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Datum:28Februari1950

Aanwezig»Prof.Dr.R.TaveraierenK.deCaesteckerenIrF.R.Moormaan(Gent).
J.deRotibaixenS.Simon(België)
Prof,C.H.Edelaaa,R.GttrayenA.Acarla (Nederland,S.v.B.)
DrH.Rietberg(Nederland,Inst.v.Rat.Suikerproductie)
IrJ.M.Schijen(Nederland,RijkslandbouwcensulentBreda)
IrTh.A.deBoer(Nederland,CILO)(tevensverslaggeving)

DoordeaanwezigenwerdDrRietbergverzochtalsvoorzitter
tewillenfungeren,hierinstemdehijtoeenverleendeindeeersteplaats
hetwoordaanProf.Edelaan,dieeenagendahadsamengesteldmetdevolgende
puntent
1.Besprekingdermethodiek
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2. Bestuderingvanhetverbandtussenopbrengstenbodemtypenenhet
groeperenhiervan.
3.Verbandbodemtypenmetsuikergehalteensuikeropbrengstenmetdemate
vanvertakkingderbieten.
Devergaderinggaathiermedeaceoord.HiernakrijgendeBelgenhetwoord.
Simon(ooknamensdeRoubaix)»Bijonzemonstemamemethodiekis
deoppervlaktebepalendn.1.proefvakkenvan35m2(±200-250bieten),waar-
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vaner5perbodemtypegerooidworden.Inhettotaaldus105m2.Ophetveld

I

wordendebladengewogen,geeftechterweleensmoeilijkhedeninverbandmet
regenofdauw.Erwordenvoordevoetweg120bietengenomen,diein3
monstersgesplitstvoordebepalingvanhetsuikergehaltenaarhetlabora-
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toriumgaan.Hettarragehaltewordtverwaarloosd.
Demonsterplekkenwordenop"gemiddelde"plekkengenomen,eventuelemisplaatsenwordendanechterookgenomen.Erwordteencontroleop
nematodenuitgeoefend,,doordeverspreidingendichtheiddercysteninde
grondnategaan.
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Tijdens de groei worden ooit waarnemingen gedaans zo nam men «aar,
dat op de stroomgronden de bultenbladen in 1949 verdroogden, de binnenbladeren bleven groen. Ha regen leefde de gehele plant weer op.
Hier volgen enkele resultaten van het onderzoek in 1949:
Bij de stroom- en lichtere komgronden, vindt men op de bodemtypen met
een kleilaag <60 era op zand, een opbrengst, die 5055bedraagt van de
gronden, «aar ± 100 e» klei op z i t . Bij deze laatsten «erd een bietenopbrengst gevonden» die varieerde van 44*500 - 47*700 kg/ha, een bladgewicht van 30.000 - 33*000 kg/ha en een suikergehalte van 16 - 20#.
Op de lichtste typenstroomgronden was het suikergehalte 14$
op de betere typen 16$, op hetzelfde perceel gemeten. De kleinere bieten
hadden in 1949 vaak een hoger suikergehalte dan de grotere.
DrMetbergi ïn Bederland varieerde het suikergehalte in 1949
van 12,1 - 18,9 %. Normaal i s deze variatie 14,7 - 17,2 %. Dus d i t jaar
i s niet als normaal te betitelen.
HiernalichtdeCaesteckereenmethodetoe,diedeDienstvoer
bodemkarterlnginBelgi»toepast*
Menneemtperbedeatype12proefvakken,elkvan15bleten{*1,5
- 2 m 2 ) * Hieruitwerden3monsterselkvan5bietenvoordevoet«eg genomen*
Oppercelen,«aaroennaastdehiergenoemdemethodeookde
voorgaandehadtoegepast«bleekdeonderlingeverhoudingdercijfers
dezelfde.Deabsolutecijfersverschildenechter.
4carla«iserookrekeninggehoudenmetdegroettevandebietbijhet
trekkenvanhetmonster?
deCaestecker: neen,ditiswillekeuriggebeurd,toevalishiervoldoende
verzekerd.
^ooraannthetdoelishiernietdesuikerbepaling,men«ilalleende
«aardev a %hetbodestypebepalen•

- 3Edelman:waarschijnlijkzijndemonstersooktekleinomeenverschil
insuikergehaltebetrouwbaaraantetonen.
deRoubaix:wijmoetenonsnietlatenmisleiden.Hetjaar194-9heeft
eenuitzonderlijkklimaatgehad.Bijnormalevochtigejarenzouden
wijwaarschijnlijkandereverschillentezienkrijgen.Deproefoogsten
moetenzichoverminstens3jarenuitstrekken.
Rietberg: hetsuikergehaltevandebietenvertoontinAugustusnogzeer
groteverschillen.EindSeptemberkomendecijfersdichterbijelkaar,
omop*17teeindigenomstreekshalfOctober.In1949kregenwijechter
inSeptembereensterkebladgroeijwaardoorhetsuikergehalteweerterugliep,afhankelijkvandezegroei.
Tavernler:wijhebbaninBelgiënu2jarenervaringmetdesnellebemonsteringsmethodeindezeepolders.Depercelenwerdenindetailgekarteerd.Terwijlookdechemischeenphysischeeigenschappenvandebodem
werdenbepaald.
Hiernakreeg
fifGüray
hetwoordomzijnmethodevanonderzoek
uiteen'tezetten.
HetonderzoekvondplaatsindeHaariemmerraeerendeU-polders.
Eerstwerdengevallenmetduidelijkeverschillentussenbodemtypenopgezocht;gelegenopéénperceel.Laterwerdenechterookverschillenop
bodemtypenvanverschillendepercelenvergeleken.
Opdeuitgereiktetabellenengrafiekenkanmendeverschillendebodemtypen,dieonderzochtwerden,vinden.
Waarnemingsmethode;Opiederbodemtype12herhalingenà15
bieten.Hiervanwerden9bietenalsmonsternaarhetlaboratoriummedegenomen,waarnahetindriemonstersvanelkdriebietenonderzochtwerd
opsuikergehalte.Demonsterswerdengenomeninverhoudingtothetvoorkomenvangrote,middelgroteenkleinebieten.

-4Rletbergt hettoevalishiernietgenoeguitgeschakeld
Gttray;dezeverhoudingisheuswelteschatten
Edelmani «ijhebbenmeeraandachtaandeopbrengstaanbieten,danaan
hetsuikergehaltebesteed.
Rietbergt fabriekvindtechtersuikergehaltebelangrijker.
Moornana:voordepractijkisechterdesuikeropbrengsthetbelangrijkst.
Voordebodemkarteerdersdegreeikrachtderbodemtypen.
deBoert «ijmoetenbijallegewassen zoekennaardieeigenschap,diehet
bestedegroeikraehtkarakteriseert.
Rietbergt deboerwordtechterbetaaldnaar suikeropbrengst,
ffijelmanthet gaatopdezevergaderingvooralomdebepalingsmethodiek.
Rietberg:erisgeenveldmethodeomhetsuikergehaltebetrouwbaartebepalen*Ditgaatwelopbijhetsuikerriet,aangeziendaareenvastecorrelatietussenrefractieensuikergehaltebestaat.
Edelmant bezwarenvandeindustriezijndusnietoptelossen.
J^carlaidoetvervolgensverslagvandemethodiekdoorhem gevolgd.
Um 2uitmetenenhiervanbietenenbladwegen,dit5xperbodemtypeherhalen.Per Um 2werdenallebletenvolgensgrootte gerangschikt
eneenmonstervan5bietenomeenbepaald aantalgenomen,dustotaal
monstervan25bieten.Oplaboratoriumwerdooktarragehaltebepaald.
Monsterwerdalsgeheelinduploonderzocht.
Rietbergthetrangschikkenvanbletennaargroottevindtookplaatsbij
control«bemonsteringenvoorsuikergehalte.
Acarlattarrabepalingiszeerbelangrijk,belooptvan U- 21 %.
Verderwordtaandehandvandetabeleenbeschouwing gegeven
overdeuitkomsten.Erkomenverschillenvan100 %voortussenlichte
zavelprofielenmetdrogeondergrondenkleiopzwareklei..Ookzavelop
komgrondmetveeninde ondergrond geeftgoedeopbrengsten.
Rietberg» opkattekleiliggendebladenderbletengauwslapdoortegeringe
watervoorziening.
GttravtverteltaandehandvanzijngrafiekenoverderesultateninHaarlem*

-5mermeerenIJ-polders.Dezeezandmenggrondenliggen100$lagerdande
Hoofddorpgr
enden,terwijldegediepteoverdektegrondenerhetgunstigst
uitkomen,m deIJ-poldersligthetopbrengstniveauoverhetgeheelhoger
Wijvindendezelfdetendenzopverschillendebedrijven.Verder
zijndewaarnemingenperbodemtypevoldoendebetrouwbaar,zoalsuitde
berekeningdermiddelbarefoutent.a.v.degemiddeldeverschillenisgebleken.
Edelmam ishetsoortelijkgewichtvanbietenvanbelangÎ
3
Rietberg indeoorlogwerdm gewichtbepaald.Menzagtoenduidelijkverbandmetbodemtype.Opzwaregrondenbietenmetgroteringen,opdroge
lichteregrondenmetkleinereringen.Hetiseeninteressantverschijnsel,
dochnietvanpractischebetekenis.
deRoubaix:deeltietsmedeoverhetonderzoekopdeleemgrondeninBelgig
Hierwerddeopbrengstvolgensdeuitgebreidemethode(5x35m^)bepaald.
Hoedunnerdebruineleemlaag,hoeminderdeopbrengst.Verdereennegatievecorrelatiemetdedieptevandegleyzone,metinachtnemingvaneen
optimum.Bijzeerdunneleeradekken(van20à30cm)wordtdeproductie
weldehelftminderenhetgewichtaanloof Uxzolaag.Ditallesover
hetjaar1949.
yaverniert bosprofielengevendebesteopbrengsten,deonthoofdeprofielenminder.Decolluvialegrondenookietsslechter,envaaksterkvertaktebietenmethoogtarragewicht.
DeCaesteckennogietsomtrenthetsuikergehalte.Hetsuikergehalteneemt
regelmatigtoebijtoenemendediktevandekleilaagindezeekleipolders.
Eenkleidiktevan*80cmzouoptimaalzijn.In194$lagende"slechtere"
profielenhogerinopbrengstdanin1949.Degoedeprofielenlagenechter
steedshoger.
Moor
mann;watisdeinvloedvandestructuurvandegrondopdeproductie %
Dezezouvangeeninvloedzijn.Bijdegebrokengronden,bekendomhun
slechtestructuren,konmengeeninvloedwaarnemen.

-6Verderwordtindeeerste8wekenvandegroeiperiodedeopbrengstal
bepaald.
Edelman» dezegrondenmetslechtestructuur hebbenmeestalslechts.een
korteperiode,waarin zebewerkbaar zijn.Samenmetdeinvloed,dieze
uitoefenen ophetverkrijgenvaneengoed zaaibed,isdusde structuur
welbepalendvoordittypegrond.
Moormann:opeenoorlogsvliegveld,waarcoderdestartbaande grondgeheel
inelkaar geredenwas,hebbenvolgensdeverbouwer laterzeer goede
bietengestaan*
Edelmant structuurvraagstuknadezouteinundatiesinNederland,was
ookalleeneenkwestievanzaaibed.
Rietberg:conclusiesuitdevoorgaandebesprekingzijndus«
1.erbestaateenduidelijkverbandtussenbodemtypeenopbrengst;
2.eriseenverband tussendestructuurvandegrondenhetverkrijgen
van eengoed zaaibed.
Bijderondvraagkwamennogenkelepuntennaarvoren:
Moormaan|bestaatereenterminologievoordeaarddervertakking?
Rietberg:wijgevencijfers,voldoendeismeestalalom3klassente
onderscheiden.
Tav^raier:hoeisnueigenlijkde conclusieomtrenthetverband tussen
suikergehalteenbodemtype?
Simon;volgensonsbestaatditwel(ziehier boven).
Rietberg:erbestaatookeencorrelatiemetdebladopbrengst.Meestal
eenvochtkwestie.BijtoenemendCaCC>3gehaltezouhetbladgewichtafnemen,eveneensmetafnemend slibgehalte.
deRoubaix;opdrogegrondenmeer bladverdroging.
Rietberg:ooksamenhangtussenvariëteiten enbodemtypenisvanbelang.
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Bijhet20jarigrassenonderzoekvansuikerbietenwerdgeeninvloedvan
degrondgevondenopdeonderlingeverhoudingderrassen.
Verderzalmenookhetklimaatinhetonderzoekmoetenbetrekken
b.v.vandeHaarlemmermeertegenoverhetonderzoekinZeeland.
Edelman;alsbijkomstigheidvondenwijgeencorrelatietussenbemestingshoev^elhedenenboderatypeofgrondanalyse.Zowordtb.v.stikstofoveral
evenveelgegeven.Welmaaktmenenig-verschilbijkalibemestingcpzwaardere
enlichteregronden.
DeCaestecker;inBelgiëhangtditsamenmetdeontwikkelingvandeboer.
Ookhierisdestikstofbemestingzekernietrationeel.
Rietberg;hiermedestemikgeheelin.Debemestingisvaakeengewoonte.
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IrTh.A.deBoer

