzoek. Voor eventuele praktijkdoeleinden was het resultaat
nog te wisselvallig.
De stekproeven onder waterverneveling met groveden leverden iets betere resultaten
op dan vorig jaar; bij bergden en een aantal iepeklonen was het percentage zelfs uitstekend. Vastgesteld werd, welke stekmedia onder de gegeven omstandigheden het
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gunstigst zijn. De resultaten van een onderzoek over de nomenclatuur van populieren
werden in een publikatie vastgelegd.
Bij het onderzoek over goede identificatiekenmerken voor populieren werden weer
enige vorderingen gemaakt. Het onderzoek betreffende het groeiritme van jonge
populieren werd afgesloten ; de resultaten zullen worden gepubliceerd.
Het onderzoek van de natuurlijke verjonging van groveden in coulissen-kap werd
uitgebreid met een nieuw object op een ander bodemtype.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar het vermogen van de es om fysisch
ongunstige gronden te doorwortelen en daaruit voedingsstoffen op te nemen.
Over de moeraseik werden aanvullende gegevens verzameld. Het onderzoek over
daglengtereacties van verschillende herkomsten van de groveden werd afgesloten; de
resultaten worden bewerkt.
b. Afdeling Busexploitatie en

Boshuishoudkunde

Ten behoeve van derden werden ca. 100 determinaties verricht van ingezonden
houtmonsters, waaronder enkele fossiele. Voorts werden meer dan 200 neolithische
houten artefacten geïdentificeerd, afkomstig van paalwoningen, waarvan de resten
in 1959 waren opgegraven bij Vlaardingen en Krommenie.
Gereedgekomen werd met aftrek- en toeslagtabellen voor het vellingswerk vai.
groveden. Tevens werden minutentabellen voor het vellingswerk van Japanse lariks
opgesteld. De algemene tijden bij vellingswerk zijn, mede op grond van arbeidsfysiologisch onderzoek door het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de
Landbouwhogeschool, verhoogd van 30 tot gemiddeld 3 5 % ten opzichte van de
zuivere arbeidstijd. Er verscheen een publikatie over arbeidsfysiologisch onderzoek
bij vellingswerk in de bosbouw.
Met de vermelde activiteiten werd het tijdstudieonderzoek aan deze afdeling voorlopig afgesloten. Het onderzoek werd ondergebracht bij het Bosbouwproefstation „De
Dorschkamp", waar het onder auspiciën van de Commissie Onderzoek Rationalisatie
Bosbouw wordt voortgezet.
c. Afdeling Houtmeetkunde,

Bosbedrijfsleer en Houtteelt in de tropen

Het aantal permanente proefperken voor het opbrengst- en dunningsonderzoek werd
uitgebreid met vier voor de groveden, twee voor de Corsicaanse den, twee voor de
Europese lariks, twee voor de Japanse 'lariks, één voor Abies grandis, twee voor de
beuk en één voor douglas.
Begonnen werd met een vergelijkend onderzoek over de bedrijfsresultaten van bosbouw, landbouw en recreatie- en natuurbescherming op de landgoederen GemertStippelberg, de Utrecht en de boswachterij Chaam, alle in Brabant gelegen.
Onderzoekingen over de mogelijkheid het selectiewerk bij de iep in verband met de
resistentie tegen de iepziekte te versnellen
Dit onderzoek, dat wordt verricht op het Fytopathologisch Laboratorium Willie
Commelin Scholten te Baarn onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouw111

kundig Onderzoek T.N.O., werd volgens de in 1959 opgestelde richtlijnen uitgevoerd.
Enerzijds werden onderzoekingen gedaan, die enkele aspecten van het parasitisme
van Ceratocystis ulmi, de verwekker van de iepziekte, belichten; anderzijds werd
aandacht geschonken aan de problemen, die van direct belang voor het iepeveredelingswerk zijn.
Zo werd bevestigd dat het inbrengen van sporen direct in de sapstroom van de
plant een conditio-sine-qua-non is voor het tot stand brengen van infecties van
planten. Voorts werd aangetoond dat tussen Ceratocystis-stammen onderling verschil
in virulentie bestaat.
Een vergelijking van het effect van inoculatie bij iepehybriden deed uitkomen,
dat bij de vatbare individuen de zijdelingse verspreiding van de houtverkleuring vrijwel ongelimiteerd is. Bij resistente hybriden vertoont het verkleuringspatroon een
beeld van localisatie om de geïnfecteerde vaten en vaatgroepen.
Of een bepaald verkleuringspatroon specifiek is voor een bepaalde graad van vatbaarheid, ongeacht de uitwendig zichtbare ziektesymptomen, die een kloon na inoculatie vertoont, vereist nog nader onderzoek.
Factoren, die de doeltreffendheid van de toetsmethodiek beïnvloeden, werden systematisch onderzocht. Zowel het milieu, waarin de sporen worden gesuspendeerd, als
het verduisteren van planten vóór het inoculeren bleken van invloed te zijn op het
aantal gelukte inoculaties. Ook het tijdstip van inoculeren is zeer belangrijk. De
iep is gevoelig voor de schimmel op het moment, dat het cambium actief is en er
juist nieuwe houtvaten gevormd zijn. Bovendien bevorderen goede voeding (bemesting) en wijd plantverband de gevoeligheid van de iep voor de schimmel.
Door het kweken van jonge iepen uit wortels, zgn. wortelstekken, die in een juveniel
stadium verkeren, naast het opkweken van takstekken van dezelfde kloon, waardoor
men die planten in een adult stadium verkrijgt, was het mogelijk even oude planten
van beide stadia met elkaar te vergelijken wat betreft hun resistentie. Alhoewel tussen
de planten in de juveniele en adulte ontwikkelingsfase merkbare morfologische verschillen waren aan te tonen, bleek uit een inleidende proef dat deze planten ongeveer
dezelfde mate van vatbaarheid vertonen, inherent aan de betreffende iepesoort.
Ook op grond van verdere proeven was af te leiden, dat juveniele hybriden van
één jaar oud op inoculatie kunnen reageren.
Verwacht wordt dat verder onderzoek zal kunnen leiden tot een nieuwe methodiek,
waarbij jong materiaal op grote schaal op resistentie tegen de iepziekte kan worden
getoetst.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur

Evenals in vorige jaren was het onderzoek weer hoofdzakelijk gericht op de vraag
hoe zo vroeg mogelijk kan worden geadviseerd tot een eventuele bestrijding van
insekten in houtopstanden. Om deze reden werd veel aandacht besteed aan de mogelijkheid tot een tijdige en exacte prognose. Daarnaast werden enkele insekten, die
schade veroorzaakten, in het veld bestudeerd.
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Met een bijdrage over insekten werd medewerking verleend aan een nog te verschijnen boek over bosbescherming.

Werkgroep Onderzoek

Komgronden

Het onderzoek over populiereteelt op komgrond in vergelijking met graslandexploitatie toonde aan, dat de populiereteelt per ha per jaar aanmerkelijk meer oplevert
dan verpachting.

Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Op arbeidsfysiologisch gebied werd naar aanleiding van de vraag, of bij het vellen
van dikke stammen een hoger rustpercentage moet worden toegekend dan bij
het werken in lichter hout, bij 12 geoefende bosarbeiders nagegaan hoe groot de
lichamelijke inspanning in beide gevallen is. Als indices dienden de polsfrequentie en
het energieverbruik tijdens het werk. Dit onderzoek geschiedde in samenwerking
met het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp", in aansluiting aan vroegere studies
bij vellingswerk in groveden.
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VEETEELT EN VEEVOEDING

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

In het hier volgende overzicht worden zowel proefnemingen behandeld, die in de
loop van 1960 werden afgesloten en waarover definitieve rapporten verschenen of in
bewerking zijn, als onderzoekingen, die nog niet tot een definitieve conclusie hebben
geleid. Voorzover het de proeven van laatstgenoemde categorie betreft moeten de in
dit overzicht vermelde feiten uitdrukkelijk als voorlopig worden beschouwd.
Evenals het voorafgaande jaar werd in het stalseizoen 1959/'60 een voederproef met
melkvee genomen, die er op gericht was de doelmatigheid van de zetmeelwaardenormen, zoals die door het Centraal Veevoeder Bureau worden aanbevolen, onder
praktische omstandigheden te toetsen. Hiervoor werden drie groepen elk van 13
melkkoeien gebruikt, die alle drie op een verschillend niveau boven de C.V.B.-norm
werden gevoederd. Naast tijdelijk een kleine hoeveelheid bieten bestond het rantsoen
van alle dieren uit hooi en krachtvoeder. Mede door een te lage waardering van het
prima ventilatiehooi ontvingen de koeien meer zetmeelwaarde dan oorspronkelijk
in de bedoeling lag. Groep III werd tijdens de hoofdperiode gemiddeld op 102,8%
van de zetmeelwaardenorm gevoederd, groep IV gemiddeld op 114,3% en groep II
gemiddeld op 124,5%. De hoeveelheden vre, die de groepen ontvingen, waren
aan elkaar gelijk.
De resultaten van deze voedering waren de volgende. Er bestond geen duidelijke invloed van de voedering op het levend gewicht en slechts een geringe invloed op de conditie; die van groep III bleef vrijwel constant en die van de beide
andere groepen ging iets vooruit en wel de sterkst gevoederde groep het meest. Wel
was er een duidelijk verschil in produktie. Omgerekend op standaardmelk (3,33%
vet) bedroeg het verschil tussen de groepen III en IV 0,96 kg en tussen III en II
1,72 kg. Er was geen noemenswaardig verschil tussen het gemiddelde vetgehalte
van de melk van de drie groepen. Het gehalte aan vetvrije droge stof werd door de
extra zetmeelwaardeverstrekking verhoogd. Bij deze proef had 0,85 kg zetmeelwaarde, verstrekt boven de norm, een extra produktie van 0,96 kg standaardmelk tot
gevolg, terwijl bij de sterkst gevoederde groep 1,65 kg extra zetmeelwaarde een
extra produktie van 1,72 kg standaardmelk opleverde. In het eerste geval gaven de
extra kosten van 32,7 cent een extra bate van 25,3 cent; in het laatste geval
leverde de extra uitgave van 66,3 cent een extra produktie van 45,4 cent. Hieruit
valt te concluderen, dat bij de tegenwoordige prijzen van melk en krachtvoeder een
voedering boven de zetmeelwaardenormen niet economisch verantwoord is.
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In de herfst van 1960 werd een nieuwe voederproef opgezet met drie groepen
van 13 melkkoeien, ten einde een beter inzicht te krijgen in de vraag of bij toediening van uitsluitend kuilgras verschil bestaat tussen het effect van voorjaarssilages en dat van herfstsilages.
De voederproef met melkkoeien die op de dépendance van het instituut te Maarheeze werd genomen, had betrekking op het vereenvoudigen van de voedering, in
verband met het streven naar kortere werktijden in de landbouw; hiertoe kan ook
een beperking van de tijd, die voor het voederen van het melkvee in het stalseizoen
wordt gebruikt, bijdragen. Een eenvoudige en praktische manier van voederen zou b.v.
zijn al het sappige ruwvoeder tezamen met het droge krachtvoeder 's morgens nâ
het melken en al het hooi (en eventueel stro) 's middags vóór het melken te verstrekken.
De proef werd genomen met twee groepen melkkoeien van het M.R.Y.-veeslag,
elk bestaande uit 8 dieren. De proefgroep werd op de hiervoor vermelde wijze gevoederd, de controlegroep op de tot nu toe toegepaste methode: het hooi 's morgens
en 's avonds vóór het melken en het kuilgras nâ het melken. Het krachtvoeder wordt
er tussendoor apart gevoederd. Het rantsoen van beide groepen bestond in de
hoofdperiode uit 16 kg kuilgras, 5 kg gestoomde aardappelen, 6 kg hooi en krachtvoeder naar behoefte.
De vereenvoudigde wijze van voedering had bij deze proef geen nadelige gevolgen, noch op de produktie, noch op de gezondheidstoestand van de dieren. Hierbij
moet echter worden opgemerkt, dat het rantsoen weinig extreem was en dat bij
voedering van grote hoeveelheden stoppelknollen of bieten of een nattere silage —
deze silage bevatte gemiddeld 2 8 % droge stof — de resultaten wellicht minder gunstig
zouden zijn geweest. Daarom zal de proef in de winter 1960/'61 worden herhaald met
een rantsoen, waarin naast nattere silage een flinke hoeveelheid voederbieten is
opgenomen.
Ter completering van drinkwaterproeven, die een paar jaar geleden onder
auspiciën van de Afdeling Diergeneeskunde T.N.O. onder leiding van het instituut
op enkele praktijkbedrijven te Akkerwoude (Fr.) werden genomen, werd in het voorjaar op het instituut nog een oriënterend proefje genomen met drinkwater van zeer
slechte kwaliteit. Drie melkkoeien kregen een tijdlang drinkwater, waaraan een hoeveelheid gier was toegevoegd. Bij de hierdoor kunstmatig teweeg gebrachte geleidelijke verslechtering van het water werd geen nadelige invloed op conditie en melkproduktie vastgesteld. Wel bleek, dat bij plotselinge overgang op zeer slecht drinkwater, de opname van dit water vermindert. Dit kan op zijn beurt de melkproduktie
doen dalen.
In verband met berichten uit de Verenigde Staten, dat tot brokjes geperst
hooi (pellets) een hogere voederwaarde zou hebben dan het oorspronkelijke hooi
(het zgn. pelleting-effect), werd in samenwerking met het Instituut voor Bewaring
en Verwerking van Landbouwprodukten in de herfst van 1960 begonnen met een
voederproef om te trachten dit effect aan te tonen. Daar volgens mededelingen het
meeste succes te verwachten zou zijn bij jongvee in hun tweede levensjaar werden
12 pinken gebruikt, geboren in de herfst van 1959. Deze dieren werden ingedeeld
in twee groepen van 6 stuks. Daar verder het beste resultaat te verwachten zou
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zijn bij grof materiaal, leverde genoemd instituut een partij hooi, die bijzonder
stengelig was. De helft ervan werd als zodanig aan de ene groep pinken verstrekt,
terwijl de andere groep hetzelfde hooi ontving in de vorm van brokjes. Beide
groepen ontvingen van het proefvoeder — omgerekend op droge stof — even grote
hoeveelheden, zodat de controlegroep in totaal 33 kg hooi kreeg en de proefgroep
30 kg biks. Daarnaast ontving elk der groepen 30 kg bieten en 6 kg krachtvoer.
Aan het einde van het jaar was nog geen aanwijsbaar verschil in groei tussen de
beide groepen opgetreden. In een ander opzicht was er wel een verschil, nl. terwijl
de dieren uit de controlegroep het stengelige hooi niet volledig opnamen, werden in de
proefgroep de biks zo snel gegeten, dat de dieren er ongetwijfeld nog wel meer van
zouden hebben kunnen opnemen. Het „pelleting"-effect berust waarschijnlijk dan
ook meer op een verhoging van de opnamecapaciteit van een bepaald hooi, dan op
een werkelijke verhoging van de voederwaarde.
Bij de mestproeven met runderen wordt langzamerhand steeds meer gewerkt met
jonge, nog groeiende dieren, omdat een volwassen rund dat afgemest wordt, vooral
vet aanzet en over het algemeen geen slachtprodukl van eerste kwaliteit oplevert.
Van jong rundvee verkrijgt men een minder vet produkt, waarvoor goede afzetmogelijkheden bestaan.
Een oriënterend proefje te Maarheeze over het mesten van stiertjes met een rantsoen,
bestaande uit 1 kg hooi en krachtvoer ad libitum, werd afgesloten. De 6 dieren, die
hiervoor ter beschikking stonden, waren bij het begin der proef vier maanden oud
en wogen toen gemiddeld 140 kg. Na een mestperiode van zeven maanden bedroeg
het gemiddeld gewicht 432 kg, dus een gemiddelde groei per dag van 1,35 kg. Het
slachtverlies was gemiddeld 42,4%. Tegen het eind van de mestperiode bedroeg de
krachtvoedergift ruim 8 kg per dier per dag. Deze hoge giften werden vlot verdragen
en gaven geen aanleiding tot moeilijkheden. Per kg groei werd verbruikt 4,4 kg
krachtvoeder met 1 5 % vre en 0,75 kg hooi.
Er werd een nieuwe mestproef met twee groepen van 8 jonge stiertjes ingezet,
waarbij het rantsoen met veel krachtvoer en 1 kg hooi wordt vergeleken met een
rantsoen met meer ruwvoeder.
Het in 1959 begonnen onderzoek over het mesten van kalveren, waarbij de geschiktheid van een aantal vetsoorten voor de verwerking in melkvervangende preparaten werd nagegaan, werd voorlopig afgesloten. Een melkvervangend preparaat
met 71/2% geraffineerd cocosvet en 71/^% geraffineerde palmolie gaf beduidend
betere resultaten dan een mengsel met 10% rundvet en 5 % reuzel. De plantaardige
vetten zijn tamelijk duur, maar in verband met hun gunstige werking voor jonge
kalveren wordt in het standaardmengsel van het instituut toch 8 % cocosvet of palmpitvet gebruikt, naast 8 % reuzel.
Het opnemen in het mengsel van het enzym lactase, dat melksuiker omzet in
glucose, leverde geen verbetering van de groei op. Bij deze proef was overwogen dat
de lactaseproduktie van het kalf bij het ouder worden vermindert, terwijl mestkalveren
door de geforceerde voedering steeds meer melksuiker binnen krijgen. Blijkbaar is
de van nature beschikbare hoeveelheid lactase toch voldoende om alle melksuiker
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tot glucose om te zetten. Bij deze proef werd de indruk verkregen, dat de glucosevorming ook te snel kan verlopen. De kalveren, die de lactase bevattende voeders
ontvingen, vertoonden vaker een positieve glucosereactie in de urine dan de controledieren, wanneer de urine ± 2,5 uur na de laatste voeding werd opgevangen. Dit
wijst er op, dat de geresorbeerde hoeveelheid glucose op die tijd groter was dan
door de lever kon worden vastgelegd.
Tijdens de kalvermestproeven, die in de laatste jaren werden genomen, werd
enkele malen last ondervonden van acute ziekteverschijnselen, soms met dodelijke
afloop, die niet verklaard konden worden door bacteriële infecties en ook niet door de
plotselinge verlaging van het Mg-gehalte van het bloedserum, die bekend staat als
„lal". De doodsoorzaak was een acuut longoedeem, terwijl opviel, dat in de lebmaag
van de gestorven dieren geen voldoende lebstremming van de voederdrank had
plaatsgevonden. Daarop gerichte proefjes wezen uit, dat het stremvermogen van de
gebruikte kunstmelk belangrijk minder was dan dat van volle melk. Er werd verondersteld, dat de ziekteverschijnselen verband hielden met dit gebrekkige stremvermogen van de kunstmelk. Een theoretische verklaring hiervoor zou kunnen zijn, dat
bij onvoldoende stremming de melkeiwitten opgelost blijven, in onvolledig afgebroken toestand de dunne darm bereiken en daar aanleiding geven tot resorptie
van nog samenhangende aminozuurcomplexen. Dergelijke complexen kunnen in de
stofwisseling als een antigeen werken, dat het kalf overgevoelig maakt voor het toegediende kunstmelkeiwit. Wanneer een dergelijke overgevoeligheid een voldoende
graad heeft bereikt, kan een nieuwe resorptie van het betreffende antigeen stormachtige verschijnselen teweeg brengen, die bekend staan als „anafylactische shock".
Deze theorie werd getoetst door opgeloste kunstmelk in te spuiten bij acht kalveren,
waarvan er zes met kunstmelk en twee met volle melk waren gevoed. De twee laatstgenoemde kalveren reageerden niet of nauwelijks op deze injecties, terwijl vier van
de zes met kunstmelk gevoederde kalveren er min of meer heftig op reageerden. Een
er van stierf zelfs plm. 25 minuten na de injectie aan acuut longoedeem.
Door deze resultaten is het wel zeer waarschijnlijk, dat de overgevoeligheid inderdaad bij deze met kunstmelk gevoederde kalveren was ontstaan. Er moet dus nadruk
worden gelegd op de wenselijkheid van een zo goed mogelijk stremvermogen bij
kunstmatige kalvermelk.
Bij de opfokproeven met rundvee werd van een aantal vaarzen, die geboren waren
in de herfst van 1957, de melkproduktie door middel van een driewekelijkse melkcontrole nagegaan. De proefdieren waren tot een leeftijd van anderhalf jaar bijgevoerd met een mineralenmengsel, bestaande uit kopersulfaat, binatriumfosfaat en
gejodeerd keukenzout. Na die leeftijd kregen zij alleen kopersulfaat extra. De
controledieren hadden het gewone rundveemineralenmengsel in hun krachtvoeder
ontvangen.
De proefdieren produceerden in 310 dagen gemiddeld 205 kg melk meer met een
hoger vetgehalte van 0 , 1 1 % . Gemiddeld produceerden ze 11 kg vet meer. Deze
hogere produktie was bij dit aantal dieren niet significant.
Met twee volgende groepen vaarzen, die geboren zijn in het najaar van 1958 en
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die op dezelfde wijze worden behandeld, zal worden nagegaan of de gevonden
kleine melkproduktieverschillen enige betekenis hebben.
Te Maarheeze werd het oriënterend onderzoek over de invloed van een juiste
verpleging, goede voeding en extra mineralentoevoeging op de ontwikkeling van het
jonge roodbonte vee met 11 dieren voortgezet. Op een leeftijd van ruim 20 maanden
wogen deze dieren gemiddeld 415 kg. Van deze 11 pinken werden aanvankelijk 10
na de eerste inseminatie drachtig. Na resp. 4 en 5 maanden werden 2 dieren echter
weer tochtig, doch zij bleven na herinseminatie drachtig. In totaal waren 14 inseminaties nodig (gemiddeld 1,27 inseminaties per dier) om alle dieren drachtig te krijgen. De gemiddelde leeftijd op het tijdstip van afkalven is 2 6 ^ maand. Van deze
proef is maar één dier te weinig ontwikkeld.
Evenals het voorgaande jaar werden in 1960 verteringsproeven met melkkoeien
genomen, waarbij wederom gebruik werd gemaakt van ballonkatheters om de
mest en de urine gescheiden op te vangen. De proeven waren opgezet met de bedoeling nog eens een vergelijking te maken tussen verteringscoëfficiënten, bepaald met
hamels en die, bepaald met melkkoeien.
Van de vier hooisoorten, die werden vergeleken, was de overeenstemming tussen de
verteringscoëfficiënten van de hamels en die van de koeien bijzonder goed. Bij de
hamels bedroeg de verteringscoëfficiënt van de organische stof gemiddeld 68,9 en
bij de koeien gemiddeld 69,4. Het grootste verschil werd gevonden bij het ruw eiwit,
waarvan de hamels gemiddeld 6 1 , 1 % verteerden tegen de koeien gemiddeld 59,4.
Omdat er in ons land weinig onderzoek is verricht op het gebied van de schapevoeding, werd in 1960 begonnen met een oriënterende voederproef, tevens om een
indruk te krijgen van de specifieke moeilijkheden, die verbonden zijn aan het nemen
van proeven met schapen.
Er werden twee groepen geformeerd, elk van 16 ooien. Beide groepen liepen op
ongeveer gelijkwaardige percelen weiland. Groep I kreeg als bijvoer van 11 januari
tot 18 februari per dier per dag 500 g rundveebrokjes B en 150 g droge pulp, en
daarna tot 19 maart 600 g B-brokjes en 200 g droge pulp. Groep II ontving gedurende deze tijd 300 g rundveebrokjes B en 100 g droge pulp per dier per dag.
Daarna werd bij beide groepen het rantsoen geleidelijk tot de helft verminderd, omdat er al wat meer grasgroei kwam; op 11 april werd de bijvoedering beëindigd.
Groep I nam in de eerste periode per dag 400-500 g zw en 100-125 g vre in het bijvoer
op, groep II 250 g zw en ± 63 g vre. De verhouding vre/ZW was 1 : 4.
Van 2 maart tot 6 april werden 50 lammeren geboren. In aantal, geboortegewicht
of sterftepercentage was tussen de beide groepen geen verschil te constateren.
Wel lieten de ooien verschillen zien, voordat zij gelamd hadden. Bij de beter gevoerde
groep vertoonden de uiers vóór het lammeren meer zwelling; het vocht uit de uiers
bereikte bij deze groep iets eerder de normale consistentie dan bij de schraal gevoerde groep. Dit houdt waarschijnlijk verband met de latere melkproduktie; om
technische redenen is deze echter niet bepaald.
Ook in de groei van de ooien gedurende de laatste twee maanden van de dracht
waren verschillen van betekenis te zien. Groep I was gemiddeld 16,1 kg gegroeid
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en groep II 7,1 kg. Voor de éénjarige dieren waren deze cijfers resp. 13,7 en 4,2
kg, voor de oudere ooien 17,5 en 8,8 kg. Vooral de éénjarige ooien uit groep II
waren dus weinig gegroeid. Daar er geen verschil was in het geboortegewicht van de
lammeren, lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat de beter gevoerde ooien in een
betere conditie hebben gelamd.
De lammeren wogen bij de geboorte gemiddeld 5,75 kg. Op 11 mei, toen ze gemiddeld 58 dagen oud waren, bedroeg het gemiddelde gewicht 28 k g ; er was slechts
weinig verschil tussen de groepen. De gemiddelde dagelijkse groei van de lammeren
uit groep I was 394 g, van groep II 381 g. Het kleine verschil was niet wezenlijk.
Bij de lammeren van de éénjarige ooien was er wel verschil tussen de beide groepen.
Deze waren resp. 428 en 333 g per dag gegroeid; het verschil van 95 g per dag was
wezenlijk. Voor de periode van 11 mei tot 13 juli waren de groeicijfers van de lammeren van de éénjarige ooien van groep I 301 g per dag en van groep II 258 g. Dit
geeft een wezenlijk verschil van 43 g per dag.
Hieruit blijkt dus, dat de voeding van drachtige éénjarige ooien van invloed is
op de groei van haar lammeren. Dit wijst er op, dat de drachtige éénjarige ooien —
evenals dit bij drachtig jong rundvee het geval is — een jeugdtoeslag nodig hebben.
Hoe groot deze jeugdtoeslag moet zijn, kan op grond van deze ene proef niet worden
uitgemaakt.
In hoeveelheid of kwaliteit van de wol werden geen verschillen van betekenis
waargenomen.
Van de 31 verteringsproeven met hamels hadden er twaalf betrekking op hooi,
dat in 1959 door ventilatie met koude en warme lucht in de tas was nagedroogd. Dit
hooi was afkomstig van 4 percelen, die gemaaid waren op 15 mei, 19 mei, 27 mei en
3 en 4 juni. De droging geschiedde in drie verschillende tassen. Mede door het bijzonder goede hooiweer was de verteerbaarheid van deze partijen hoog. De gemiddelde
zetmeelwaarden bedroegen resp. 50,6, 50,3, 49,2 en 44,2 in de droge stof. De zetmeelwaarde van het hooi, dat met warme lucht was nagedroogd, was even hoog als
die van het met koude lucht geventileerde hooi.
Twee verteringsproeven betroffen de laatste partijen hooi van het onderzoek over
de bewaring van het hooi in de schuur en in een open kapberg. In het algemeen werd
een klein verschil in verteerbaarheid gevonden ten gunste van het hooi, dat in de
schuur was bewaard; bij de organische stof bedroeg het verschil gemiddeld 1,2 eenheden.
Voorts stond één verteringsproef met hooi in verband met het onderzoek over de
voederwaarde van hooi, dat na malen tot brokjes is geperst.
Naar aanleiding van een door „De Schothorst" geuite veronderstelling, dat de toevoeging van zink aan een rantsoen voor herkauwers de verteerbaarheid zou bevorderen, werden verteringsproeven gedaan met luzernemeel met en zonder zink. De
toevoeging van zink beïnvloedde de verteerbaarheid praktisch niet.
Evenals het vorige jaar werden in samenwerking met het landbouwproefstation
in Suriname een drietal kunstmatig gedroogde tropische voedergewassen (Kudzu,
Coastal Bermuda- en Guatamalagras) op verteerbaarheid onderzocht. Aan het
einde van het jaar waren de uitkomsten nog niet bekend.
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In 1960 werden twee meelsoorten op verteerbaarheid onderzocht. Meel van
Sesamum radiatum bleek een veel ongunstiger samenstelling en verteerbaarheid te
hebben dan gewoon sesammeel; bijgevolg is de voederwaarde er van veel lager.
Voor gierst werden verteringscoëfficienten gevonden, die met uitzondering van
die van ruwe celstof wat hoger lagen dan de verteringscoëfficienten, die in de
„Veevoedertabel 1957" zijn vermeld. De verteringscoëfficiënt van ruwe celstof was
daarentegen belangrijk lager. Het gehalte aan vre en vwe was dan ook wat hoger
dan in de tabel is vermeld, terwijl de zetmeelwaarde ongeveer dezelfde was.
In verband met het onderzoek over de voederwaarde van doorgeschoten bieten werd
een partij gewone en een partij doorgeschoten bieten op verteerbaarheid onderzocht. De verteringscoëfficienten zijn nog niet bekend.
In het kader van het onderzoek over de verliezen aan voederwaarde bij de hooiwinning met behulp van ventileren in de hooitas werd in 1960 één partij vers gras
op verteerbaarheid onderzocht.
Daar aan het verteerbaarheidsonderzoek van vers materiaal grote technische bezwaren zijn verbonden, werd nagegaan of in plaats van vers, diepgevroren materiaal
kan worden gebruikt. Proeven hierover met gras doen vermoeden, dat de verteerbaarheid van het ruw eiwit door het diepvriezen iets wordt verlaagd. Dit onderzoek
zal worden herhaald.
In verband met het onderzoek over de verliezen aan voederwaarde bij het ensileren
volgens de kneusmethode werd een groot monster van het te ensileren gras diepgevroren en daarna op verteerbaarheid onderzocht. Ook een partij hopperupsklaver
werd na diepvriezen op verteerbaarheid onderzocht. Het gehalte aan voedernorm
ruw eiwit lag 8,4% en de zetmeelwaarde 5,5% beneden de theoretisch berekende
waarden voor verse klaver.
Ten slotte werd nog een silage van snijhaver onderzocht, gemaakt met behulp van
een maaikneuzer en een van voorjaarsgras, geënsileerd zonder toevoeging met behulp
van een stationaire kneusmachine. De resultaten van dit onderzoek waren aan het
einde van het jaar nog niet bekend.
Van de verteringsproeven te Maarheeze hadden er vier betrekking op hooi van de
ventilatieproeven uit 1959. Door het schitterende hooiweer in dat jaar was de kwaliteit
van de beide partijen en ook die van de vergelijkbare partijen ruiterhooi bijzonder
hoog. De zetmeelwaarden van het ventilatiehooi waren 51,9 en 50,3, van het corresponderende ruiterhooi resp. 46,1 en 47,6, alles in de droge stof. De gehalten aan vre
in de droge stof waren bij het ventilatiehooi in dezelfde volgorde 6,7 en 7,8% en
in het ruiterhooi 6,4 en 7,7%.
Verder werd een viertal partijen hooi van ventilatieproeven van het Instituut voor
Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten op verteerbaarheid onderzocht.
De uitkomsten van deze proeven waren aan het einde van het jaar nog niet bekend.
Met krachtvoer werden verteringsproeven van meer fundamentele aard genomen.
Een rundvee B-mengsel, in meelvorm, werd vergeleken met hetzelfde mengsel in
brokjesvorm, terwijl tevens werd nagegaan of er verschil in verteerbaarheid optreedt wanneer eiwitrijke kalverkorrels in een normale hoeveelheid of in een zeer
grote hoeveelheid worden gevoederd. Deze laatste proef stond in verband met een
mestproef met vleesstiertjes.
120

Van de drie proeven met vers gras hadden er twee betrekking op het uitgangsmateriaal voor de hooiventilatieproef in 1960 en de derde op het uitgangsmateriaal
voor een inkuilproef met behulp van een maaikneuzer. Verder werd er een verteringsproef genomen met verse snijgerst.
De verteerbaarheid van de snijmaïssilage, die in 1959 was gemaakt in een vrij
primitieve sleufsilo, viel enigszins tegen. In de droge stof werd 3,9% vre gevonden
bij een zetmeelwaarde van 52,2. De verteerbaarheid van de lupinesilage was bijzonder
goed; de droge stof bevatte 16,6% vre bij een zetmeelwaarde van 62,5.
Bij de verteringsproeven met varkens werd onder meer waargenomen, dat de toevoeging van 2 g stilboestrol per dier per dag aan een volledig mengsel voor varkens
geen invloed had op de verteerbaarheid, maar dat dit wel een kleine verhoging van
de stikstofretentie veroorzaakte. De betekenis van dit laatste effect was echter niet
wezenlijk.
Wederom werd gevonden, dat het eerst tot brokjes persen en vervolgens weer malen
van grasmeel een iets hogere verteerbaarheid voor varkens ten gevolge heeft dan het
rechtstreeks tot grasmeel verwerken. Voor luzernemeel kon deze bevinding niet met
zekerheid worden bevestigd. Misschien is de wijze, waarop het persen heeft plaatsgehad, in dit verband van belang.
Van in Nederland geproduceerd gehydrolyseerd verenmeel met 8 4 % ruw eiwit
bleek het eiwit voor 8 7 , 1 % verteerbaar te zijn.
Een rantsoen bestaande uit 9 0 % gerstemeel en 10% haringmeel, werd op twee
verschillende wijzen bereid, nl. éénmaal met gerstemeel dat in een hamermolen was
gemalen en éénmaal met tussen stenen gemalen gerstemeel. Uiteraard werd voor dit
onderzoek gerst van dezelfde partij gebruikt. De verteerbaarheid van beide rantsoenen
was praktisch gelijk. Ook het voorweken van dit gerstemeel/haringmeelrantsoen gedurende 10 uren bij een temperatuur van 27°C met een gelijke hoeveelheid water
gaf geen verbetering van de verteerbaarheid.
In verband met het grote aanbod van Peru-vismeel werd ook dit produkt in de
verteringsproeven betrokken. Het bevatte 6,6% vocht, 72,0% re, 6,2% rvet en 15,2%
as. Het ruw eiwit was voor 8 5 , 3 % verteerbaar, het ruw vet voor 9 1 , 1 % .
Begonnen werd met een serie proeven, waarbij vooral de vertering van het eiwit
bij het varken grondig wordt bestudeerd.
Bij de mestproeven met varkens werd een drietal borgen, die gedurende twee jaar
een rantsoen met extra kopersulfaat hadden ontvangen, in de loop van de zomer
geslacht. Bij slachting werden geen afwijkingen waargenomen, behalve een wat harde
lever. Het kopergehalte van de levers lag hoog, terwijl bij twee er van de smaak
„metaalachtig" was. Drie zeugen, die inmiddels 2l/2 j a a r voeder met extra kopersulfaat hebben opgenomen, bevinden zich in een normale conditie en hebben in
december wederom goede tomen biggen geworpen.
In bepaalde kringen, vooral in Limburg, bestaat de mening, dat tussen stenen
gemalen graanmeel een mooiere structuur heeft dan het met de hamermolen bereide
produkt en dat aan het eerstgenoemde meel derhalve voor varkens de voorkeur moet
worden gegeven. Soms wordt ook een bijzondere waarde toegekend aan grove tarwe121

zemelen. In de proefmesterij van de C.H.V. te Sevenum werd daarom de waarde
van op diverse wijzen gemalen graanmeel vergeleken en tevens de betekenis van
grove zemelen nagegaan. Ceconcludeerd werd, dat er voor varkens geen verschil
is in bruikbaarheid tussen met stenen gemalen graanmeel en het met de hamermolen
bereide produkt.
Bij een proef waarbij verschillende voedersystemen voor varkens werden vergeleken, bedroeg de gemiddelde groei per dag voor de automatisch gevoederde
dieren 720 g, terwijl met de brijmethode een gemiddelde dagelijkse groei van 680
g werd bereikt. Bij automatische voedering was 3,4 kg voeder per kg groei nodig en
bedroeg de gemiddelde spekdikte 3,4 cm. Voor de met de hand gevoederde varkens
waren deze cijfers gunstiger, en wel resp. 3,2 kg en 3,2 cm. Het beëindigen van de
automatische voedering bij een gewicht van 50 kg leverde bij deze proef geen beter
resultaat op dan de voortgezette automatische voedering. Bij een onderzoek over de
meest gewenste wijze van toediening van het voeder werden vergeleken: toediening
van dikke brij met naar behoefte gelegenheid tot wateropname, een brij bestaande uit
2 1water per kg meel (automatische drinkbak afgesloten) en een brij, bestaande uit
3 1 water per kg meel (automatische drinkbak afgesloten). Het bleek, dat het geen
verschil uitmaakte of het voeder als brij, dikke slobber of dunne slobber werd toegediend. Aangezien de proef in de winter werd genomen, valt niet te zeggen of de
groep, die 2 1 water per kg meel kreeg, ook in het warme jaargetijde met deze hoeveelheid vocht zou hebben kunnen volstaan.
Te Maarheeze werd een proef genomen om bij varkens, die aan een automatische
droogvoederbak worden gemest, de slachtresultaten te verbeteren. Men trachtte dit te
bereiken door verlaging van de zetmeelwaarde van het beschikbare meel door er
bepaalde — voor varkens minder goed verteerbare — voedermiddelen aan toe te
voegen, zoals droge pulp, luzernemeel en gerstevoermeel. Gebruik werd gemaakt
van drie soorten meel met een zetmeelwaarde van resp. 67, 63 en 59. De bedoeling
van dit minder geconcentreerde voeder is dat de varkens, ondanks het feit dat er
voortdurend meel tot hun beschikking is, toch niet te veel zetmeelwaarde opnemen.
Wat de spekdikte betreft beantwoordde de proef wel aan de verwachtingen. De uitbetaling naar kwaliteit zal echter grotere verschillen moeten gaan vertonen, wil deze
wijze van voederen aantrekkelijk worden, want de dieren groeien belangrijk langzamer, waardoor het voederverbruik niet gunstiger wordt.
Ook werd te Maarheeze in samenwerking met de Provinciale Gezondheidsdienst
voor Dieren in Noord-Brabant getracht door toediening van een ontwormingsmiddel
aan met wormen besmette varkens, de groeisnelheid te bevorderen. Hoewel een
klein, oriënterend onderzoek weinig resultaat vertoonde, wordt de proef voortgezet
met twee groepen van 14 dieren.
Bij het onderzoek over de waarde van de toevoeging van afzonderlijke aminozuren
aan rantsoenen voor mestvarkens werd in een viertal proeven getracht een rantsoen
zonder dierlijk eiwit met behulp van lysine gelijkwaardig te maken aan een controlerantsoen met een normale hoeveelheid dierlijk eiwit. Uit de uitkomsten kan de conclusie worden getrokken, dat de hoeveelheid lysine in 'het rantsoen één der oorzaken
is van het feit, dat voor varkens de voorkeur moet worden gegeven aan voeders met
voldoende dierlijk eiwit. Bij deze proeven werd echter de aanwijzing verkregen,
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dat lysine alleen niet in staat is om rantsoenen met minder dierlijk eiwit geheel
gelijkwaardig te maken aan het controlevoeder.
In de tweede helft van 1959 werd door het Produktschap voor Veevoeder toestemming verleend antibiotica te verwerken in voedermengsels voor varkens, mits
daarbij aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Dit feit deed de vraag rijzen in
hoeverre nog een groeibevorderend effect van antibiotica mag worden verwacht wanneer aan de rantsoenen reeds 0,075 of 0 , 1 % kopersulfaat is toegevoegd. Ter beantwoording van deze vraag werden twee mestproeven opgezet, waarbij in totaal 72 dieren
waren betrokken. Er waren vier groepen, waarvan groep A een controlerantsoen
kreeg, groep B het controlerantsoen + 0,075% CuS0 4 5H 2 0, groep C hetzelfde als
groep B + 10 ppm aureomycine en groep D hetzelfde als groep B + 10 ppm proc.
penicilline. Bij het begin van de proef wogen de dieren gemiddeld 24 kg. De toevoeging van extra kopersulfaat verbeterde de groei met 9,9%, terwijl het een besparing
op het voederverbruik opleverde van 5,7%. Het gebruik van aureomycine of penicilline bij een rantsoen, dat reeds extra kopersulfaat bevat, veroorzaakte bij deze
proeven geen verdere verbetering van groei of voederconversie.
Het gebruik van enzympreparaten ter verbetering van de rantsoenen begint in de
Verenigde Staten veld te winnen. Ook in ons land is de belangstelling voor deze groep
stoffen groeiende. Een eerste oriënterende proef, waarbij een uit soja bereid enzym
preparaat aan een voedermengsel voor mestvarkens werd toegevoegd, ving in de zomer
van 1960 aan. Het gebruik van het preparaat had geen verbetering van de mestresultaten ten gevolge. Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat de controlegroep zeer goed groeide, nl. gemiddeld 724 g per dier per dag met een voederverbruik van 2,8 kg meel per kg groei. Dergelijke cijfers zijn moeilijk te verbeteren.
Voorts bleek, dat het gebruik van 5 % aan gekookt zetmeel gebonden maïsweekwater bij jonge mestvarkens tot iets minder gunstige resultaten leidt.
Het in 1959 aangevangen bacteriologisch-biochemisch onderzoek over bacteriesoorten, die onder verschillende voedingsomstandigheden in de pens aanwezig zijn,
liet zien dat de verschillende voedingsbodems verschillende pensbacteriën zo sterk
selecteren, dat het niet mogelijk is een zuiver beeld te verkrijgen van de bacterieverhoudingen zoals die werkelijk in de pens voorkomen. Zelfs voedingsbodems die
carboxymethylcellulose en verschillende hoeveelheden gesteriliseerde pensvloeistof
bevatten, bleken niet aan het doel te beantwoorden. Op deze voedingsmedia groeiden
onder anaërobe omstandigheden uitsluitend coccen.
Uitgaande van de overweging, dat veranderingen in de samenstelling van de
pensflora ook tot uiting moeten komen in wijziging van de gehalten aan verschillende
belangrijke fermentatief ontstaande stofwisselingsprodukten, werd het zwaartepunt
van dit onderzoek in die richting verplaatst. De lagere verzadigde vetzuren, die door
de pensbacteriën worden gevormd, kunnen thans met behulp van zuilenchromatografie worden bepaald. De verhoudingen, waarin deze vetzuren in de pensinhoud
worden aangetroffen, moeten van groot belang worden geacht voor de beoordeling
van de rantsoenen, waarop deze verhoudingen ontstaan. Dit onderzoek betreft speciaal
azijnzuur, propionzuur en boterzuur.
Om de monsterneming van pensvloeistof uit intacte runderen zodanig te verbeteren,
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dat mag worden aangenomen, dat steeds vergelijkbare monsters worden verkregen,
werd een apparaat ontwikkeld, dat het op eenvoudige wijze mogelijk maakt via de
slokdarm pensvloeistofmonsters uit de achterste, ventrale penszak te verkrijgen, die
niet met speeksel zijn verontreinigd. Het onderzoek van deze monsters bracht reeds
aan het licht, dat bij gezonde koeien, die gedurende enige tijd een constant voederrantsoen krijgen, in die tijd vaste onderlinge verhoudingen van de drie onderzochte
vetzuren in de pens blijven bestaan. Bij weidegang bleek het tijdstip van bemonstering
hierop ook weinig invloed te hebben. Afhankelijk van het groeistadium en de
samenstelling van het weidebestand konden wel veranderingen in de hoeveelheden
en de onderlinge verhoudingen der vetzuren worden vastgesteld. Of dit voor de dieren
of voor hun produktie bepaalde gevolgen heeft, wordt nader bestudeerd.
Het voorbereidende chemisch en biologisch werk om tot het bepalen van de afzonderlijke aminozuren te komen, maakte goede vorderingen. Nadat het in 1959
gelukt was de basische aminozuren lysine, arginine en histidine met voldoende
nauwkeurigheid te bepalen, kwam in 1960 de apparatuur gereed voor de chromatografische analyse van de meeste zure aminozuren. Door uitwisseling van monsters
met andere instituten werd vastgesteld, dat behoorlijk overeenstemmende cijfers
werden verkregen. Hierdoor is het mogelijk voortaan bij voederproeven of verteringsproeven zo nodig ook het gedrag van de afzonderlijke aminozuren in studie te nemen.
Het onderzoek over de kreatinine-uitscheiding bij melkkoeien toonde aan, dat bij
dieren, die op een bepaald rantsoen gehouden worden, de dagelijkse kreatinineuitscheiding in de urine tamelijk constant is. Wanneer dezelfde koeien echter een
ander rantsoen ontvangen, kan de gemiddelde dagelijkse totale kreatinine-uitscheiding significant verschillen van die, welke op het oorspronkelijke rantsoen werd
vastgesteld. Dit verschil kon niet worden toegeschreven aan inmiddels opgetreden
verandering van het lichaamsgewicht.
Deze bevinding pleit niet voor het gebruik van het zgn. kreatininequotiënt voor
het meten van de uitscheiding van bepaalde andere urinebestanddelen bij verschillende koeien, die niet hetzelfde rantsoen krijgen. Bovendien bleek, dat bij hetzelfde
dier het kreatininequotiënt van natrium gedurende de dag kan variëren tussen 1,84
en 3,83. Bij vergelijking van de natrium- en kaliumgehalten van urinemonsters van
melkkoeien zal daarom rekening moeten worden gehouden met het tijdstip van de
monstername.
Ter ondersteuning van het onderzoek over gebrek en overmaat aan mangaan bij
weidende runderen werden pogingen gedaan om tot een voor serum- en levermonsters
bruikbare methode van mangaanbepaling te komen. Tot nu toe waren de resultaten
echter teleurstellend.
In samenwerking met het Centraal Laboratorium T.N.O. te Delft en het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol (België) werden cobaltgehalten van bloedplasmamonsters bepaald door middel van een activeringsanalyse. In vijf identieke monsters
werden waarden gevonden tussen 0,19 en 0,24 x 10~" g Co per liter plasma met een
gemiddelde van 0,21 x 1 0 - 6 g per 1. Dit wijst er op, dat deze methode bruikbaar
zou kunnen zijn bij de opsporing van cobaltdeficiënties, resp. tekorten aan vitamine
Bi2 bij het rund.
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Instituut voorModerne Veevoeding „DeSchothorst"
Met melkkoeien werd nagegaan, welk effect een verlaging van de eiwitnorm met
15% uitoefent op de melkproduktie en het vet- en eiwitgehalte van de melk. Ook werd
een proef genomen met guarschroot, waarbij vooral werd gelet op de opname en een
eventuele schadelijke werking van dit produkt.
Bij mestkalveren werd onderzocht in hoeverre de groei werd beïnvloed door verschillende verdunningen van een bepaald kunstmelkpreparaat. Voorts werd een studie gemaakt van het effect van de toevoeging van orotzuur en van een betrekkelijk hoge dosis
sojalecithine aan de kunstmelk.
Het onderzoek bij mestvarkens betrof in de eerste plaats een vergelijking van de invloed van een kleine gift karnemelk, verstrekt gedurende de eerste vier weken van de
mestperiode en het effect van de toevoeging van extra kopersulfaat, al of niet gecombineerd met een normaal percentage aureomycine. Een andere behandeling in deze
proef behelsde de toevoeging van een hoge dosis aureomycine aan het rantsoen gedurende de eerste vijf dagen van de mestperiode en gedurende drie dagen na het bereiken van een lichaamsgewicht van 50 kg; dit geschiedde met het oog op het voorkomen van eventuele stress-verschijnselen. Vervolgens werd nagegaan of het mogelijk
is verschillende percentages gerst te vervangen door millet, terwijl ook het effect van
de opname van verschillende kleine percentages guarschroot, die even grote percentages gerst of sojaschroot vervingen, werd bestudeerd.
Met jonge biggen werd eenproef genomen over demogelijkheid anémie te voorkomen
door middel van toediening van ijzerpasta, in de hokken gebrachte grond, weidegang
en inspuiting met imposil.
In een proef met baby-biggen, die op een leeftijd van drie à zeven dagen werden
gespeend, werden verschillende kunstmelkpreparaten vergeleken. Deze preparaten verschilden o.m.sterk in het percentage ondermelkpoeder.
Bij mestkuikens werd de waarde van een bepaald bijprodukt van de alcoholbereiding als vervanging van weipoeder getoetst. Voorts werd onderzocht welke invloed
een subcutaan toegediend hormoonpreparaat uitoefent op de eiwitbehoefte, terwijl
tevens werd nagegaan of het mogelijk is een groot gedeelte van het dierlijk eiwit in
het rantsoen te vervangen door sojaschroot, aangevuld met methionine. Een volgende
proef had betrekking op een vergelijking van Peru-vismeel en Noors haringmeel en
de vervanging van gele maïs en luzernemeel door andere voedermiddelen, om de
kleur van geel gekleurde kuikens lichter te maken. Ten slotte werd nog een studie
gemaakt van de mogelijkheid een deel van het dierlijk eiwit in het rantsoen te vervangen door aardappeleiwit, en werd het effect nagegaan van verschillende percentages
orotzuur, al dan niet gecombineerd met methionine.
Met legkippen werd een proef verricht, waarbij verschillende percentages gemalen
grit in het volledig legmeel werden opgenomen in plaats van de aparte gritverstrekking. Tevens werd het effect van de opname van calciumlactaat in het rantsoen bestudeerd. In beide gevallen werden de eiproduktie, het eigewicht en de eischaalkwaliteit
bepaald. Voorts werd een begin gemaakt met een proef, waarbij jonge hennen van een
leeftijd van ± 14 weken af een constante beperkte daglengte genieten; de controledieren worden in koloniehokjes buiten gehouden. Een en ander heeft ten doel de
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invloed van de verschillende behandelingen te bepalen wat betreft de legrijpheid, de
eiproduktie en de eigewichten. Met een aantal ± ll^-jarige legkippen werd een preparaat getoetst, dat bij uitgeselecteerde dieren een zeer gunstige invloed op de produktie en deconditie zou moeten uitoefenen.
Het laboratoriumonderzoek betrof in de eerste plaats de verdere ontwikkeling van
een methode voor de bepaling van de kwaliteit van geactiveerd sojameel. Voorts werd
medewerking verleend aan een verteringsproef met hamels van het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek „Hoorn". Bij deze proef werd nagegaan in hoeverre zink invloed
uitoefent op de vertering van ruwe celstof en de resorptie van koper. Bepaald werden
de gehalten aan fosfolipiden (totaal en in vetfractie), cholesterol (vrij en veresterd)
en ruw vet in de levers van jonge kuikens. O.m. met het oog op het optreden van
slepende melkziekte werd onderzoek verricht over het voorkomen van ketonlichamen in
slecht geslaagde graskuilen. Het onderzoek over de relatie tussen de zink- en kopergehalten van de grond en die van gras werd voortgezet; daarnaast werden rantsoenen
van verschillende diersoorten en ook verschillende mineralenmengsels op hun gehalte
aan zink onderzocht.
Aan een onderzoek van de Stichting voor Onderzoek van Pluimvee en Varkens te
Amersfoort over de oorzaken van trilziekte en beenafwijkingen bij kuikens werd medegewerkt. De beenderen van jonge kuikens werden op diverse macro- en micro-elementten onderzocht.
Op verzoek van het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
werden monsters van beenderen, haar, huid en levers van reeën en herten op enkele
macro- en micro-elementen onderzocht, o.a. met het oog op de samenstelling van
krachtvoeder voor hetwild in de winter.
Ten behoeve van een kopziekte-onderzoek in de Peel werden urine- en bloedmonsters
van rundvee, dat op een bemestingsproefveld werd gehouden, onderzocht op enkele
belangrijke anorganische bestanddelen.

Proefstation voorde Akker- en Weidebouw
Evenals in 1959 werd een vergelijking gemaakt tussen het weiden in een standweide met een lage stikstofgift (30 kg N per ha) en in omweiding met een ruime
stikstofgift (160 kg N per ha). In grote lijnen bevestigen de voorlopige resultaten van
dit jaar die van 1959.
Zowel in gewicht als in prijs kwam de omweidingsgroep gunstiger voor de dag dan
de standweidegroep, zodat uiteindelijk de omweidingsgroep ƒ 45,— per dier meer
opbracht dan de standweidegroep. De resultaten van beide proefjaren wijzen dus in
de richting, dat de dieren op het omweidingssysteem het zeker niet slechter doen dan
de dieren op het standweidesysteem. Toepassing van een intensief beweidingssysteem
heeft dus vermoedelijk bij de vetweiderij geen andere consequenties dan bij de melkveehouderij.
De produktie per dier is niet minder dan bij een extensief systeem en door de
toepassing van de stikstof en de goede benutting van het gewas door regelmatig omweiden kan een aanzienlijk hogere produktie per ha worden verkregen.
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Werkgroep Onderzoek

Komgronden

Proeven over vetweiderij lieten zien, dat ossen die op een standweide zijn geweid,
wel zwaarder in gewicht zijn dan na omweiden, maar dit wordt geheel veroorzaakt
door de meerdere buikvulling. Het onderzoek over beweidingsmethoden werd uitgebreid met voederproeven, waarbij de grupstal wordt vergeleken met de loopstal.
Het onderzoek over moderne bedrijfsvormen voor ruilverkavelingsboerderijen bracht
aan het licht, dat het voordeel van een open loopstal op een graslandbedrijf van 19 ha
op komgrond zeer gering is.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

Evenals in 1959 was bij het onderzoek over de vleesproduktie op intensief geëxploiteerd grasland de groei van schapen en van jong rundvee in de voorzomer van 1960
zeer goed. Er werd geen invloed van de methode van beweiding of extreem hoge
bemestingen met stikstof waargenomen. Later in de zomer en vooral toen er steeds meer
regen begon te vallen, werd de gewichtstoename van de dieren veel geringer. Zowel
het vochtgehalte als de smakelijkheid van het gewas (botanische samenstelling, groeistadium) lijken grote invloed te hebben op de hoeveelheid droge stof, die door groeiende dieren wordt opgenomen en daarmee op het verloop van de groei. Deze indruk
werd bevestigd door praktijkervaringen, die door middel van een enquête werden
verzameld.
Het ziet er naar uit, dat bij jong rundvee ook een redelijke groei kan optreden wanneer het gras wordt gemaaid en vervoederd in een open loopstal. Dan is het echter van
veel belang, dat een smakelijk en fris produkt wordt verstrekt.
Nadat uit voederproeven met kalveren was gebleken, dat bij gras met een drogestofgehalte van minder dan 2 3 % het vocht een ernstige belemmering vormt voor de opname van voldoende droge stof, werd een proef opgezet om na te gaan of de opnamecapaciteit van het vee belangrijk kan worden beïnvloed door de wijze van opfok, vooral
die tijdens de eerste levensweken. Vergeleken werden twee groepen stierkalveren,
waarvan de ene volgens de traditionele methode met vrij veel melk werd grootgebracht,
terwijl de andere na de zesde week in het geheel geen vloeibaar voedsel kreeg toegediend. Aan het eind van de verslagperiode was het gemiddelde gewicht van de dieren
van beide groepen gelijk. Het type van de dieren verschilde echter sterk. De normaal
opgefokte kalveren zagen er normaal uit, de dieren van de ruwvoedergroep hadden
veel diepere en zwaardere buiken.
Bij de proefnemingen, die ten doel hebben te komen tot een nauwkeurige bepaling
van de voederopname bij weidend vee werd in een balansproef met twee koeien tweemaal per dag 7,85 g Cr 2 0 3 , gehecht aan snippers papier dat 3 3 , 1 % C r 2 0 3 in de droge
stof bevatte, aan de dieren per os toegediend. De over 8 dagen met de mest uitgescheiden hoeveelheid bedroeg resp. 92,5% en 95,0% van het totaal. Door chromogeenbepalingen in gras en faeces, waarbij de nodige voorzorgen in acht werden genomen,
werd voor de verteringscoëfficiënten van de droge stof voor de beide dieren volgens
de balansproef 82,6 en 81,0%, volgens de chromogeenmethode 80,4 en 78,5% ge127

vonden. Op grond van deze gegevens werd voor de afzonderlijke dieren een drogestofopname van voeder berekend, die resp. 3,3 en 5 , 1 % lag beneden de werkelijke waarde.
Daar hier twee foutenbronnen tegen elkaar in hebben gewerkt, zijn de uitkomsten nog
onbevredigend en moet de methode verder worden verbeterd.

Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek

„Schoonoord"

Het onderzoek op het gebied van de kunstmatige inseminatie vormde ook in 1960
een van de hoofdonderdelen van het instituutswerk.
Het fysiologisch onderzoek van stieresperma, dat is gericht op ontwikkeling van
verbeterde bewaarmethoden in vitro, betrof in hoofdzaak de bestudering van de bewaringscondities van sperma in de epididymis van de stier. Langs indirecte weg werden
gegevens verzameld omtrent het voorkomen van metabolieten, zoals koolzuur en melkzuur, in de epididymisafscheiding.
Verschillende aspecten van het diepvriezen van stieresperma waren in onderzoek.
Bevruchtingsproeven met diepvriessperma, dat aan korte, resp. lange equilibratietijd
met de glycerine onderworpen was geweest, werden beëindigd. In aansluiting op vroeger onderzoek over de meest gewenste concentratie aan glycerine in de verdunningsvloeistof werd opnieuw gezocht naar de optimale concentratie; volgens laboratoriumproeven lijkt deze wat lager te liggen dan de in de praktijk toegepaste. In verband met
het belang van de afkoelingscurve bij diepvriezen van stieresperma op de overleving
van de zaadcellen, werd de afkoelingscurve nagegaan bij de gebruikelijke verpakking
van diepvriessperma in ampullen en daarnaast bij verpakking in zgn. rietjes van
4 mm doorsnee. Vooral in het centrum van de ampullen bleken de voorwaarden voor
overleving van het sperma minder gunstig te zijn. Na een bewaartijd van twee maanden
verschilde de beweeglijkheid van het sperma dan ook duidelijk ten gunste van de
rietjes.
Het beweeglijkheidsonderzoek van stierespermatozoa met behulp van de fotoëlektrische apparatuur betrof in hoofdzaak de lichtinwerking, zowel ter verbetering van
de methodiek van de beweeglijkheidsmeting als met het oog op de toepassing van vitale
kleurstoffen en fluorochromen bij de beweeglijkheidsschattingen en voor het onderscheiden van levende en dode zaadcellen. De genoemde stoffen blijken namelijk de
spermatozoa duidelijk gevoeliger te maken voor lichtinwerking; rhodamine B en primuline vertonen deze schadelijke invloed echter slechts in geringe mate en lijken bruikbaar voor het bepalen van de levend/doodverhouding door fluorescentiemeting. Daarnaast werden bepalingen gedaan van de individuele beweging van stierespermatozoa
met behulp van een speciale visueel-optische techniek. Het bewegingspatroon werd
vastgelegd en geanalyseerd, waarbij het inzicht in de beweging van de individuele
zaadcel aanmerkelijk werd verdiept. Dit onderzoek vormt het uitgangspunt voor de
bestudering van de massale beweeglijkheid (wolkvorming) van spermatozoa.
Als onderdeel van het onderzoek ter ontwikkeling van een vereenvoudigde apparatuur voor de beweeglijkheidsmeting in spermamonsters kwam een experimentele apparatuur voor het meten van de dichtheid van de levende zaadcellen nagenoeg gereed.
Het onderzoek over de bruikbaarheid van eeneiige tweelingstieren voor proef128

nemingen op het gebied van despermaproduktie werd afgesloten. Een vergelijking van
de variantiecoëfficiënten van de spermakenmerken op een tussenpaar-basis toonde aan,
dat die van het aantal Spermien, de pH van het semen, het percentage bewegende
Spermien en de uitkomsten van demethyleenblauw-reduktie-toetsklein waren. Op grond
van literatuurgegevens kan van de beide laatste kenmerken worden verwacht, dat ze
met de fertiliteit samenhangen. Natuurlijke selectie van numerieke aard kan verklaren,
dat juist bij deze kenmerken de genotypische spreiding geringer is dan bij andere
kenmerken. De conclusie van het onderzoek is, dat monozygote stieretweelingen zeer
geschikt zijn voor proeven omtrent de invloed van behandelingen op de levenscyclus
en voor spermafysiologisch onderzoek met behulp van extreme genotypen, die aan
derand van de genotypische spreiding voorkomen.
Met 10 paren eeneiige tweelingstieren werd de invloed van het daglengteverloop op
de spermaproduktie bestudeerd. De controlegroep werd gedurende een jaar onderworpen aan het natuurlijk daglengteverloop, terwijl de proefgroep met behulp van
kunstlicht een tegengesteld daglengteverloop onderging. Er werden geen verschillen
tussen debeide groepen vastgesteld.
De 8 oudere stieren uit de nog voortdurende zgn.opfokproef werden benut voor een
oriënterende proef omtrent verschillen in behoefte aan onderhoudsvoer. Deze nog niet
afgesloten proef liet zien, dat volwassen stieren in dit opzicht vrij aanmerkelijk uiteen
kunnen lopen.
Het onderzoek over kunstmatige inseminatie bij varkens betrof o.m. de voortzetting
van een praktijkproef in samenwerking met de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde
en Gynaecologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht en de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Utrecht; de bereikte bevruchtingsresultaten vertoonden een aanmerkelijke verbetering. Met eigen proefzeugen werden bevruchtingsproeven uitgevoerd,
waarbij enkele nieuwe verdunningsvloeistoffen voor beresperma werden getoetst, terwijl voorts werd getracht een indruk te krijgen van het benodigde aantal zaadcellen
per inseminatie voor het verkrijgen van optimale bevruchtingsresultaten. De voorlopige uitkomsten wijzen in de richting, dat een hoge concentratie zaadcellen noodzakelijk is. Naast de verschillende bevruchtingsproeven werd fysiologisch onderzoek
van beresperma verricht, gericht opverlengingvan delevensduur in vitro.
Ten slotte betrof het onderzoek op het terrein van de voortplanting bij dieren nog
het hengstesperma, waaromtrent een literatuurdocumentatie werd samengesteld.
Het onderzoekingswerk op het gebied van produktie- en fokkerijvraagstukken bij
runderen vertoonde eenvrij grote verscheidenheid.
De proeven onder ausspiciën van de Commissie van Beheer voor het onderzoek naar
de werktijdenverkorting in de veehouderij, waarbij verschillende intervallen tussen de
melktijden werden vergeleken, werden beëindigd. Toepassing van tussenmelktijden van
9 en 15 uren gaf ten opzichte van intervallen van 11 en 13 uren een achteruitgang in
melkproduktie te zien ter grootte van enkele procenten; het maximaal geconstateerde
verschil beliep2,9% of wel0,50 kgper dag.
In samenwerking met de Veeteelt- en Zuivelvoorlichtingsdienst werd op 10 melkveebedrijven in verschillende provincies een vergelijkende proef genomen met machinaal namelken tegenover namelken met de hand. Bij deze drie weken durende proef
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werd gemiddeld een klein produktieverlies van V/2% bij de machinaal nagemolKen
groep waargenomen; de reactie liep echter per bedrijf en ook bij de individuele koeien
sterk uiteen. De invloed van de wijze van namelken op het vetgehalte was zeer klein,
terwijl geen verschil werd gevonden ten aanzien van het optreden van uierontsteking.
Belangrijk is wel de grote besparing aan arbeidstijd, die machinaal namelken kan
opleveren ten opzichte van namelken met de hand; op de 10 betrokken bedrijven
beliep dezeruim 38%.
Bij een aantal aparte proefnemingen, die in samenwerking met het Melkcontrolestation Utrecht werden genomen, werd vastgesteld, dat de reinheid van de met de
hand gewonnen namelk doorgaans sterk te wensen overlaat en bij menging met de
machinemelk meestalleidttot indeling in eenlagere reinheidsklasse.
Behalve het namelken, vormde ook de wijze van voorbehandeling vóór het melken
een punt van onderzoek. Dit had nog een oriënterend karakter, maar bij de proeven
bleek duidelijk, dat een voldoende intensieve voorbehandeling van groot belang is
voor snel en goed machinaal melken.
Proefnemingen over de invloed van melkmachines op de melkafgifte waren gericht
op de invloed van het niveau van het vacuüm, de zuigpersslagverhouding en het aantal
pulsaties. De werking van deze factoren werd afzonderlijk en in combinatie nagegaan.
Met steun van Rundvee Stamboeken, Federatie K.I. en andere fokkerij-organisaties en
de veeteeltconsulentschappen werd begonnen met het melkbaarheidsonderzoek van
koeien. Naast geregelde maandelijkse proefmelkingen op een drietal proefbedrijven
werden proefmelkingen uitgevoerd bij groepen nakomelingen van K.I.-stieren. De voorlopige uitwerking van de gegevens toonde aan, dat de maximale melksnelheid de beste
maatstaf vormt voor de vlotheid van melken; voor de op een melkgift van 8 kg gecorrigeerde maximale melksnelheid werd een h2 van 0,57 berekend. De overige kenmerken waren de gemiddelde melksnelheid, de verdeling van de melk over de kwartieren, de hoeveelheid namelk, het gedrag tijdens het melken en enige exterieurkenmerken van uier en spenen. In totaal werden van 55 K.I.-stieren dochtergroepen van
20 à 30stuks op melkbaarheid onderzocht.
Het onderzoek betreffende de rund- en kalfsvleesproduktie vormde in 1960 een
voortzetting van het reeds eerder lopende onderzoek. Ten behoeve van de slachtkwaliteitsvaststelling en het ontwikkelen van objectieve normen hiervoor, werd een aanzienlijk aantal geslachte vette kalveren en vleesstieren tot in onderdelen uitgesneden. De
mestproeven met groepjes mannelijke nakomelingen van enige K.I.-stieren werden
voortgezet. Een aantal groepen werd geslacht; de beschikbaar gekomen gegevens hebben nog op een zeer beperkt aantal dieren betrekking. De serie proeven, waarbij kalveren in volledig daglicht, resp. in een verduisterde omgeving werden gemest, werd
afgesloten. Er werden geen duidelijke systematische verschillen onder invloed van het
licht vastgesteld. Begonnen werd met een serie proeven omtrent temperatuurinvloeden
bij het kalvermesten.
Het op varkens betrekking hebbende onderzoek betrof enerzijds kwaliteitsgebreken
van spek en vlees, anderzijds fokkerijvraagstukken.
Een statistisch onderzoek over de hardheid van het spek (refractometerwaarde) bij
selectiemesterijvarkens toonde aan, dat de variantie in brekingsindex tussen willekeu130

rige dieren bijna tweemaal zo groot was als die tussen toomgenoten. Hieruit mag
worden afgeleid, dat de bij selectiemesterijvarkens voorkomende variantie in spekhardheid voor een belangrijk deel van genetische oorsprong kan zijn.
Met het oog op een onderzoek omtrent de kwalitatieve spierdegeneratie bij slachtvarkens werd begonnen met een systematische controle van alle geslachte N.L.-selectiemesterijvarkens op het voorkomen van het gebrek. Hierbij werden hammen en carbonaden in enkele kwaliteitsklassen gerubriceerd, terwijl van deze klassen vlees een
aantal fysisch-chemische kenmerken werd bepaald. Getracht wordt op deze wijze gegevens te verzamelen over eventuele genetische invloeden. Voorts werden fysischchemische kenmerken van gedegenereerd varkensvlees onderzocht. Monsters van duidelijk gedegenereerd vlees vertoonden significante verschillen met normaal vlees wat betreft de hoeveelheid los gebonden water, myoglobinegehalte, de pH van het extract en
het percentage koolhydraten en melkzuur. Voor de kleurmeting van het vlees werd
een bepalingsmethode ontwikkeld, die berust op de extinctiemeting van het heldere,
waterige extract bij een golflengte van 540 mu. Ook in „totale kleurwaarde" vertoont
gedegenereerd vlees significante verschillen met normaal vlees.
Het spierdegeneratie-onderzoek omvatte tevens histologisch onderzoek van spierweefsel en klieren met interne secretie. Daarnaast werd een serie mestproeven uitgevoerd, waarbij door toediening van preparaten en/of speciale rantsoenen, werd getracht het gebrek op te wekken, ten einde een betere bestudering mogelijk te maken.
Omtrent een ander kwaliteitsaspect bij de varkensvleesproduktie, te weten de slachtkwaliteitskenmerken van niet-gecastreerde mannelijke slachtvarkens, leek een oriëntatie
gewenst. Daartoe werd een kleine vergelijkende mestproef met borgen en beertjes genomen.
Op het gebied van de selectie in de varkensteelt werd o.m. een aantal objectieve
methoden getoetst voor de vaststelling van de vlees/vetverhouding bij slachtvarkens.
De planimetrische bepaling van de vlees/vetoppervlakte op de lendedoorsnede van het
karkas bleek goed overeen te stemmen met die van het gehele karkas, bepaald volgens
de voor selectiemesterijvarkens gebruikelijke methodiek (correlatie ca. + 0,8). Het
boormonster tussen de 5e en 6e rib was een wat minder betrouwbare maatstaf hiervoor (correlatie ca. + 0,6).
De in 1959 te Heino begonnen proeven omtrent nakomelingenonderzoek van fokberen werden voortgezet; van 5 voor K.I. gebruikte beren werden de biggen individueel
afgemest. Deze proef werd uitgevoerd in samenwerking met het Overijselse Varkensstamboek.
In samenwerking met het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool
en de Varkensstamboeken voor Overijsel en Gelderland werden proeven opgezet over
selectie van voor de fokkerij bestemde beren op grond van hun eigen prestatie in een
selectiemesterij. De individueel afgemeste proefbeertjes worden gekozen uit worpen,
waarvan ook een viertal dieren wordt afgemest in de selectiemesterij met individuele
voeding te Lochern.
Met Piétrainvarkens ten slotte werd een aantal vergelijkende mestproeven genomen,
ten einde de al of niet vermeende geschiktheid voor bepaalde mestmethoden te toetsen
ten opzichte van het Nederlandse Landvarkenras.
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De proeven over het gebruik van radioactieve isotopen in de sporenelementenanalyse
werden voorlopig afgerond. Het is gebleken, dat twee methodieken voor de kwantitatieve analyse toegepast kunnen worden, te weten de analyse met behulp van radioactieve reagentia en de zgn. radiometrische uitwisselingsanalyse. Deze methodieken
werden uitgewerkt voor de bepaling van sporen van de elementen lood en cobalt in
hoeveelheden vanaf 0,05-1 /u gram.
Het onderzoek over invloeden van huisvesting en verzorging op landbouwhuisdieren
betrof reeds langer lopende proeven. De proef over de invloed van het daglengteverloop op tochtigheidsverschijnselen en vruchtbaarheid bij melkkoeien liep in de stalperiode 1959-1960 voor het tweede jaar. Deze proef wordt uitgevoerd in samenwerking
met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en de N.V. Philips.
De met behulp van eeneiige tweelingkoeien uitgevoerde vergelijking tussen huisvesting in een grupstal, resp. loopstal, werd voortgezet. Het aantal tweelingparen werd
uitgebreid tot 10.
De werkzaamheden op het gebied van stalklimaatsinvloeden bij varkens werden
afgebroken. Het onderzoek over de betekenis van hokverschillen in selectiemesterijen,
dat werd uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen en het Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool, werd afgesloten
met een publikatie.
Het tezamen met het Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt" verrichte
broederijonderzoek omvatte o.m. een vergelijkende keerproef, waarbij van de Ie tot
op de 18e broeddag resp. 3-maal en 24-maal per etmaal werd gekeerd. Daarbij bleek,
dat de keerfrequentie geen invloed had op de sterfte van de 7e tot en met de 16e
broeddag. Wel was de sterfte van de Ie tot en met de 6e broeddag, evenals die na de
16e broeddag, bij driemaal keren significant hoger dan bij 24-maal keren. Op grond
van deze en eerdere keerproeven lijkt het waarschijnlijk, dat de sterfte na de 16e
broeddag speciaal door het keren vóór de 10e broeddag wordt beïnvloed. Een speciale
aanvullende keerproef, waarbij dit aspect werd onderzocht, verleende aan deze opvatting belangrijke steun.

Laboratorium voor Veeteelt van de

Landbouwhogeschool

Aan de hand van statistische gegevens, beschikbaar bij het Texels Schapenstamboek
in Noord-Holland, werd een onderzoek ingesteld naar factoren, die invloed hebben
op de vruchtbaarheid van het Texelse schaap. De leeftijd van de ooien had een zeer
significante invloed op het aantal geboren en grootgebrachte lammeren per geboorte.
Het aantal geboren en grootgebrachte ooien nam toe met het stijgen van de leeftijd
van de ooien en bereikte een maximum op een leeftijd van 4-5 jaar, om daarna weer
af te nemen. De invloed van de verschillende jaren op de vruchtbaarheid van de
ooien was aanzienlijk geringer dan de leeftijdsinvloed.
Wanneer de ooien voor het eerst op een leeftijd van ± 8 maanden werden gedekt,
werden zij fysiologisch extra belast, met als gevolg een in verhouding tot voor het
eerst op 1 jaar en 8 maanden gedekte ooien, gemiddeld kleinere worp bij de geboorte
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van hun eerste lammeren. Daar staat tegenover, dat ten gevolge van de snelle toename
van het aantal lammeren bij het ouder worden, beide groepen opeen leeftijd van 4 jaar
weer ongeveer gelijk waren gekomen. Gezien deze feiten zou het aanbeveling verdienen om in elk geval de goed ontwikkelde ooien voor het eerst op een leeftijd van
8 maanden te dekken en eventueel de minder goed ontwikkelde later.
Uit het onderzoek bleek voorts, dat het aantal lammeren dat een ooi werpt, slechts
in zeer geringe mate mede kan worden voorspeld uit het feit of de vader, de moeder
of de ooi zelf als eenling, tweeling of drieling is geboren. Om de erfelijkheidsgraad
van de worpgrootte te bestuderen werd nagegaan welk verband er bestaat tussen de
worpgrootte van de moeders en die van de dochters. De erfelijkheidsgraad varieerde
tussen 0,05 en 0,21, berekend uit gegevens van de eerste worp, resp. van de eerste drie
worpen, waarbij tevens het materiaal werd gesplitst in gegevens van het vasteland van
Noord-Holland en van Texel. Voor de repeatability van de worpgrootte werd berekend
0,10 voor Noord-Holland en 0,07 voor Texel. Deze uitkomsten wijzen uit, dat de
genetische variabiliteit voor deze eigenschap in de bestudeerde populatie laag is in
vergelijking met de totale variabiliteit en dat devruchtbaarheid gemakkelijker kan worden verbeterd door de verzorging op een beter niveau te brengen dan door foktechnische maatregelen.
Het onderzoek bracht ten slotte nog aan 'het licht, dat er geen verschil in vruchtbaarheid bestaat tussen ooien, geboren uit een jonge moeder en die, geboren uit een
oude moeder.
Uit gegevens beschikbaar uit de geboorte-administraties bij K.I.-verenigingen voor
rundvee in Nederland, werd de invloed van de ouderdom van het sperma op de geslachtsverhouding nagegaan. Hierbij werd gevonden, dat inseminatie met twee dagen
oud sperma relatief meer vaarskalveren opleverde dan sperma dat één of drie dagen
oud was (sperma van één dag oud leverde 49,5% vaarskalveren, van twee dagen oud
51,4% en van drie dagen oud 47,6%). Deze uitkomsten stemmen niet overeen met
door andere onderzoekers gepubliceerde bevindingen. Eveneens werd de invloed van
het tijdstip van inseminatie tijdens de tochtigheid op de geslachtsverhouding onderzocht. Dit leverde geen aanwijzingen op voor een verschuiving van de geslachtsverhoudingen bij inseminatie in het begin of tegen het einde van de tochtigheidsperiode.
Uit een literatuuroverzicht over de overlevingskansen van jonge biggen bleek, dat
de prenatale sterfte en de sterfte bij de geboorte aanzienlijk zijn. Voorts sterft nog
een belangrijk percentage tijdens de eerste levensweken. De overlevingskansen kunnen
worden vergroot door verbetering van de voeding voor, tijdens en na de drachtigheidsperiode. Oök verbetering van de hygiëne en van de verzorging kunnen een belangrijke
bijdrage leveren.
Bij een onderzoek over de invloed van het seizoen van afkalven en de leeftijd van
de koe op het voorkomen van afwijkingen bij de partus en het geboren worden van
abnormale kalveren, werd wat de invloed van het seizoen betreft, gevonden dat er
een tendens aanwezig is tot het minder voorkomen van doodgeboorten tijdens de
zomermaanden. Voorts bleek, dat jonge koeien meer doodgeboren kalveren ter wereld
brengen dan oudere koeien. Het percentage doodgeboren kalveren van koeien tot de
leeftijd van 2 jaar en 4 maanden was vijfmaal zo groot als bij koeien boven deze
leeftijd.
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De invloed van het seizoen op het doodgeboren worden van kalveren was gelijk bij
jonge en oude koeien. Omtrent de invloed van het tijdstip van geboorte in de seizoenen op het voorkomen van zgn. erfelijke afwijkingen bij kalveren kan nog geen
definitieve conclusie worden getrokken wegens het geringe aantal waarnemingen en
het korte tijdsbestek, waarover gegevens zijn verzameld. Enkele gebreken schijnen bij
geboorten in de wintermaanden verhoudingsgewijs wat vaker voor te komen.
Een onderzoek over de oorzaken van de schommelingen in melkproduktie en vetgehalte van de melk bij weidend vee, waarvoor de gegevens beschikbaar werden gesteld door het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, leverde de volgende gegevens op. Waarnemingen gedurende twee jaren wezen
uit, dat het verweidingseffect de belangrijkste oorzaak is van schommelingen in de
dagelijkse melkproduktie. Deze laatste was op de tweede dag na de verweiding gemiddeld ± 0,8 kg melk per koe per dag hoger dan op de er aan voorafgaande dag.
Bij hoge re-gehalten in het gras wordt door de koeien meestal een grote overmaat
eiwit opgenomen. Het eiwit is dan niet de beperkende factor, zodat schommelingen in
het re-gehalte niet noemenswaard de melkproduktie zullen beïnvloeden. In 1956 werden
geen significante correlatie-coëfficiënten gevonden tussen de in dat jaar hoge re-gehalten in het gras en de melkproduktie. In 1957, toen een N-arme en een N-rijke
bemesting werden toegepast, konden twee significante correlatie-coëfficiënten worden
vastgesteld, nl. in de maand juli van 0,88 en in de maand augustus van 0,76. De
gemiddelde re-gehalten in deze maand bedroegen resp. 14,5% en 15,9%. Het vetgehalte
van de melk schijnt niet of nauwelijks door het re-gehalte van het gras beïnvloed te
worden. Door de storende invloed van het verweidingseffect was het niet mogelijk de
invloed van de verschillende klimaatfactoren op de melkproduktie aan een systematisch onderzoek te onderwerpen.
Bij een proef met mestkalveren werd nagegaan of de wijze van huisvesting en de
toepassing van een paar soorten strooisel verband houden met groei, inslachtingspercentage en slachtkwaliteit. De gegevens zijn nog niet verwerkt.
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord"
en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen werd een onderzoek ingesteld naar
mogelijke invloeden van de ligging van het hok in de mesterij op groei en slachteigenschappen van selectievarkens. Aangetoond kon worden, dat binnen bepaalde selectiemesterijen de groei in de ene sector van de stal duidelijk verschilt met die in een
andere sector. Hetzelfde geldt in meer of mindere mate voor het voederverbruik en de
slachtkwaliteit.
De onderzoekingen met eeneiïge tweelingen over de invloed van de leeftijd bij het
eerste afkalven op groei en ontwikkeling, omtrent de dagelijkse schommelingen in de
melkproduktie en de melksamenstelling en het statistisch onderzoek over exterieur en
melkproduktie bij stamboekkoeien werden voortgezet.
Ten slotte werd nog begonnen met een zgn. performancetest van N.L.-beren, in
samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" en de
varkensstamboeken in Gelderland en Overijsel.

134

Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de

Landbouwhogeschool

Uit de uitkomsten van de eerste serie proeven over N-, C- en energiebalansen van
droogstaande koeien bleek, dat er bij de dieren een aanzienlijke variatie bestaat in de
warmteproduktie van dag tot dag. Deze is grotendeels van fysiologische aard. Besloten
werd daarom in het vervolg de warmteproduktie op zes dagen per proefperiode te
meten; tevens is het aantal dieren per proef van twee op vier gebracht. Er werden
enige proeven uitgevoerd over de warmteproduktie van runderen, die een lichte acidose
hadden ten gevolge van het nuttigen van A.I.V.-silage.
Het onderzoek over de biologische waarde van eiwit in hooi voor herkauwers volgens
de methode van Mitchell werd afgesloten; een publikatie hieromtrent is spoedig te
verwachten.
In het kader van de onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. werkende Commissie Onderzoek Slepende Melkziekte werd begonnen
met het verzamelen van gegevens van bedrijven met slepende melkziekte, om na te
gaan in hoeverre de bedrijfsvoering invloed heeft op het ontstaan van deze ziekte.
Acetonemic bij runderen gaat gepaard met een hypoglycemic De uitscheiding van
creatine met de urine staat eveneens in nauw verband met de suikerstofwisseling; dit
gaf aanleiding tot een nadere bestudering van deze relaties. De uitkomsten van het
onderzoek naar het verband tussen creatine-uitscheiding en de voeding zullen waarschijnlijk in 1961 worden gepubliceerd.
Verder werd de invloed van de toediening van extra kalium op de uitscheiding van
Mg en Na in de urine, alsmede op het gehalte aan K, Mg, Ca en P in bloedserum en
bloedcellen nagegaan.
Tijdens een studiereis naar de Verenigde Staten werd een onderzoek ingesteld naar
de structuur van de hemicellulose A van zes verschillende planten, behorende tot drie
families. Het bleek, dat de hemicellulose A van planten uit éénzelfde familie grote overeenkomst in structuur vertoonde, terwijl er duidelijke verschillen werden waargenomen
tussen de hemicellulosen A van verschillende families.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de gehalten aan oplosbare en
onoplosbare bestanddelen van de darminhoud in verschillende gedeelten van het darmkanaal van het rund. Deze werkzaamheden geschieden met steun van de Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
Het werk over stoffen met oestrogène activiteit in grassen werd weer opgenomen. De
proefnemingen met radioactief jodium ter bepaling van de schildklierwerking bij
rundvee vonden voortgang.
Er werden enige aanvullende metingen verricht ter bepaling van de oorzaak van de
jodiumverliezen 'bij droge verassing van melk- en gewasmonsters.
Proeven met bollen van kunststof leerden, dat de verplaatsing van deze lichamen in
de voormaag van het rund zeer goed is te volgen door registratie der straling van
ingesloten isotopen. Ondanks enige variatie van het soortelijk gewicht der bollen rond
1,0 bleken zij echter bij herkauwingsbewegingen te worden uitgedreven.
Er werd een voorlopige methode uitgewerkt voor de bepaling van hoeveelheden
selenium van minder dan een microgram.
Bij het histologisch onderzoek van de huid in verband met voedingsziekten bleek
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het nodig te zijn eerst de veranderingen na te gaan in huid en subcutis tijdens de verschillende fasen van de haargroeicyclus.
Met de histologische kleurtechnieken van Cajal en Champy en met de cholinesterasekleurmethode van Koelie werden de veranderingen van het zenuwweefsel in de huid
van de witte muis bestudeerd, na toediening van verschillende carcinogenen tot het
stadium van de carcinoomvorming.

Stichting

Bloedgroepenonderzoek

Bij het onderzoek over een eventuele samenhang tussen bloedgroepen en de produktieaanleg bij runderen werd gebruik gemaakt van verschillende methoden. In de eerste
plaats werden vergeleken de bloedgroepen van stieren en de uitkomsten van de moederdochter-vergelijking van deze stieren. Voorts werd bij een aantal fokfamilies nagegaan
welke correlaties er bestaan tussen de verschillen in het bloedgroepenpatroon en de
verschillen in produktie van moeders en dochters. Ten slotte werd onderzoek gedaan
bij een groep dochters van één stier met hun moeders, waarbij een vergelijking werd
gemaakt tussen de bloedgroepen en de produktieëigenschappen.
Begonnen werd met een onderzoek over mogelijke koppelingen van genen, die corresponderen met de bloedgroepsystemen, met genen, die corresponderen met andere
eigenschappen als o.a. de fertiliteit bij runderen.
Om aan het bloedgroepenonderzoek een wat bredere grondslag te kunnen geven
werden voorbereidingen getroffen voor een elektroforetisch onderzoek, met behulp
waarvan genetisch bepaalde serumproteïnen kunnen worden vastgesteld.
In samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Gelderland en de Gezondheidsdienst voor Vee in Friesland werden van ruim 5.000 runderen serummonsters
onderzocht om na te gaan of natuurlijk voorkomende hemolysinen konden worden
aangetoond.
Mede in verband met de te verwachten uitbreiding van de praktijkwerkzaamheden
werd onderzocht of er mogelijkheden zijn om aan de methoden van onderzoek een meer
mechanisch en objectief karakter te geven.
De praktijkwerkzaamheden bestonden uit controles van de afstamming van runderen
in gevallen van twijfel, het onderzoek van K.I.-stieren en een aantal steekproeven, die
dienen om de juistheid van de registratie van de afstamming in een aantal gevallen
te controleren.
De gegevens, die met het praktijkonderzoek werden verkregen, waren o.a. een zeer
waardevol materiaal voor berekeningen van frequenties van de bloedgroepen bij Nederlandse runderen. De frequenties en ook andere gegevens uit dit materiaal zijn een
basis voor verder onderzoek over genetische aspecten, die met het bloedgroepenonderzoek samenhangen.
Onderzoekingen over het gedrag van

landbouwhuisdieren

Deze werkzaamheden, die onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. worden verricht vanuit het Zoölogisch Laboratorium van de
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Universiteit van Amsterdam, betroffen in de eerste plaats voorbereidingen voor een
onderzoek over de berigheid van zeugen in verband met de bevruchtingskansen bij
kunstmatige inseminatie. Dit onderzoek zal in eerste instantie worden verricht in
samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord". Voorts
werden de resultaten van het onderzoek over de beïnvloeding van het gedrag van
stieren in verband met de spermawinning voor kunstmatige inseminatie nader uitgewerkt. Een publikatie hierover zal waarschijnlijk in 1961 gereedkomen.
De bewerking van de gegevens, verkregen bij proefnemingen over de tepelbezetting
bij tomen biggen toonde aan, dat de voorkeur voor een bepaalde tepel sterker wordt
naarmate de lactatieperiode vordert en dat aan de uiteinden van de tepelrij een sterkere
fixatie optreedt dan in het midden. De bewerking van de verdere proefgegevens is nog
in gang.

Instituut voor de Pluimveeteelt „Het Spelderholt", afdeling

Produktie

Bij het onderzoek op het gebied van de huisvesting en bedrijfsvoering werd begonnen
met de beproeving van enkele methoden voor mechanisatie van de voedering en het
voedertransport. Dit betrof o.m. het omzetten en loshouden van dik strooisel in de
kippenhokken met een met benzine gedreven motorhäk, die in de plaats kwam van
de eerder vermelde kleine elektrische tuinbouwfrees. De motorhak heeft een grotere
werkbreedte (ca. 120 cm) en de draaisnelheid van de tanden is door middel van drie
versnellingen goed te regelen. De ervaringen met deze machine zijn tot heden zeer
bevredigend, o.a. wat de conditie van het strooisel en de reactie van de kippen betreft,
terwijl het gebruik weinnig inspanning vraagt van het bedienend personeel.
Op verzoek van het Staatsgasbedrijf werd een oriënterende proef gedaan ter vergelijking van stadsgas en elektriciteit als warmtebronnen bij de opfok van kuikens. De
proef was beperkt tot het meten van het brandstofverbruik en het opnemen van de
temperatuur in het hok. In de gegeven omstandigheden waren er geen temperatuursverschillen van betekenis en de verwarmingskosten waren met gas lager dan met elektriciteit. Hierbij is uitgegaan van de tarieven per kubieke meter gas en kilowattuur
elektriciteit, die voor het instituut gelden.
Op verzoek van en in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
werd een onderzoek begonnen over de produktie en de samenstelling van kippemest
en strooisel.
Verdere proefnemingen over het verband tussen de afwisseling van licht en duisternis
en het legritme van kippen leerden wederom, dat er in het winterhalfjaar, bij toepassing van morgenverlichting van 4 à 5 uur af, een duidelijk verband is tussen het uur
van donker worden in de namiddag en de tijdstippen waarop 's morgens de eieren
worden gelegd. Als de duisternis vroeger begon, legden de kippen 's morgens gemiddeld eerder. Bij toepassing van uitsluitend avondverlichting in de hokken (tot 19
uur) kwam naar voren, dat het uur van licht worden 's morgens eveneens enige invloed
had. Bij vroegere zonsopgang kwamen de eieren iets eerder. Maar het tijdsverschil in
de leg was aanmerkelijk geringer dan het verschil, dat ontstond door een overeenkomstige vervroeging van de duisternis in de namiddag (bij morgenverlichting van
4 à 5 uur af).
137

In een andere proef werden de reacties van hennen van de eerste leg nagegaan op
een per twee weken sterk verschillende verlichtingsduur, waarbij de dieren in het
najaar en de winter de ene 14 dagen een minimum daglengte hadden van 13 uur en
de andere 14 dagen van 17 uur. De lampen in de hokken werden daartoe afwisselend
om vier uur 's morgens en te middernacht ingeschakeld en bleven dit tot het dag was.
Hierbij werd de opvallende waarneming gedaan, dat met deze telkens plotseling veranderde verlichtingsduur geen bijzondere ruiverschijnselen bij de dieren optraden, terwijl er op grond van ervaring wel reden was om daarvoor te vrezen. De proef die
hoofdzakelijk was opgezet om dit na te gaan, bood tevens de gelegenheid het gemiddeld tijdstip van leggen onder het toegepaste verlichtingsregime te bepalen. Uit de
verkregen gegevens volgt, dat er bij het vier uur vroegere begin van de verlichting
altijd meer eieren vroeg op de dag werden gelegd dan in de voorafgaande en de
volgende veertien dagen. Volledigheidshalve zij medegedeeld, dat bij deze groep dieren
van november tot en met januari in de namiddag hokverlichting tot 17 uur werd toegepast, terwijl eerder in het seizoen en verder naar het voorjaar de natuurlijke duisternis het einde van de lichtdag bepaalde.
Bij het onderzoek op het gebied van de voeding werd in het verslag over 1959 melding gemaakt van een bepaling van de (schijnbare) verteerbaarheid voor kuikens van
het ruw eiwit in verhit (geactiveerd) en onverhit sojaschroot. Op grond van de daarbij
verkregen uitkomsten werden daarna aan kuikens voeders verstrekt met een gelijk gehalte aan voor deze dieren verteerbaar ruw eiwit. In het ene geval was dit hoofdzakelijk afkomstig van verhit sojaschroot, in het andere van het onverhitte produkt.
De groei van deze kuikens verschilde weinig of niet. Daaruit volgt, dat de groeiverschillen, die worden waargenomen wanneer in een voer het onverhitte sojaschroot wordt
vervangen door verhit, geheel of in hoofdzaak kunnen worden verklaard uit een
verschil in gehalte aan verteerbaar ruw eiwit, zoals dit op basis van het verteringsonderzoek bij kuikens kan worden berekend. Bij de bedoelde proeven werd een duidelijke hypertrofie van de pancreas waargenomen bij de kuikens, die in hun voeder
onverhit sojaschroot kregen toegediend.
De groeibevorderende werking bij kuikens van weipoeder kwam in enkele proeven
niet tot uiting. Dit ondanks het feit dat van een basisvoeder werd uitgegaan, dat volgens
de literatuur de bijzondere groeifactor van genoemd voedermiddel niet zou bevatten.
Hierdoor werd het onmogelijk om een uitspraak te doen over de vraag of bepaalde
andere industriële bijprodukten, zoals maïsweekwater en fermentatieprodukten van
soja en uit de aardappelmeelfabrikage, in de plaats van weipoeder zouden kunnen
worden gebruikt. Uit het resultaat moet worden afgeleid, dat óf de kuikens van deze
proeven er toevallig geen behoefte aan hadden dat de weifactor in hun voeder werd
gebracht, óf dat in het gebruikte weipoeder de betrokken factor ontbrak. In het
laatste geval zouden in de andere industrieprodukten evenmin factoren met een overeenkomstige groeibevorderende werking aanwezig zijn geweest.
Aan twee flinke groepen kippen werd op verzoek van een fabrikant gedurende 12
weken de vrije keus gegeven tussen ongekleurd en groengekleurd Nederlands schelpengrit. Beide partijen verschilden alleen in kleur. Er werd verondersteld, dat de groenkleuring het produkt voor kippen aantrekkelijker zou kunnen maken. Dit bleek echter
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bij deze proef niet het geval te zijn; de dieren gaven overwegend de voorkeur aan het
ongekleurde schelpengrit. Hierbij moet wel worden bedacht dat zij gewend waren aan
ongekleurd schelpengrit. Om deze redenen is het niet geheel uitgesloten, dat bij verstrekking van het groene grit van jongs af aan een ander resultaat zou zijn verkregen.
De proef met 360 leggende hennen ter vergelijking van de meel/hardvoer methode,
het verstrekken van volledig meel en het toedienen van hetzelfde meelmengsel tot volledige korrel geperst, werd afgesloten toen de proefdieren 511 dagen oud waren. Aan
de hand van de voorlopige cijfers kan over de uitkomst het volgende worden medegedeeld. De gemiddelde produktie was het hoogst bij de dieren, die volledig meel ontvingen, het laagst bij de groep met volledige korrelvoedering. In gemiddeld eigewicht
waren er tussen de voedergroepen geen verschillen, die toegeschreven konden worden
aan de toegepaste voedermethode. Het gunstigste voederrendement (kg voeder per kg
ei) werd bij de volledige meelgroep waargenomen. De volledige korrelgroep kwam in
dit opzicht het ongunstigst naar voren. Alle vier voedergroepen bestonden uit twee
afdelingen, in elk waarvan bij het begin van de leg 45 hennen aanwezig waren. In
zes van de acht afdelingen trad zeer weinig ziekte en sterfte op; het aantal uitgevallen dieren varieerde er van 2 tot 4 stuks. In de beide overige afdelingen was de
uitval veel groter, nl. 12 en 25 stuks. De eerste van deze twee behoort tot de groep,
die tot 14 weken volledige korrel had ontvangen en daarna meel en hardvoer; het
hoogste cijfer heeft betrekking op een afdeling van de groep met volledige korrel van
het begin af. Deze groep in haar geheel behield gedurende de gehele legperiode een
duidelijk slechtere bevedering dan de groepen met meel en hardvoer of volledig meel
van jongs af aan. De groep, die tot 14 weken volledig korrel kreeg en daarna meel
en hardvoer bleef in bevedering tussen beide catagorieën in staan.
Het onderzoek over de invloed van het voer op de ontwikkeling van de spiermaag
bij kuikens werd afgesloten met een proef waarbij een verschil in spiermaagontwikkeling werd vastgesteld tussen kuikens, die volledig meelvoer kregen en kuikens, die
gemalen volledige kunstkorrel van dezelfde samenstelling ontvingen. De spiermagen
uit de volledige meelgroep waren zwaarder. Daar het onderzoek naar de fysiologische
oorzaak van deze verschillen op fundamenteel terrein ligt en het directe nut hiervan
voor de praktijk waarschijnlijk gering wordt geacht, werd op dit object voorlopig niet
verder ingegaan.
De kuikens en kippen van de fokstapel en de andere kippen, die niet voor proefdoeleinden min of meer afwijkend werden gevoederd, kregen op het instituut gedurende een reeks van jaren meel- en hardvoer van gelijkblijvende procentuele samenstellingen. Begin 1960 werd het echter nodig geacht op gewijzigde voedermengsels
over te gaan. Bij een vergelijking van de nieuwe voeders met de tot dan toe gebruikte
mengsels traden in de opfokperiode geen verschillen in reactie van de jonge dieren
aan de dag. Alleen was het voederverbruik met de nieuwe samenstellingen lager, hetgeen op grond van een hogere energiewaarde wel te verwachten was. Bijzonderheden
van delegperiode zullen later worden medegedeeld.
Voederproeven met slachtkuikens bevestigden, dat een bijzonder hoge energiewaarde
van het rantsoen, gepaard aan een corresponderend eiwitgehalte, een zeer gunstig
voederrendement (kg voer per kg kuiken) kan opleveren. Financieel gezien was dit
rendement echter niet gunstiger dan bij gebruik van minder geconcentreerd voer.
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Overigens kan eventueel op de aangegeven wijze een bekorting van de opfokperiode
met enkele dagen worden verkregen, als gevolg van de hoge groeisnelheid. Bij de
proeven kwam verder naar voren, dat ook met mengsels van een betrekkelijk eenzijdige
samenstelling, die een geschikte energiewaarde en eiwit/energieverhouding hebben, een
gunstig voederrendement kan worden bereikt. Financieel kwam dit in bepaalde gevallen voordeliger uit dan bij gebruik van de meer gevarieerde mengsels, die als
vergelijkingsbasis dienden.
Het onderzoek over de voeding van jonge Pekingeenden voor de slacht betrof een
vergelijking van een aantal voedermengsels voor de leeftijdsperiode van 3 tot 6 weken.
Bij het samenstellen van deze mengsels werd uitgegaan van de verhouding tussen
zetmeelwaarde en ruw eiwit van 4,3, die in de voorafgaande proeven als de optimale
voor deze periode naar voren kwam (bij een ruweiwitgehalte van ca. 1 6 % ) . De
genoemde verhouding van 4,3 werd toegepast bij vier ruweiwitniveaus, te weten 1 5 % ,
16%, 17% en 1 8 % . Tot de leeftijd van 3 weken ontvingen alle proefdieren hetzelfde
voeder met 2 0 % ruw eiwit bij een verhouding tot de zetmeelwaarde van 3,7. Van 6
tot 8 weken werden zij opnieuw gelijkelijk gevoerd met een tot dusverre voor deze
periode gebruikelijk voeder, dat ca. 1 3 % ruw eiwit bevat. Aan de hand van voorlopige cijfers kan worden medegedeeld, dat de groepen met het voeder met 1 8 % ruw
eiwit op de leeftijd van 6 weken gemiddeld steeds zwaarder waren dan de dieren van
de andere groepen. Op de leeftijd van 8 weken bleek deze voorsprong voor het grootste
gedeelte weer verloren te zijn gegaan, als gevolg van een verminderde groeisnelheid
na zes weken. Daar deze verminderde groeisnelheid een gevolg kan zijn van de overgang op 6 weken naar de andere voedersamenstelling, werd in een volgende proef
met een klein aantal dieren het effect van deze overgang nagegaan. Bij deze proef
ontvingen alle dieren van 3 tot 6 weken het voeder met 1 8 % ruw eiwit, daarna ging
de helft over op het voeder met 1 3 % ruw eiwit, terwijl bij de andere helft het voeder
met 1 8 % ruw eiwit tot 8 weken werd gehandhaafd. De laatstgenoemde groep vertoonde
na 6 weken een duidelijk betere groei dan de eerstgenoemde. In 1961 zal deze proef
met een flink aantal eenden worden herhaald. Er was nog geen gelegenheid nader
in te gaan op de slachtkwaliteit van eenden, die reeds op de leeftijd van 7 weken het
courante levend gewicht van ca. 24 ons hebben bereikt.
Het onderzoek over het optimale aminozurenpatroon van het totale voedereiwit in
mengvoeders voor pluimvee, en in verband daarmede het bestuderen van het effect
van het toevoegen van vrije aminozuren aan het voeder, werd voortgezet. Het aminozurenpatroon van enkele combinaties van telkens één graansoort en één plantaardige
eiwitrijke grondstof bleek zodanig, dat (al dan niet na toevoeging van lysine en/of
methionine) een zeer bevredigende groei van kuikens (van het slachttype) werd verkregen. Andere dergelijke combinaties voldeden minder. Bij leggende hennen werd
nagegaan of toevoeging van de genoemde vrije aminozuren aan één bepaald voedermengsel tot betere resultaten leidde. Niettegenstaande het basisvoer een laag eiwitgehalte had, zodat tekorten aan bepaalde aminozuren verwacht konden worden, legden
de hennen gedurende een vol legjaar zeer goed. Toevoeging van de vrije aminozuren
aan dit voeder had geen verhoging, maar eerder een verlaging van de produktie ten
gevolge.
Proeven omtrent de fosforbehoefte van snelgroeiende kuikens wezen uit, dat een
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gehalte van 0,58% P in het verstrekte voeder (mede verkregen door de aanwezigheid
van 8 % haringmeel en 2 % diermeel) onvoldoende was. Werd het P-gehalte op 0,68%
gebracht, dan groeiden de kuikens opvallend veel beter, nl. 110 g per dier meer tot
op de leeftijd van 6 weken.
Verteringsproeven werden genomen met gierst (millet), verenmeel en sesammeel.
Van de gierst werd het meel iets beter verteerd dan de korrel. Voorts werden twee
soorten verenmeel van Nederlands fabrikaat vergeleken; tussen de beide partijen was
slechts een gering verschil in verteerbaarheid. Gemiddeld was de verteringscoëfficiënt
van het ruw eiwit 7 7 % . De uitkomsten van de proef met sesammeel zijn nog in bewerking.
In het verband van de zgn. vitaminenregeling van het Produktschap voor Veevoeder
werd het vitamine D 3 -gehalte van 11 monsters vitamine A/D 3 -preparaten, 1 monster
vitamine D 3 -preparaat en 2 monsters veterinaire levertraan in kuikenproeven bepaald.
Het monster vitamine D 3 -preparaat betrof een nieuw, voor toelating tot de mengvoeders aangemeld preparaat, de overige hier bedoelde monsters werden door de
Algemene Inspectie Dienst uit handelsvoorraden genomen. Twee monsters A/D 3 -preparaten voldeden niet aan de garantie.
Daarnaast werden op aanvrage van belanghebbenden nog enkele monsters vitamine
A/D 3 -preparaten onderzocht. Ook werd op verzoek een onderzoek ingesteld naar het
vitamine D 3 -gehalte van een bepaalde partij opfokvoeder uit de handel, die verantwoordelijk werd gesteld voor het optreden van rachitis bij kuikens in de praktijk. De
onderzochte preparaten voldeden aan de garantie, het monster opfokvoeder veroorzaakte bij de proefdieren geen rachitis. In september 1960 werd de vitaminenregeling
door het Produktschap voor Veevoeder afgeschaft, waardoor een einde kwam aan de
vitamine D 3 -bepalingen op „Het Spelderholt" ten behoeve van de uitvoering van bedoelde regeling.
Bij het onderzoek over de mogelijkheden ter beïnvloeding van de kwaliteit van slachtkuikens werd in een drietal proeven het effect van verschillende afmestvoeders nagegaan. Er werden drie kwaliteitskenmerken in aanmerking genomen, nl. bevleesdheid,
kleur van de bout en vetaanzet. De afmestvoeders werden slechts in de laatste twee
weken voor het slachten verstrekt; vóór die tijd kregen alle dieren een gelijk slachtkuikenvoer (volledig meel). Bij deze proeven bleek het gebruik van 8 % ondermelkpoeder teleurstellende uitkomsten te geven. De kwaliteit werd er niet noemenswaard
door verbeterd en de voederkosten stegen aanzienlijk. Een voederverandering, waarbij
het eiwitgehalte belangrijk werd verlaagd, resulteerde in een grotere vetaanzet en een
blankere bout, maar bevleesdheid, groei en voederkosten werden nadelig beïnvloed.
Een goede ervaring werd opgedaan met een afmestvoer met hoge energiewaarde en een
naar verhouding daarvan normaal eiwitgehalte. In dit geval werd de groei gestimuleerd
en werd praktisch zonder verhoging van voerkosten een betere slachtkwaliteit verkregen.
De huid- en pootkleur van kuikens met de erfelijke aanleg voor geelbenigheid bleek
sterk door het voer te worden beïnvloed. Werd van de eerste dag af een mengsel van
gebruikelijke voedermiddelen verstrekt, waarin geen gele maïs en grasmeel voorkwamen, dan was op de leeftijd van 9 weken bij vrijwel geen enkel dier nog geel pigment
in de poten waar te nemen. Met gele maïs en grasmeel in het voer waren de poten van
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de kuikens daarentegen sterk geel gekleurd. 48% gele maïs gaf ongeveer evenveel
kleur als 3% van het grasmeel, maar de intensiteit was duidelijk minder indien slechts
een van beide in de genoemde percentages voorkwam. Toevoeging van een bepaalde
soort bentoniet aan het voeder had weinig of geen effect. Verstrekking van het mengsel
zonder gele maïs en grasmeel van de leeftijd van 6 weken af, gaf op 9 weken wèl een
duidelijk lichtere kleur, doch van een volledige ontkleuring was dan nog geen sprake.
Bij het vervangen van de gele maïs en het grasmeel door andere voedermiddelen
werd er o.a. voor gezorgd dat het rantsoen toch voldoende vitamine A en vitamine
B2 zou kunnen leveren. Niettemin werd de indruk verkregen, dat de gelijktijdige afwezigheid van die produkten afbreuk deed aan de groei der kuikens.
Bij het dooierkleuronderzoek werden eieren van hoog produktieve, vastzittende kippen vergeleken met die van gelijksoortige hennen met uitloop. Het onderzoek vond in
de tweede helft van de eerste legperiode plaats. Beide groepen kregen normaal voer,
dat de gebruikelijke percentages gele maïs en grasmeel bevatte. De vastzittende groep
produceerde in april, toen de dieren ruim een jaar oud waren, dooiers met ca. 20 mg
kleurstof per kg. Later steeg het gehalte tot 35 mg per kg. Mogelijk hield dit verband
met de geleidelijke daling van het legpercentage in de zomer en het najaar. Bij de
groep met uitloop werden grote verschillen tussen de afzonderlijke eieren waargenomen, maar over het geheel waren de dooiers daar sterk gekleurd (gemiddeld 75 mg
per kg) ; van april tot het einde van het onderzoek in november bleef dekleur ongeveer
op hetzelfde peil. In deze periode was er, in tegenstelling tot het vorige jaar, voortdurend veel goed gras in de rennen. Het bijvoeren van 20 g boerenkool per dier per
dag aan overeenkomstige vastzittende kippen had in het begin een zodanige invloed
op de intensiteit van de dooierkleur, dat zij die in de groep met uitloop dicht benaderde. Dit effect nam echter spoedig af en verdween later praktisch volledig, hoewel
de dieren de kool goed opnamen. Gemiddeld hadden de dooiers van de boerenkoolgroep over de gehele periode een kleurstofgehalte, dat slechts 9 mg per kg hoger was
danvan devastzittendekippen zonderkool.
Toevoegingen van vitamine D2 en/of vitamine C aan voeder van de samenstelling,
die op het instituut voor de legkippen gebruikelijk is, hadden geen invloed van praktische betekenis op de sterkte der eischalen. Bij het begin van het nieuwe legseizoen
werd een proef begonnen, waarin de invloed van een verhoging van het calciumgehalte van het voer zal worden nagegaan. Ook zal daarbij het effect op de schaalkwaliteit van het afzonderlijk verstrekken van schelpengrit, waarvan de dieren naar
believen kunnen gebruiken, nader worden bekeken. De proef werd opgezet naar aanleiding van een mededeling uit de Amerikaanse literatuur, volgens welke er in de
aangegeven richting mogelijkheden ter verbetering van de schalen aanwezig zouden
zijn.
In het afgelopen jaar werd de vernieuwing en uitbreiding van de fokstapel, ten
gerieve van een meer doeltreffende voorziening met gebruiksdieren en voor het verkrijgen van andere en betere mogelijkheden totfokkerij- en erfelijkheidsonderzoek,verder doorgevoerd. Voornamelijk door uitbreiding van destammen Witte Leghorn, Rhode
Island Red en Noordhollandse Blauwe, steeg het aantal vrouwelijke fokdieren tot
2.200. Voorts werd fokmateriaal van Pekingeenden aangekocht, met de bedoeling
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twee gescheiden stammen op te bouwen en de kruisingen daarvan te gebruiken voor
de proeven over de opfok van slachteenden.
Ten behoeve van het erfelijkheidsonderzoek over de kwaliteitskenmerken van het
ei werd begonnen met het op ruimere schaal verzamelen van gegevens. Tot de onderzochte kenmerken behoren het eigewicht, de eivorm, de sterkte van de schaal, bloeden vleesstippen en de hoogte van het dikke wit. De eerstverkregen cijfers lieten voor
alle genoemde kenmerken familiegewijs verschillen zien, die de indruk wekken dat de
erfelijke aanleg een rol van betekenis speelt. Tussen de eieren van de op het instituut
aanwezige stammen bestonden beduidende verschillen. Zo was de schaalkwaliteit bij de
Witte Leghorn duidelijk beter dan bij de Reds. Bij middelzware en zware rassen
kwamen, in overeenstemming met literatuurgegevens, belangrijk meer bloed- en vleesstippen voor dan bij Leghorns. Ruim negentig procent van de Wit Leghorn-eieren had
geen afwijking van betekenis, daarentegen vertoonde bij de Reds ongeveer de helft min
of meer een afwijking.
Het onderzoek over de mogelijkheden om met Patrijs Leghorn en Witte Leghorn als
uitgangspunt een Scheikuiken Leghorn op te bouwen vorderde tenslotte zover, dat
kuikens werden verkregen die in de massa voor ongeveer 9 5 % op grond van de donskleur konden worden gescheiden in hanen en hennen. De hennen hadden de kleur
en de tekening van de patrijskleurige rassen, de hanen waren over het geheel lichter
van kleur en de patrijstekening varieerde van vrijwel afwezig tot vrij duidelijk. Waarschijnlijk zal door selectie het geslachtsonderscheid nog kunnen worden verscherpt.
Aangaande het broederijonderzoek kan het volgende worden vermeld.
De proef waarbij in de nieuwe, speciaal voor dit onderzoek ingerichte machines bij
een aantal broedsels de uitkomsten werden vergeleken van twee groepen eieren, die
tijdens het broeden van de Ie tot op de 18e dag resp. 3-maal en 24-maal werden gekeerd, werd afgesloten. Bij de 24-maal per etmaal gekeerde eieren bedroeg het gemiddelde uitkomstpercentage van de opeenvolgende broedsels 7 8 % van de ingelegde
eieren; bij de 3-maal daags gekeerde eieren kwam 7 1 % van de inleg uit. Het onderzoek van de bij deze proef afgestorven eieren gaf als resultaat, dat de dagelijkse stertfe
gedurende de eerste zes broeddagen beduidend hoger was dan die in de periode van
de 7e t / m 16e broeddag, terwijl na de 16e broeddag de sterfte weer sterk toenam.
Een invloed van de keerfrequentie op de sterfte van de 7e t / m 16e broeddag kon niet
worden vastgesteld. De sterfte van de Ie t / m 6e dag was echter, evenals de sterfte na
de 16e broeddag, bij 3-maal keren significant hoger dan bij 24-maal keren. Het verschil in sterfte van de Ie t / m 6e broeddag werd voor een zeer belangrijk deel veroorzaakt door een groter aantal kiemen met storingen in de ontwikkeling van het
amnion bij de 3-maal daags gekeerde eieren. Veelal was de kiem hierbij aan het
binnenste schaalvlies vastgehecht. Het verschil in sterfte na de 16e dag bleek samen te
hangen met het voorkomen van bepaalde verkeerde liggingen van het embryo binnen
de eischaal. Afwijkende liggingen, waarbij het kuiken dwars in het ei lag, de kop van
het kuiken zich in de punt van het ei bevond en gevallen waarbij de poten van het
kuiken niet op de normale wijze links en rechts van de dooier lagen, kwamen bij de
3-maal daags gekeerde eieren frequenter voor dan bij de 24-maal per etmaal gekeerde.
Tezamen met de resultaten van een reeds eerder uitgevoerd experiment wekken de
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uitkomsten van de hierboven beschreven proef de indruk, dat de sterfte na de 16e
broeddag speciaal door het keren vóór de 10e broeddag wordt beïnvloed. De resultaten
van een volgende proef verlenen steun aan deze opvatting.
Bij deze proef werden de broeduitkomsten van vier groepen eieren (A, B, C en D)
vergeleken, waarvan de groepen A, B en C van de eerste broeddag af resp. tot op de
18e, de 10e en de 5e broeddag 24-maal per etmaal werden gekeerd en daarna in het
geheel niet meer; groep D werd gekeerd van de Ie tot op de 5e en van de 10e tot
op de 18e dag. Hierbij kwam naar voren, dat de sterftepercentages tot en met de 17e
broeddag bij de vier groepen geen significante verschillen vertoonden. De embryonale
sterfte na de 17e dag was echter bij de groepen C en D significant groter dan bij de
groepen A en B (verschil 15,13% der bevruchte eieren). De groepen A en B vertoonden onderling geen significante sterfteverschillen. Hetzelfde was het geval met de
groepen C en D. De uitkomstpercentages (in procenten der bevruchte eieren) bedroegen voor de groepen A, B, C en D resp. 73,46%, 67,46%, 50,00% en 54,60%.
Bij een andere serie broedsels werd de invloed nagegaan van het tijdstip waarop,
tijdens het aanpikken der eieren, de relatieve vochtigheid in de machine wordt verhoogd. Bij deze proef werden de eieren telkens in twee groepen, nl. V en L, verdeeld.
Bij groep V werd de relatieve vochtigheid opgevoerd zodra er enkele eieren waren
aangepikt; bij groep L geschiedde dit, wanneer de meerderheid der eieren was aangepikt. Er traden geen significante verschillen op in de uitkomstpercentages van de
twee groepen eieren. Tezamen met de resultaten van op soortgelijke wijze behandelde
broedsels, leidt dit tot de slotsom, dat het enige uren vroeger of later opvoeren van de
relatieve vochtigheid tijdens het aanpikken, onder omstandigheden (broedlokaal) en
materiaal (broedmachines en broedeieren) zoals deze bij dit onderzoek aanwezig waren, gemiddeld genomen van weinig of geen invloed is op de broeduitkomsten.
Laboratorium voorErfelijkheidsleer vandeLandbouwhogeschool
Met kippen werd begonnen aan de analyse van de kruising tussen een Columbiatype, met pigment in het buikvlies, en Noordhollandse blauwe, waarbij de erfelijkheid
van de eventuele samenhang tussen de kleur van het dons, de veren, de poten en het
buikvliespigment zullen worden bestudeerd.
Rijkslandbouwproefstattion voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek
Naast het gebruikelijke routine-onderzoek over desamenstelling van veevoeders werd
ontwikkelingswerk gedaan ten aanzien van bepalingsmethoden, die van belang zijn
voor het routine-onderzoek.
Zo werd, hoewel de methode van de A.O.A.C. voor de bepaling van vitamine B± nog
steeds goed voldoet, gezocht naar sneller en eenvoudiger methoden. Het bleek, dat
zowel bij de bepaling van vitamine B± als van vitamine B2 door toepassing van grote
verdunningen invloeden van storende bestanddelen konden worden uitgeschakeld. Daar
dit principe op enkele zeldzame uitzonderingen na goed bleek te voldoen, werd het op
een der parallelafdelingen ingevoerd.
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Naast de bepaling van zink door chromatografische isolatie van andere metalen
werd een zeer snelle en nauwkeurige methode voor de bepaling van zink in mineralenmengsels ontwikkeld; zink wordt onmiddellijk uit het monster als thiocyanaatcomplex
uitgeschud (dus ongeveer zoals dit reeds met cobalt geschiedde) en na overbrenging
in de waterfase complexometrisch bepaald; de analyseduur is daardoor tot 1 à 2 uur
verkort.
De zéér specifieke en eenvoudige methode voor de koperbepaling met biscyclohexanonoxalyldihydrazon werd getoetst, waarbij bleek, dat in de tot nog toe verschenen
publikaties enkele bijzonderheden over het hoofd waren gezien. Na het aanbrengen
van enige verbeteringen bleek het een zeer betrouwbare methode te zijn, die specifieker en iets eenvoudiger is dan de tot nog toe bekende variaties van de carbamaatmethode.
Een oriënterend onderzoek toonde aan, dat bij destructie van mengvoeders, waaraan
antimoonverbindingen zijn toegevoegd, verlies aan antimoon optreedt. De colorimetrische arseenbepaling werd gecontroleerd in verband met het terugvinden van arseen,
dat als arsanilzuur aan mengvoeders is toegevoegd.
De analyse van nitriet in vismeel werd nader onderzocht. De toegevoegde hoeveelheid nitriet werd niet geheel teruggevonden, vermoedelijk doordat het nitriet aan het
vismeel wordt geadsorbeerd.
Mede door het in werking treden van de Verordening Gezondheidseisen Dierlijke
Eiwitten van het Produktschap voor Veevoeder, nam het aantal ingezonden monsters
voor onderzoek op de aanwezigheid van Salmonella aanzienlijk toe. In verband met de
mogelijkheid van een redelijke correlatie tussen een hoog aantal Enterobacteriaceae en
de aanwezigheid van Salmonellae werd in alle monsters een telling van genoemde
kiemen uitgevoerd, terwijl tevens het katalasegetal werd bepaald. Hierdoor werden gegevens van statistische waarde over de hygiënische toestand van de geïmporteerde
partijen verkregen. Het aantal besmette partijen, dat belangrijk minder was dan 1 à 2
jaar geleden, nam nog verder in aantal af.
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Bij de differentiatie van tuberkelbacteriën werd o.a. gebruik gemaakt van het vermogen tot groei bij verschillende temperaturen en de gevoeligheid voor BSH (Brenzschleimsäure hydrazide). Deze laatste methode bevalt beter dan de chemische, waarbij
het al of niet vormen van nicotinezuur moet worden aangetoond. Van belang blijft de
galverdunningsmethode, welke het mogelijk maakt bepaalde aantallen aparte koloniën
te verkrijgen.
Het onderzoek over de verbetering van de tuberculine door splitsing in meer of
minder specifieke fracties, dat met steun van de Afdeling Diergeneeskunde T.N.O.
werd verricht, werd beëindigd. Alhoewel de tuberculine in de loop van het onderzoek
kon worden verbeterd, o.a. door een nauwkeuriger chemische standaardisatie, het weglaten van de glycerine in de verdunningsvloeistof, de toevoeging van sporenelementen
aan de bodem, waardoor zinken der cultures werd voorkomen, verdunnen zodanig dat
het eindprodukt isotonisch is en scherpe controle van de juiste eind-pH, werd het uiteindelijke doel, te weten het vervaardigen van een absoluut specifieke tuberculine,
niet bereikt.
De houdbaarheid van de aviaire tuberculine leverde nog zorg op. Er werd een eenvoudige methode ontwikkeld, waarbij van kleine hoeveelheden kan worden nagegaan
of hydrolyse van de tuberculoproteïne is opgetreden.
Tot heden zijn geen gevallen van klinische paratuberculose bij de gevaccineerde
dieren bekend geworden. De oudste generaties hebben nu twee lactatieperioden achter
de rug. De reacties op johnine en tuberculine (ook de bovine) zijn nog steeds vrij
hoog. De C.B.R. is bij de meeste gevaccineerde dieren ook hoog. Op de bedrijven,
waar niet gevaccineerd wordt, is het resultaat economisch behoorlijk gunstig; op
enkele zelfs zeer gunstig. De klaarblijkelijke alomtegenwoordigheid van de para-t.b.cbacteriën maakt echter blijvende waakzaamheid, ook op die bedrijven, waar de ziekte
de laatste jaren niet meer in klinische vorm is geconstateerd, noodzakelijk. Omvangrijk
werk werd verricht om de methodische voorwaarden van de complementbindingsreactie
te vereenvoudigen, de specificiteit van het antigeen te verhogen en een standaardisatie
van de test te benaderen. Deze werkzaamheden worden nog voortgezet.
Het onderzoek over de invloed van predisponerende factoren bij het optreden van
mastitis had in hoofdzaak betrekking op de invloed van de stalhygiëne bij runderen.
Daartoe werd de melkstal van het instituut verdeeld in een hygiënisch en een niethygiënisch gedeelte. Gevonden werd, dat het aantal positieve reacties bij dezelfde proef146

dieren in het niet-hygiënische gedeelte ongeveer l 1 /^ X zo groot was als in het hygiënische gedeelte. Tevens bleek bij vergelijking van de gebruikte 3 X eeneiige tweelingen, dat de „gevoeligheid" van het rund een belangrijke rol moet spelen. De invloed
hiervan dient nader te worden onderzocht.
Bij drie geiten van verschillende leeftijd werd nagegaan of een toepassing van een
éénzijdige, verkeerde handmelktechniek (strippen) invloed had op het meer of minder
gemakkelijk aanslaan van een streptococcenbesmetting na beschadiging van het tepelkanaal. Het gelukte zeer gemakkelijk om zowel aan de normaal gemolken als aan de
gestripte kant subklinische mastitisverschijnselen, gepaard gaande met uitscheiding
van S. agalactiae, op te wekken. Klinische verschijnselen konden echter gedurende de
lopende lactatieperiode aan geen van beide kanten worden waargenomen. Bij één
geit, die reeds in 1959 als enig proefdier was gebruikt, werden klinische mastitisverschijnselen, gepaard gaande met uitscheiding van S. agalactiae, waargenomen na het
lammeren en wel aan de kant, die in de voorafgaande lactatieperiode was gestript.
In de loop van 1960 werd van één zuivelfabriek met een tussentijd van ongeveer
2 maanden de geleverde melk van alle leveranciers (ruim 100) onderzocht op eventuele
bijmenging met mastitismelk. Daarbij bleek, dat de zgn. Whiteside-reactie als onderzoekmethode van mengmelk geen praktisch bruikbare resultaten oplevert; dit is daarentegen wel het geval met de bepaling van het aantal ontstekingscellen van deze mengmelk.
Op het gebied van salmonellosis werd onderzoek gedaan over het verband tussen
de uitscheiding van paratyphusbacteriën en de parasitaire besmetting, alsmede de
mogelijkheid tot genezing van „paratyphusdragers". Tot nu toe bleek hierbij, dat alleen
een contact van Salmonelladragers met jonge kalveren, niet voldoende was voor het
overdragen van de infectie. Voorts gelukte het niet dragers van Salmonellae te genezen met excessief hoge doses antibiotica. De technische voorwaarden om de indirecte haemagglutinatie en de Coombstest bij het onderzoek op salmonellose te kunnen toepassen, werden ontwikkeld; de bereikte resultaten hiermede waren tot nu toe
bevredigend.
Bij het onderzoek over brucellose werden de meeste monsters onderzocht met de zgn.
gecombineerde techniek, d.w.z. dat de plaatagglutinatie, de langzame agglutinatie bij
37° en 56°C, de complementbinding en de Coombstest werden toegepast. Deze techniek
bleek goed te voldoen bij het geregeld onderzoek van experimenteel geënte en geinfecteerde dieren, bij de toepassing voor bedrijven met afwijkende of moeilijk te
verklaren brucellosestatus en ter opheldering van onverklaarbare resultaten van op
zichzelf staande reacties.
Het leverbotonderzoek betrof in de eerste plaats de uitscheiding van hexachlorofeen
(G-U) bij met dit middel per os behandelde runderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. Voorts werd
in samenwerking met de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van
de Rijksuniversiteit te Utrecht onderzocht of behandeling van een stier met hexachlorofeen invloed heeft op de produktie van normaal sperma. Het laboratoriumonderzoek over de werkzaamheid van diverse middelen tegen leverbotten bij runderen werd
voortgezet.
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Op het gebied van de varkensziekten hadden de diagnostis'tische mogelijkheden van
varkenspest in de praktijk de belangstelling. De gegevens, die hieromtrent werden
verkregen, zullen in een publikatie worden verwerkt. Bij het onderzoek van de pancreas als hulpmiddel bij de diagnostiek werd o.m. ondervonden, dat voor het optreden van een positieve reactie een optimale verhouding tussen antigeen en antilichamen een eerste vereiste is en tevens, dat het aantonen van een antigeencomponent
van het varkenspestvirus in de pancreas vaak gemakkelijker gelukt na bewaren van
dit weefsel bij + 4°C of bij — 20°C. Dit antigeen is niet gelijkmatig in de pancreas
verdeeld.
De ziektebeelden als gevolg van haemolytische colibacteriën vormen één van de
voornaamste oorzaken van ziekte en sterfte bij het varken in aansluiting aan het
spenen. Het zal niet mogelijk zijn geschikte methoden tot preventie te geven als de
Pathogenese van deze ziektebeelden niet is opgehelderd. Er werd getracht meer inzicht
in het ontstaan er van te verkrijgen door het verzamelen van gegevens bij voorkomende
gevallen in de praktijk en het opwekken van de ziekte onder bepaalde proefvoorwaarden. Deze pogingen leidden nog niet tot een bevredigend resultaat.
Een preparaat dat in de buitenlandse literatuur als therapeuticum werd aanbevolen
in acute gevallen van slingerziekte, werd nader op zijn waarde onderzocht. De resultaten waren slecht.
Pneumonieën vormen één der meest veelvuldige ziekteoorzaken van het varken.
Van deze is de zgn. viruspneumonie de meest veelvuldige. Onderzocht werd in hoeverre het histologisch onderzoek van veranderde longdelen kan bijdragen tot het stellen
van de diagnose. Dit onderzoek wordt o.m. toegepast bij het vrijhouden (-maken) van
viruspneumonie van een groot varkensbedrijf in Limburg.
Ten aanzien van de witte diarree, een bekend ziektebeeld bij niet gespeende biggen,
werd gevonden, dat hygiënische maatregelen een zeer belangrijke röl kunnen spelen
bij het verdwijnen er van. Op een boerderij, waar deze maatregelen werden toegepast,
verdween het ziektebeeld acuut, zonder gebruikmaking van chemotherapeutica. Er
werd een virus geïsoleerd, dat verantwoordelijk moet worden gesteld voor een momenteel heersende enteritis-epizoötie van het varken.
Wat betreft de ziekte van Aujeszky, die in Nederland veelvuldig bij het varken bleek
voor te komen, werd door verzameling van gegevens op geïnfecteerde bedrijven en
experimentele infecties, getracht een inzicht te verkrijgen in de bronnen van infectie
in de praktijk. Tevens werden diagnostische methoden en mogelijkheden tot behandeling van zieke dieren in onderzoek genomen.
Op het gebied van de pluimveeziekten was in voorgaande jaren een standaardisatie
bereikt van de door het instituut onderzochte en voor de aflevering geproduceerde
levende entstoffen tegen infectieuze bronchitis en pseudovogelpest. In het verstreken
jaar werd speciaal aandacht gewijd aan de mogelijke voor- en nadelen van het combineren van de entstoffen, om op deze wijze door middel van één behandeling de
dieren tegen beide ziekten te kunnen immuniseren. Uit verkregen gegevens kon worden afgeleid dat de entstoffen, althans bij de toegepaste proefopstelling, evengoed gecombineerd als afzonderlijk werkzaam waren geweest. De vraag of deze conclusie
onder alle omstandigheden gerechtvaardigd is, moet vooralsnog onbeantwoord blijven.
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Tegen kanariepokken werd een nieuwe entstof beproefd, waarmede bevredigende
resultaten werden verkregen, al bleken zekere risico's nog niet geheel te zijn ontgaan.
De op het instituut ontwikkelde vaccinstam tegen infectieuze hepatitis bij eendekuikens wordt thans op grote schaal in de praktijk gebruikt voor het immuniseren
van fokeenden, met zeer gunstig resultaat. Een klein aantal tegenvallers was voornamelijk te wijten aan een onvolledig, of niet op de juiste wijze doorgevoerd entschema.
De op de voorgeschreven wijze gevaccineerde moederdieren bleken gedurende ca.
9 à 10 maanden onvatbare kuikens te leveren.
Bij het onderzoek over chronische ademhalingsziekte werden behalve PPLO, in vele
gevallen uit de betrokken kippen of kuikens pathogène colistammen geïsoleerd. Er
werd een techniek ingevoerd voor het typeren van deze stammen, terwijl daarnaast
van de afzonderlijke stammen een onderzoek op de gevoeligheid ten opzichte van
diverse antibiotica werd doorgevoerd.
Bij het onderzoek over capillariasis bij pluimvee werden proeven genomen over de
werkzaamheid van hygromycine B, dat in de Verenigde Staten tegen Ascariden bij
varkens wordt gebruikt. Het effect van dit middel was wisselend.
Omtrent botulismus bij nertsen werden gegevens verzameld en experimentele immunisäties en infecties verricht om het immuniserend vermogen van hét op het instituut ontwikkelde vaccin nader te toetsen. De resultaten waren dusdanig goed, dat werd
overgegaan tot een goedkopere bereidingswijze dan voorheen.
Naar aanleiding van het enzoötisch optreden van epileptiforme aanvallen bij nertsen,
een ziektebeeld, dat voorheen in Nederland onbekend was, werd een enquête georganiseerd, die zou kunnen dienen tot kennis van de mate van voorkomen en de etiologie.
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Als voorheen was een groot deel van het onderzoek gericht op vraagstukken op het
gebied van het mond- en klauwzeer.
Nagegaan werd in de eerste plaats in hoeverre de diagnostiek van de infectie bij
varkens door serologisch onderzoek kan worden ondersteund. Ook werden enkele
vaccinatieproefjes verricht. De voor runderen bestemde entstof wekte bij varkens slechts
zeer bescheiden hoeveelheden antilichamen op; revaccinatie gaf althans bij sommige
stammen een beter resultaat.
Een eveneens met serologische hulpmiddelen (neutralisatietest en complementbindingsreactie) verricht onderzoek, dat moest dienen om een indruk te krijgen van de
mate waarin het in Nederland gebruikte A-vaccin protectie verleent tegen het op het
eind van 1959 zeer verbreid in Frankrijk optredende Aveyronvirus, demonstreerde een
zekere verwantschap tussen beide stammen. Zonder uitgebreide runderproeven bleek
het echter niet mogelijk te zijn een definitieve conclusie te bereiken over de weerstand,
die bij onze runderen tegen deze stam kan worden verwacht.
Ten einde te komen tot een betere kwalitatieve waardering van de verschillende
geproduceerde vaccins werd bij enkele honderden voor de vaccincontrole monovalent
geënte runderen de serologische reactie op de entstof nagegaan. Door de omstandig149

heden konden alleen serummonsters worden onderzocht, die 14 dagen post vaccinationem waren verkregen, d.i. niet op de optimale tijd na enting. De neutralisatieproeven
werden in muizen uitgevoerd. In het algemeen bleek ook bij deze wijze van onderzoek
de serumtiter een behoorlijke afspiegeling te geven van de bij infectie te verwachten
weerstand. De variabiliteit van de met muizen gevonden uitkomsten was vrij groot,
die van de proefrunderen was echter nog belangrijker. De conclusie van dit onderzoek luidde, dat een goede kwaliteitsbeoordeling van mond- en klauwzeerentstoffen op
grond van de met een viertal runderen, hetzij door proefinfectie, hetzij door serologisch onderzoek verkregen gegevens, niet mogelijk is. De thans toegepaste controlemethode, waarbij gebruik wordt gemaakt van runderen, kan alleen opvallend slechte
vaccins aanwijzen; ze is ongeschikt voor nadere beoordeling van de kwaliteit. Een
vergroting van het per vaccin beschikbare aantal runderen, door alle dieren trivalent te
gebruiken, stuit op bezwaren, omdat zowel bij serologisch onderzoek als bij kunstmatige infectie interferentie van de antigenen aantoonbaar is. Met name het C-vaccin
was hiervoor gevoelig.
Het eerder aangevangen onderzoek over de ontwikkeling van een concentraatentstof,
waarbij als eerste stap wordt getracht te komen tot een halvering van de in te spuiten
dosis, leverde bemoedigende resultaten op. De statistische analyse van de verkregen
uitkomsten wordt nog uitgewerkt. De in inleidende proefjes verkregen indruk, dat het
niet raadzaam is de in het vaccin verwerkte hoeveelheid Al^Og te reduceren, werd
opnieuw bevestigd. Bij het streven naar een verdere volumeverkleining zal deze tendens
een complicatie betekenen.
Verschillende technische facetten van het produktieproces, die bij de bereiding van
een in kleinere dosis te gebruiken vaccin van belang zullen zijn, werden nader bezien.
Dit betrof o.a. het verkrijgen van een geconcentreerder virusfiltraat en de mogelijkheid het filtratieverlies te verminderen. Ook de wijze van extractie van het weefsel
werd verbeterd.
Een enkele jaren geleden in samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Dieren
in Noord-Holland en de Agricultural Research Service van het Amerikaanse Ministerie
van Landbouw aangevangen praktijkproef, die tot doel heeft een beter inzicht te
krijgen in de vaccinwerking in de praktijk, speciaal aangaande de duur van de verworven protectie, werd voortgezet. Bij oudere runderen, die in 1958 voor het laatst
werden geënt, werden na ruim 21/£>jaar nog belangrijke hoeveelheden antistoffen tegen
de typen A en O gevonden.
Gezien de herhaaldelijk vastgestelde minder bevredigende eigenschappen van het
C-virus werd onderzocht in hoeverre betere uitkomsten kunnen worden verkregen met
een andere, uit Duitsland afkomstige smetstofstam van hetzelfde type. Er werd een
aantal proefvaccins bereid.
Door de weefselcultuurafdeling werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid
om, in navolging van sommige buitenlandse laboratoria, mond- en klauwzeervirus op
grote schaal te kweken in monolayers van getrypsiniseerde kalfsniercellen, of in dergelijke cellen in suspensie. In het algemeen werden hierbij goede virusopbrengsten verkregen, doch deze waren ook bij gebruik van de gunstigste media niet dusdanig, dat
de methode voordelen bood boven de thans gebruikte.
De veranderingen, die door verschillende mond- en klauwzeerstammen worden ver150

oorzaakt in in vitro gekweekte niercellen, werden in histologische preparaten onderzocht. Eveneens werd nagegaan welke afwijkingen worden veroorzaakt door een aantal
andere virusinfecties.
Er werd uit verschillende runder-, varkens-, schape- en konijneweefsels een aantal
celstammen gekweekt. Deze verloren op de duur steeds hun gevoeligheid voor onze
mond- en klauwzeerstammen.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van de zgn. plaque
counting techniek voor de titratie van mond- en klauwzeervirus. Bij de proeven, uitgevoerd in flessen, bleken de verschillen in uitkomsten groter dan men op theoretische
gronden zou verwachten. De resultaten verkregen met een gewijzigde techniek, waarbij
gebruik wordt gemaakt van in agar gesuspendeerde cellen, bevredigender waren.
Begonnen werd met een onderzoek, waarbij wordt nagegaan in hoeverre een met
de complementbinding uitgevoerde kwantitatieve bepaling van het zgn. D-antigeen
voor ditzelfde doel gebruikt kan worden.
Bij het onderzoek over het mucosal disease complex werden enkele transmissieproeven gedaan op jonge runderen. Het ontbreken van voldoende isolatiestallen en de noodzaak gebruik te maken van dieren van onbekende herkomst, maakte de interpretatie
van de resultaten moeilijk. Bij de voortzetting van het onderzoek zal er naar worden
gestreefd door serologisch onderzoek te komen tot een identificatie van de smetstoffen,
die circuleren in de bedrijven waar mucosal disease wordt gediagnostiseerd.
Het varkenspestonderzoek beperkte zich voornamelijk tot het verlenen van hulp bij
de diagnostiek van in de praktijk waargenomen ziektegevallen. Pogingen om virusvermeerdering te verkrijgen in weefselcultures van varkensnieren, die bij verschillende
temperatuur waren gekweekt, leidden niet tot het gewenste doel.
Een in 1959 aangevangen onderzoek over schapeziekten, dat tot doel had na te gaan
in hoeverre het virus van de enzoötische abortus in ons land een rol speelt bij het
besmettelijk verwerpen van ooien, werd voortgezet. Hoewel er klinische aanwijzingen
zijn, dat deze infectie hier voorkomt, kon de smetstof nog niet worden aangetoond.
Wel werden in enkele uit de provincie Noord-Brabant ontvangen sera complementbindende antistoffen tegen het groepsantigeen gevonden. In sera van verdachte bedrijven werden antistoffen tegen toxoplasma aangetoond. Het is daardoor waarschijnlijk, dat dit agens althans in sommige kudden een rol speelt bij de perinatale sterfte.
Het ectyma-onderzoek werd op zeer beperkte schaal voortgezet. Slechts een van de
in ons bezit zijnde stammen bleek in staat te zijn degeneratie van cëlcultures te veroorzaken. De bij deze infectie optredende celveranderingen werden onderzocht. Het
aantonen van antistoffen tegen de ziekte stuitte op moeilijkheden, waardoor het niet
mogelijk was het effect van enkele in de praktijk doorgevoerde entingen te bestuderen.
Hoewel de indruk werd verkregen, dat er in 1960 vrij veel myxomatose in ons land
voorkwam, werd er minder gevaccineerd dan in het voorgaande jaar. Het onderzoek
van de ziekte was voornamelijk gericht op het vinden van een eenvoudige methode
om de smetstof en het voor de enting gebruikte fibroomvirus te titreren. Wel vermeerderen beide smetstoffen zich in vitro en laatstgenoemd agens veroorzaakt met name
in in vitro gekweekte varkensniercellen een duidelijke degeneratie, maar het gebruik
hiervan voor een kwantitatief onderzoek was nog niet mogelijk.
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Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

Nam in het vorige jaar het incidentele onderzoek op diverse bedrijven over allerlei
meer of minder duidelijke afwijkingen, die met de mineralenhuishouding en de stofwisseling verband houden, een belangrijke plaats in, in 1960 kwam de nadruk meer
te liggen op de diagnostiek van de deficiëntie- en stofwisselingsziekten en de samenwerking met de provinciale gezondheidsdiensten, die reeds in 1959 tot een bepaalde
ontwikkeling was gekomen.
Zo werden vele keren monsters bloedserum rondgezonden ter bepaling van het
gehalte aan acetonlichamen, glucose, koper, calcium en magnesium. Na enkele uitwisselingen werden over het geheel behoorlijke resultaten bereikt.
Het onderzoek in de omgeving van Oploo betreffende de slechte opfokresultaten bij
roodbonte kalveren, dat in samenwerking met het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
en het Rijkslandbouwconsulentschap voor noordoost Noord-Brabant werd uitgevoerd,
leverde geen resultaten op. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat het onderzoek
moest plaats vinden in te kleine koppels kalveren op boerderijen, die ongeschikt waren
voor het doen van betrouwbare waarnemingen.
Met het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen
werd in verband met het kopervraagstuk bij rundvee, op vier bedrijven in Friesland
met goed en slecht doorlaatbare bodem, leverbiopsie verricht bij zes kalveren van elk
bedrijf. Het kopergehalte van de levers was in het voorjaar gemiddeld 133 en in het
najaar 18 d.p.m. Dit betekent, dat in het najaar praktisch alle pinken min of meer
koperdeficiënt waren, zij het, dat de pinken, die geweid werden op de weiden met de
beter doorlaatbare bodem, gemiddeld iets hogere kopergéhalten in de lever hadden.
Het mineralenonderzoek bij schapen toonde aan, dat kopertekort ook bij deze diersoort een belangrijk probleem is. Uit dit onderzoek bleek echter tevens, dat onder bepaalde omstandigheden een teveel aan koper kan optreden. Verder werd gevonden, dat
natriumtekort een rol kan spelen.
De beoordeling van bloed-, urine- en levermonsters afkomstig van een twintigtal
veehouderijbedrijven in Brazilië, werd voortgezet. De monsters waren met het oog op
de primitieve tropische omstandigheden behandeld volgens aan het instituut ontwikkelde methoden. De Ca- en Mg-bepalingen gaven in de geconserveerde en geprepareerde serummonsters betrouwbare resultaten, evenals de koperbepalingen in de levermonsters. De koperbepalingen in het serum geven waarschijnlijk iets te lage uitkomsten,
terwijl het anorganisch P iets te hoge waarden kan geven.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

Bij het onderzoek over kopziekte en hypomagnesemie leverde een bestudering van
de tot dusver uit balansproeven verkregen gegevens met melkkoeien op rantsoen, bestaande uit vers gras, het volgende inzicht op in de betekenis van de magnesiumvoeding voor het al of niet optreden van hypomagnesemie. Lage magnesiumgehalten van
het bloedserum komen alleen voor wanneer per dag minder dan 1 g magnesium met
de urine wordt uitgescheiden. Deze hoeveelheid staat in nauw verband met het mag152

nesium, dat met het voeder wordt toegediend, verminderd met de hoeveelheden, die
in de faeces en met de melk worden uitgescheiden.
De met de urine uitgescheiden magnesium is een betere maat voor de beoordeling
van de magnesiumstatus van het dier dan het magnesiumgehalte van het bloedserum.
Zij is een directe afspiegeling van de in het lichaam beschikbare hoeveelheid magnesium, terwijl een eventueel optredende hypomagnesemie steeds wordt voorafgegaan
door een daling van de met de urine uitgescheiden hoeveelheid magnesium. Gebleken
is verder, dat het per dag met de urine uitgescheiden magnesium voldoende betrouwbaar kan worden berekend uit de gehalten aan creatinine en magnesium in urinemonsters. Deze methode biedt interessante mogelijkheden bij de interpretatie van de
gegevens van beweidingsproeven, daar iedere verandering in de magnesiumvoeding
van het dier tot uitdrukking komt in de hoeveelheid met de urine uitgescheiden magnesium en niet altijd in het magnesiumgehalte van het bloedserum.
Tot nu toe bleken de magnesiumbalansen bij dieren met hypomagnesemie steeds
negatief te zijn en bedroeg de uit het voer „beschikbare" hoeveelheid, verminderd met
het met de melk afgescheiden magnesium, steeds minder dan 1 g per dag. De proeven
wekken de indruk, dat de onderhoudsbehoefte van melkkoeien ligt in de buurt van
2,5 g Mg per dag.
Bij het al of niet ontstaan van hypomagnesemie is de met het voeder toegediende
hoeveelheid magnesium, alsmede de beschikbaarheid („verteerbaarheid") hiervan van
doorslaggevende betekenis. De beschikbaarheid kan zeer sterk variëren en blijkt verband te houden met de samenstelling van het gras, o.a. het groeistadium hiervan en
met invloeden binnen het dier.
In samenwerking met het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn" werd in de
provincie Friesland de koperstatus van runderen, o.a. door middel van leverbiopsie,
vastgesteld aan het begin en het einde van de weideperiode. Hieruit bleek, dat de
weidegang steeds een sterk koperonttrekkende werking op het rund uitoefent. Door
verstrekking van kopersulfaat, ook reeds gedurende het eerste levensjaar, kon bij
hokkelingen in de weide vrijwel steeds worden voorkomen, dat in de herfst verlaagde
kopergehalten in het bloedserum en andere symptomen van kopergebrek optraden.
Voor hokkelingen was, wanneer niet reeds in het voorjaar de koperstatus extra is opgevoerd, één koperkoekje per dier per dag gedurende de weideperiode voor het genoemde doel in vele gevallen nog onvoldoende. Ook bij het onderzoek in het kader van
het Roerstreek-verbeteringsplan had een toediening van koperkoekjes aan runderen
zonder uitzondering gunstige resultaten.
Bij het onderzoek over koperbindende stoffen, die in gras voorkomen, bleek het
chlorofyl in staat te zijn met koper een zeer bestendige verbinding te vormen. Deze
koperverbinding wordt bij lichaamstemperatuur niet ontleed door verdund zoutzuur,
verdunde natronloog, natriumsulfide of carbaminaat. Niet alleen het chlorofyl maar
ook daarvan afgeleide porphyrinen, o.a. het phaeophytine, zijn in staat koper te binden.
Het kopervrije phaeophytine kan zelfs het koper aan kopersulfide onttrekken en daarmede het koperphaeophytine vormen. Mogelijk zijn de koperporphyrinen zo bestendig,
dat door de vorming daarvan het koper niet meer voor het dier beschikbaar is. Wanneer koperionen werden toegevoegd aan een suspensie van grasmeel in water, bleek de
vorming van koperphaeophytine sterk afhankelijk te zijn van de pH van het milieu.
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Bij pH 6 werd onder overigens gelijke omstandigheden 4 à 5 maal zoveel koper gebonden als bij pH 2. Het verschil tussen de pH van de pensinhoud van het rund (6 à 7)
en die van de maaginhoud van het paard (2 à 3) zou in dit verband kunnen verklaren,
waarom bij een rund gemakkelijker kopergebrek optreedt dan bij een paard.
Met zekerheid werd vastgesteld, dat bij een bepaald kopergehalte van het bloedserum de activiteit van het ceruloplasmine (een koperbevattende oxydase) in het serum
van varkensbloed duidelijk hoger was dan in het serum van runderbloed. Wat betreft
de positieve correlatie tussen de activiteit van het ceruloplasmine en het totale kopergehalte van het bloedserum van runderen, werden geen verschillen gevonden tussen
bloed, genomen in de weideperiode en bloed uit de stalperiode.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
Bij het onderzoek over de minerale samenstelling van gras in vefband met de gezondheidstoestand van het vee werd een enquête gehouden op 10 praktijkbedrijven op
zandgrond, om na te gaan in welke mate de pekelopname van het vee verband houdt
met het natriumgehalte van het gras. Uit de voorlopige gegevens bleek reeds, dat wanneer de dieren vrij over pekel kunnen beschikken, per dier per dag 30 à 50 g NaCl
wordt opgenomen.

Stichting voor Onderzoek van Bodem, Plant en Dier
Op de bedrijven, behorende bij het project Hoogland, werd het vee voor de derde
achtereenvolgende maal aan een klinische inspectie onderworpen; in Borculo en omgeving werd deze inspectie voor de tweede maal uitgevoerd. Hieraan werd medegewerkt door vertegenwoordigers van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en de veevoedingsvoorlichters van de plaatselijke coöperatieve landbouwverenigingen. Waar
nodig werden adviezen inzake de bemesting en de veevoeding verstrekt.
Op een groot aantal bedrijven in Borculo en omgeving, waar in de herfst van 1959
vanwege de droogte geen grasmonsters konden worden genomen, werden in het najaar
van 1960 grasmonsters voor onderzoek op de chemische samenstelling verzameld.
Er werden enkele publikaties opgesteld over de klinische inspectie van het vee, de
minerale samenstelling van grassen, klavers en kruiden en de magnesiumgehalten van
de verzamelde bloedmonsters. Voor een verdere, goeddeels mechanische, verwerking
van de vele gegevens werd contact gelegd met de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.

Werkgroep Onderzoek

Kopziekte

Deze werkgroep, die is opgenomen in het kader van het Comité voor de coördinatie
van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw van de Benelux, zette het onderzoek over de oorzaak en de bestrijdingsmogelijkheden van kopziekte bij runderen
voort.
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Voor de resultaten van de werkzaamheden wordt verwezen naar de verslagen van de
verschillende instellingen voor onderzoek op het gebied van veeteelt, diergeneeskunde
en akker- en weidebouw, die in de werkgroep zijn opgenomen.

Commissie Onderzoek Slepende

Melkziekte

Deze commissie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
heeft ten doel middelen te vinden, waarmede slepende melkziekte kan worden voorkomen. Daartoe werd begonnen met het verzamelen van gegevens over bedrijven,
waarop de Ziekte voorkomt.
Aan dit onderzoek wordt, behalve door vele praktizerende dierenartsen, medewerking verleend door de Gezondheidscommissie voor Dieren van het Landbouwschap,
een aantal Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren, het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn", het Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht en het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de
Landbouwhogeschool te Wageningen.

Werkgroep voor sterüiteitsonderzoek

bij rundvee

Onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
werd door verschillende instituten en laboratoria van de Diergeneeskundige Faculteit
te Utrecht en het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam in onderlinge
samenwerking onderzoek verricht over de oorzaken van het optreden van steriliteit bij
rundvee. Voor de resultaten, die deze onderzoekingen in 1959 opleverden, wordt verwezen naar de verslagen van bovengenoemde instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij rundvee
De onderzoekingen op het gebied van de a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van runderen werden onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek T.N.O. verricht op het Centraal Diergeneeskundig Instituut, afd. Rotterdam.
Nadere mededelingen over deze werkzaamheden werden opgenomen in het verslag
van deze instelling.

Werkgroep voor onderzoek over besmettelijk verwerpen bij rundvee
De resultaten van dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. werd verricht op het Centraal Diergeneeskundig
Instituut, afd. Rotterdam en het Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, worden medegedeeld in de verslagen van genoemde instellingen.
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Werkgroep voor onderzoek over de resistentie van pluimvee tegen leucose
De werkzaamheden waren voornamelijk gericht op een nadere bestudering van de
infectiemodus. Het onderzoek wordt verricht door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee,
onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.

Commissie Onderzoek Schapeziekten op Texel
Bij de onderzoekingen op Texel en elders werd voornamelijk aandacht gegeven aan
het voorkomen van de zgn. virus abortus, het optreden van verschillende vormen van
kopergebrek, parasitaire darmaandoeningen en de voeding van het drachtige schaap.
Voorts werd op enkele Texelse schapebedrijven het preventief gebruik van fenothiazine
beproefd.
Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. vanuit de Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in
Noord-Holland.
Samengewerkt wordt o.m. met de afdeling Amsterdam van het Centraal Diergeneeskundig Instituut en het Instituut voor Veevoedingsonderzoek „Hoorn".

Commissie

Leverbotonderzoek

De werkzaamheden in de Graftermeer, waar getracht wordt een zo volledig mogelijk
inzicht te krijgen in de epidemiologie van de leverbotziekte, werden voortgezet. Voorts
werd in bepaalde provincies nagegaan of het mogelijk is de plaatsen, waar de leverbotinfecties in hoofdzaak worden opgelopen, te localiseren aan de hand van de vegetatie.
Op de afdeling Rotterdam van het Centraal Diergeneeskundig Instituut werd voortgegaan met de beproeving van nieuwe geneesmiddelen, terwijl verschillende Provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren proeven namen ter bestrijding van de leverbotslak door bespuiting van de weilanden met verschillende middelen.
Het onderzoek geschiedt onder auspiciën van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. Behalve door de bovengenoemde instellingen wordt aan de
proefnemingen medewerking verleend door het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw, het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen,
het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud
en enkele instellingen van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht.

Onderzoekingen over een kwantitatieve
riaal, afkomstig van levende runderen

bepaling van sporen cobalt in dierlijk mate-

In de samenwerking tussen het Centraal Laboratorium T.N.O., het Instituut voor
Veevoedingsonderzoek „Hoorn" en het Studiecentrum voor de Kernenergie te Mol
(België) werd de reeds ontwikkelde methode nader uitgewerkt. In 1960 werd vooral
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aandacht besteed aan de isolering van het cobalt uit de door neutronenactivering verkregen monsters. Een snelle extractiemethode biedt thans de beste perspectieven. Bij
de huidige werkwijze vermijdt men bovendien de oorspronkelijk gevolgde omweg over
een sulfaatas, diealsmogelijke bron van contaminatie minder gewenstis.
In nieuwe, door „Hoorn" vervaardigde plasmamonsters werden Co-gehalten van de
orde 0,2.10~6 g Co per liter plasma bepaald. Vijf geanalyseerde identieke monsters
leverden waarden op tussen 0,19-0,24.10-6 g Co per liter plasma met een gemiddelde
van 0,21.10 -6 g per liter. Een rapport ter beschrijving van de gevolgde werkwijze
komt begin 1961 gereed.
De werkzaamheden vonden plaats met steun van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O.
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BEWARING EN VERWERKING VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Landbouwprodukten

Bij het onderzoek over knol-, bol- en wortelgewassen werd ten behoeve van de bouw
van aardappelbewaarplaatsen vrij veel werk verricht over de mogelijkheid de bestaande aardappelbewaarplaatsen ook te gebruiken voor de bewaring en de ventilering
van granen. Tevens werden ontwerpen gemaakt voor aardappel- en graanbewaarplaatsen, waarbij het materiaal in kisten wordt opgeslagen. Voor het intern transport
betekent deze wijze van bewaring waarschijnlijk een verbetering, hoewel er luchttechnisch nog verschillende problemen zijn.
Kiemremmingsmiddelen kunnen bij de huidige wijze van bewaring van aardappelen
niet worden gemist. Een van de belangrijkste kiemremmingsmiddelen, die dit jaar
werd onderzocht, was nonanol. Enkele middelen op IPC-basis zijn nog in beproeving.
Over de bewaring van fabrieksaardappelen werd in samenwerking met het Proefstation voor Aardappelverwerking en het Instituut voor Planteziektenkundig Onderzoek een oriënterend onderzoek uitgevoerd.
Bij de bewaring van consumptie- en pootaardappelen is het optreden van drukplekken een ernstige moeilijkheid. Voor het opsporen van de oorzaken hiervan werd
een uitvoerige proef ingezet, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de luchthoeveelheid, die bij het ventileren wordt toegepast, de luchttemperatuur en de rassenvariëteiten.
Het onderzoek betreffende het opsporen van de correlatie tussen de organoleptische
eigenschappen van aardappelen en bepaalde fysisch of chemisch meetbare grootheden
vroeg veel laboratoriumonderzoek. Objectieve methoden werden ontwikkeld ter bepaling van de kleur, de meligheid, de consistentie en de vezeligheid van aardappelen.
Door het snel opkomen van het kleinverpakken van aardappelen werden aan het
instituut vele vragen gesteld over de apparatuur, die voor het kleinverpakken van aardappelen en de behandeling er van nodig is. Begonnen werd met de toetsing van praktijkmachines voor het borstelen, schillen en kleinverpakken van aardappelen.
Ten behoeve van de chips- en patatesfritesbereiding werden weer proeven uitgevoerd betreffende de meest gewenste bewaring van aardappelen, die voor de chipsbereiding bestemd zijn, en de geschiktheid van onze aardappelrassen voor de chipsbereiding. Vastgesteld werd, dat nog een bewaartemperatuur van 6°C kan worden
aangehouden.
Nu het grootste gedeelte van de benodigde apparatuur gereedkwam, werd begonnen
met een onderzoek over de bereiding van puree en flakes.
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Op het gebied van de granen, de zaden en de peulvruchten werden goede resultaten
verkregen bij het onderzoek met een proefmodel van een fluïdisatiedroger, een nieuw
type graandroger. Het op het instituut ontworpen model zal indien mogelijk door een
fabrikant verder worden ontwikkeld.
Uit proeven over geventileerde bewaring van tarwe bleek opnieuw, dat er een extra
conserverende invloed van het ventileren uitgaat. Ventileren als methode voor het
bewaren van granen heeft in de praktijk grote belangstelling, evenals het ventileren
en tevens langzaam drogen. Enkele aan de markt zijnde installaties hiervoor werden
aan een nader onderzoek onderworpen.
Er werd een methode uitgewerkt om de dorsbeschadiging van blauwmaanzaad te
kunnen vaststellen.
Het organisatieonderzoek op centrale op- en overslagbedrijven kwam op gang; er
kwamen reeds enkele resultaten aan het licht.
Bij de werkzaamheden ten behoeve van veevoederprodukten werden zowel op laboratorium- als op semipraktijk- en praktijkschaal goede resultaten verkregen met het enten
met melkzuurbacteriën bij het inkuilen. In deze methode zit voor de toekomst waarschijnlijk wel perspectief; in het volgende jaar zullen op uitgebreidere schaal proefnemingen worden uitgevoerd. Aan de in de praktijk gebruikte toren- en sleufsilo's
werden uitvoerige waarnemingen verricht; de resultaten in de torensilo's vallen tegen.
De zelfvoederproeven op de proefboerderij De Ossenkampen werden voortgezet, thans
aangevuld met die op proefboerderij De Bouwing. Ze hebben alle betrekking op de
zelf- en voorraadvoedering van mest- en jongvee. Op de proefboerderij Wijnandsrade
werden ervaringen opgedaan met een zelfvoederhooiberg.
Het onderzoek over de arbeidsmethodiek in de mengvoederindustrie kwam in 1960
op gang. Er werd een speciale studie gemaakt van de voor- en nadelen van de aflevering van los meel.
Op het gebied van de vezelgewassen staat het onderzoek over het dauwroten van
vlas in het middelpunt van de belangstelling. Hoewel de tot dusver uitgevoerde proeven
nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, wordt naarstig gezocht naar verbeteringen in deze methode, daar hier een reële mogelijkheid aanwezig is om de
arbeidsrationalisatie op de vlassersbedrijven aanzienlijk te verbeteren.
Over de verbetering van de huidige toegepaste biologische rootmethoden werd veel
onderzoek verricht en werd kostbare apparatuur in werking gesteld. De ontwikkeling
van een stuikmachine werd gestopt, daar de ontwikkelde machine voor de industrie
een te kleine capaciteit heeft. Er wordt thans verder gewerkt aan de ontwikkeling
door een industrie, die belangstelling heeft voor het groenonthouten van vlas. Enkele
vlasserijen gingen over tot het inrichten van een spiraalverwarming in de rootbakken.

Instituut voor Veevoedingsonderzoek

„Hoorn"

De opzet van de hooiwinningsproeven met behulp van ventileren in de hooitas, die
reeds enkele jaren in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking
van Landbouwprodukten worden genomen, was anders dan in voorgaande jaren. Tot
nu toe werd bij het ventileren steeds geblazen. Dit brengt mee, dat het vocht dat uit
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het hooi verdampt in de schuur wordt geblazen, zodat in deze laatste goede ventilatiemogelijkheden moeten zijn om schimmelen en verrotten van het hout en het rieten
dak te voorkomen. Het Noordhollandse type boerderij met de centrale hooiberg, vaak
slechts door een houten wand van het woongedeelte gescheiden, heeft echter het nadeel dat niet alleen de ventilatiemogelijkheden in de kap beperkt zijn, doch bovendien dat de vochtige lucht uit het hooi door de houten wand in de woning wordt
geblazen. Deze nadelen zouden kunnen worden voorkomen, wanneer de lucht niet
door het hooi geblazen, doch door het hooi gezogen zou worden, tenminste bij de hooitassen, waarbij de ventilerende lucht van buiten de schuur wordt aangezogen.
Bij één van de hooitassen werd de ventilator omgedraaid, waardoor de lucht uit de
hooitas werd gezogen en via het ventilatorkanaal naar buiten werd geblazen. In de
hooitas zelf kwam hetzelfde luchtverdeelsysteem voor als bij het blazen werd toegepast.
Deze „zuigberg" werd vergeleken met de beide andere hooitassen, waarin met eenzelfde type ventilator lucht werd geblazen. Aan het einde van het jaar was de indruk
verkregen, dat ook het drogen met het doorzuigen van de lucht naar wens is verlopen.
In 1960 werden de uitkomsten van detot nu toe genomen ventilatieproeven te Hoorn
verder uitgewerkt. De toegepaste wijze van hooiwinning, d.w.z. het ventileren in de
berg gecombineerd met het herhaaldelijk schudden van het hooi in het veld — te
beginnen dadelijk na het maaien — bleek lage verliescijfers op te leveren. Het gunstige
hooijaar 1957 gaf in totaal (op het veld en in de tas) een gemiddeld verlies aan droge
stof van 11%,aan vre van 14% en aan zetmeelwaarde van 3 1 % .In het ongunstige
hooijaar 1958 bedroegen deze verliescijfers resp. 15%, 29% en 35% en ten slotte in
het zeer droge jaar 1959 resp. 9%, 16% en 28%. Gemiddeld over deze drie jaren
waren de drogestofverliezen 11%,die aan vre 20% en die aan zetmeelwaarde 3 1 % .
Bij de verwerking van de uitkomsten van de proeven over hooibewaring in de kapberg bleek, dat de verliezen aan droge stof in de kapberg gemiddeld iets groter waren
dan bij bewaring in de tas in de schuur. De verliezen aan vre waren in de kapberg
gemiddeld ongeveer2% en die aan zetmeelwaarde gemiddeld ruim 3 % hoger.
Te Maarheeze werd het drogen in de tas vergeleken met de meer conventionele
manier van hooiwinning met behulp van oppers of ruiters. Door het abnormaal goede
hooiweer verliep het drogen op het land in 1959 zo vlot, dat het tasdrogen eigenlijk
weinig zin had. Deverschillen waren dan ook bij allepartijen klein.
Door de abnormale droogte werden in Hoorn in 1959 geen inkuilproeven genomen.
In het voorjaar van 1960 werd met het oog op de te nemen voederproef een grote
hoeveelheid silage bereid uit voorjaarsgras. Hiervoor werden vijf silo's gebruikt, waarin
in totaal bijna 106 ton gras werd verwerkt. Het gras, dat was gemaaid op 16 en 19
mei, werd zonder enige toevoeging geënsileerd met behulp van de Vicon kneusmachine.
Voorts werd een viertal kleinere silo's gevuld met in totaal 39.280 kgsnijhaver; hierbij
werd gebruik gemaakt van een maaikneuzer.
De voor de voederproef benodigde hoeveelheid herfstsilage werd bereid uit gras, dat
afkomstig was van het perceel dat ook voor de voorjaarssilages was gebruikt; het werd
gemaaid op 12 september. Ook nu werd het weer gekneusd. Om zeker te zijn van een
geslaagde silage werd het geënt met melkzuurbacteriën, terwijl tevens 1% suiker werd
toegevoegd. Er werd resp. 30.701 en 24.767 kg gras geënsileerd. Met hetzelfde herfst160

gras werden ook een paar kleine silo's gevuld. Bij één dezer werd gekneusd, waarbij
in dit geval 7 % droge pulp werd toegevoegd.
Verder werd een controlesilage gemaakt zonder enige toevoeging en zonder kneuzen,
terwijl in één silo het gras werd gestoomd met behulp van een verrijdbare aardappelstomer.
Te Maarheeze waren in 1959 twee silages gemaakt. De eerste, een snijmaïssilage in
een sleufsilo van spoorbiels, had veel afval. Dit betrof niet alleen de bovenlaag en de
laag op de grond, doch ook langs de zijkanten was er een laag bedorven. Hoewel de
biels aan de binnenkant met board waren betimmerd, was de luchtafsluiting onvoldoende. Overigens was de silage goed geslaagd; de pH was 3,9 en er had zich geen
boterzuur gevormd.
De lupinesilage, die op 15 oktober 1959 gemaakt was van ongehakseld materiaal
onder toevoeging van A.I.V.-zuur, was uit een bacteriologisch oogpunt goed gelukt;
het produkt bevatte geen boterzuur. De toegevoegde hoeveelheid zuur (ruim 1 liter
onverdund zuur op 100 kg lupine) was echter te groot, wat blijkt uit de zeer lage
pH (3,1).
In 1960 werd in het voorjaar gras ingekuild met behulp van een maaikneuzer. Eén
van de silo's werd hierbij als proefsilo gebruikt ; alle gras werd gewogen en bemonsterd.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
De gegevens van 1959 van de interprovinciale proefserie betreffende de hooiwinning
werden verwerkt. Door het zeer gunstige weer droogde het gras in het algemeen zeer
snel, waardoor er tussen de objecten weinig verschil optrad. Ook dit jaar kon de conclusie van de beide vorige proefjaren worden bevestigd, nl. dat men bij gunstig weer
alleen met schudden toe kan, terwijl onder minder gunstige omstandigheden beter een
combinatie van regelmatig schudden en wiersen kan worden toegepast.
Bij het onderzoek over de consumptiewaarde van peulvruchten bleek, dat drie rassen
gele erwten een goede kookkwaliteit bezaten, hoewel ze wel iets minder goed waren
dan een willekeurig in Duitsland gekocht pakje gele erwten. Een kleinzadig ras had
een goede vorm en kleur, doch een onvoldoende kookkwaliteit. Een oriënterend onderzoek over eenvoudige, in de huishouding toe te passen methoden ter verkorting van
de kooktijd, toonde aan, dat bij normaal droge erwten gunstige resultaten worden verkregen met wegen en koken in water met 5 à 7l/£> g zout per liter. Bij zeer droge
erwten bevordert twee minuten koken vóór het weken het gaar worden.

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van

Landbouwgewassen

De eindbewerking van de gegevens over de bewaring van voederbieten kwam gereed. De invloed van de bewaarfactoren temperatuur, vochtigheid en C0 2 -gehalte van
de lucht op het verloop van de ademhaling en de rotting en op de resulterende verliezen werd volledig beschreven. Ook van de werking van cultuurmaatregelen, zoals de
tijd van oogsten en de diepte van koppen, werd een duidelijk beeld verkregen. De
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invloeden van de grond en de bemesting kwamen tot uiting in alleszins bevredigende
samenhangen, die het belang van een harmonische plantevoeding volledig onderstrepen.
Min of meer verrassend was echter, dat B-gebrek (hartrot) geen betrouwbare invloed
op de houdbaarheid bleek uit te oefenen. Vooral op zandgronden dient de K-bemesting
samen te gaan met een goede Mg-voorziening. Op gronden met een lage pH is voor
het verkrijgen van de beste houdbaarheid in het algemeen aanzienlijk meer K + M g
vereist dan op minder zure grond. Het Na-gehalte van onze zandgronden ligt over het
algemeen op een zodanig niveau, dat Na-bemesting een gunstige invloed heeft op de
houdbaarheid.

Instituut voor Rationele

Suikerprodukthe

Bij het onderzoek over de verwerkingsprognose werden nieuwe gegevens verkregen
over de invloed van sommige Polysacchariden op de suikerwinning in de fabriek.

Proefstation voor

Aardappelverwerking

Naast de regelmatig terugkerende campagnewerkzaamheden en andere activiteiten,
die betrekking hebben op langlopende projecten, stond het onderzoek sterk in het
teken van de verwerking van het afvalwater van de aardappelmeelfabrieken.
Het is gebleken, dat de gevolgen van natbewaren van aardappelen rampspoedig kunnen zijn. Reeds in het vorige jaar werd de invloed van rot en beschadiging nagegaan.
Ook in het afgelopen jaar werd een dergelijk onderzoek opgezet, doch de resultaten
zijn nog niet geheel uitgewerkt. Wel kwam in het algemeen reeds duidelijk tot uiting
welke mogelijkheden er nog zijn om door juiste maatregelen enerzijds de opbrengsten
en de kwaliteit te verbeteren, vooral door veredeling en juiste rassenkeuze, en anderzijds de verliezen en de kwaliteitsvermindering van de aardappelen te beperken door
een betere bewaarmethode.
Reeds eerder is gemeld, dat de onderwaterweging voor de kwaliteitsbevordering van
aardappelen onder bepaalde omstandigheden volkomen onbruikbaar is. De afronding
van het onderzoek over een nieuwe directe zetmeelbepaling wacht op de aanschaffing
van een foto-elektrische Polarimeter.
De ontworpen methode voor de hardheidsbepaling bleek goed te correleren met
metingen van de energie, die nodig is voor het vermalen van de aardappelen.
Er werden aardappelrassen gevonden, die duidelijk een minder witgekleurd meel
geven. Ook met deze factor zal bij het kweken dus rekening moeten worden gehouden.
Ten behoeve van een uitvoerig onderzoek over het energieverbruik van aardappelraspen — in verband met de vraag naar het optimale rendement van het raspen —
werd een energiemeting ontworpen, die in staat is op eenvoudige wijze de gevoeligheid van een gewone kilowattuurmeter 400-maal te vergroten.
De hardheid van het bedrijfswater bleek een ongunstige invloed op de kleur van
het meel te hebben.
In verband met de beperking van het volume afvalwater werd onderzoek verricht
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over een gewijzigde uitwasmethode. De van de zijde van het bedrijf tegen deze uitwasmethode geopperde bezwaren konden worden weerlegd. Ook bleek, dat in de praktijk bepaalde zeven soms veel te zwaar worden belast.
Het Centraal Technisch Instituut T.N.O. voerde berekeningen uit aan een ontwerpproject voor een globulinewinning door aanzuren, gevolgd door een albuminewinning
door binding op de vezel en een aansluitende vergisting. Bij de toen en ook thans nog
geldende eiwitprijzen was dit procédé niet rendabel.
In nauwe samenwerking met het Centraal Technisch Instituut T.N.O. werd een
vergistingsinstallatie gebouwd voor 1.000 liter afvalwater, met aansluitende installaties
voor het verwijderen van de globuline en de albumine. Bovendien werd de aanvoer
van het benodigde afvalwater en de vezel georganiseerd. De installatie is voorzien van
automatische pH- en temperatuurregeling, terwijl tevens een luchtvoorziening en een
apparatuur voor schuimbestrijding werden gebouwd. De resultaten van de tot nu toe
met deze installatie genomen proeven waren zeer bevredigend, als gevolg van een
succesvolle toepassing van een aantal sterk kostenverlagende factoren. Hierdoor kon
worden bezuinigd op de eerder opgestelde kostenberekening.
De eerste resultaten van proeven over een continue vergisting waren gunstig in die
zin, dat slechts een korte nagisting nodig bleek te zijn, die misschien zelfs geheel kan
vervallen.
Proeven om globuline te maken, dat niet zwart kleurt en dus eventueel voor menselijke consumptie geschikt is, waren succesvol. De verdere ontwikkeling is in volle gang.
Buiten het terrein van het onderzoek, dat direct voor de aardappelmeelindustrie
wordt verricht, stonden de projecten, die de verwerking van aardappelen in het algemeen betreffen. Deze laatste werden tot dusver beperkt tot het verkennen van de
biochemische eigenschappen van de aardappel. Zo werd b.v. onderzoek gedaan over de
suikervorming in de aardappelknol ten gevolge van bemesting met kali. Door de beperktheid van de beschikbare middelen kon hieraan echter slechts incidenteel worden
gewerkt.
Soortgelijke moeilijkheden ontstonden bij het wekstofonderzoek, waarbij in de afgelopen periode goede vorderingen werden gemaakt niettegenstaande het feit, dat het
bijzonder moeilijk is de preparaten op hun werkzaamheid te toetsen. Dit laatste wordt
veroorzaakt door de minimale quanta, die door de aardappelplant worden afgescheiden, het labiele karakter van de stof en de zeer bewerkelijke toetsingstechniek.

Proefstation voor

Stroverwerking

Bij het onderzoek van monsters stro van Dipp's Triumph tarwe uit de Noordoostpolder, die resp. met de zichtmachine, de maaidorser en door zwadmaaien waren geoogst, werden geen verschillen ten nadele van de nieuwe oogstmethoden waargenomen.
Er werden geen aanwijzingen gevonden, dat het stro van tarwerassen met min of
meer gevulde halm over het algemeen achterstaat bij dat van rassen met niet-gevu'lde
halmen.
Het onderzoek van rietmonsters van oogst 1958 uit de Biesbos en Oostelijk Flevoland werd afgesloten. De moeilijkheden bij het bleken van de uit deze monsters bereide
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celstoffen werden waarschijnlijk veroorzaakt door meer of minder sterke verontreiniging met klei en/of door een hoog ijzergehalte; er wordt verwacht, dat deze moeilijkheden door passende maatregelen bij cultuur en oogst van het riet kunnen worden
overwonnen. Als slotconclusie van het onderzoek kan worden gesteld, dat het Nederlandse riet als grondstof voor gebleekte celstof ongeveer gelijkwaardig is aan roggestro;
voor karton zal vermoedelijk 'hetzelfde gelden.
Het onderzoek over de meest geschikte methode voor de isolering der hemicellulosefractie uit stro werd afgesloten. Begonnen werd met oriënterend onderzoek over de
suikersamenstelling van de hemicellulose met behulp van papierchromatografie.
De proefnemingen over de toepassing van waterstofperoxyde als bleekmiddel bevestigden de conclusie van een oriënterend onderzoek, dat dit bleekmiddel vooral als
eindfase na de normale drietrapsbleking betekenis kan hebben. Peroxyde heeft ten
opzichte van hypochloriet het voordeel, dat het de celstof minder aantast.
Met chloordioxyde als eindfase werden ook bij strocelstof hoge helderheden verkregen, zonder dat dit met een verzwakking van de vezel gepaard ging. Dit bleekmiddel
heeft bovendien het voordeel, dat de vergeling der strocelstof wordt tegengegaan.
Het onderzoek over de versnelde bepaling van de neiging tot vergeling van strocelstof werd afgesloten. Hierbij bleek een blootstelling aan een temperatuur van 85°C
bij een relatieve vochtigheid van 100% de voorkeur te verdienen boven blootstelling
aan hogere temperaturen bij lage R.V. Het gelukte de vergeling tegen te gaan door
een nabehandeling van de celstof met een aangezuurde oplossing van natriumchloriet.
Bij een onderzoek over de invloed van het bleekproces op heldefheid, fluïditeit en
sterkte-eigenschappen van verschillende strocelstoffen werd een duidelijk inzicht verkregen in de invloed van peroxyde en hypochloriet op deze eigenschappen.
Er kwam een uitvoerig onderzoek gereed over de vervaardiging op laboratoriumschaal van golfpapier en karton uit stro, dat met natronloog was ontsloten. Hierbij
werd uitgegaan van kooksels, die uit rogge-, haver- en tarwestro afzonderlijk waren
bereid, alsook van kooksels, die uit mengsels van deze strosoorten bestonden. De sterkteeigenschappen van de produkten uit haver- en roggestro lagen duidelijk gunstiger dan
die van de produkten uit tarwestro. Een nadeel, dat vaak bij de verwerking van haverstro optreedt, is de hoge ontwatertijd op het handschepapparaat, vooral wanneer een
betrekkelijk langdurige maling van de kartonstof moet worden toegepast. Hoewel
haverstro met minder chemicaliën kan worden ontsloten tot een stof van een bepaalde
gaarheid dan tarwe- en roggestro, verdient het uit die hoofde aanbeveling om haverstro tot een naar verhouding gaar kooksel te ontsluiten, ten einde de maalduur zoveel
mogelijk te bekorten. De mengsels van de strosoorten gedroegen zich in het algemeen
zoals op grond van de samenstelling mocht worden verwacht.
Het onderzoek over de invloed van het vochtgehalte op de sterkte-eigenschappen
werd voortgezet volgens een verbeterde methodiek aan monsters fabriekskalk strokarton
en -papier. Hierbij bleek wederom een sterke achteruitgang in sterkte bij toenemend
vochtgehalte op te treden, zij het ook, dat deze achteruitgang bij de verschillende
sterkte-eigenschappen uiteenliep. De rek bij breuk nam echter met stijgend vochtgehalte toe en wel in de dwarsrichting in sterkere mate dan in de machinerichting.
De reproduceerbaarheid van het op het proefstation toegepaste standaardbleekproces
werd onderzocht met gunstig resultaat. Tevens werd de invloed van enkele factoren
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bij de standaardbleking nagegaan, waaruit enkele wijzigingen in het voorschrift
resulteerden.
Een onderzoek over de bepaling van de fluïditeit van celstof volgens de nitraatmethode, in vergelijking met de tot dusver toegepaste cuoxammethode, leverde geen
voordelen op voor de eerstgenoemde werkwijze.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van

Tuinbouwproducten

In samenwerking met het Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de
Landbouw werd begonnen met een studie over de invloed van ioniserende stralen
op tomaten van verschillende rijpheid. Hierbij wordt niet alleen aandacht geschonken
aan de houdbaarheid, maar tevens aan wijzigingen in het verloop van de kleur en de
ademhaling.
Het onderzoek over het behoud van de kleur van vruchtenconserven was gericht op
vruchten op sap. De kleur van de vruchten bleek bij deze produkten moeilijker te
kunnen worden gestabiliseerd dan die van het sap.
Begonnen werd met proefnemingen over de toepassingsmogelijkheden van het antibioticum nisine bij de conservering van tuinbouwprodukten.
Bij de werkzaamheden, die ten doel hebben de oorzaak van het uiteenvallen van
aardbeienpulp op te sporen, kwam aan het licht, dat het inwendige van de onrijpe
aardbei reeds een min of meer specifieke microflora bevat.
Proeven met verschillende organische verbindingen ter bestrijding van scald toonden wederom de werkzaamheid van difenyl-derivaten en lecithine aan. De laatste
stof heeft alleen bij goudreinetten een positief effect. Jonathanspot werd zowel met
lecithine als door middel van coatings met siliconen bestreden.
Bij koelproeven met de koelauto van het instituut werd de beste temperatuurverdeling bereikt door koeling met koolzuurijs. Het zonnedak van de koelauto moest, om
effectief te zijn, minstens 5 cm boven het wagendak zijn aangebracht.
Een studie van gascellen van verschillend type verdiepte het inzicht 'betreffende de
warmte-overdracht en de daarmede verband houdende verschijnselen. Het gelukte de
condensatie in Hollandse gascellen geheel weg te werken.
In samenwerking met het Laboratorium voor Voertuigtechniek van de Technische
Hogeschool te Delft werd onderzoek verricht over het optreden van beschadigingen
aan produkten ten gevolge van trillingen en schokken tijdens het vervoer.
Het merendeel van het bewaaronderzoek was gericht op verbetering van de kwaliteit en de houdbaarheid door het toepassen van nieuwe bewaarmethoden of modificatie
van de bestaande.
De peer Conference bleek bij bewaring in gascellen in plastic zakken een beter eindprodukt te leveren dan bij opslag in een gewone koelcel. Een bewaring van fruit en
bloemkool onder plastic hoezen verliep bevredigend.
De opslag van aardbeien en bessen in een koolzuuratmosfeer gaf hoopvolle resultaten wat betreft de houdbaarheid.
Goede uitkomsten werden verkregen door gascellen te scrubben met gebluste kalk
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en met water. Aan het 'luchtwassen met een waternevel, met het doel een betere houdbaarheid van appels te krijgen, werd veel aandacht gegeven. De vruchten uit de cellen
met luchtwassing waren echter arm aan aroma, terwijl er veel gloeosporiumrot en
andere schimmelaantastingen in voorkwamen.
In samenwerking met het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas en
een aantal Westlandse bedrijven werd vastgesteld, dat druiven gegroeid op zware
gronden beter houdbaar zijn dan wanneer ze van lichte grond komen. Zeer jonge en
slecht verzorgde bomen gaven slecht houdbare druiven. Een voorteelt bleek de houdbaarheid niet altijd nadelig te beïnvloeden.
Nagegaan werd welke grootverpakking van aardbeien de beste ventilatiemogelijkheden biedt. De beste resultaten werden verkregen bij verpakking in pootjesbakken
met 3 cm poot (inhoud 4 kg). Kistjes met dichte, verhoogde kopeinden en chips bleven
hierbij achter.
Uit het onderzoek met verschillende typen bewaarfust werd na drie jaren voortgezette proeven geconcludeerd, dat een dichte kist de beste eindkwaliteit levert.
In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek en een veiling werd een
proef opgezet met opslag van appels in voorraadkisten van ± 300 kg inhoud. De
beschadiging van het fruit in de grote kisten was ongeveer gelijk aan die in normaal
behandelde fruitkisten.
Bij verschillende appelrassen werd nagegaan door welke handelingen tussen oogst en
consument de vruchten het meest werden beschadigd. De belangrijkste oorzaak hiervoor bleek het ruw neerzetten en stapelen van kisten te zijn.
Met goed resultaat werd het loogschillen van schorseneren toegepast. Een voorwaarde is, dat men van een goede kwaliteit schorseneer uitgaat.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van doperwten voor de industrie bleek het
A.I.S.-getal (alcohol insoluble solids) een betrouwbare maatstaf te zijn, die de voorkeur verdient boven de gebruikelijke hardheidsbepaling. Aangezien de officiële A.I.S.bepaling nogal tijdrovend is (5 u u r ) , werd gezocht naar een snellere methode. Het
gelukte een werkwijze te ontwerpen, die de tijd voor de bepaling op 1 uur terugbrengt.
De kleur van ingeblikte spinazie kan worden verbeterd door het zgn. lang/laag
blancheren, doch deze methode stuit op praktische bezwaren. Gezocht werd dan ook
naar een compromis, terwijl tevens de invloed van een toevoeging van natriumkoperchlorofyline op de kleur werd nagegaan.
In verband met het machinaal oogsten van slabonen werd begonnen met een onderzoek ter vaststelling van het oogsttijdstip, waarop de hoogste opbrengst en de beste
sortering wordt verkregen bij éénmalige pluk.
Uit augurken, die in 200-liter plaatstalen vaten waren gepasteuriseerd, kon een goed
zoet-zuur produkt worden bereid. Deze methode maakt het mogelijk de augurken, die
voor verwerking tot zoet-zuur bestemd zijn, in de oogstperiode snel tot een halffabrikaat te verwerken.
Bij de onderzoekingen over de bereiding van zgn. instantprodukten werd met succes
erwtensoep zonder vlees gedroogd, terwijl op dezelfde wijze een „instant" stamppot
werd bereid.
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Door middel van de Howard schimmeltest werd een onderzoek ingesteld naar het
voorkomen van schimmels in jams. Het schimmelgehalte van steenvruchtenjams bleek
laag tezijn, dat van bramen-, frambozen- en rodebessenjam hoger.
Met een op het instituut ontwikkelde continu werkende vruchtenpers werden bevredigende resultaten bereikt. Behalve appels bleek het ook mogelijk te zijn zacht fruit
te persen.
Op initiatief van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen werd begonnen
met een onderzoek over de mogelijkheden tot mechanisatie van het interne transport
op de veilingen onder gebruikmaking van laadborden. Een tweede onderzoek met het
Centraal Bureau heeft betrekking op een bedrijfseconomische doorlichting van een
aantal koelhuizen, terwijl voorts aandacht wordt gegeven aan de centrale sortering
van tomaten.
Instituut voorde ToepassingvanAtoomenergie in de Landbouw
Bij het in samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten verrichte onderzoek bleek ook dit jaar, dat de houdbaarheid van zacht
fruit, zoals aardbeien, bramen, frambozen, pruimen en tomaten, door elektronenbestraling aanmerkelijk werd verbeterd. De resultaten waren vooral bij aardbeien en
pruimen zeer gunstig. Doseringen, variërende van 50-500 kilorad, beïnvloedden het
vitamine C-gehalte niet, terwijl bij tomaten de straling een vertraagde rijping veroorzaakte.
Proefstation voorde Groenteteeltin de vollegrond
Uit verschillende bewaarproeven met kool kwam naar voren, dat een hoge temperatuur tijdens de bewaarperiode zowel de uitbreiding van kanker (Phoma lingam) als
dievan rand in dehand werkt.
Proefstation voordeFruitteelt in de volle grond
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten werd de verwerkingswaarde van nieuwe rassen van aardbei, framboos,
braam, loganberry en blauwe bes onderzocht. Ook werd aandacht besteed aan de
invloed van teelttechnische factoren op de vruchtsamenstelling van rode en zwarte
bessen. De vruchten van rode bessen in de zon gerijpt, gaven een 20-58% hoger
vitamine C-gehalte te zien dan in de schaduw gerijpte vruchten. Voor zwarte bessen
bedroeg het verschil in vitamine C-géhalte 13-22%.
Proefstation voorde Boomkwekerij
Het bewaaronderzoek in de koelcellen leerde, dat het goed mogelijk is heesters los
opgeslagen te bewaren 'bij een temperatuur van + 2 ° C ; het is dan echter noodzake167

lijk de wortels regelmatig te bevochtigen. Schimmelaantasting bij in het koelhuis
opgeslagen gewassen bleek uitstekend te kunnen worden tegengegaan met de stuifpoeders van B 500, captan en TMTD. Bij vaste planten gaf het toepassen van een
IPC-bestuiving om de groei te remmen, ernstigeschade. Het bewaren van vaste planten
bij + 1°C in eenkist met turfmolm gaf goede resultaten.
Enthout, in polyethyleen plastic verpakt, bleek geruime tijd in de koelcel bij +2°C
te kunnen worden bewaard. Rhododendrongriffels gaven na drie maanden bewaring
nog een uitstekend resultaat bij het zetten. Bij rozen kon het oculatiehout van september tot juni daaropvolgend in de koelcel worden opgeslagen als het hout droog
verpakt wordt in pakpapier en polyethyleen.
Een onderzoek, dat in samenwerking met de Bond van Plantenhandelaren werd
verricht, bewees, dat kartonnen dozen zeer goed bruikbaar zijn voor de verzending
van rozen en heesters zonder kluit. Deze dozen waren ook redelijk bestand tegen
opslag in dekoelcel.

Instituut voorde Verwerking van GeneeskrachtigeenAromatischeGewassen
Het onderzoek over de samenstelling van het glycosidenmengsel van Digitalis purpurea tijdens de groei der plant bracht aan het licht, dat in deze samenstelling waarschijnlijk geen ingrijpende veranderingen optreden gedurende de ontwikkeling van
jonge plant tot bloeiend kruid. Gebruikmakend van moderne preparatieve scheidingsmethoden werden een aantal glycosiden in zuivere vorm afgezonderd.
Enkele in het wild verzamelde Mentha-soorten werden in teelt gebracht. De uit het
bladmateriaal verkregen vluchtige olie verschilde in samenstelling weinig van die,
verkregen uit in het wild groeiend materiaal.

Instituut voorde Pluimveeteelt „HetSpelderholt", afdeling Verwerking
Het reeds vroeger begonnen onderzoek over een reactie op het al of niet gewassen
zijn van eieren werd met een, naar het zich laat aanzien, voor de praktijk bruikbare
methodiek afgesloten. Depublikatie hiervan isin voorbereiding.
Het nieuwe apparaat, dat de doorbuiging van de eischaal vaststelt wanneer deze
onder druk wordt gebracht, werd uitvoerig beproefd. Waarschijnlijk kan met behulp
daarvan op een eenvoudige manier en zonder het ei te beschadigen een goed inzicht
worden verkregen in dekwaliteitvan deschaal.
Verder werd een proef begonnen, waarbij gedurende een legseizoen de kwaliteit van
het ei (schaalkwaliteit en inwendige kwaliteit) wordt vergeleken met de chemische
samenstelling (ei-schaal en ei-inhoud). Deze proef wordt genomen in samenwerking
met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., dat een groot deel van de
chemische analyses verricht.
Het onderzoek was voorts gericht op het beproeven van de geschiktheid van diverse
gangbare verpakkingsmethoden voor eieren. Behalve dat er belangrijke verschillen
konden worden vastgesteld wat het ontstaan van kneus en haarscheuren bij valproeven
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betreft, werd ook geconstateerd dat er op bepaalde plaatsen in de verpakking meer
breuk ontstaat dan op andere. Zo werd gevonden dat boxkisten minder breuk en haarscheuren opleveren dan patentkisten en dat boven in de kisten onder de proefomstandigheden meer breuk optreedt dan elders in de beide verpakkingen. Door het
opvullen van de ruimte, die boven in de kisten na het inpakken nog overblijft, werd
een grote verbetering verkregen. Bij boxkisten ging dit zeer geschikt met een extra
aantal keyes-eggtrays en met een laag schuimplastic van ca. 2 cm. Bij patentkisten
werd met schuimplastic eveneens een belangrijke verbetering bewerkstelligd.

Laboratorium voorTechnologievandeLandbouwhogeschool
Bij het fysisch-technische werk werd het onderzoek over indampen bij lage kooktemperaturen voorlopig afgesloten, waarbij de resultaten in een proefschrift werden
verwerkt. Het onderzoek over de uitstroming van granulaire materialen door een
opening in de bodem van een vat zal binnenkort worden gepubliceerd. Er werd een
groot aantal waarnemingen verzameld over het opwarmen en afkoelen van een bed
granulair materiaal met behulp van doorgeleide warme of koude lucht; deze worden
nog aangepast aan een opgestelde benaderingsformule. Bij het onderzoek over de
discontinue extractie van een suikerhoudende agar-gel met water werden voorbereidingen getroffen voor een uitbreiding in de richting van een continue extractie.
De onderzoekingen over het drogen van vaste stoffen met lucht, de warmteoverdracht in bepaalde typen warmtewisselaars, de spiraalstroomzifting en stromingsverschijnselen bij granulaire materialen werden voortgezet. Begonnen werd met een
onderzoek over de continue menging van korrels. De voorbereidingen voor een onderzoek op het gebied van pneumatisch transport werden voortgezet. Verder werden onderzoekingen over propel'lerroerders en de stroming van reologisch afwijkende vloeistoffen
door buizen voorbereid. Voor de meting van temperaturen bij opwarming van materiaal in een gesloten verpakking werd een „foutloos" thermokoppel ontworpen.
Het onderzoek op chemisch gebied betrof de activiteit van enzymen als functie van
het watergehalte van produkten. Hiernaast werd onderzoek verricht over kleurstoffen,
zowel natuurlijke alssynthetische, in levensmiddelen.
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Op het gebied van melk en consumptiemelkprodukten
bleek, dat door het gebruik
van zelf bereide media van een constante samenstelling of door uit te gaan van gelijkwaardige partijen poedervormige „kant en klaar" media variaties in de thermoresistentie van sporensuspensies van de Bacillus subtilisstam (125-0) grotendeels worden
voorkomen.
Bij het bottelen van melk met behulp van een zgn. halfvacuümvuller staat de lucht,
die door de ontluchtingspijpen van de vulventielen wordt gezogen, kwantitatief de
bacteriën af aan de melk. Bij ventielen waarvan de ontluchtingspijp altijd is geopend,
werd een tamelijk grote besmetting van de melk waargenomen. De besmetting was
aanzienlijk Ideiner bij ventielen, waarvan de onduchtingspijpen in de ruststand goed
waren afgesloten.
Voorts werd gevonden, dat na een bepaalde tijd alle sporen van B. subtilis en B.
circulans -— twee micro-organismen, die in Nederland meestal het bederf van gesteriliseerde melk veroorzaken — in loog van hoge temperaturen zijn vernietigd. De
sporen van B. circulans stierven aanvankelijk het snelste af, maar het duurde in beide
gevallen nagenoeg even lang voordat alle sporen waren gedood.
Praktijkproeven toonden aan, dat de belichting van melk in flessen niet alleen invloed heeft op de smaak van de melk, maar ook op de duurzaamheid er van in
bacteriologisch opzicht. Belichting maakte de melk minder geschikt voor de groei van
melkzuurbacteriën. Belichting door middel van fluorescentielampen in koeltoonbanken
bleek schadelijk te kunnen zijn voor de kwaliteit van de melk.
Voor het opkloppen van slagroom werd een apparaat ontwikkeld, dat geschikt is
voor het beoordelen van slagroom onder omstandigheden, zoals die zich in de praktijk
zullen voordoen.
Er werd een verbetering verkregen van methoden voor de beoordeling van consumptie-ijs, terwijl tevens een werkwijze werd ontwikkeld om de stevigheid van ijs
te meten.
Het onderzoek over zuursels bracht aan het licht, dat in de maanden november,
december en januari de zuringssnelheid in laag gepasteuriseerde melk veel lager is
dan in hoog gepasteuriseerde melk. De gevoeligheid van het ene zuursel voor een
thermolabiele remstof, die waarschijnlijk identiek is met het enzym peroxydase, was
veel groter dan die van een ander zuursel. Selectie van kaaszuursels mede op basis van
gevoeligheid voor deze remstof, lijkt dus verantwoord. In zuursels komen varianten
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voor, die voor deze remstof al dan niet gevoelig zijn. Men kan de gevoeligheid van
een zuursel voor deze remstof verminderen door niet-gevoelige varianten te isoleren
— in het instituut werd daartoe een medium ontwikkeld — en toe te voegen. De verminderde gevoeligheid blijft na enige weken overenten in hoog gepasteuriseerde melk
bestaan, maar verdwijnt weer na langere tijd.
In zuursels met Streptococcus diacetilactis als aromabacterie werd het citroenzuur
in de loop van het jaar steeds ongeveer even snel omgezet. In zuursels met betacoccen
als aromabacteriën verliep de omzetting van citroenzuur zeer langzaam in het voorjaar en het snelst in oktober. In eerstgenoemd zuursel werd het citroenzuur echter
altijd sneller vergist. Er kon niet worden bewezen, dat de seizoenschommelingen in de
snelheid, waarmee zuursels met betacoccen hét citroenzuur vergisten, door wisselingen
van het mangaangehalte van de melk worden veroorzaakt.
Voorts werd gevonden, dat de melkzuurstreptocoecen in zuursel stoffen maken, die
de groei van betacoccen stimuleren.
Het onderzoek over de bereiding van een zo actief mogelijk zuursel in poedervorm
werd voortgezet. De bacteriën van het zuursel werden gekweekt in wei bij pH 6,6.
Na centrifugeren werd het sediment onderworpen aan sublimatiedroging. Het bleek,
dat sublimatiedroging bij neutrale pH van een zeer geconcentreerde bacteriënsuspensie, waaraan vóór het drogen een weinig melk werd toegevoegd, een zeer actief
poeder oplevert. Drogen tot een laag vochtgehalte verminderde de activiteit van het
verse poeder, het verbeterde echter de duurzaamheid. Een anaërobe bewaring van
het poeder leverde een betere handhaving van de activiteit op dan aërobe bewaring.
Uit een praktijkproef op een zestal kaasbedrijven, waar kaas werd bereid met
zuursel, dat dagelijks werd gemaakt met een nieuwe portie van het poeder, werd de
voorlopige indruk verkregen, dat op deze wijze een goede kaas kan worden gemaakt.
Bij de werkzaamheden over het ontstaan van oxydatiegebreken in boter werd zowel
met behulp van de gaschromatografie als door middel van alkali-isomerisatie een
onderzoek uitgevoerd naar de aard en de hoeveelheid van de verschillende vetzuren in
fosfolipiden. Hierbij werden gedetailleerde resultaten verkregen wat betreft de ketenlengte en de onverzadigdheid van deze vetzuren.
De ingewikkelde mengsels aldehyden en ketonen, die bij autoxydatie van fosfolipiden,
geïsoleerd uit boterserum, ontstaan, werden gescheiden in groepen. De groepen werden
in de afzonderlijke aldehyden en ketonen gesplitst en beoordeeld op geur en smaak.
Deze geur en smaak kwamen, wat de aldehyden betreft, niet steeds overeen met die
van de aldehyden, waarvan de aanwezigheid werd verondersteld. Het vermoeden bestond, dat aldehyden met dubbele bindingen in niet-geconjugeerde positie dit verschijnsel zouden veroorzaken. Nadat een specifieke scheidingsmethode was uitgewerkt,
kon deze gedachtengang worden bevestigd. Gevonden werd, dat juist deze aldehyden
bijzonder geur- en smaakactief zijn, zodat ze, ofschoon ze in relatief geringe hoeveelheden worden gevormd, een beslissende invloed op het ontstaan van koelhuisgebreken
kunnen uitoefenen, in het bijzonder op het gebrek tranig. Proeven over de bijdrage,
die verschillende geautoxydeerde vetzuren leveren tot het optreden van organoleptisch
waarneembare oxydatiegebreken, wezen uit, dat vooral linoleenzuur tranige en vissige
smaakgebreken veroorzaakt.
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Voorts werd gevonden, dat wanneer melk slechts gedurende 15 min. aan zonlicht
wordt blootgesteld, de uit deze melk bereide boter niet meer onberispelijk van smaak is.
Bij verhitting van botervet bleken smaakgebreken te ontstaan, waarbij schimmelig
smakende en caramelachtige componenten werden opgemerkt. Met verwijzing naar het
eerstgenoemde gebrek kan worden vermeld, dat relatief grote hoeveelheden methylketonen kunnen ontstaan.
De ontwikkeling van de apparatuur waarmede kaas op een gemechaniseerder wijze
kan worden bereid, resulteerde in een mechanisch bereidingsproces tot en met het
vullen van de kaasvormen. Met deze van de gebruikelijke apparatuur geheel afwijkende
proefinstallatie kan kaas worden bereid, waarvan de kwaliteit niet veel meer verschilt
van die van het produkt, dat op de traditionele manier wordt bereid.
Niet alleen boterzuurbacteriën, maar ook propionzuurbacteriën en boekelscheurbacteriën bleken minder resistent tegen droogte te zijn wanneer ze groeien bij een
lage pH dan wanneer dit gebeurt bij een hoge pH. Bij een verlaging van de wateractiviteit werd de groei van boterzuurbacteriën eerder geremd dan die van de andere
genoemde bacteriën.
De eiwitafbraak tijdens de kaasrijping kan worden versneld door ervoor te zorgen,
dat de kaas meer dan het gebruikelijke aantal mëlkzuurstreptococcen bevat. Dit kan
geschieden door de bacteriën van het zuursel gedurende enige tijd in de melk te
kweken onder neutralisatie van het gevormde zuur bij pH 6,6 en daarna van deze
melk kaas te maken. Om te voorkomen, dat reeds in de wrongel veel zuur wordt gevormd, waarbij de kalkzouten in oplossing gaan en een abnormale kaas met een slechte
korst ontstaat, verdient het aanbeveling na het voorrijpen een antibiotisch zuursel toe
te voegen.
De mate, waarin de door stremsel gevormde bittere produkten worden afgebroken,
bleek voor de verschillende zuursels sterk tekunnen verschillen.
Uit verschillende kazen werden peptiden met een moleculair gewicht < 10.000 geisoleerd; deze werden door middel van papierchromatografie gescheiden. Na een
rijpingstijd van zes maanden kon tussen kazen bereid met een normaal gemengd
zuursel dan wel met daaruit geïsoleerde monoculturen geen verschil in peptidepatroon
worden geconstateerd. Dit was wel reeds na twee maanden het geval indien de rijping
op de hierboven beschreven wijze werd versneld; het peptidepatroon kwam dan overeen met dat van normaal bereide, één jaar oude kaas.
Bevestigd werd, dat in kaas steeds ogenvorming kan worden opgewekt wanneer
behalve een normaal zuursel een cultuur van betacoccen aan melk met gistextract en
mangaan wordt toegevoegd. Dit resultaat werd niet bereikt indien naast een normaal
zuursel een cultuur van S. diacetilactis werd toegevoegd. De indruk werd gewekt, dat
bij de proeven met toevoeging van extra betacoccen niet alleen het citroenzuur, maar
ook de suiker als substraat dient voor de vorming van koolzuur.
Gevonden werd, dat in kaas, vooral bij normaal toegepaste, lage salpeterdoseringen
(b.v. 20 g per 100 1 melk), het nitraatgehalte na 1 à ll/2 maand nog slechts weinig
daalt (bij de genoemde dosering tot 0,002-0,003% N 0 3 ) . Het nitrietgehalte in kaas
nam na de bereiding zeer snel af, zodat na enkele dagen geen nitriet meer aanwezig
was. Het werd duidelijk, dat het toegevoegde nitraat, door middel van nitriet dat door
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het melkenzym xanthine-oxydase uit nitraat wordt gevormd, de ontwikkeling van de
boterzuurgisting enkele weken uitstelt. Het werkt vermoedelijk bactericied op de zojuist
ontkiemde en dus uiterst gevoelige sporen van de boterzuurbacteriën. Deze remmende
invloed is slechts tijdelijk, maar later belet het dalen van de wateractiviteit van kaas
de ontkieming van de nog niet vernietigde sporen.
Kaas, verpakt in voor water weinig doorlaatbare foelie, die wordt geparaffineerd
of met een ander middel wordt behandeld of bedekt waardoor zowel indroging als de
groei van de oppervlakteflora wordt geremd, vertoonde in de rand veel minder vetafbraak dan kaas, die niet is verpakt. De verpakte kaas bezat ook minder kaassmaak.
Het gelukte Kernhemse kaas te bereiden van constante kwaliteit.
Uit proefnemingen in het instituut en in de praktijk bleek, dat toevoeging van een
fungicide stof in zeer lage concentraties aan de gebruikelijke kunststofemulsies de
beschermende werking daarvan op de kaaskorst aanzienlijk verhoogt.
Verschillende stremselpreparaten uit de handel verschillen in samenstelling en
bevatten naast chymosine wisselende hoeveelheden pepsine. Het werd nuttig geacht
enkele oriënterende onderzoekingen te doen over de bereiding van kaas met vervangingsprodukten voor stremsel. De eerste indruk is, dat het gebruik van sommige
hiervan geen aanleiding geeft tot grote smaakafwijkingen. Vooralsnog konden evenmin grote verschillen in de smaak van kaas worden waargenomen, indien het stremsel
bij de bereiding geheel of gedeeltelijk werd vervangen door pepsine.
Bij het onderzoek over melkpoeder en gecondenseerde melk gelukte het geagglomereerd melkpoeder binnen 1 min. te drogen tot een vochtgehalte van ongeveer 3 , 5 % ;
de temperatuur komt hierbij niet boven 40°C.
Door middel van zone-elektroforese werd caseïne gescheiden. Van de verkregen
fracties a-, ß- en «-caseïne werden enige fysisch-chemische eigenschappen en het
gedrag ten opzichte van Ca-ionen en van stremsel bepaald. Bij een dergelijk onderzoek
van caseïne uit geëvaporeerde melk bleek, dat de onderlinge verhouding van deze
fracties en de eigenschappen er van verschillen van die van niet-ingedikte melk.
Er werd een methode uitgewerkt om «-caseïne te bereiden. Voorts werd een methode
ontwikkeld om de aggregatie van de /J-caseïne, zoals die in de ultracentrifuge wordt
waargenomen, kwantitatief te interpreteren. Als voorbeeld moge dienen, dat dit eiwit
bij 15°C een associatie ondergaat tot deeltjes met gemiddeld het achtvoudige moleculair
gewicht van dat van het /S-caseïne monomeer. Ook de associatie-constante kon goed
worden bepaald. Verder werden experimenten uitgevoerd om met behulp van de
bepaling van de N-terminale eindgroepen van verschillende caseïnefracties een inzicht te verkrijgen in de heterogeniteit daarvan.
Gedurende het spoelen van bussen in een bussenspoelmachine kunnen de kiemgetallen van het laatste bad, dat een temperatuur heeft van meer dan 90°C, 's zomers
variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden per ml badvloeistof. Een gedeelte
van de kiemen, die na het reinigen in een bus worden aangetroffen, kan afkomstig
zijn van meegevoerde en gedroogde vloeistof uit het laatste bad. Hierdoor kunnen
goede bussen soms een hoog kiemgetal hebben. Statistisch werd evenwel aangetoond,
dat het kiemgetal in slechte bussen gemiddeld hoger is dan dat in goede bussen. Bij
de bepalingen van het kiemgetal in baden en bussen bleek het van belang te zijn, de
173

telplaten tenminste vier dagen te bebroeden bij een temperatuur van 30°C. Indien
de monsters bussenspoelvloeistof niet onmiddellijk bacteriologisch worden onderzocht,
dienen ze goed te worden gekoeld om te voorkomen, dat groei optreedt van gramnegatieve bacteriën, afkomstig van besmetting tijdens de monsterneming. De hoge
kiemgetallen van niet goed gereinigde melkbussen werden in alle gevallen veroorzaakt
door Microbacterium lacticum. Daarnaast kwamen vaak belangrijke aantallen sporen
voor van B. cereus, het organisme, dat vlokvorming in de room van gepasteuriseerde
melk veroorzaakt.
Voor verschillende typen melkmachines werd de opneming van koper door melk
bepaald. Bij bepaalde machines bleek bij een passage van 5 1 melk wel 100 [ig per
1aan koper te kunnen worden opgenomen.
Op het gebied van methodieken en fundamenteel onderzoek werden de methoden,
ontworpen voor het bepalen van de bevochtigbaarheid van melkpoeder, nog wat verbeterd. Ze werden toegepast bij het onderzoek van melkpoeder.
Proeven over de werking van enkele desinfectiemiddelen (chloorbleekloog, een jodofoor, een quaternaire ammoniumverbinding en chlooramine-T) en de waarde van de
capaciteitsproef, ingevoerd door Cantor en Shelanski, toonden o.m. aan, dat hypochloriet met componenten van het cultuurmedium, dat tegelijk met de bacteriën aan
het desinfectans wordt toegevoegd, bactericide verbindingen vormt, die bij inwerkingstijden van 5 en 10 min. invloed uitoefenen op de resultaten van de proef.
Door bepaling zowel van de totale hoeveelheid melkzuur (methode Eisden en
Gibson) als van het gehalte aan L (+ ) (methode Hohorst) in melkculturen, kon de
configuratie van het gevormde melkzuur gemakkelijker worden onderzocht dan met
de tot nu toe gebruikelijke methode van Orla Jensen.
De optimale voorwaarden voor het met behulp van ultrasonore trillingen winnen van
protease uit cellen van S. cremoris werden vastgesteld. Uit proeven met ruwe extracten
werd de indruk verkregen, dat deze waarschijnlijk meer dan één proteolytisch enzym
bevatten.
Er werd aandacht besteed aan de methoden voor de selectie van goede keurders,
om tot verbetering van keuringen in het instituut te komen. Daartoe werd begonnen
met het uitvoeren van triangeltoetsen, waarbij verse boter moest worden onderscheiden
van boter, waaraan een kleine hoeveelheid tranige koëlhuisboter was toegevoegd.
De werkzaamheden ter verbetering en aanvulling van de apparatuur voor concentratie van vluchtige geurstoffen leidden tot de constructie van enkele apparaten, o.a.
voor het fractioneren van aromacomponenten en voor het ontgassen van kleine hoeveelheden botervet.
Ten behoeve van de identificatie van de verbindingen, die de koelhuisgebreken van
boter veroorzaken, werd een methode uitgewerkt om 2,4-dinitrofenylhydrazonen
(DNPP) van verzadigde carbonylverbindingen te scheiden van de DNPP van carbonylverbindingen van gelijke ketenlengte en met een dubbele binding in niet-geconjugeerde positie.
Er werd een snelle methode ontwikkeld voor de scheiding van 2,4-dinitrofenylhydrazonen door gebruik te maken van chromatoplates.
De ervaring met de kwantitatieve analyse van aminozuren volgens de methode
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Stein en Moore is thans zodanig, dat ze kan worden toegepast. De prolinebepaling op
deze wijze, die door zijn lage kleuropbrengst met ninhydrine bij pH 5,0 weinig nauwkeurig is, wordt thans ook uitgevoerd volgens Chinard bij pH 1,0.
Onderzoekingen met de eindgroepenanalysemethode volgens Sanger toonden aan,
dat de uitkomsten voor diverse eiwitten overeenstemmen met de literatuur. Bij toepassing op caseïne werden echter afwijkende resultaten verkregen. De hoeveelheid
eindgroep die bij afzonderlijke caseïnecomponenten (a, ß en x) werd verkregen, was
echter niet in tegenspraak met reeds langs andere wegen aangetoonde heterogeniteit
van caseïne.
Bij het onderzoek omtrent het vrijkomen van N-terminale groepen bleek, dat gedurende het stremproces geen toeneming van N-terminale groepen valt te constateren.
De hierna optredende hydrolyse van caseïne onder invloed van het stremsel blijkt
specifiek te verlopen.
Er werd een micro-methode uitgewerkt voor de bepaling van lactose met p. anisyltetrazoliumblauw. Deze werkwijze was zeer geschikt om het lactosegehalte van kaas
vast te stellen.
De apparatuur voor de hoogspanningselektroforese kwam gereed. Toepassing van
„fingerprint" techniek: papierelektroforese onder hoge spanning in de ene richting
en loodrecht hierop papierchromatografie — is hierdoor mogelijk geworden. Deze
techniek zal worden toegepast bij de scheiding van peptidemengsels.
Een van de meest recente vormen van elektroforese — die waarbij zetmeelgel als
drager wordt gebruikt — werd bij de analyse van caseïne toegepast.
Verscheidene malen werden in de praktijk moeilijkheden ondervonden met lunchkaasjes, die met cyrovac of was waren verpakt. De wateractiviteit in deze kaasjes bleek
als gevolg van de lucht- en vochtdichte afsluiting hoog te blijven. De gasvormende
bacteriën krijgen daardoor een betere kans, met als veelvuldig resultaat het optreden
van propionzuurgisting.
Inzake de reeds jaren bestaande klacht over het optreden van „yoghurtsmaak" in
boter werd de indruk verkregen, dat S. diacetilactis-zuursels onder bepaalde omstandigheden een enigszins afwijkend aroma produceren, dat aan yoghurt doet denken.
Herhaaldelijk werd weer waargenomen, dat de zuring bij de yoghurtbereiding mislukte ten gevolge van het feit, dat de melk antibiotica bevatte. Soms betrof het andere
antibiotica dan penicilline.
Ook werden een aantal keren trajectmonsters genomen ten einde koperbesmetting op
te sporen. Koper was één van de factoren, die tot een snel oxydatief bederf van roomborstplaat leidden.
Een ernstige zwarte verkleuring van het zuivel van kaas bleek samen te hangen met
een verontreiniging door smeerolie en lood, afkomstig van de verflaag van een kaaskuip.
Rijkszuivelstation
In het verslag over 1959 werd vermeld, dat de zgn. reductasetijd — een maat voor
het gehalte aan micro-organismen van melk — door veel kleinere hoeveelheden van
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het desinfectiemiddél chloorbleekloog wordt verlengd dan algemeen wordt aangenomen,
waardoor tot een te hoog kwaliteitsniveau zou kunnen worden geconcludeerd. De
omstandigheid, dat zulke kleine concentraties actief chloor in melk niet met de gebruikelijke methoden kunnen worden aangetoond, was aanleiding naar een gevoeliger
methode te zoeken. Hierbij bleek, dat de werkwijzen waarmee in drinkwater zeer
kleine hoeveelheden actief chloor worden gevonden, niet bruikbaar zijn bij het melkonderzoek. Door een wijziging in de methode van Wode, waarbij het reactiemengsel
drie minuten op 60°C wordt verwarmd in plaats van het een half uur te laten staan,
wordt de gewenste gevoeligheid bereikt en kunnen nog concentraties actief chloor
van 5 mg per liter worden aangetoond.
Ten einde vast te stellen of de snelle melkzuurbepaling van Venekamp en Kruisheer
ook op gesuikerde gecondenseerde melk toepasbaar is, werd gezocht naar een betrouwbare methode ter vergelijking. De storende invloed van rietsuiker maakt, dat de
bij melk en melkpoeder toegepaste methode van Davidson bij gecondenseerde melk
alleen voor het ongesuikerde produkt kan worden gebruikt. Het doel werd bereikt
door combinatie van de Amerikaanse standaardmethode met die van Davidson, waarbij
het melkzuur eerst wordt geëxtraheerd met peroxydvrije ether. Er zal nu een vergelijking met het voorschrift van Venekamp en Kruisheer kunnen worden uitgevoerd.
De reeds vroeger vermelde onderzoekingen ter verkrijging van een betere methode
voor de ijking van de stremkracht van het standaardstremselpoeder werden voortgezet.
Bij de bestrijding van mastitis bij runderen wordt gebruik gemaakt van penicilline.
Dit antibioticum kan, als het in de melk voorkomt, vooral bij de yoghurtbereiding
storend werken door een remming van de bacteriegroei. Voor de controle van de melk
op aanwezigheid van penicilline wordt gebruik gemaakt van een door Galesloot ontwikkelde reductaseproef met Streptococcus thermophilus. De te onderzoeken melk wordt
gepasteuriseerd, geënt met een cultuur van S. thermophilus en na toevoeging van
methyleenblauw bebroed. Een aanmerkelijk verschil in ontkleuringstijd met een blanco
wijst op de aanwezigheid van penicilline; ca. 0,005 eenheid penicilline per ml is nog
aantoonbaar. De methode werd meer geschikt gemaakt voor de praktijk door te enten
met verdunde, voor dit doel geschikte yoghurt uit de handel, in plaats van met een
bacteriecültuur.
Maandelijks werd een monster vers bereid melkpoeder onderzocht op de aanwezigheid van Sr*0. De radio-actieve besmetting van melk bleek in Nederland van dezelfde
orde van grootte te zijn als in de omringende landen.
In enkele publikaties wordt de toepassing van het fungicide pimaricine (PIM) als
bestanddeel van kaasdekmiddelen vermeld. Mocht het gebruik van PIM algemeen
worden, dan is een methode ter controle op overschrijding van de maximaal toegelaten concentratie nodig. Tevens mogen andere, mogelijk niet toegelaten fungiciden,
niet aan de controle ontgaan. Voor dit doel werden uit de literatuur bekende microbiologische methodieken aangepast en gecompleteerd met nieuwe identificatiereacties.
Een extract, dat bovengenoemde fungiciden bevat, wordt op een voedingsbodem gebracht, die met de gist Saccharomyces cerevisiae is geënt. Na bebroeding kan de
aanwezigheid van fungiciden worden afgeleid uit de waarneming van heldere zones,
de zgn. remmingszones rond de plaats waar het monster is aangebracht. Concentraties
van ca. 5 /ug PIM per ml zijn op deze wijze nog goed aantoonbaar.
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Om uit te maken of deze remming wordt veroorzaakt door PIM en verwante antibiotica van het tetraeen-type dan wel door andere groepen antibiotica of fungiciden,
werd een methode uitgewerkt, waarbij het oorspronkelijke extract wordt vermengd met
een oplossing van riboflavine, waarna 30 min. met UV-licht wordt bestraald. Het
PIM wordt op deze wijze geïnactiveerd en het extract zal, op de voedingsbodem gebracht, geen remming veroorzaken. De met het tetraeen-type niet verwante antibiotica,
alsmede de synthetische fungiciden als o. fenylfenol, p. oxybenzoëzure esters, parachloorbenzoëzuur etc. vertonen dit verschijnsel niet. De aanwezigheid van antibiotica
van de eerste groepwordt bevestigd met normale microbiologische reacties.
De aanwezigheid van synthetische fungiciden wordt bevestigd met behulp van verschillende meer specifieke chemische reacties. Zokan de aanwezigheid van b.v. o. fenylfenol in het extract worden bewezen met de kleurreacties met gediazoteerd p. nitraniline en amino-antipyrine. Eventueel kunnen deze reacties worden aangevuld met een
identificatie in het papierchromatografische systeem van Cats: n. butanol-35% ammonia-water (7 :2 : 1).
Wanneer bovengenoemde reactie op PIM en andere tetraenen positief is, kan een
kwalitatieve onderscheiding in deze groep geschieden met behulp van uit de literatuur
bekende papierchromatografische bepalingsmethoden voor antibiotica.
Een papierchromatografische scheiding van dezeantibiotica wordt zichtbaar gemaakt
door het chromatogram op een voedingsbodem te leggen, die met S. cerevisiae is
geënt. Waar de antibiotica met deze voedingsbodem in contact zijn gekomen, groeit de
gist niet. Uit de plaats van deze remmingszones kan de identiteit van het antibioticum
worden afgeleid.
Wegens de verhoogde belangstelling voor de aanwezigheid van de essentiële vetzuren
in voedingsvetten werd van een groot aantal monsters margarine van verschillende
fabrikaten het gehalte aan linolzuur, linoleenzuur en arachidonzuur bepaald. Tussen
de verschillende merken bestonden in dit opzicht geen grote verschillen.
De gaschromatografische methode voor de bepaling van de lagere vetzuren in boter,
margarine en melange werd verder ontwikkeld. Na het overwinnen van verschillende
moeilijkheden bleken een goede scheiding en een kwantitatieve bepaling van de lagere
vetzuren mogelijk te zijn. De werkwijze zal worden toegepast bij een systematisch
onderzoek van de Nederlandse boter.
De onderzoekingen over de uitvoeringsvorm van de Bömergetalbepaling in varkensvet werden beëindigd. Er werd een duidelijk verband gevonden tussen het smeltpunt
en het joodgetal van de Bömer-glyceriden. Hieruit werd afgeleid, dat Bomer-glyeenden
met een smeltpunt van ca. 63,5°C, die bereid zijn zonder de glyceriden met ether uit
te wassen, een joodgetal van ca. 10 bezitten en dus nog tamelijk veel onverzadigde
glyceriden bevatten. Door de glyceriden intensief met ether uit te wassen kan een
smeltpunt van ca. 64,5°C en een joodgetal van 1-2 bereikt worden. Het aantonen van
de aanwezigheid van rundvet in varkensvet kan op deze wijze gevoeliger geschieden
dan volgens de werkwijze, waarbij de glyceriden niet worden uitgewassen. Een statistische analyse van een groot aantal Bömergetalbepalingen toonde aan, dat toepassing
van de formule
Bömergetal = S g + 1,28 (S g — Sf)
in plaatsvan de gebruikelijke formule Bömergetal = S g + 2 (S g — Sf)
— waarin S g = smeltpunt glyceriden, Sf = smeltpunt vetzuren — het aantonen van
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reuzelvervalsingen eveneens gevoeliger maakt, althans voor de Nederlandse exportreuzel.
Het papierchromatografisch onderzoek voor de aantoning van cholesterol naast de
fytosterolen vice versa werd beëindigd. Vele monsters margarine en andere vetten
werden met deze methode onderzocht op de aanwezigheid van dierlijk vet, hetgeen
voordien slechts op omslachtige en ongevoelige wijze en niet in alle gevallen mogelijk
was. Het gehalte aan cholesterol in het sterolmengsel kan thans ook kwantitatief worden
bepaald.
Er werd een studie gemaakt van de relatie tussen de structuur van deze sterolen en
het papierchromatografische gedrag in het toegepaste systeem. Er konden enkele
regels worden opgesteld, waaraan alle onderzochte sterolen bleken te voldoen. Op
grond van deze relaties kan bij sterolen met bekende structuur het papierchromatografisch gedrag worden voorspeld. Omgekeerd kan thans door papierchromatografische
analyse het inzicht in de structuur van enkele tot nu toe onbekende fytosterolen worden
verdiept.
In samenwerking met het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid werd gewerkt aan
de opstelling van een uiterst gevoelige analyse-methodiek voor het aantonen van de
emulgator ME 18,de zgn.Planta-emülgator, in margarine.
Er werd veel aandacht besteed aan de bestanddelen en hulpstoffen van de polyvinylacetaatdispersies, die als kaasdekmiddel worden toegepast. Talrijke met het verzoek om goedkeuring ingezonden monsters werden op hun chemische samenstelling
onderzocht. In vele gevallen was een uitbreiding en een verfijning van de analysemethoden noodzakelijk. Zo werden methoden uitgewerkt voor het aantonen van copolymeren, verdikkingsmiddelen, emulgatoren e.d. in kaasplastics met behulp van papierchromatografie, UV-adsorptiespectrofotometrie enz.
Voorts werd een semi-kwantitatieve methode uitgewerkt voor het aantonen van
resten kaasplastic, die eventueelin smeltkaasterecht zouden kunnen komen.
Voor diverse instellingen werden problemen betreffende de identificatie van aan
voedingsmiddelen toegevoegde kleurstoffen behandeld.
In samenwerking met de Rijkszuivelconsulent voor fabriekskaas werden gegevens
verzameld over de hoeveelheden nitraat, die na enkele weken in kazen van verschillende kwaliteit voorkomen.
Van verscheidene andere onderzoekingen zij nog genoemd pogingen tot onderscheiding van natief en gereactiveerd fosfatase, de vuilheidsbepaling van boter en melk aan
de hand van reproduceerbare standaardwatjes, de methodiek voor de bepaling van
het kopergehalte van melk, melkpoeder en boter, de bepaling van het zoutgehalte in
boter volgens Mohr ten behoeve van een internationaal genormaliseerd voorschrift en
een vergelijkend onderzoek in samenwerking met het laboratorium van de Engelse
Milk Mafketing Board over de Engelse en Nederlandse werkwijzen voor bepalingen
van'het vetgehalte van melk volgensRöse-Gottlieb en volgens Gerber.
Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de samenstelling en destructuur van het caseïnaatfosfaatcomplex
van melk werd afgesloten. De conclusie is, dat dit complex in principe 'bestaat uit
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calciumcaseïnaat en calciumfosfaat. Deeltjes van deze stoffen zijn misschien adsorptief
met elkaar gebonden, doch een chemische binding mag zeer bepaald niet worden uitgesloten.
Het caseïnaat bevat behalve calcium ook natrium, kalium en mogelijk magnesium,
misschien in enigszins wisselende hoeveelheden. Het totale basebindend vermogen van
caseïne bij de pH van melk bedraagt 0,7 à 0,8 mgaeq. per g caseïne en niet 0,54,
zoals wel in de literatuur werd aangegeven.
Het calciumfosfaat is noch primair, noch secundair of tertiair fosfaat en ook geen
apatiet. Het kan het beste worden omschreven als een complex fosfaat met in hoofdzaak calcium (Ca : P = 1,4), verder magnesium en waarschijnlijk natrium en kalium,
terwijl deelneming van citroenzuur en caseïne aan de zoutvorming niet onwaarschijnlijk is. Ook dit fosfaat kan enigermate in samenstelling wisselen; temperatuur en pH
hebben invloed op de samenstelling, terwijl een deel van het calcium tegen andere
ionen, o.a. tegen natriumionen (in een keukenzoutoplossing) kan worden uitgewisseld.
Van de verkregen inzichten wordt een nuttig gebruik gemaakt bij de bestudering van
tal van vraagstukken, b.v. de structuur van kaas, de formo'ltitratie met melk, het
Utrechtse melkgebrek, enz.
In de literatuur vindt men tal van onderzoekingen over de structuur van kaas be*
schreven, waarbij gebruik werd gemaakt van dispersies van weinig kaasstof in veel
water. Onderhanden is thans een onderzoek, waarbij meer rekening wordt gehouden
met de samenstelling van kaas. De voorlopige resultaten betreffende het oplossen van
eiwitten, calcium, fosforzuur, enz. zijn afwijkend van die van de genoemde andere
onderzoekingen.
Een onderzoek over eventuele variaties in de aminozuur-samenstelling van de caseïne
leverde de indruk op, dat caseïne constanter van samenstelling is dan wel eens werd
verondersteld.
Geregeld werd aandacht besteed aan de bereiding van de zgn. Noordhollandse meshanger kaas. Deze kaas behoort tot de fijnste soorten en een dieper onderzoek, waaraan
thans wordt gewerkt, is zeker gemotiveerd. In dit onderzoek werd ook een ander
type meshanger kaas betrokken, dat nog wel eens op een enkele boerderij wordt bereid.
Een vroeger uitgevoerd oriënterend onderzoek over het karnen van room onder
afsluiting van lucht werd opnieuw ter hand genomen, mede omdat naar aanleiding van
de verkregen resultaten een methode voor het continu bereiden van boter kon worden
bedacht.
Het drogen van monstertjes melk, opgezogen in filtreerpapier, in een hoogfrequent
elektrisch veld bleek minder snel en minder reproduceerbaar te gaan dan wel werd
gehoopt. Er kon dan ook geen bruikbare methode voor het bepalen van het vochtgehalte van melk op dit principe berustend worden ontwikkeld.
Het onderzoek over standaardmethoden voor het bepalen van het vetgehalte van
melk en zuivelprodukten werd afgesloten. De methode Röse-Gottlieb was in de meeste
gevallen zeer geschikt en gevoelig. De bekende methoden, waarbij het produkt met
zoutzuur wordt ontsloten, waren doorgaans minder geschikt. Wanneer echter na de
ontsluiting werd geëxtraheerd met petroleumether en geen andere extractiemiddelen
werden toegevoegd, konden meestal goede resultaten worden verkregen. Voor sommige
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Produkten lijkt deze zoutzuur-ontsluitingsmethode geschikter dan de methode RöseGottlieb.
Het indertijd begonnen onderzoek over snelle methoden voor het bepalen van het
eiwitgehalte van melk, waarbij de mogelijkheid van massaonderzoek werd aangetoond,
werd voortgezet, waarbij in de eerste plaats aandacht werd besteed aan mechanisering
en automatisering van de analyse. Naar wordt gehoopt, kan binnenkort een machine
worden gedemonstreerd, die bijna geheel automatisch werkt en de eiwitgehalten van
ingevoerde monsters melk in procenten registreert. De machine kan 800-1000 monsters
melk per uur analyseren. Gedeelten van deze machine worden reeds geruime tijd met
succes in diverse laboratoria gebruikt.
In vervolg op dit onderzoek wordt getracht een methode voor de bepaling van vetgehalten te vinden, die geschikt is voor mechanisering en automatisering.
Voor het constateren van „vervalsing" van melkpoeder met weipoeder werd een
methode ontwikkeld, die, hoewel zeker niet ideaal, toch belangrijk gevoeliger is dan
de tegenwoordig gevolgde methode, waarbij de verhouding suiker : eiwit als criterium
wordt genomen.
Voor de Voedingsraad werd in verband met een onderzoek over voeding en athérosclérose een groot aantal dieetmonsters gedroogd en in blik onder stikstof verpakt.
Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O.
De onderwerpen, die dit jaar op het programma stonden, waren een onderzoek over
de bruikbaarheid van gevriesdroogde zuursels bij de kaasbereiding en het bereiden
van kaas uit „vermaalde" melk, d.w.z. het verkazen van de avond- en de morgenmelk
tezamen.
De grote betekenis van een goed zuursel voor de kaasbereiding en de vele moeilijkheden, die de zelfkazers in het algemeen ondervinden bij het kweken en instandhouden
van een krachtig werkend zuursel, waren aanleiding tot het beproeven van gevriesdroogde zuursels, die op het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek worden bereid.
De proeven werden uitgevoerd op een vijftal voorbeeldbedrijven. Gedurende het gehele
seizoen zijn verschillende soorten gevriesdroogd zuursel toegepast en uit de met deze
zuursels bereide kazen werden regelmatig een aantal kazen op jonge (4-5 weken) en
oudere (ca. 4 maanden) leeftijd onderzocht en organoleptisch beoordeeld. Hoewel de
keuringen van de proefkazen op oudere leeftijd nog niet geheel zijn afgesloten, gaven
de tot nu toe verkregen resultaten voldoende informatie over de aard van de verschillende zuursels. Het onderzoek wordt in 1961 voortgezet.
Voorts werd nagegaan of het mogelijk is de avondmèlk over te laten staan en deze
met de verse morgenmelk te verkazen zonder dat daarbij de kwaliteit van de boerenkaas terugloopt. Voor ogen stond hiefbij het verkrijgen van een belangrijke arbeidsbesparing en het aantrekkelijker maken van het kaasmaken op de boerderij door het
wegvallen van de omvangrijke arbeid in de avonduren. Gedurende de proefperiode
werden twee koeltemperaturen aangehouden nl. 10°C en 12°C. Bij vergelijking van de
keuringsresultaten van de kazen, bereid uit verse en uit „vermaalde" melk, was van
een noemenswaardig kwaliteitsverschil geen sprake. Deze proef zal in 1961 nog worden
herhaald.
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Werkgroep Hygiënische Meikwinning T.N.O.
Door deze onder de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N.O. ressorterende werkgroep wordt onderzoek verricht over de factoren, die van invloed zijn op
de kwaliteit van de melk, gewonnen op de boerderij. Het onderzoek vindt momenteel
plaats op het Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde en dat van Veeteelt
van deLandbouwhogeschool te Wageningen.
Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond F.N.Z. werden proeven genomen over de invloed van het koelen en het bewaren van de melk op de boerderij in
verband met het tijdstip van afleveren van demelk aan defabriek. De gegevens werden
aan de F.N.Z. toegezonden. Zij zullen worden verwerkt in een door deze organisatie
aan dezuivelfabrieken toete zenden rapport.
Op verzoek van enige importeurs van apparatuur in gebruik bij de melkwinning,
werden enkele apparaten onderzocht wat betreft hun bruikbaarheid op de boerderij.
De resultaten werden aan de betrokkenen bekend gemaakt en werden tevens verwerkt
in enkele algemene rapporten. De in deze rapporten verwerkte gegevens hadden betrekking op de kosten van het koelen van melk bij gebruik van eenvoudige koelapparaten, het teemsen van melk met dezgn.VP 1en het desinfecteren van de melkmachine
met behulp van stoom in vergelijking met die met behulp van chloorbleekloog. Publikaties betreffende delaatstetwee onderwerpen zijn in voorbereiding.
In onderzoek is het machinaal melken met behulp van een vaste melkleiding. Hierbij
wordt zowel aandacht besteed aan deze methode van melken als zodanig als aan de
daarbij gebruikte materialen en reinigings- en desinfectiemiddelen.
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LANDBOUWECONOMIEEN-SOCIOLOGIE
Landbouw-Economisch

Instituut

Op algemeen economisch gebied kwam een studie gereed over het verband tussen
de bedrijfsgrootte en de rentabiliteit van weidebedrijven. Voorts werd het onderzoek
over het melk- en zuivelbeleid in Nederland, Denemarken, Australië en Nieuw-Zeeland
afgesloten.
Bij het streekonderzoek werd veel aandacht besteed aan enkele onderzoekingen in
de drie noordelijke provincies, zoals het onderzoek over het ontvolkingsvraagstuk in de
Friese kleibouwstreek en dat over de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in
het noorden des lands. Voorts kwam gereed het derde onderzoek over het kleineboerenvraagstuk. Voor een landelijk onderzoek over de bedrijfsoverneming, oudedagsvoorziening en vererving werd begonnen met het veldwerk. Het sociologische onderzoek
concentreerde zich op een aantal gemeentelijke onderzoekingen. Het streekonderzoek
in de tuinbouwsector richtte zich vooral op de ontwikkelingsmogelijkheden van de
tuinbouw in het Deltagebied. Ten behoeve van de Cultuurtechnische Dienst werden
sociaal-economische schetsen in ruilverkavelingsgebieden opgesteld, terwijl tevens enkele
nieuwe onderzoekingen met een zeer specifieke probleemstelling werden aangevat.
Ten slotte werden ten behoeve van de E.E.G en de O.E.E.C. rapporten opgesteld over
de structuur van de landbouw en de verborgen werkloosheid.
Op bedrijfseconomisch gebied werd evenals in voorgaande jaren het statistische
overzicht van de bedrijfsuitkomsten en de diverse rapporten over de produktiekosten
van landbouwprodukten en de te verwachten rentabiliteit van de bij het kostprijsonderzoek betrokken bedrijven gepubliceerd. Bij het bedrijfsvergelijkende onderzoek
werd veel gebruik gemaakt van factoranalyse. De resultaten van factoranalytische
onderzoekingen van inkomens- en structuurverschillen op gemengde bedrijven in de
zandgebieden en van de uitkomsten van de pluimveehouderij werden gepubliceerd.
Behalve voortzetting en verdere verdieping van het reeds genoemde onderzoek op de
gemengde bedrijven werd gewerkt aan factoranalyses van weide- en akkerbouwbedrijven. Ook andere methoden van bedrijfsvergelijkend onderzoek werden toegepast, veelal
in aansluiting aan de uitkomsten van een factoranalyse. Een voorbeeld hiervan is de
grafische vergelijking van voorbeeldbedrijven en L.E.I.-bedrijven.
De methode van de lineaire programmering werd o.a. gebruikt bij het onderzoek
over de economische mogelijkheden voor bedrijven van verschillende grootte in de
IJselmeerpolders en het onderzoek over de optimale structuur van veenkoloniale bedrijven.
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Medewerking werd verleend aan het landclassificatieonderzoek. Het pachtonderzoek
verkeert nog geheel in het stadium van de opbouw van de documentatie. De bestudering
van de rentabiliteit van loonwerkbedrijven en werktuigencoöperaties werd voortgezet.
Het werkprogramma van de afdeling werd uitgebreid met bedrijfseconomisch onderzoek ten behoeve van ruilverkavelingen.
Het onderzoek op tuinbouwkundig gebied omvatte voor het grootste deel kostprijsen rentabiliteitsonderzoek. Er verschenen zeven rapporten over de rentabiliteit van de
tuinbouw in 1959 in diverse gebieden, alsmede kostprijsrapporten over bospeen,
morellen, bloembollen en spruitkool. Verder werd o.a. aandacht geschonken aan studies
over de economische aspecten van de teelt van witlof, komkommers in verwarmde
warenhuizen, kleinfruit en pereteelt.
De afdeling Visserij kon na de voltooiing van het omvangrijke onderzoek over de
economische situatie van de grote zeevisserij een aanvang maken met het inhalen van
de achterstand ten aanzien van de andere takken van visserij.

Afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische

Dienst

Bij het economisch onderzoek werd aandacht besteed aan het vraagstuk van de
baten-kosten methodiek voor cultuurtechnische projecten. Hoewel deze methodiek in
vele gevallen nog tekort schiet om het werkelijke rendement van cultuurtechnische werken vast te stellen, blijkt de baten-kostenverhouding toch zeer bruikbaar te zijn voor
een relatieve rangordebepaling van projecten en het afwegen van de plannen. De
grootste waarde van deze economische beoordeling is wel gelegen in de stimulans, die
er van uitgaat om goede plannen te maken. Deze opvatting correspondeert met de
ervaringen, die inmiddels zijn opgedaan door de Werkgroep Toepassing en Uitwerking
van het Meerjarenplan enz. bij het aan de praktijk toetsen van de door haar in een
meer economische richting uitgebouwde beoordelingsmethodiek voor het meerjarenplan. De werkgroep kwam in het verslagjaar vrijwel met haar arbeid gereed.
Aan de verdere ontwikkeling van de economische beoordelingsmethodiek kan voorts
steun worden geboden door het bedrijfseconomisch onderzoek, dat thans voor enkele
voltooide ruilverkavelingen ter hand werd genomen. Bij dit onderzoek kampt men
met de moeilijkheid, dat het enerzijds vaak vrijwel onmogelijk is voldoende vergelijkbare gegevens van de oude toestand te verkrijgen, terwijl anderzijds de landbouw
in de betreffende gebieden zich dikwijls nog in een aanpassingsperiode bevindt.

Proefstation voor de Akker- en Weidebouw
De beschikbare kennis van het agrarische loonbedrijf werd neergelegd in een tweetal rapporten. Het eerste behandelt de algemene organisatie, de bedrijfsresultaten en
de financiële positie van de bedrijven en de betekenis van enkele vormen van gemeenschappelijk gebruik van werktuigen voor de resultaten van de landbouwbedrijven. Het
tweede behandelt de prijsvorming van loonwerk, de bedrijfsorganisatie, de financiering,
de kostencalculatie, de boekhouding enz.
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In het kader van de lineaire programmering werd een onderzoek ter hand genomen
over het optimale bouwplan voor akkerbouwbedrijven in Noord-Friesland en slecht
verkavelde weidebedrijven in de Alblasserwaard. De in Zweden gebruikte methode
van resultatenmaximering werd voor Nederlandse omstandigheden nader getoetst.
In het voorjaar van 1960 werd een keuze gemaakt uit de door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst opgegeven bedrijven met een experimentele bedrijfsopzet. Het
resultaat was, dat 114 bedrijven door het Landbouw-Economisch Instituut in administratie werden genomen.
Ten aanzien van de economische problematiek rond de bedrijfsvereenvoudiging en
specialisatie in de landbouw werd een uitvoerige literatuurstudie verricht. Op verzoek
van de A.K.U. werd een onderzoek verricht omtrent de positie van het vlas in de
verschillende akkerbouwgebieden. Deze studie was gericht op de aspecten, die van
belang zijn voor de keuze van een vestigingsplaats van een fabriek voor vlasverwerking
volgens het Novivlas-procédé.
Uit het bedrijfseconomische rapport van het eerste onderzoeksjaar (1 mei 19581 mei 1959) van het proefbedrijf Vredepeel bleek, dat de akkerbouwgewassen door
beregening duidelijke meeropbrengsten gaven en in mindere mate ook door infiltratie,
hoewel dit systeem in het eerste proefjaar nog slecht functioneerde. Op de beregeningsboerderij en de infiltratieboerderij was een netto-overschot van resp. ƒ 410,— en
ƒ 315,— per ha akkerbouw. Op de droge boerderij leverde de akkerbouw een verlies
op van ƒ 85,— per ha. Minder effect was er op de resultaten van de rundveehouderij.
Weliswaar leverde het grasland hoge opbrengsten, maar de kosten waren hoog bij een
lage melkproduktie. Dit hing o.a. samen met het overnemen van een nieuwe rundveestapel, die nog niet in alle opzichten voldeed.
Bij het bedrijfseconomisch onderzoek in het Lollebeekgebied werd een begin gemaakt
met het berekenen van de rentabiliteit van de 63 bij het onderzoek betrokken bedrijven. Beschouwd worden de huidige situatie, de situatie na ruilverkaveling en
samenhangende verbeteringen en de situatie met kunstmatige watervoorziening.
Het onderzoek over de werktijdverkorting in de veehouderij wordt uitgevoerd in
samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord", het
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen. Het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw verzorgt de coördinatie van de werkzaamheden.
Het onderzoek van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek „Schoonoord" over
de mogelijkheid het namelken met de hand te laten vervallen werd nog niet beëindigd,
omdat het wenselijk werd geacht de proef te herhalen bij een daginterval van 9 uren,
naast dat van 11 uren.
Het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie onderzocht op drie groepen
bedrijven in Friesland, Oost-Nederland en Noord-Brabant of het mogelijk is de arbeidsmethoden en de arbeidsorganisatie zodanig te wijzigen, dat in een 48-urige werkweek
het bedrijfsresultaat niet vermindert. Het ligt in de bedoeling dit onderzoek voort te
zetten tot 1 mei 1962.
Het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw ging op 102 bedrijven in Nederland
met behulp van een enquête na, wat het oordeel van de boeren was wat betreft de
bedrijfseconomische gevolgen van werktijdverkorting in de veehouderij. De boeren
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waren van mening dat invoering van de 48-urige werkweek, bij handhaving van het
huidige produktieplan, een andere bedrijfsvoering noodzakelijk maakt. Deze bedrijfsvoering zou volgens de opgestelde begrotingen de kostprijs van de melk met 1,5 à
2 cent verhogen.
In samenwerking met het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie, het
Instituut voor Landbouwbedrijfsgëbouwen en het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten werd een studie gemaakt van de inrichting en
bedrijfsvoering van nieuw te stichten weidebedrijven op komgrond. Van een weidebedrijf van 19 ha met 30 grootvee-eenheden werden arbeidsbegrotingen, gebouwenontwerpen en financiële begrotingen gemaakt voor een dubbele Hollandse stal en een
open loopstal.
In de loop van 1960 werden studiegroepen ingesteld voor het nagaan van de mogelijkheden van nieuwe bedrijfssystemen in de mestveehouderij, de pluimveehouderij, de
varkenshouderij, de melkveehouderij en de akkerbouw. Deze studiegroepen zullen een
rapport uitbrengen aan de Landelijke Commissie van Nieuwe Bedrijfssystemen in de
Landbouw. De rapporten van de studiegroepen voor pluimveehouderij en voor mestveehouderij kwamen in concept gereed. Het rapport over de legkippenhouderij werd
reeds aangeboden aan deLandelijke Commissie.
Bij het onderzoek over de rentabiliteit van hooiventilatie werd gevonden, dat, alleen
al vanwege de besparing op voederkosten, de koudeluchtventilatie op vele weidebedrijven rendabel kan zijn. Warmeluchtventilatie is daarentegen in het algemeen pas
rendabel indien op een bedrijf jaarlijks tenminste 40 ton hooi wordt gewonnen.
Bijzondere aandacht werd besteed aan de bedrijfseconomische problemen rond het
vereenvoudigde bouwplan op Noord-Friese akkerbouwbedrijven, in samenwerking met
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst te Leeuwarden.
In 1960 kwam 140 ha land beschikbaar in de Millingerwaard voor het stichten van
een proefboerderij, waar in samenwerking met andere instellingen diverse onderzoekingen over nieuwe bedrijfssystemen in de veehouderij mogelijk zullen worden door
de bouw van verschillende stallen, de toepassing van verschillende wijzen van voederconservering en voedering enz.
Afdeling Landbouw van het CentraalBureau voorde Statistiek
In verband met de wereldlandbouwtelling 1960 werd de meitelling 1960 uitgebreid
met enkele bijzondere rubrieken. Zo werden behalve de gebruikelijke rubrieken betreffende het agrarisch grondgebruik, de geteelde gewassen, de veestapel en de arbeidskrachten, gegevens verzameld omtrent de aansluiting van woningen en bedrijfsgebouwen op de openbare nutsbedrijven (elektriciteit, waterleiding en telefoon), aantallen
melkmachines, land- en tuinbouwtrekkers, werktuigen en machines. Wat de werktuigen
en trekkers betreft werd voorts gevraagd naar het gebruik, inclusief van derden.
Tezamen zullen deze gegevens een vrij nauwkeurig beeld verschaffen van de mechanisatie in deland- en tuinbouw.
Eveneens in het kader van de wereldlandbouwtelling werden de uitkomsten van de
landbouwtellingen 1959 en 1960 aan een zeer intensieve bewerking onderworpen, o.a.
indeling naar bedrijfsgrootte, frequentiegraad, e.d.
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\ o o r t s werd een onderzoek ingesteld naar de landbouw (grondgebruik en veehouderij) bij particulieren, die buiten de jaarlijkse landbouwtelling vallen.
De overige statistische onderzoekingen, t.w. betreffende de landbouwproduktie, de
dekkingen in de varkenshouderij, de zuivelindustrie, de pacht en verkopingen, de
slachtingen, de prijzen, bedrijfsuitkomsten en investeringen, de visserij, enz. vonden
normaal voortgang.

Stichting Landbouwhuishoudkundig
van de Landbouwhogeschool

Onderzoek en Afdeling

Landbouwhuishoudkunde

De eerste fase van het onderzoek over de deelname van de plattelandsvrouw aan
het verenigingsleven werd afgesloten. Begonnen werd met een onderzoek over verschillende arbeidsgewoonten van de boerin in huis en bedrijf, evenals met een opzet
van een methodiek van evaluatie van een voorlichtingswoning als voorlichtingsmiddel.
De resultaten van een onderzoek over de doelmatigheid van stapelpannen voor
huishoudelijk gebruik werden gepubliceerd, terwijl enkele laboratoriumproeven met
roestvrijstalen pannen werden afgesloten. Voorts werd een begin gemaakt met een
onderzoek over de eisen, die gesteld moeten worden aan diepvriezers voor de gezinshuishouding, en het aan de hand daarvan opstellen van normen voor de gebruikswaarde en standaardmeetmethoden. Eenzelfde onderzoek werd opgezet voor stofzuigers.
De resultaten van een onderzoek over menupatronen in de Noordoostpolder werden
gepubliceerd; hetzelfde geldt voor de uitkomsten van temperatuurmetingen tijdens en
na het bakken en braden van rundvlees in verband met mogelijke Salmonella-infecties.
Ook het onderzoek over de invloed van enkele kookmethoden op het vitamine C-gehalte van groenten en aardappelen werd met een publikatie afgesloten. De uitkomsten
van een onderzoek van enkele blancheermethoden, dat met het oog op het diepvriezen van groente in de huishouding werd verricht, worden verwerkt. Begonnen
werd met bepalingen van het vitamine C-gehalte in vruchtensappen en -moezen, die
met behulp van keukenmachines zijn bereid en met een vergelijkend onderzoek van
weck- en diepvriesgroenten. Ook werden proeven opgezet over de invloed van de
voorbehandeling van slachtprodukten op de bewaarduur als diepvriesprodukt. De
verwerking van de door een enquête verkregen gegevens betreffende menupatronen in
Noord-Beveland werd voortgezet.
Ten slotte werd nog een begin gemaakt met een onderzoek over de invloed van de
woningindeling op de huishouding en het gezinsleven en met een studie van de gebruikseisen, het materiaal en de afwerking van werkbladen in de keuken.

Afdeling Sociologie en Sociografie van de

Landbouwhogeschool

Voortgegaan werd met de verzameling en de uitwerking van materiaal van onderzoekingen op het gebied van de landbouwvoorlichting, ni. de invloed van plaatselijke
leiders op het aanvaarden van nieuwe landbouwmethoden. Voorts werd aandacht besteed aan de gezinssociologie, te weten de echtscheidingen ten plattelande, het organi186

satiewezen, zoals leiding en leden in landbouwcoöperaties, de planologie ni. de ontwikkeling van de nederzettingsgrootte, cultuurpatronen en ten slotte de demografie, nl.
een onderzoek naar defactoren die debevolkingsgroei bepalen.
Enkele nieuwe onderzoekingen betroffen o.a. de werkzaamheden in de gemeenten
Arkel en Kedichem, waar een gezinssociologische enquête werd gehouden in het kader
van het jaarlijkse werkkamp. Het doel was de invloed van de industrialisatie op het
gezin te bepalen. Een vergelijkend onderzoek werd door de „Forschungsgesellschaft
für Agrarpolitik und Agrarsoziologie" te Bonn in enige Duitse gemeenten ingesteld,
in nauw overleg met de Afdeling Sociologie. In Noord-Brabant en Limburg werd met
behulp van een schriftelijke enquête een studie gemaakt van de dansgewoonten op
het platteland. Ten behoeve van een bijdrage aan een sociologisch jubileumboek werden
uitgebreide gegevens'verzameld over de ontwikkeling van het verenigingswezen sedert
1856. Op verzoek van de E.E.G. werd een begin gemaakt met een onderzoek over de
arbeidsbezetting in delandbouw in Nederland.
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SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw
Op vier verschillende plaatsen in Nederland werd in bodem, gras en melk de besmetting met het nuklide Sr90 vastgesteld. Verder werd een methodiek voor de bepaling
van de besmetting met Cs137 en J131 ontwikkeld. Een opzet voor experimenteel onderzoek over het gedrag van deze nukliden in de bodem kwam gereed.
Ook werd een uitvoerige studie verricht over de problemen, die samenhangen met
de behandeling van vloeibare radioactieve afval. Er werd een proefbehandelingsinstallatie gebouwd; de resultaten van proeven met deze installatie werden gebruikt
voor het vaststellen van 'het definitieve plan tot behandeling van het vloeibare radioactieve afval.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de

Landbouwhogeschool

Het onderzoek over warmte-overdracht aan kokende mengsels werd uitgebreid tot
systemen van drie componenten en ontmengde systemen.
In bewerking is een apparatuur voor het fotograferen van het ontstaan van dampbellen. Er werden nieuwe methoden voor het meten van warmte- en vochttransport in
de onderste luchtlagen toegepast met zeer gunstige resultaten.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie
Meteorologisch Instituut

van het Koninklijk

Nederlands

Op het proefterrein te De Bilt werden metingen van de temperatuur en de vochtigheid in een vlak boven een aardappel- en een tarwegewas uitgevoerd met het doel
een indruk te verkrijgen van de variatie van het microklimaat binnen het gewas. De
verkregen gegevens worden bewerkt. Bij enige oriënterende metingen bleken de fluctuaties van de wind op 1 m hoogte boven het gewas groter te zijn dan vlak boven en
in het gewas.
Een aanvang werd gemaakt met een onderzoek over de invloed van dauw op het
gewas. In de eerste plaats vroegen de meting van de hoeveelheid dauw en de verticale
distributie de aandacht.
In het kader van het nachtvorstonderzoek werden te De Bilt twee proefveldjes van
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1 m2 oppervlakte ingericht, waarvan de grond tot 20 cm diepte intensief was gemengd
en gezeefd; het ene kreeg een begroeiing met gras, het andere bleef kaal. Gedurende
stralingsnachten werden metingen van de warmtestroom onmiddellijk onder de oppervlakte en op 10 cm diepte uitgevoerd. Uit de verkregen gegevens kon de warmtegeleidingscoëfficient voor begroeide en onbegroeide bodem worden berekend. Ook werden
in de boomgaard op het proefterrein te De Bilt tot 20 m hoogte tijdens stralingsnachten
de temperatuur en de windsnelheid geregistreerd, waardoor meer informatie werd
verkregen bij de beoordeling van de mogelijkheden van de verschillende wijzen van
nachtvorstbestrij ding.

Laboratorium voor Fysische en Kolloïdchemie van de

Landbouwhogeschool

De inzichten, verkregen bij de onderzoekingen over membraanelektroden leidden
ertoe, dat het onderzoek van membranen van glas van verschillende samenstellingen
werd hervat.
Bij het onderzoek van de redoxpotentiaal van biologisch belangrijke vloeistoffen werden vele moeilijkheden overwonnen. Dit onderzoek vorderde en publikaties er over
zijn in voorbereiding.
Eveneens werden goede vorderingen verkregen bij de synthese van organische
stoffen, die van belang worden geacht voor processen in het levend organisme.
De resultaten van een onderzoek over de oppervlaktespanning van verschillende
capillair-actieve stoffen en mengsels van deze deden vermoeden, dat de componenten
onvoldoende zuiver waren. Aan een verdergaande zuivering wordt aandacht besteed.
Het onderzoek over de repeptisatie van een uitgevlokt kolloïd werd beëindigd. Een
dissertatie over dit onderwerp isin bewerking.
Begonnen werd met een onderzoek over de zgn. hoogfrequent titratie.

Laboratorium voor Organische Chemie van de

Landbouwhogeschool

In het nieuwe laboratorium werd in de eerste plaats er naar gestreefd het onderzoek
een hechte basis te geven in een up to date analytische afdeling, waarbij speciaal
aandacht werd gericht op kwantitatieve chromatografische methoden.
Over de volgende onderwerpen werd onderzoek begonnen of voortgezet. Bij de
chemie van heterocyclische verbindingen, die in de biochemie een rol spelen, werd
in het bijzonder aandacht besteed aan de zgn. N-oxyden, waarover in vorige jaren
reeds veel werk was gedaan. Het gelukte een algemene lijn te vinden in het gedrag
van deze verbindingen ten opzichte van elektrofiele reagentia. Tot dusverre werden
daarover in de literatuur veel tegenstrijdigheden gesignaleerd.
Interessante resultaten werden ook verkregen over het gedrag van zgn. arynderivaten
van heterocyclische verbindingen, die belangwekkende perspectieven voor de synthese
van tot dusverre moeilijk toegankelijke gebieden openen.
Het onderzoek over het gedrag van groeistoffen met heterocyclische kernen werd
voortgezet; eveneens dat over heterocyclische viriciden en fungiciden.
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In samenwerking met het Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool werd een onderzoek begonnen over de bestanddelen van vetachtige substanties,
die door bepaalde gistsoorten buiten de cel worden afgescheiden. Tevens werd, in
samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhogeschool,
begonnen met een onderzoek over een antibioticum in de mélkzwam. In contact met
de Afdeling Voeding van de Landbouwhogeschool werd gewerkt aan de synthese van
analoga van vitamine B6.

Laboratorium voor Microbiologie van de

Landbouwhogeschool

Omzettingen van stikstofverbindingen door micro-organismen vormden een belangrijk punt van onderzoek. In proeven met vrijlevende stikstofbinders (Azotobacter,
Beijerinckia) werd de invloed van sporenelementen op de binding van de luchtstikstof
nagegaan. Ook werd de werking van sporenelementen op de assimilatie van gebonden
stikstof onderzocht. Begonnen werd aan een onderzoek met behulp van N 15 over de
invloed van sporenelementen op de biochemie van de N 2 -binding.
Bij de symbiontische stikstofbinding werden de vorming en de werking van wortelknolletjes, vooral bij klaver, erwten en bonen (Phaseolus), in detail bestudeerd. De
invloed van een aantal milieufactoren, bevorderende zowel als remmende, kwam hierbij
aan het licht. Genoemd kunnen worden aanwezigheid in het voedingsmedium van
bepaalde organische stoffen en koolzuur.
De proeven met mengcultures van rode klaver en Engels raaigras werden afgesloten.
Bij het onderzoek over de stikstofhuishouding van grasland werden stikstofbalansen
van graszoden en ingezaaid gras vergeleken. Omtrent de invloed van planten op de
denitrificatie werd speciale aandacht geschonken aan de werking van denitrificerende
sporevormende bacteriën.
Het onderzoek over omzettingen door micro-organismen in tuinturf (doorvroren
zwartveen) bracht aan het licht, dat een belangrijke hoeveelheid stikstof, gegeven als
ureum, in niet-uitwisselbare vorm werd vastgelegd. Het N-gehalte der huminezuren
werd meer dan verdubbeld. De uitwisselingscapaciteit nam toe.
Het onderzoek over de fyllosfeer-organismen werd voortgezet. Het N 2 -bindend vermogen van een aantal bacteriën werd bepaald. De geïsoleerde gisten werden gedetermineerd en op lipolytische activiteit getoetst.
Begonnen werd met onderzoekingen over de microbiële produktie van aminozuren.
Het werk over morfologie en fysiologie van enkele facultatief anaërobe Cytofagen werd
afgesloten. De resultaten van het onderzoek over de vetvorming door gisten werd vastgelegd in het proefschrift. De pogingen om een of meer methaanvormende bacteriën te
isoleren werden voorlopig gestaakt.
Begonnen werd met een bacteriologische studie van de reiniging van zuivelafvalwater volgens de actief-slib-methode. Verder werden onderzoekingen gedaan over de
flora en de fysiologie van actief slib, afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties, ter
karakterisering van de activiteit van de slibvlok. Nagegaan werd, met gemengde cultures zowel als met reincultures, onder welke omstandigheden deze vlok zich vormt.
Bij het onderzoek over schedevormende ijzerbacteriën gelukte het door gebruik te
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maken van stromend ijzerhoudend grondwater, deze organismen in het laboratorium
te kweken onder omstandigheden, die vergelijkbaar waren met de natuurlijke.
Uitvoerig onderzoek werd verricht over de morfologie en de fysiologie van een
aantal Arthrobacters, geïsoleerd uit grond, kaas en afvalwater.

Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de Natuur
Het onderzoek over de wildschade en het beheer van de wildstand, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de Directie Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek en de Faculteit voor
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht, werd uitgebreid met een studie
over houtduiven. De aanleiding hiertoe is de sterke toename van deze diersoort sedert
de vijftiger jaren en de bijgevolg vergrote schade voor land- en tuinbouw, alsmede
het feit, data weinig bekend is over hun levenswijze en de mogelijkheid hen van de
cultuurgewassen af te houden.

Centrum voor

Landbouwwiskunde

In de eerste plaats werd in het afgelopen jaar onderzoek gedaan over het uitbijterprobleem. Bij duplo-bepalingen, b.v. in het geval van chemische analyses, wordt vaak
voorgeschreven, dat als de duplo's meer uiteenlopen dan een vastgesteld bedrag, een of
meer aanvullende waarnemingen moeten worden gedaan. Onderzocht werd of de
volgens dergelijke voorschriften verkregen schatters zuiver zijn en welke nauwkeurigheid dan bereikt wordt.
Voorts werd aandacht besteed aan de zgn. rasterschema's. Bij deze schema's, die
onder de proefschema's een aparte klassen vormen, bleek dat nog vele varianten op
de bestaande schema's mogelijk zijn en dat het gewenst is hiervoor overzichtelijke
rekenvoorschriften samen te stellen.
De niet-centrale t-verdeling van Student is bijzonder belangrijk in verband met het
schatten van het aantal herhalingen in proeven, benodigd om een verlangde nauwkeurigheid (onderscheidingsvermogen) te verkrijgen. Gezocht werd naar een benadering van deze kansverdeling.
In vervolg op een dissertatie over het zgn. Poisson-bos — een bos waarin het
aantal bomen per oppervlakte-eenheid een Poisson-verdeling heeft — werden de kansverdelingen van andere grootheden in een dergelijk bos bestudeerd. De aanleiding tot
het onderzoek was een toepassing op het bepalen van de slakkenpopulatie in sloten.
Van de kansverdeling van de correlatie-coëfficiënt, die onvoldoende getabelleerd is,
werden benaderingen gezocht, in samenwerking met de Afdeling Wiskunde van de
Landbouwhogeschool.
Van een tweetal fruitteeltproeven, die 10 jaar lang hebben gelopen, werd een statistische bewerking van de resultaten uitgevoerd. Een publikatie is in voorbereiding.
De vraag, waarom toenemende aantastingsintensiteit door schadelijke organismen in
de landbouw gepaard gaat met een minder dan evenredige toeneming in het oogstverlies, was aanleiding tot de statistische analyse van enkele aantastingsmodellen.
191

Afdeling Wiskunde van de

Landbouwhogeschool

In de theorie van kansverdelingen is het gebleken grote voordelen te bieden in
formulering en notatie de nadruk te leggen op de stochastiek en minder op de kansverdeling. Daarbij is gebruik van het symbool ^ (isomoor) bijzonder nuttig. Het
gemak van deze formulering is gedemonstreerd aan een onderzoek van de kansverdeling van de niet-centrale correlatie-coëfficiënt. Op natuurlijke wijze leidt dit onderzoek tot eenvoudige benaderingen van de niet-centrale t-verdelingen. Voor de stelling
van Harley, dat de verwachtingswaarde van h gelijk is aan cpals r = cos h de correlatie-stochastiek is en Q = cos cp de correlatie-parameter werd een kort bewijs gevonden.
De zuiverheid van de toets van Scheffé voor gelijkheid van de verwachtingswaarden
van twee stochastieken met ongelijke variantie werd bewezen met behulp van vectoren.
De bestaande tabellen van de toets van Wïlcoxon zijn gedeeltelijk onvolledig en
bevatten gedeeltelijk fouten. Gewerkt werd aan nieuwe tabellen, waarbij de toetsingsgrootheid een som van ranggetallen is.
Bij duplo-bepalingen, b.v. bij chemische analyses is het gebruikelijk bij slechte overeenstemming een aanvullende bepaling te doen en daarna de uitbijter te verwerpen.
Onderzocht werd welke invloed deze werkwijze heeft op de zuiverheid en de nauwkeurigheid van de schatting.
Een nader onderzoek is gedaan naar stochastieken met betrekking tot het door Dr.
Essed geponeerde Poisson-bos. Toepassing hiervan op schattingen van biologische
populaties werd nagegaan.
Het verschijnsel, dat bij toenemende aanvalsintensiteit van parasieten de schade
aan gewassen niet evenredig toeneemt, werd aannemelijk gemaakt door statistische
modellen.
Aan de bestudering van zgn. „wilde" proefschema's werd enige aandacht besteed.

Landbouw Fysisch-Technische

Dienst

De toepassing van elektronische meet- en regelapparatuur bij het landbouwkundig
onderzoek bleek in toenemende mate een snellere en nauwkeuriger werkwijze mogelijk
te maken. Op dit gebied werd o.m. onderzoek gedaan ten behoeve van de ontwikkeling
van een sproeiregelapparaat voor gebruik in kassen, dat reageert op de hoeveelheid
invallende zonneënergie of op de vochtigheidstoestand. Voorts werd een apparatuur
voor de ultravioletbestraling van stuifmeelkorrels voor mutatieproeven ontwikkeld.
De ingebruikneming van het nieuwe Siemens elektronenmicroscoop maakte het mogelijk preparaten te onderzoeken, waarvoor een hoog oplossend vermogen nodig is.
Onderzoek werd o.a. gedaan over celinsluitsels bij viruszieke planten.

Centrum voor Landbouwpublikaties

en

Landbouwdocumentatie

Als dienstverlenende instelling heeft het Centrum taken met betrekking tot het verzorgen van landbouwkundige publikaties en het instandhouden van een centrale literatuurdocumentatie op het gehele gebied van de landbouw.
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Tot de belangrijkste werkzaamheden met betrekking tot het publiceren behoorde in
de eerste plaats het verzorgen en uitgeven van publikaties door middel van eigen
fondsen. In de reeks Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen verschenen 23
publikaties, waaronder 6 proefschriften. Begonnen werd met de uitgave van het
PUDOC-bulletin, een fondscatalogus van Nederlandse landbouwkundige publikaties in
de Engelse taal.
Voorts werden voor andere instanties landbouwwetenschappelijke uitgaven verzorgd.
Dit betrof het Landbouwkundig Tijdschrift en het European Potato Journal, terwijl in
voorbereiding ishet overnemen van de verzorging vanhet Neth.Journal of Agricultural
Science en de administratieve verzorging van het Neth. Milk and Dairy Journal.
Ook werd een aantal adviezen gegeven over de redactionele, druktechnische of
esthetische verzorging van publikaties. In enkele gevallen werd de hulp van het Centrum ingeroepen voor het beoordelen van offertes van drukkers en het zoeken van
een uitgever. Medewerking werd verleend aan een commissie ad hoc, die op verzoek
van het dagelijks bestuur van het Landbouw-Economisch Instituut aan dit bestuur
rapport dient uit te brengen over alle aspecten van het publiceren door dit instituut.
Via cursussen werd eveneens medewerking verleend, o.a. aan de (vijfde) cursus
„Het geschreven woord in de Landbouwvoorlichting". Het Centrum organiseerde een
(derde) cursus „Publiceren" voor lezers bij het land- en tuinbouwonderwijs. Bovendien werd een groot aantal lesuren verzorgd in twee cursussen voor hoofdassistenten.
Op het gebied van de documentatie werd de redactie van het weekblad „Landbouwdocumentatie" verzorgd. Opgenomen werden 6100 referaten, waaronder 8 literatuuroverzichten. In de systematische literatuurkarthotheek werden 24.000 kaartjes opgenomen.
Ten behoeve van het Landbouwkundig Tijdschrift, het Netherlands Journal of
Agricultural Science, de Landbouwgids 1961, de Tuinbouwgids 1961 en het Zuiveljaarboek 1960 werden bibliografische lijsten samengesteld, terwijl voor de World Agricultural Economie and Rural Sociology Abstracts referaten werden verzameld.
Er verschenen twee literatuuroverzichten, nl. Woordenlijsten en woordenboeken op
agrarisch en aanverwant gebied, aanwezig in Wageningse bibliotheken, en Verslagen
Landbouwkundige Onderzoekingen in Nederland 1945-1958, een analytisch overzicht.
Op aanvragen werden 155 literatuurlijsten samengesteld. Het aantal „kleine inlichtingen" bedroeg 550.
De attenderingsdienst breidde zich uit. Op het eind van 1960 waren 31 personen
en instellingen bij deze dienst aangesloten. Zij ontvingen in 1960 9.600 attenderingskaartjes.
Op 1 januari 1960 werd begonnen met een documentatiedienst voor Oosteuropese
landbouwkundige literatuur. Deze dienst verzorgde 6 overzichten van documentatie
van Oosteuropese landbouwkundige literatuur. Tevens werd ander documentatiemateriaal verzameld en werden contacten gelegd in Oost- en West-Europa en de Verenigde
Staten.
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