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Woord vooraf.
Ter afsluiting van zijn studie aan de Vrije Middelbare Bibliotheekschool te Ant
werpen heeft de heer A.Sevenants een systematische bibliografie gemaakt van de
Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen over de periode 1945-1958. Dit om
vangrijke werk is een welkome aanvulling op het "Register op de Nederlandse
tijdschriftenliteratuur op het gebied van het landbouwkundig onderzoek" van de
hemd van F. A. Sneepels en J.H. Indewey Gerlings dat immers de periode van 1924
tot en met 1944 omvat.
Wij stellen het zeer op prijs dat de heer Sevenants zijn manuscript welwillend
ter beschikking heeft gesteld, waardoor wij in staat zijn dit te publiceren in de
reeks "Literatuuroverzichten". Wij publiceren hierbij de tekst in de oorspron
kelijke vorm.
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Ir. D. J. Maltha.
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INLEIDING
In 1877 werd op initiatief van Prof. Salverda, toenmalig inspecteur voor het mid
delbaar onderwijs en tevens belast met het landbouwonderwijs, en dank zij de
steun van Minister Heemskerk aan de in 1876 opgerichte Rijkslandbouwschool te
Wageningen een proefstation verbonden. Dit was het startsein voor de ontwikke
ling van het landbouwkundig onderzoek, ontwikkeling die zich vooral in de laatste
halve eeuwmet reuzeschreden uitbreidde. Bij de vorige eeuwwisseling bezat Ne
derland zes, door de overheid opgerichte proefstations : twee te Wageningen en
een in Groningen, Hoorn, Goes en Maastricht.
De taak van het eerste proefstation werd als volgt omschreven : "ten einde te
voorzien in de behoefte aan onderzoek van kunstmeststoffen, handelsvoedermiddelen en zaaizaden, den practischen landbouwer voor te lichten bij het gebruik
dezer verschillende stoffen, en over het algemeen daar, waar wetenschappelijk
advies nodig is, den landbouwer in den ruimsten zin terzijde te staan". Opdat
echter de resultaten van de onderzoekingen zouden kunnen doorstromen naar de
praktijk en de gegevens ervan toegankelijk zijn voor andere onderzoekers, was
het nodig dat de resultaten werden gepubliceerd.
Op 4 juni 1907 verschijnt een beschikking van de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, houdende een reglement betreffende mededelingen der Rijks
landbouwproefstations, waarvan art. 1 o.m. bepaalt dat vanwege de Directie
van de Landbouw onder de titel van "Verslagen van landbouwkundige onderzoe
kingen" een publikatie wordt uitgegeven, bestemd om daarin op te nemen de ver
slagen der door de Rijkslandbouwproefstations gedane, wetenschappelijke onder
zoekingen. In hetzelfde jaar 1907 werden nog vijf verslagen gepubliceerd en ein
de 1958 was de reeks uitgegroeid tot circa zevenhonderd publikaties.
De lezer die meer wenst te vernemen over de ontwikkeling van het landbouwkun
dig onderzoek in Nederland verwijs ik naar het "Gedenkboek uitgegeven bij ge
legenheid van het vijftigjarig bestaan der Rijkslandbouwproefstations". s-Gravenhage. Algemene Landsdrukkerij, 1927. Een uitgebreid artikel van Mej.M.B.
van Lennep verschenen in "T.N.O. -nieuws, orgaan van de organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijkonderzoek", jrg 14, afl. 3, blz. 103-109, behan
delt de ontwikkeling van het landbouwkundig onderzoek in Nederland in vergelij
king met andere Europese landen. Verdere gegevens over de publikatie van de
verslagen zijn te vinden in "Pudoc (Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie te Wageningen). Jaarverslag 1958 ".
Toen mij op het einde van mijn studiën aan de Vrije Middelbare Bibliotheekschool
te Antwerpen een bibliografisch proefwerk werd gevraagd, meende ik dat een
systematisch ingedeeld overzicht van de "Verslagen van landbouwkundige onder
zoekingen" niet zonder nut zou zijn. Op het ogenblik echter dat ik met mijn werk
een aanvang nam, verscheen het door de heren F. A. Sneepels en J.H.Indewey Ger
lings samengestelde "Register op de Nederlandse tijdschriftenliteratuur op het
gebied van het landbouwkundig onderzoek" waarin tevens opgenomen zijn de Ver
slagen van landbouwkundige onderzoekingen, verschenen in de periode 1924 tot
en met 1944. Gezien tevens over de periode van 1907-1934, door de Directie
van de Landbouw een systematisch ingedeelde "Lijst van opstellen, voorkomen
de inNos. I-XXXVI en 37-40 der Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen
der Rijkslandbouwproefstations" werd gepubliceerd, heb ik, teneinde niet in her
haling te vallen, slechts de periode 1945-1958 behandeld.
Het wil mij voorkomen dat de titelbeschrijvingen van de verslagen uit bibliogra
fisch oogpunt ietwat vreemd en onvolledig aandoen. Ik heb inderdaad geoordeeld
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dat de verschillende elementen die in een bepaalde reeks regelmatig terugkomen,
beter konden geweerd worden om aldus de titels niet te overladen en bijgevolg
zo overzichtelijk mogelijk voor te stellen.
Moge ik in 't kort de verschillende elementen even belichten :
Auteur : In de regel wordt een werk als anoniem behandeld, wanneer ofwel
geen ofwel meer dan drie auteurs op de titelbladzijde voorkomen. Zelfs in ge
vallen waar vier of meer schrijvers voorkomen, heb ik de eerste auteursnaam
als hoofdwoord gebruikt met de vermelding e.a. Slechts een enkel verslag is
werkelijk anoniem. In dat geval werd het op het eerste woord (lidwoord niet mee
gerekend) alfabetisch tussen de auteurs gerangschikt.
Titel en ondertitel komen overal in oorspronkelijke spelling voor.
Impressum. Weglating van plaats van uitgave en naam van de uitgever omdat
ze in alle gevallen dezelfde zijn ('s-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en uitgeverij
bedrijf). De vermelding van de reeks werd bij ieder verslag in het kort herhaald.
(V.L.O.), gevolgddoorhet nummer en het jaar van uitgave.
Collatie. Geen aanduiding van het formaat (steeds 24 x 17). De paginering
bood tot 1947 enige moeilijkheid. Er kwamen inderdaad toen drie manieren van
paginering voor: een doorlopend per jaar, een doorlopend per onderzoekingsin
stituut en een per publikatie. Alleen de laatste soort wordt opgegeven. Wat de
illustraties betreft wordt onderscheid gemaakt tussen in de tekst en buiten de
tekst voorkomende. In de tekst voorkomende illustraties worden algemeen ver
meld, zonder aantal opte geven, met de term afbeelding (en). Het leek ons even
wel interessant grafieken en tabellen afzonderlijk te vermelden. Van buiten de
tekst voorkomende (dus niet mee gepagineerde) illustraties werd steeds het aan
tal en de aard vermeld.
Annotatie . Hierin vinden wij vernoemd: a. de afzonderlijke reeks waarin een
rapport verscheen; b. de hogeschool waar eventueel de studie als proefschrift
werd voorgedragen; c. het instituut waardoor het onderzoek verricht werd.
Wat de systematische indeling betreft, werd de "Landbouwcode voor het classeren van landbouw literatuur" gevolgd, samengesteld uit de Universele Decimale
Classificatie door F. Ae. Koekebakker.
Er blijft mij slechts over een woord van oprechte dank te zeggen tot Dr. Jur. J.
Rondou, Algemeen Secretaris van de Belgische Boerenbond, die mij de gelegen
heid heeft gegeven de cursussen aan de Vrije Middelbare Bibliotheekschool te
volgen en tot de leraars van de school voor de vorming die ik~väa~hen tijdens
drie jaar mocht ontvangen. Een bijzonder woord van dank gaat ook naar de he
ren R. Liekens, D. J. Maltha en F. A. Sneepels om de bereidwillige hulp en leiding
die zij verstrekten bij het opmaken van dit werk.

A. Sevenants
Heverlee, augustus 1959
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SYSTEMATISCH REGISTER
3 MAATSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPEN
308 Sociografieën
Onderstaande zes rapporten werden samenge
steld in opdracht van de Stichting Maatschap
pelijk werkten plattelande.
1. BERG, G.J. van den en P. F. van den BERG-BROUWER.
Sociografie van
Nijkerk. V.L.O. 55.14, 1949, 186 blz. , grfkn. krtn. tabn. lit. Met4blz.
afbn.
(Nr 1 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.
Na een bespreking van-het landschap (geologische samenstelling, voedseltoestand
van de grond, hydrografie e.a.) van deze gemeente, wordt beschreven hoe de
aanpassing van de bevolking aan dit landschap heeft plaats gehad. Hierbij wordt
de landbouw breedvoerig behandeld.
2. GROENMAN, Sj. en.K. SCHREUDER. Sociografie van Ommen, V.L.O.55.19,
1949, 110 blz. , krtn, tabn, lit.
(Nr 6 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.
De landbouw is verreweg de belangrijkste bestaansbron (67,5 % van de actieve
bevolking is volgens de volkstelling van 1930 in de landbouw werkzaam). Een
uitvoerige beschrijving wordt gegeven van de afzonderlijke bestaansmiddelen na
een analyse van de verhoudingen in de landbouw.
3. HAASTEREN, A. J. van en H. F. WESSELS.
Sociografie van Berkel en Ro
denrijs. V.L. O. 55.17, 1949, 162 blz. , afbn, krt, tabn.
(Nr 4 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.
Volgens de volkstelling van 1930 was hier 60 % van de actieve bevolking in de
landbouw werkzaam. Deze sociografie is dan ook uiteraard vooral gericht op de
akkerbouw, de veeteelt, de veevoeding, de landbouw, de grootte err-de soort van
de verschillende agrarische bedrijven.
4. SCHÖNHAGE, H.A.
Sociografie van Etten-Leur. V.L. O. 55. 16, 1949, 324
blz. , grfkn, krtn, tabn, lit. Met 6 losse krtn en afbn.
(Nr 3 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.
Economisch bezien heeft bedoelde gemeente weliswaar een agrarisch karakter,
doch sterk ontwikkeld is dit niet. In 1930 was 39, 6 % van de bevolking in de land
bouw werkzaam, 31 % in de industrie. Het agrarisch bedrijf heeft zich vooral
geititensiveerdinde richting van de tuinbouw, waarbij de aardbeien- en frambozenteelt opde voorgrondtreden. Landbouwtechnisch staan de bedrijven niet op een
lage trap. Wanneer de pogingen tot verdere specialisatie op het gebied van de
tuinbouw samengaan met' ruilverkaveling en wegenaanleg, zal enige verlichting
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van de agrarische bevolkingsdruk te verwachten zijn.
5. VRIES REILINGH, H.D.de.
Sociografie van Markelo. V.L.O.55.18, 1949,
132 blz. , grfkn, krt, tabn, lit. Met 3 blz. krtn en 1 blz. afbn. .
(Nr 5 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.
Ook hier is de sociografie vooral gericht op de landbouw, omdat de bevolking over
wegend agrarisch is. Deze gemeente wordt gekenmerkt door het vrij kleine be
drijf. Officiel wordt het landbouwtype van Markelo aangeduid als het gemengde
bedrijf, doch in feite is het een veebedrijf dat een deel van zijn eigen voederge
wassen voortbrengt. Ruilverkaveling is hier vooral een nijpend probleem.
6. VRIES REILINGH, H.D. de.
Sociografie van Weerselo. V.L.O.
1949, 254, 8 blz. , afbn, grfkn, tabn, lit.
(Nr 2 in de reeks : Sociografieën van plattelandsgemeenten).
Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk.

55.15,

In het economische leven van Weerselo staat de landbouw verre op de voorgrond.
Niet alleen vindt bijna 2/3 van de bevolking haar hoofdberoep in de landbouw,
doch uit oogpunt van primaire produktie is het territorium vrijwel geheel agra
risch. Officieel wordt het bedrijfstype aangeduid als gemengd; feitelijk is het een
veebedrijf dat een deel van zijn benodigde voedèr zelf voortbrengt.

5 ZUIVERE WETENSCHAPPEN
51 Wiskunde
(zie nrs 72 en 120)
55 Aardkunde, Geologie
( zie ook rubriek 631. 47 en nr 79 )
7. JONG, J. D. de.
Duin- en zeezand. Bijdrage tot de kennis van de granulometrische samenstelling van Nederlandse grondsoorten; V.L.O. 57,5, 1951,
52 blz., grfkn, krt. Eng. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Verslag van de resultaten van een onderzoek naar de fractieverdeling van ver
schillende kustzanden. De resultaten zijn nog niet goed omlijnd daar de verza
meling besproken monsters wat klein is. Verder onderzoek kan over tie genese
van het kustgebied waarschijnlijk betere inlichtingen geven.
8. VISSER, W.C.
Een benaderende berekening van de kwel en de verdamping
V.L.O. 50(12) G, 1945, 16 blz. , grfkn.
Cultuurtechnische dienst - Afdeling onderzoek.
Men kan een inzicht krijgen van de waarde van de kwel en de verdamping in een
polder indien men voor een bepaalde periode het verschil berekent tussen de hoe
veelheid water die uit de polder wordt weggepompt en de hoeveelheid die door
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regenval erin terecht komt. Deze methode is echter onnauwkeurig omdat men
het juiste verschil in watervoorraad in de polder bij het begin en het einde van
de waarnemingsperiode niet juist kent. In deze bijdrage wordt uiteengezet dat met
de gegevens van meerdere jaren een nauwkeuriger inzicht kan bekomen worden
door onderzoek van de sommatiecurve van het verschil tussen regen en uitmaling
over de gehele waarnemingsperiode. Een uitgewerkt voorbeeld wordt gegeven
voor de Prins Hendrikpolder op Texel.
57 Biologie
577. 16 + . 17 Vitaminen en hormonen
(zie ook nr 15)
Vitaminen en hormonen in de veevoeding, zie Veeteelt
9. SANDE BAKHUYZEN, H.L. van de.
Bloei en bloeihormonen in het bijzon
der bij tarwe. I V.L. O. 53. 4. B, 1947, 67 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Met 4 blz. afbn.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Schrijver geeft een van Purvis en Gregory afwijkend schema van de ontwikkeling
van de tarweplant tot aan de vorming van het aartje. Die ontwikkeling gebeurt in
drie fazen en is afhankelijk van zes hypothetische stoffen. De reacties die ten ge
volge van deze stoffen ontstaan, hebben een kettingverloop. Uit ?ijn theorie leidt
schrijver tien deducties af. In het derde deel van de studie worden de experimen
tele grondslagen van deze deducties punt voor punt behandeld.
58 Plantkunde
(zi« ook nrs 9, 24, 101, 107, 121, 123en 138)
10. GOEDEWAAGEN, M.A.J, e. a.
Wortelgroei in gronden bestaande uit een
bovengrond van klei en een ondergrond van zand. V.L.O. 61,7,1955, 137
blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T. N. O. , Groningen-Commissie inzake indrogende gronden rondom de Noordoostpolder. Directie van de
Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), Zwolle-Proefstation voor de fruit
teelt in de volle grond, Wilhelminadorp.
De zandige ondergrond in klei-op-zandprofielen is doorgaans veel ijler doorwortelddan het daarboven gelegen kleidek. Op gronden met lage grondwaterstand is
de voedselvoorziening van de planten afhankelijk van de dikte van de kleilaag.
11. LIESHOUT, J.W.van.
De beworteling van een aantal landbouwgewassen.
V.L. O. 62.16, 1956, 46 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Laboratorium voor landbouwplantenteelt der landbouwhogeschool, Wageningen.
Gedurende enige jaren werd de ontwikkeling van het wortelstelsel van een aantal
gewassen op zandgrond nagegaan en met elkaar vergeleken. Uit dit onderzoek
alsmede uit een literatuurstudie blijkt dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is,
uit een morfologisch wortelonderzoek tot algemene wetmatigheden te besluiten
vanwege de grotere of kleinere onnauwkeurigheden die onvermijdelijk aan derge
lijk onderzoek verbonden zijn.
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12. SCHUURMAN, J.J. en L. KNOT.
Het schatten van hoeveelheden wortels in
voor wortelonderzoekgenomenmonsters. V.L.O. 63.14, 1957, 31 blz., afbn,
grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen.
Vereenvoudigde methode om het wortelgewicht vein een gewas te bepalen. Bij de
ze methode worden de met een wortelboor genomen grondmonsters doormidden
gebroken en vervolgens vergeleken met een, op een bepaalde manier, samenge
stelde serie van standaardfiguren.
13. WIT, C.T.de.
Transpiration and crop yields. V.L. O. 64.6, 1958, 88 blz. ,
grfkn, tabnt lit.
Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen,
Wageningen.
Aangetoond wordt dat het verband tussen transpiratie en produktie van een veld
gewas hetzelfde is als voor afzonderlijke planten van dezelfde soort, mits in het
eerste geval de produktie wordt beperkt door de beschikbaarheid van water.
59 Dierkunde
(zie ook nrs 24, 185 en 186)
14. LEVER, J.
Onderzoekingen betreffende de schildklierstructuur. V.L. O.
55.13, 1950. IV, 133 blz., afbn, grfkn, Eng.s., lit.
Proefschrift Utrecht.
Werkgroep endocrinologisch onderzoek landbouwhuisdieren T.N.O.
Na een overzicht van de literatuur betreffende de fysiologische processen die
ziclï in de normale en in de geactiveerde schildklier afspelen, onderzoekt schrij
ver achtereenvolgens de histologische en de cytologische structuur van de schild
klier.
15. MIGHORST, J. C. A.
Het verband tussen de activiteit van de schildklier en
de eiwitstofwisseling. V.L. O. 59.1, 1953, 86 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng.
s., lit.
Proefschrift Utrecht.
Werkgroep endocrinologisch onderzoek landbouwhuisdieren T.N.O.
Aan de hand van literatuurgegevens en experimenten met jonge hanen en muizen
geeft schrijver een overzicht van het verband tussen schildklieractiviteit en stof
wisseling (in het bijzonder eiwitstofwisseling). De invloed van methylthiouracil
op de schildklier en op de groei wordt nader onderzocht.
6 TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (BEHALVE LANDBOUW)
619 Diergeneeskunde
(zie ook nr 186)
16.DIJKSTRA, J.M.
De mond-en klauwzeerepizoötieän in Friesland. V.L.O.
61.2, 1955, 157 blz. , tabn, Eng. s. , lit. Met 16 losse krtn.
Proefschrift Utrecht.
Veeartsenijkundige dienst.
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Schrijver onderzoekt welke factoren van belang zijn voor het verloop van de
mond-en klauwzeerepizoötieën in de provincie Friesland. Naar zijn mening spe
len de weide- en watervogels een grote rol bij het overbrengen van het virus.
Een afwijkend virustype zal geen epizoëtie van belangrijke omvang veroorzaken,
wanneer de gehele veestapel jaarlijks wordt geÈnt met een driewaardig vaccin
met goede antigene eigenschappen.
63 LANDBOUW . BOSBOUW, VEETEELT
631. 1 L a n d b o u w b e d r i j f s 1 e e r
631.15 Bedrijfsinrichting - bedrijfsorganisatie
(zie ook nr 18)
17. KOPPE JAN, A.W.G.
Bedrijfseconomisch onderzoek ten dienste van de
landbouw. V.L. O. 54.10, 1949, 118 blz. , krt, tabn, Eng. s. Met 17 losse
tabn.
Directie van de landbouw.
In dit rapport wordt een methode van bedrijfseconomisch onderzoek ontwikkeld,
met behulp waarvan voor groepen landbouwbedrijven met vergelijkbare moge
lijkheden richtlijnen worden bepaald voor een rationele bedrijfsvoering. Voor
de vorming van groepen van vergelijkbare bedrijven is een nieuwe indeling ge
maakt naar landbouwgebieden, bedrijfstypen en grootteklassen die tevens de
grondslag voor de huidige bedrijfsuitkomstenstatistiek vormt.
631.4 Kennis

va*n de grond

(zie ook rubriek 631.47)
Voor bodembehandeling bij speciale gewassen, zie het gewas.
18. KOORNNEEF, H.
De bodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwen en om
streken. V.L. O. 51 (11) A, 1945, 232 blz., grfkn, tabn. Met 3 afbn en 12
losse krtn.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundiginstituut T.N.O. , Groningen.
Verslag over de resultaten van een onderzoek in het gebied van de bedrijfsorga
nisatie voor de landbouw, voorafgegaan door beschouwingen omtrent de opzet
van het regionale bodemonderzoek in het algemeen en door een inleidende be
schrijving van het gebied.
19. MASCHHAUPT, J.G.
Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied
I. V.L. O., 54,4, 1948, 222 blz. , afbn, tabn, Eng. s. , lit. Met~5 uitslaande
grfkn.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T. N. O. , Groningen.
Uitvoerig wordt gehandeld over de herkomst van de naam en het ontstaan van de
"Dollard", de Dollardklei, de hoogteligging, de klink, de samenstelling van de
grond (granulaire samenstelling, gehalte aan organische stof, kalk en magne
sium) .
20. MASCHHAUPT, J.G.
Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied.
II. V.L. O. 62,3. 1956, 47 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.

19
Beschrijving van de bodemtoestand in de Dollardpolders ten aanzien van stikstof,
zwavel, fosfor, calcium en natrium.
21. VRIES, O. de en A.M. van VLIET.
Onderzoek naar de bodemgesteldheid
van het landgoed "de Utrecht" nabij Esbeek (N. B. ). V.L. O. 50(9) A, 1945,
197 blz. , afbn, grfkn, tabn. Met 1 krt.
Bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek en Rijkslandbouwproefstation en
Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
De vier delen bespreken achtereenvolgens:
1.' het onderzoek naar de bodemgesteldheid (grondtypen, bodemprofielen van de
landbouw-, bos- en heidepercelen, gebruik der gronden, gegevens over humus,
kleur, grond, kalktoestand en podsolering) ;
2. de humus, kalk, fosfaatenkali in de bovenlaag van de bouwland- en grasland
percelen;
3. het structuuronderzoek;
4. het strooiselonderzoek.
631.413 Ionenuitwisseling
22. MOLEN, W. H. van der.
The exchangeable cations in soils flooded with sea
water. V.L.O. 63.17, 1957, VII, 167 blz. , afbn, grfkn, krtn, tabn, Ned.s.,
lit.
(Nr 9 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Proefschrift Wageningen.
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Na een algemeen overzicht van het gedrag van gronden die met zeewater over
stroomd zijn geweest en een overzicht van een aantal theorieën over uitwisselingsevenwichten van de grond en over de snelheid waarmee deze evenwichten tot stand
komen, wordt verder ingegaan op de evenwichtsverdeling van ionen in een uit wisselingskolom. Deze verdeling dient als bases voor de interpretatie van de
uitwisselingsprocessen die zich afspelen zowel tijdens de overstroming als bij
de daarop volgende verbetering door percolatie met gipshoudend water. Tot slot
een overzicht van de verschillende maatregelen ter bevordering van de regenera
tie van verzilte gronden en het effect van deze maatregelen.
631.415 Bodemreactie, zuurgraad van de grond
(zie ook nr 29)
23. GERRETSEN, F. C.
De stikstofbalans en de pH-veranderingen in enkele
gronden onder invloed van bacteriënleven en plantengroei. V.L.O. 54.16,
1949, 68 blz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit. Met 1 afb.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen*
De pH is niet de enige factor die de nitrificatiesnelheid beheerst. Ook het buffe
rend vermogen van de grond speelt een belangrijke rol. Ammonificatie is afhan
kelijk vanCaCoo-gehalte van grond en aanwezigheid van gemakkelijk aantastbare
organische stof. Twee factoren die op de vastlegging een belangrijke invloed uit
oefenenzijn CaCo3-gehalte van de grond en de beplanting. Stikstofverliezen van
19 en 78% van de toegevoegde zwavelzure ammoniak vinden alleen plaats in een
zuur milieu. In met zwavelzure ammoniak bemeste grond wordt de groei van
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Brassica napus ten zeerste bevorderd door de aanwezigheid van nitrificerende
bacteriën.
631.416 Anorganische bestanddelen van de grond
(zie ook nrs 22, 23 en 139)
24. BAKKER, D.
De flora en fauna van Walcheren en andere inundatiegebieden
tijdens en na de inundatie. V.L. O. 56.17, 1950, 40 blz. , afbn, krt, tabn,
Eng. en Fr. s. , lit.
(Nr 5 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Opsomming van planten en dieren die de inundatie overleefden. De flora van de
inundatie kenmerkte zich door het domineren van stikstofwinnende zomerannuellen met een hoge zouttolerantie. Bij voortschrijdende ontzilting en afname van
het N-gehalte namen snelgroeiende grassen de plaats van de eenjarige in. Kla
vers bleken eveneens wel enig zout te kunnen verdragen. De fauna was soortenarm en in het algemeen ook arm aan individuen. Slechts enkele soorten traden
massaal op (o. a. ratten, muizen, gamma-uil, koolmotje) en veroorzaakten pla
gen.
25. BERG, C. van den.
De reactie van landbouwgewassen op het zoutgehalte
van de bodem. V.L. O. 56.16, 1950, 87 blz., grfkn, tabn. Eng. en Fr. s.,
lit.
(Nr 6 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Verslag van de resultaten der proeven, opgezet met het doel zo mogelijk de gren
zen van zoutgehalten in de grond vast te stellen waarbij de verschillende gewas
sen nogmet redelijke kans op succes kunnen worden verbouwd. Naast zout oefe
nen allerlei factoren invloed uit op de grootte van de oogst : verschillen in ras,
zaaitijd en voorvrucht. (Zie verder nr 26).
26. BERG, C. van den.
De invloed van opgenomen zouten op de groei en pro
ductie van landbouwgewassen op zoute gronden. V.L.O. 58.5, 1952, 118 blz.,
grfkn, tabn, Eng. en Fr. s. , lit.
(Nr 12 in de reeks ; De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
•Proefschrift Wageningen.
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Onderzoek naar de chemische samenstelling van een aantal gewassen in enkele
groeistadia met de bedoeling een algemeen beeld te verkrijgen van de zoutopname van verschillende cultuurplanten onder de vrij extreme omstandigheden die
door een inundatie teweeggebracht worden. Deze analyses geven bovendien aan
wijzingen over de invloed van bepaalde ionen of ionenverhoudingen op groei en
produktie en de oorzaak van de uiteenlopende gevoeligheid der verschillende
gewassen. (Zie ook nr 25).
27. HENKENS, Ch.H.

De waarde van de koperbepalingen met Aspergillus
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Niger op bouwland. V. L. O. 64.3, 1958, 26 biz., grfkn, tabn, Du. en Eng.
s. , lit.
Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen.
Resultaten van een interprovinciale serie proefvelden met haver en zomertarwe
over koperbemesting en toetsing van de waarde van het koperaspergillusgetal.
Opbrengstverlies bij een kopergetal van kleiner of gelijk aan 2 bij haver en 3 bij
zomertarwe. Bemestingmet 25 kg kopersulfaat per ha vermindert sterk het op
brengstverlies; een bemesting met 50 kg voldoet in de meeste gevallen geheel
aan de behoefte.
28.MAREL, H.W.vander.
Onderzoek naar het verschijnsel der kalifixatie
in de Nederlandse gronden. Met medewerking van J. T. N. Venekamp. V. L. O.
61.8, 1955, 61 blz., grfkn, tabn. Eng. s. , lit. Met 1 afb.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Inaansluiting op een vorig onderzoek (zie nr 35), waar resultaten werden opge
geven voor de sterk kaliumfixerende grond van het kaliproefveld te Ammerzoden
(Bommelerwaard) werden thans grondmonsters onderzocht, afkomstig van een
groot aantal kaliumproefvelden op andere grondtypen op hun kaliumfixatie en op
de invloed welke daarop door langjarig voortgezette bemesting wordt uitgeoefend.
29. PAAUW, F . van der.
Invloed van de kalktoestand op de beschikbaarheid F
van fosfaat op zandgrond. V.L.O. 56.8, 1950, 19 blz. , grfkn, tabn, Eng. s.,
lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Bij stijgende pH van de grond nemen de gewassen moeilijker fosfaat op, zodat
een ruimere P-voorziening nodig is. Ook bij lage pH is de opname geringer. Bij
pH 4, 8-5,5 bleek de fosfaatopname optimaal. Het P-getal (in water oplosbaar
PgOg) zal hierbij belangrijke aanwijzingen kunnen geven.
30. PAAUW, F. van der.
Kalitoestand van zand- en dalgrond en opbrengst en
onderwatergewicht van aardappelen. V.L.O. 51 (10) A, 1945, 44 blz. , grfkn,
tabn , Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
De resultaten van twee series op zandgrond en oude dalgrond aangelegde stal
mest - stikstof - kaliproefvelden, elk uit 19 stuks "bestaande, worden beschreven
voor zover zij op het kalivraagstuk betrekking hebben. Als proefgewas dienden
op beide grondsoorten resp. Eigenheimer en Voran. Achtereenvolgens wordt be
handeld het verband tussen de kalitoestand en le de opbrengst aan knollen, 2e het
onderwatergewicht, 3e de opbrengst aan droge stof, 4e het K^O-gehalte van de
knollen.
31. PAAUW, F. van der.
Toetsing van grondonderzoek naar kalitoestand op Ne derlands grasland. Met medewerking van J. Ris. V.L.O. 59.2 1953, 40 blz.,
grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Aan de hand van drie series eenjarige proefvelden op grasland werd onderzocht
hoe het kàligetal en het K-HC1 gehalte van de grond overeenstemmen met de be
hoefte aan kali van het grasland. Zodoende wordt een inzicht verkregen in de
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verschillen in bruikbaarheid van deze methoden van grondonderzoek bij de voor
naamste grondsoorten. Tevens worden conclusies getrokken over de kalihuishou
ding van de verschillende grondsoorten.
32. RIS, J. en J. T. N. VENEKAMP.
Beoordeling van de fosfaattoestand van
Limburgse löss- en rivierkleigronden. V.L.O. 62.4, 1956, 24 blz. , grfkn,
tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
In vergelijking met zeeklei moet P- citr. op löss en Limburgse rivierklei hoger
worden gewaardeerd. Voor lössgrond, rivierklei en zeeklei blijkt dat bij gelijke
bemesting met een verschillende verandering
van P-citr. in de loop der ja
ren rekening moet worden gehouden. Rivierklei moet, om de fosfaattoestand op peil
te houden, het zwaarst worden bemest. Zeeklei is in dit opzicht het minst fosfaatbehoeftig.
33. ROW AAN, P.A.
Overzicht van inundatie-onderzoek in Nederland tot 1944.
V.L.O , 57.3, 1951, 3-6 blz., Eng. en Fr. s. , lit.
(Nr 3 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Overzicht van de overstromingen en van de resultaten, alsmede van de genomen
maatregelen op gronden die door zout of zoet water overstroomd werden. De in
lichtingen werden ontleend aan in Nederland verschenen literatuur sinds + 1800.
34.SPEK, Jac. van der.
Katteklei. V.L.O. 56.2, 1950, 40 blz. , afb. , tabn ,
Eng. s.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Uiteengezet wordt de wijze waarop de gele substantie, waaraan de naam van
"katteklei" gegeven wordt, ontstaat. Die substantie is gebleken een basisch ferrisulfaat te zijn.
35.TEMME, J. en H. W. van der MAREL.
Kaliumfixatie en verstoorde kalium huishouding. Onderzoek naar de kaliumfixatie op de langjarige proefvelden
te Ammerzoden enWehe. V.L.O. 58.6, 1952, 53 blz. , grfkn, tabn, Eng.s.,
lit. Met 2 blz. afbn.
Landbouwkundige afd. N. V. Nederlandse kali-import Mij, Amsterdam-Land
bouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Resultaten op proefvelden te Ammerzoden en Wehe, aangelegd om de kalihuis
houding te bestuderen. Het kali-fixatieverschijnsel wordt teweeggebracht door
een illietvariëteit, nu "ammerzodiet" genoemd.
36. VERHOEVEN, B.
Over de zout- en vochthuishouding van geïnundeerde
gronden. V.L.O. 59,5, 1953, 202 blz., afbn, grfkn, tabn, Eng. en Fr. s.
lit.
(Nr 4 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Proefschrift Wageningen.
Rijksdienst voor landbouwherstel.
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Schrijver besteedt vooral aandacht aan de samenhang tussen de ontzilting van
geftiundeerde gronden en de waterhuishouding. Aan de hand var» vele analysecijfers worden nieuwe inzichten in het ontziltingsproces verkregen.
37. ZIJLSTRA, K.
Over de gevoeligheid van eenige landbouwgewassen voor
zeewater. V.L.O. 52(2) B, 1946, 27 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Een gedetailleerd overzicht van kiemproeven met een tiental plantensoorten in
zeewater van verschillende concentraties en van opbrengstbepalingen van vier
gewassen.
631.417 Organische bestanddelen van de grond
38. KORTLEVEN, Jac.
Stabiele humus en de interprovinciale calha-humusproeven 1943-1947. V.L. O. 56. 12, 1950, 44 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Na een korte bespreking van de eigenschappen van stabiele humus in de natuur
en een beschouwing omtrent pogingen stabiele humus kunstmatig te bereiden,
worden de resultaten van enkele proeven weergegeven die, wegens oorlogsom
standigheden slechts aanduidingen opleverden.
631. 42 Grondanalyse en grondonderzoek
(zie ooknrs 19, 44, 91 en 122)
39. HETTERSCHIJ, C.W.G.
Een pipeteerapparaat ten gebruike bij granulometrisch onderzoek van grondmonsters op groote schaal. V. L. O. 50(14)A,
1945, 5 blz. , afbn.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Door schrijver werd een pipeteerapparaat voor massabepalingen ontworpen. Het
toestel dat reeds geruime tijd met goed gevolg in gebruik is, werd in de werk
plaats van het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut door de ama
nuensis F. J. Veen vervaardigd.
40. HOOGHOUDT, S. B.
Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige
grootheden van den grond. 9 : Een gecombineerde zeef- en pipetmethode voor
de bepaling van de granulaire samenstelling van gronden. V.L.O. 50 (13)A,
1945, 323 blz., afbn, grfkn, tabn.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Na een korte inleiding bespreekt schrijver in hoofdstuk 2 de wet van Stokes en de
voorwaarden, waaronder deze geldig is. In hoofdstuk 3a wordt de reproduceer
baarheid en het wezen van het (droog) zeven besproken. Hoofdstuk 3b behandelt
tenslotte zowel de gehele zeef-pipetmethode in het algemeen als de pipetmethode
in het bijzonder.
41. VISSER, W.C.
De karakteriseering van de granulaire samenstelling van
gronden. V.L. O. 53. 7. A., 1947, 45 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
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Verschillende methodes om aan de hand van de slib ananalyse de granulaire sa
menstelling van de grond met enkele gehalten vast te leggen, zijn niet bevredi
gend. De vijfgetallen-karakteristiek, waarvan de berekening gecompliceerder is
dan de veelal gevolgde eenvoudiger werkwijze, biedt de mogelijkheid de kenschet
sing van de granulaire analyse op een betere basis te plaatsen.
42. VRIES, O. de en C. W. G. HETTERSCHIJ.
Onderzoekingen over de metho
diek bij kalibepalingen in grond. V.L.O. 50(4)A, 1945, 53 blz. , afbn, grfkn,
tabn.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Extractie met verdund zoutzuur leidt zelfs na acht of negenmaal extraheren niet
tot totale uitputting. Extractie met 1 % citroenzuur geeft wat lager cijfers dan
met 0, 1 nHCl (verdund zoutzuur), maar de correlatie is zeer goed. Extractie
met ln ammoniumacetaat geeft in vele gevallen in het derde extract geen oplos
sing van kali meer. Vermoedelijk heeft men hier ook met een zure werking te
maken. Tussen de met 5 % en 0, 1 norm. zoutzuur geëxtraheerde hoeveelheden
bestaat een enigszins lineair verband, hoewel grote afwijkingen voorkomen. De
behandeling van de grond met waterstofperoxyde heeft blijkbaar geen andere be
tekenis dan een zure extractie. Verder wordt de sedimetrische K-bepaling be
sproken. Bijgevoegd is een uitvoerig voorschrift voor de bepaling van het kalige
tal en het kaligehalte (K-HC1) zoals toen in gebruik.
631.43 Fysische eigenschappen van de grond
(zie ook nrs 7, 36 en 71).
43. DEEMTER, J. J. van.
Bijdragen tot de kennis van enige natuurkundige groot
heden van de grond. 11 : Theoretische en numerieke behandeling van ontwaterings-enin infiltratiestromingsproblemen. V. L. O. 56.7, 1950, VIII,67 blz.
afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Dit onderzoek is gericht op het zoeken van een exacte oplossing van de problemen
van ontwatering en infiltratie door evenwijdige drainreeksen met overal gelijke
tussenruimten (regenval, verdamping, kwel of wegzijging) en afvoer van regen
watervan sloten bij een bodemprofiel dat echter steeds tot oneindig grote diepte
homogeen doorlatend moet zijn. Schrijver behandelt tevens Southwell's relasctie
methode met behulp waarvan alle tweedimenciale drainage- en infiltratieproble
men kunnen opgelost worden.
44. JONGERIUS, A.
Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur,
V.L. O. 63.12, 1957, 93 blz. , afbn, Eng. s. , lit. Met 1 losse krt.
(Nr 2 in de reeks : Bodemkundige studies).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Schrijver behandelt in het eerste hoofdstuk het begrip bodemstructuur. Door sa
menvatting van definitie s van gezaghebbende schrijvers komt hij tot de volgende :
"Bodemstructuur is de ruimtelijke rangschikking van de elementaire bestandde
len en hun eventuele aggregaten, alsmede van de holten die in de bodem voorko
men". Achtereenvolgens behandelen de verschillende hoofdstukken verder : de
techniek van het visuele bodemstructuuronderzoek, de indeling van de macro
structuur, enige voorbeelden van macrostructuren, de indeling van de micro -

25
structuren van hogere zandgronden onder bos en heide in Nederland en een na
dere beschrijving van de zandstructuren en hun verspreiding.
45. KUIPERS, H.
Een streekonderzoek gericht op de factoren bodemstructuur
en stikstofbemesting. V.L. O. 61.9, 1955, 79 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng.
s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Op 50 proefvelden in een goed zeekleigebied in Groningen werden gegevens ver
zameld over de invloed van de bodemstructuur op de opbrengst, vooral in verbandmet de stikstofhuishouding. De invloed van de bodemstructuur op de bestu
deerde opbrengsten was gelijk bij hoge en lage stikstofgiften. Er is meer stikstof
nodig voor het bereiken van de optimale opbrengst bij slechte structuren dan bij
betere.
46. SPEK, Jac. van der.
Het gehalte aan vast gebonden water in de kleisubstantie. V.L.O., 51 (9) A, 1945, 33 blz., grfkn, tabn, Eng. s.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Van een achttiental monsters van klei- en leemgronden uit verschillende stre
ken in Nederland en van een tweetal monsters uit het Westerwald bij Koblenz
(Duitsland) is het gehalte aan vastgebonden water inde kleisubstantie bepaald
d.w. z. het water dat na drogen van de gronden bij 105°C tot constant gewicht,
bij verdere verhitting tot ongeveer 1000 C ontwijkt. Een vergelijking wordt ge
maakt tussen de gloeiverliesmethode en de methode van Bouyoucos. Deze laatste
methode geeft geen juistere waarde voor het vast gebonden water dan de gleoiverliesmethode.
631.44 Indeling van de grond, bodemtypen
(zie verder : Landclassificatie-bodemkaarten-regionaal onderzoek)
47. FERRARI, Th. J.
Een onderzoek over de stoomruggronden van de Bommelerwaard met als proefgewas de aardappel. V.L. O. 58.1, 1952, 132 blz.,
grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Proefschrift Wageningen.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Getracht werd de opbrengstbepalende factoren voor de aardappeloogst te analy
seren, waarna de onderlinge verhouding en de betekenis van elke factor in het
grote geheel werd vastgesteld. Aangetoond wordt de urgentie van een specialis
tisch onderzoek.
48. VISSER, W.C.
Agrohydrologische studies betreffende geestgrond. V.L. O.
56.9, 1950, 152 blz., grfkn, tabn, Eng. s. Met 28 losse krtn.
Studie over de invloed van de grondwaterstand op de groei van verschillende ge
wassen, speciaal van de aardbei. Grondwaterschommelingen blijken van grote
invloed te zijn.
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631.45 Vruchtbaarheid en verarming van de grond
,

(zie ook nrs 70 en 91)

49. HOOGHOUDT, S. B.
Bijdragen tot de kennis van enige natuurkundige groot
heden van de grond. 10 : De drukvastheid, de buigvastheid, de slagbuigvastheid, de trekvastheid en de hardheid van gronden in gedroogde toestand. V.
L. O. 56.3, 1950, 209 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. Met 37 losse krtn.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Een gedetailleerd onderzoek naar de mechanische grootheden die de bindings
krachten van bodemdeeltjes kunnen uitdrukken. De invloed van de slibfractie,
uitwisselbare basen, organische stoffen en oppervlaktespanningsverlagers wer
den o. m. nagegaan.
631.47 Landclassificatie-bodemkaarten-regionaal onderzoek
50. BAKKER, G. de.
De bodemgesteldheid van enkele zuidbevelandse polders
en hun geschiktheid voor de fruitteelt. V.L. O. 56.14, 1950, VIII, 182 blz.,
afbn, grfkn, tabn. Eng. s. , lit. Met 16 losse krtn.
(Nr 6 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Het eerste deel van deze studie is gewijd aan de bodemgesteldheid, een be
schrijving van de bodemtypen, de bodemkundige verkenning van de Kruiningerpolder, een detailkarte ring van de Yerseke moer en Biezelinge, de Reigersbergse polder en de Stroodorpepolder. Het tweede deel (onderzoek naar de ge
schiktheid van de beschreven bodemtypen voor de fruitteelt) bestaat uit een be
schrijving van de'methodiek van het onderzoek en de uitvoerige resultaten van een
onderzoek in zeven boomgaarden.
51. BENNEMA, J. en K. van der MEER.
De bodemkartering van Walcheren.
Met medewerking van C. Dorsmanen P. J. van der Feen. V.L.O. 58. 4, 1952
VIII, 171 blz., afbn, grfkn, tabn. Eng. s., lit. Met 7 losse krtn.
(Nr 12 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering ^Wageningen .
Na een uitvoerige beschrijving van de genese van het landschap, de bodemtypen
en de bodemkaart, wordt in afzonderlijke hoofdstukken gehandeld over: mogelijk
heden voor grondverbetering, de oorzaken van verschil in de kalkrijkdom van
de gronden, de bodemkundige gevolgen van de inundatie, het slempen van de gron
den, de lage lutum-slibverhouding van sommige bovengronden, de rode boven
gronden in Noord-Walcheren, plaatselijke benamingen betreffende de grond, de
zeespiegelschommelingen tijdens het Subatlanticum in Walcheren en elders langs
de Noordzee.
52. BURCK, P. du.
Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmer ambacht. V.L.O. 63.3, 1957, 159 blz., afbn, grfkn, tabn, Eng. s., lit. Met
3 losse krtn en 1 tab.
(Nr. 17 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Behalve aan de gebruikelijke bodemkundige beschrijving in de ruimste zin van
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het woord, wordt tevens aandacht besteed aan het vroegere en huidige bodemgebruik, de verhouding tussen bodem en gewas en aan enkele cultuurtechnische en
sociaal-economische aspecten.

53.BURINGH, P.

Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen. V.L.O.

57.4, 1951, 131 blz., afbn, krtn, grfkn, tabn. Eng. s. , lit. Met 3 losse krtn.
(Nr 9 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.

Typerende beschrijving van de bodemgesteldheid van de in titel omschreven
streek. Een groot deel van de resultaten zijn in kaart gebracht. Bijzondere
aandacht is geschonken aan de landbouwkundige betekenis van de bodem. Afzon
derlijke hoofdstukken zijn verder gewijd aan de bodemkundige beschrijving van
het gebied, het ontstaan van de gronden, de topografie en de morfologie en hun

betekenis voor de waterbeheersing.

54.DIEPEN, D. van.
De bodemgesteldheid van de Maaskant. V.L.O. 58.9,
1952, 212 blz., afbn, grfkn, krt, tabn, Eng. s. , lit. Met 9 losse krtn.
(Nr 13 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Na de gebruikelijke beschrijving van de bodemkundige overzichtskaart volgen
afzonderlijke hoofdstukken over : de gley, de geologische ontwikkeling van het
gebied, de granulaire samenstelling van de grond, de vruchtbaarheidstoestand,
de waterstaatkundige en de landbouwkundige ontwikkeling van de Maaskant.
55. EDELMAN, C.H. e. a.
Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven
denMeidijk. V.L.O. 56.18, 1950, VI, 137 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. ,
lit. Met 5 losse krtn.
(Nr 7 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Bij de bespreking van de verschillende bodemtypen is van elk type een standaard
profiel beschreven en een mechanische analyse in verkorte vorm. De landbouw
kundige eigenschappen van de verschillende gronden worden afzonderlijk bespro
ken. Er wordt verder een hoofdstuk gewijd aan de waterstaatkundige toestand,
het vruchtbaarheidsonderzoek en het oudheidkundig bodemonderzoek.
56.EGBERTS, H.
De bodemgesteldheid van de Betuwe. V.L.O. 56.19, 1950,
82 blz., afbn, grfkn, tabn, Eng. s., lit. Met 5 losse krtn.
(Nr 8 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
De auteur behandelt het ontstaan en de bodemkundige indeling der gronden en be
schrijft dan uitvoerig de bodemkundige overzichtskaart. Op een afzonderlijke
kaart worden de gegevens omtrent het gehalte aan afslibbare delen in de boven
grond aangetekend. In verschillende grafieken wordt aandacht besteed aan het
verband tussen het percentage afslibbare delen en het kalkgehalte. Verder wor
den behandeld : de bewoningsgeschiedenis, de scheiding tussen Over- en NederBetuwe, dwarsdijken en binnendijken. Ten behoeve van belangstellenden werd een
excursieprqgramma opgenomen.
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57. HAANS, J. C.F.M.
De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer. V.L.
O. 60. 7, 1954, 154 biz. , afbn, krtn, tabn, Eng. s. , lit. Met 6 losse grfkn ,en
7 krtn.
(Nr 15 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Na een inleiding waarin o.a. de methode van onderzoek wordt uiteengezet, geeft
de auteur een beschrijving van de legenda van de overzichtskaart, de afzetting
en vorming van de poldergronden, de beschrijving van de bodemkaart, de land
bouwkundige eigenschappen van de gekarteerde gronden, de beschrijving van
twee detailbodemkaartjes en enkele bijzondere aspecten van de bodemgesteldheid
Tot slot een bespreking van de korrelgrootte-analyses uit de Haarlemmermeer
en enkele andere zeekleigebieden.
58.KOENINGS, F. F. R.
Een bodemkartering van de omgeving van Azewijn.
V.L. O. 54.17, 1949, 43 blz. , grfkn, krtn. Eng. s. , lit. Met 1 losse krt.
(Nr 3 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Beschrijving van bodemtypen en grondsoorten, bodemkaart, ontstaan van het
landschap, landbouwkundige betekenis en waterstaatkundige toestand. De legen
de van de kaart vermeldt uitsluitend voorlopige symbolen;
59.LIERE, W. J. van.
De bodemgesteldheid van het Westland, V.L.O.
1948, 152 blz. , afbn, grfkn, tabn. Eng. s. , lit. Met 10 losse krtn.
(Nr 2 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voo'r bodemkartering, Wageningen.

54.6,

Uitvoerig overzicht van de vorming, ontginning en bewoning van het Westland.
Een hoofdstuk over de correlatie tussen groei en opbrengst van verschillende
gewassen en de bodemtypen. Van de tien bijgevoegde kaarten vernoemen wij
die van de prehistorische en vroeg-middeleeuwse bewoning in het Westland, de
overzichtskaart, de uitbreiding van de tuinbouw in de loop der eeuwen, een fo
tokaart en de bodemgeschiktheidskaart.
60. LIERE, W. J. van enG. G. L. STEUR. Een bodemkartering van de gemeente
Epe en een bodemkundige verkenning van een deel van de gemeente Heerde.
V.L. O. 61.13, 1955, 88 blz. , afbn, grfkn, tabn. Eng. s. , lit. Met 5 losse
krtn.
(Nr 16 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
De bodemkartering van de gemeente Epe is uitgewerkt om na te gaan in hoever
re er binnen het bestaande landbouwareaal mogelijkheden aanwezig zijn tot in
tensivering van het grondgebruik. In de tweede plaats wordt nagegaan welke
gronden voor verbetering in aanmerking zouden kunnen komen. Veel aandacht
wordt besteed aan de bestudering van het verband tus sen bosbouw en bodemgesteld
heid waarbij uitgegaan wordt van de morfologische eigenschappen en niet van de
plantensociologie , Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de bodemkundige
verkenning van het aangrenzende gebied van de gemeente Heerde het licht te doen
zien.
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61. MEER, K. van der.
De bloembollenstreek. Resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het bloembollengebied tussen Leiden en het Noordzeeka
naal. V.L.O. 58.2, 1952, 155 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit. Met 3
losse krtn.
(Nr 11 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Aan de hand van een bodemkaart en een bodembeschrijving, krijgen wij een ge
detailleerd overzicht van de verschillende bodemtypen. Achtereenvolgens wordt
besproken : de invloed van de grondbewerking op de kwaliteit van de gronden
voör de bloembollenteelt en de invloed van de waterhuishouding, in het bijzonder
de grondwaterstanden. Een afzonderlijk hoofdstuk behandelt de vormingswijze van
het gebied met vooral de hoedanigheid van de afzettingen^ Schrijver besluit met
beschouwingen over grondverbetering met aanwijzingen over diepdelven, omspuiten, uitvenen, invaren en bezanden.
62. PONS, L. J.
De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwik
keling van het land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nij
megen. V.L.O. 63.11, 1957, 156 blz., afbn, grfkn. Eng. s. , lit. Met 6 los
se krtn en 5 tabn.
(Nr 3 in de reeks : Bodemkundige studies).
,
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Na een korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 uitvoerig het Pleistoceen behandeld
waarin vooral aan de vorming van het fluviaal laagterras aandacht wordt besteed.
In het Holoceen (hoofdstuk 3) worden de verschillende afzettingen besproken van
Rijnen Maas vanaf de vóór-Romeinse tijd. Verder worden bij de bodemvorming
de ontkalking en de ontwikkeling van de hoge, middelhoge en lage gronden bespro
ken. Tot slot een overzicht van de waterstaatkundige ontwikkeling vanaf de oud
ste bekadingen (van de 11e tot de 13e eeuw) tot aan de Maasverbeteringen in de
20e eeuw.
63. PIJLS, F. W.G.
Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam.
V.L.O. 54.1, 1948, 116 blz., grfkn, tabn, Eng.s., lit. Met 12 losse blz.
afbn, 6 krtn, en 3 tabn.
(Deel 1 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Vooraf worden doel en werkmethode uiteengezet. Daarna een algemene beschrij
ving van Didam, gevolgd door een beschrijving van de voorkomende bodemtypea
en de landbouwkundige waarde van de verschillende gronden. In de afzonderlij
ke bijlagen vinden we naast de bodemkaart, tabellen die een overzicht geven van
de granulaire samenstelling van de gronden, resultaten van de proefoogsten en
van het graslandonderzoek.
64. ROO, H.C. de.
De bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland. V.L.O.
59.3, 1953, 202 blz., afbn, grfkn, krt, Eng. s. , lit. Met 7 losse krtn.
(Nr 14 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
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Aan de hand van een bodemkaart worden de bodemkundige en agrarische gebruiks
mogelijkheden van de verschillende landschappen beschreven. De geologische
en bodemkundige wordingsgeschiedenis van het landschap wordt behandeld .Het
laatste hoofdstuk bespreekt uitvoerig de waterhuishouding van het gebied van de
hoge gronden in Noord-Kennemerland. Van de Baafjespolder, de Bergermeeren
de Egmondermeer zijn détailgegevens opgenomen.
65. SCHELLING, J.
Een bodemkartering van het landbouwgebied van de ge
meente Groesbeek. V.L.O. 55.4, 1949, 55 blz. , afbn, grfkn, krt, Eng.s. ,
lit. Met 7 losse krtn en 1 tab.
(Nr 4 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
De bodemtypen worden verdeeld in loessleemgronden, loessleemhoudende zand
gronden en zandgronden. Tekst en afzonderlijke kaarten beschrijven de bodemge
schiktheid voor landbouw, tuinbouw en grasland.
66. SCHELLING, J. Een bodemkartering van Noord-Limburg(Gemeenten Ottersum. Gennep en Bergen). V.L. O. 57.17, 1951, 139 blz., afbn, grfkn. Eng.
s. , lit. Met 14 lósse krtn en 3 tabn.
(Nr 10 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Na een beschrijving van de onderscheiden bodemreeksen en -typen bespreekt
schrijver de landbouwkundige waarde ring van de rivierleemgronden, rivierzand
gronden, uiterwaardgronden, stuifzandgxonden, loessleemgronden en overige
zand- en veengronden waarbij o. a. een vergelijking met de pachtprijzen wordt
gemaakt. Verder vindt men beschouwingen over de verwilderde rivier en de rivierleemafzettingen in Nederland en een aangrenzend deel in Duitsland. Tot slot
enkele aspecten over de bodemkunde, o.a. de eigenschappen van rivierleem en
-klei, de invloed van de vegetatie en de mens op het bodemprofiel.
67. SONNEVELD, F.
Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige
onderzoekingen in het land van Heusden en Altena. V.L. O. 64.4, 1958,XVI,
320 blz. , afbn, grfkn, krtn, tabn, Eng. s. , lit. Met 13 losse krtn en 1 tab.
(Nr 18 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen.
Stichting voor bodemkartering, Wageningen.
Aanleiding tot de kartering was de behoefte aan bodemkundige gegevens ten be
hoeve van de ruilverkaveling. Het bodemkundig onderzoek geeft een schets van
de ontwikkelingsgeschiedenis vooral sinds de St.-Elisabethsjvloed (1421). Het
landbouwkundig onderzoek omvat o.a. een bewortelingsonderzoek~ï>ij tarwe, een
onderzoek naar het verband tussen de graslandvegetatie en de ontwateringsdiep
te bij de verschillende bodemtypen, een proefplekkenonderzoek op bouwland. Het
hydrologisch onderzoek omvat doorlatenheidsmetingen, het verband tussen grond
en slootwaterstand, vochtkarakteristieken van enkele gronden en een onderzoek
naar de veldvochtgehalten in voorjaar en zomer.
68.VENENBOS, J. S.
De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en
Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. V.L. O. 55.12, 1950, 162
blz. , afbn, krt, tabn, Eng.s. , lit. Met 15 losse krtn en 1 tab.
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(Nr 5 in de reeks : De bodemkartering van Nederland).
Proefschrift Wageningen
Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
Het onderzoek heeft betrekking op de in het gebied voorkomende droogte verschijn
selen als gevolg van een daling van het grondwater achtereenvolgens van het
kleidek, het daaronder voorkomend veen en het daaronder liggend zand. Uitvoe
rig wordt de waterhuishouding behandeld waarbij het effect van de mol- en buis
infiltratie wordt besproken. De studie wordt besloten met theoretische beschou
wingen omtrent het ontstaan van het gebied.
631. 48 Vorming en ontstaan van de grond
69.HUDIG, J. en J. J. DUYVERMAN.
De centrale venen van Zuidholland en
West-Utrecht. V. L. O. 56.1, 1950, IV, 96 blz. , afbn, grfkn, tabn, lit. Met
18 losse grfkn en 7 krtn.
Directie van de landbouw - Afdeling akker- en weidebouw.
Nieuwe opvattingen over het ontstaan van de in de titel genoemde venen. In te
genstelling met de algemene opvatting, die heel wat verkeerde meningen heeft
doen ontstaan, wordt duidelijk aangetoond, dat de rijnmond bij Katwijk er nooit
geweest is.
70. SPEK, Jac. van der.
Stuivende marieme gronden. V. L. O. 56.11 , 1950,
28 blz., tabn, Eng.s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Van verschillende lichte marieme kleigronden zijn monsters granulometrisch
onderzocht ten einde aan de hand van de hierbij verkregen analysecijfers en de
praktische ervaring betreffende het al of niet stuiven van gronden na te gaan of
er kenmerken zijn vast te stellen voor het stuiven van deze gronden. De resulta
ten worden verklaard op basis van de U-cijfers (uitdrukking van de fijnheid van
het zand^slibgehalten en andere subfracties.
631.5 Landbouwkundige werkzaamheden
631. 51 Grondbewerking
71. DUIN, R.H.A. van.
Over de invloed van grondbewerking op het transport
van warmte, lucht en water in de grond. V. L.O. 62. 7, 1956, 82 blz. , grfkn,
tabn, Eng.s., lit.
Proefschrift Wageningen.
Laboratorium voor natuur- en weerkunde der landbouwhogeschool, Wagenin
gen.
Het losmaken van de bovengrond beinvloedt vooral de aeratie en de opnamecapa
citeit voor water. De invloed op de temperatuurschommelingen is niet zo groot.
Het klimaat blijkt van grote invloed te zijn op de gewenste diepte van grondbe
werking.
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631. 52 Plantenveredeling
(zie ook afzonderlijke teelten)
72. HAMMING, G.
Het samenvatten van rassenproeven en het toepassen van
vruchtbaarheidscorrecties met niet-orthogonale methoden. V.L.O. 54. 19 ,
1949, VIII, 199 blz. , grfkn, tabn. Eng. s.
Instituut voor rassenonderzoek van landbouwgewassen, Wageningen.
Wiskundige verantwoording van de vergelijkingsmethode van rasseneigenschappen van landbouwgewassen. De methoden van de school van R.A.Fisher diein
de laatste jaren de proefveldwerking geheel domineerden, waren hier niet bruik baar. Er wordt aangenomen dat de lezer o.a. bekend is met de hoofdzaken van
differentiaal-en integraalrekening, de Fisher-analyse en de correlatierekening.
631. 563 Opslag, bewaren
(zie afzonderlijke teelten)
631. 563. 5 Inkuilen
Voor inkuilingsproeven met bepaalde gewassen, zie hét gewas
73.ALBADA, M. van.
Proefnemingen over inkuilen. V. L. O. 52(4)B,1946,
blz., tabn. Eng. en Fr. s.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
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Inkuiling met Vitasan (5 liter 1 % oplossing) geeft in het algemeen dezelfde re
sultaten als inkuiling zonder enige toevoeging, zodat het als conserveringsmid
del, in bedoeld kwantum, waardeloos bleek. Inkuiling met koolzuurijs opent
nieuwe perspectieven voor de koude inkuilingsmethode. De resultaten van proef
nemingen omtrent inkuiling in torensilo's met persdeksel volgens Schmidt-systeem waren onbevredigend. Alleen onder in de silo's waren de silages nagenoeg
boterzuurvrij. Een proef omtrent inkuiling met calciumformiaat + natriumnitriet
en met aardappel vezels, in vergelijking met inkuiling met zoutzuur en zonder
toevoeging, gaf geen enkele goed geslaagde silage (te hoge pH en te veel boterzuur). Verder worden nog besproken een proef omtrent inkuiling met aardappel
loof en een van aardappelschillen.
74.DIJKSTRA, N. D.
Proefnemingen over ensileren met koolzuur. II. V.L.O.
57.10,1951, 18 blz., tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Bij ensileringsproeven uitgevoerd in de jaren 1948-1949 en 1949-1950,
heeft
noch de toevoeging van 1% vast kool zuur, noch de toevoeging_xan gasvormig
koolzuur een noemenswaardig effect gehad.
75. DIJKSTRA, N. D.
Proefnemingen over ensileren met vast koolzuur. V. K
O. 55.5, 1949, 28 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn .
Toevoeging van ruim 4, 5% vast koolzuur bij kuilgras (economisch onverantwoord)
gaf veel geringere verliezen dan bij de controlesilage( zonder conserveermiddel).
Toevoeging van slechts 1 % vast koolzuur gaf praktisch geen resultaat (decontrolesilage vertoonde een vrijwel even gunstig beeld).
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76. DIJKSTRA, N. D.
Proefnemingen over het ensileren van gras volgens de
methode Hardeland. V.L.O. 57.2, 1951, 16 blz., tabn, Eng.s.
Rijks landbouwproefstation, Hoorn.
Uitkomsten van twee Hardeland-silages( gras met resp. 25% bieten en 25 % aard
appelen). Bietensilage gaf belangrijk sapverlies, verlies van verteerbaar ruw
eiwit : 29,9 % (+ 12 % op rekening van perssapverlies), zetmeelwaardeverlies
17,2 % (+ 11,9"% zonder perssapverlies). Voor aardappelsilage : verlies aan
sap, verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarde van resp. 0,26, 3% en 11,6%.
Uit een vergelijking van deze proeven met vroegere, waarbij met de hand inge
kuild werd, mag nog niet geconcludeerd worden dat de verliezen bij de Hardeland-methode kleiner zijn.
77. DIJKSTRA, N. D.
Vergelijkende proefneming over inkuilen in een water
dichte en een gedraineerde silo. V.L.O. 57.11, 1951, 16 blz., afbn, grfkn
tabn, Eng. s.,
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn .
In de herfst 1949 werden twee silo's (een waterdichte en een gedraineerde) met
gras van gelijke kwaliteit + 5 % melasse gevuld. 20 % van de melasse liep voor
tijdig weg uit de gedraineerde silo. Er was weinig verschil in verteerbaarheid
tussen beide silages. De verliezen aan zetmeelwaarde beliepen 21, 6 % en 27, 8
%, de verliezen aan verteerbaar ruw eiwit 35,9 % en 37 % bij resp. waterdichte
en gedraineerde silo.
631. 6 Cultuurtechniek
631. 62/. 67 Ontwatering, drainage, af- en bevloeftig, waterbehoefte
(zie ook nr 43)
78. MAKKINK, G. F.
Vijf jaren grasland besproeien. V.L. O. 55.8, 1949, 49
blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Uitkomsten van sproeiproeven bij twee watergiften. Worden achtereenvolgens
besproken : invloed van het sproeien op de opbrengst der afzonderlijke sneden;
de invloed op het N-effect, op verteerbaar ruw eiwit, ruwe celstof, as en zet
meelwaarde; jaaropbrengst aan droge stof; invloed op het effect van demaaifrequentie en op de botanische samenstelling der zode. Verder gegevens over na werking van het sproeien en de bodemvochtheid, de temperatuur van het sproeiwater, de opname van mineralen, het-sproeieffect i.v.m. het weer.
79. MASCHHAUPT, J.G.
Lysimeteronderzoekingen te Groningen. III: Regen
val, drainage en verdamping, 1918- 1946.V. L. O. 55.6, 1948, 40 blz., grfkn,
tabn, Eng. s.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Na vroeger gehandeld te hebben speciaal over de scheikundige samenstelling van
drainwater, wordt thans aandacht besteed aan de verschillen in verdamping van
grasland, bebouwde en onbebouwde grond, ook gedurende strenge winters. Ver
gelijkingen worden gemaakt tussen lysimeters te Groningen en te Rothamsted.
80. SIEBEN, W.H. en G. VELDMAN.
De gevolgen van inundatie met zout water
voor de drainage. V.L. O. 60.4, 1954, 32 blz. , tabn. Eng. en Fr. s., lit.
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(Nr 10 in de reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Volgens dit onderzoek blijkt dat onder normale omstandigheden, zware gronden
- meer dan 25 % slib (17 % lutum) - per jaar een laagje materiaal ter dikte van
ongeveer 0, 9 mm in de drains afzetten. Inundatie met zout water geeft geen ex
tra afzetting van betekenis.
81. WESSELING, J.
Enige aspecten van de waterbeheersing in de landbouw
gronden. V.L. O. 63.5, 1957, 90 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Proefschrift Wageningen.
Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding, Wageningen.
Theoretische verhandeling over de optimale grondwaterstand bij drainage, ver
geleken met de experimenten, die sinds vele jaren over dit onderwerp zijn ver
richt. Uit de resultaten blijkt dat er een goed verband bestaat tussen afvoer en
grondwaterstand midden tussen de drains bij een dalende grondwaterstand. Bij
stijgende grondwaterstand is dit verband veel minder duidelijk als gevolg van de
snellere afvoer van het water, dichter bij de drains. De afvoer neemt na enige
vertragingt. o. v. de neerslag snel tot zijn maximum toe, terwijl hij'in veel min
der snel tempo afneemt.
631. 8 M e s t s t o f f e n ,

bemesting,

plantenvoeding

Voor bemesting van bepaalde gewassen, zie bij het gewas .
82. WESTERHOF, J. J. e.a.
De bemesting op geïnundeerde gronden. V.L. O.
57.19, 1951, 62 blz. , grfkn, tabn, Eng. en Fr. s. , lit.
(Nr 13 inde reeks : De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Bemestingsadviezen met stikstof, fosfaat en kali op gronden na inundatie,
met licht brak tot zeer zout water.
631. 816 Toepassing en gebruik van meststoffen
83. PRUMMEL, J.
De bemesting in de practijk. Een vergelijking van de be
rne stings gebruiken op bouwland in Noord-Groningen, westelijk Noordbrabant
en Zuid-Limburg. V.L. O. 57.18, 1951, 24 blz., grfkn, tabn. Eng. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Onderzoek van de bemestingstoestand en de bemestingsgebruike'rr-m verschillende
streken van Nederland i. v. m. de bodemgesteldheid en de verbouwde gewassen.
84. PRUMMEL, J.
De bemesting in de practijk. II : Een vergelijking van de
bemestingsgebruiken op bouwland in Drente, Gelderland en Noordbrabant.
V.L. O. 60.8, 1954, 32 blz., grfkn, tabn, Eng. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Met behulp van een enquete zijn de gegevens van circa 20 bedrijven over de be
mestingsgebruiken op zandbouwlandinhet omschreven gebied verzameld. Schrij
ver geeft een uiteenzetting van de opzet van het onderzoek, waarna een bespre-
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king van de analyseresultaten van het grondonderzoek. Tot slot een beschouwing
van de bemestingsgebruiken.
85.WIT, C.T.de.
A physical theory on placement of fertilizers. V.L.O.59,4,
1953, 71 biz. , afbn, grfkn, tabn, lit.
Proefschrift Wageningen.
Laboratorium voor natuur- en weerkunde der landbouwhogeschool, Wagenin gen.
Er wordt een theorie ontwikkeld over het effect van verschillende bemestingswijzen. De theorie is gebaseerd op volgende punten : 1. de reacties tussen bodem
en meststof zijn onafhankelijk van de bemestingswijze; 2. er bestaat een bepaal
de betrekking tussen opbrengst en opname van een voedingselement; 3. in eerste
benadering is de vermeerderde opname van het toegediende voedingsion sléchts
afhankelijk van het bemeste bodem volume.
631. 83 Kalimeststoffen
86. PAAUW, F. van der.
Onderzoekingen over fosfaat- en kalibemesting op de
kleigronden van de Zuidhollandsche eilanden. V.L. O. 53. 5 A, 1947, 34 blz. ,
grfkn, tabn. Eng. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Er werden aanwijzingen verkregen dat de grootte van de reactie op fosfaatbe
mesting afhankelijk is van het kalkgehalte van de grond. De voorlopige indruk
werd verkregen dat de tijd van aanwending van superfosfaat, vóór het diepploegen in het najaar of in het voorjaar, niet van groot belang is. Het K-HC1 cijfer
bleek een zekere samenhang met de door kalibemesting verkregen opbrengst vermeerderingte vertonen. Het was echter nodig steeds met het slibgehalte van
de grond rekening te houden. Met vrij grote zekerheid wordt aangetoond dat een
kalibemesting vóór het diepploegen in het najaar op deze grondsoort een gunsti
ger uitwerking heeft dan een late bemesting in het voorjaar.
631. 84 Stikstofmeststoffen
(zie ook nr 45)
87. MULDER, E.G.
Onderzoekingen over de stikstofvoeding van landbouwge
wassen. I: Proeven met kalkammonsalpeter op grasland. V.L.O. 55.7, 1949,
95 blz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T. N. O. , Groningen.
In dit onderzoek worden nagegaan de invloed van stikstofbemesting op de groei,
de produktie en chemische samenstelling van gras, de invloed van fosfaat- en ka
libemesting van grasland op de werking van stikstof, de invloed van het maaitijdstip op de grasopbrengst en de chemische samenstelling van gras bij verschil
lende N-, P- en K-bemesting.
631.85 Fosfaatmeststoffen
(zie ook nr 86)
88. PAAUW, F. van der.
Een onderzoek naar den invloed van het in gekorreldenvorm toepâssen van fosfaatbevattende meststoffen op de beschikbaarheid
van dit bestanddeel. V.L.O. 50(6)A, 1945, 22 blz., grfkn, tabn, lit.
Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
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De opneembaarheid van dicalciumfosfaat bleek in gekorrelde toestand belangrijk
verminderd te zijn. De nawerking van het gekorrelde fosfaat is waarschijnlijk
meestal niet minder gunstig dan van het in poedervorm toegediende fosfaat. Tricalciumfosfaat dat bij fijne verdeling op niet kalkhoudende gronden soms een vrij
behoorlijke werking had, bleek in het algemeen in gekorrelde toestand nog min
der te voldoen.
89. PAAIJW, F. van der.
Oorzaken van de verschillende werking van superfos
faat en Thomasslakkenmeel. V.L. O. 56. 6, 1950, 94 blz., grfkn, tabn. ,Eng .
s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Thomasslakkenmeel komt langzamer tot werking dan superfosfaat dat eerder
opneembaar is, maar eerder aan vastlegging blootstaat. Op hei de ont ginning
komt slakkenmeel moeilijkter beschikking. Een stijgende kalktoestand wijzigt de
waardeverhouding tussen slakkenmeel en superfosfaat, die in sterk zure grond
ten voordele van het eerste is, in ongunstige zin.
90. PAAUW, F. van der en J. PRUMMEL.
Bemestingswaarde van het natuur
lijke fosfaat "Hyperfosfaat Reno". V.L.O. 55.1, 1949, 27 blz. , grfkn,tabn,
Eng. en Fr. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Eenenige jaren voortgezet onderzoek op proefvelden is ingesteldnaar de waarde
van Hyperfosfaat Reno, een kort voor de oorlog geftitroduceerde, hooggradige,
natuurlijke fosfaatmeststof. Deze werd bij verschillende giften vergeleken met
superfosfaat, Thomasslakkenmeel en Algiersfosfaat, waaruit bleek dat de wer
king van Renofosfaat belangrijk achter bleef bij superfosfaat en Thomasslakken
meel, maar relatief beter werd bij voortgezette toepassing op veengrasland,
nieuwe dalgrond en heideontginning, waarvan de pH niet te hoog mag zijn.
91. VERMEULEN, F.H.B, en P. J. FEY.
De fosfaattoestand van bouwlanden
grasland in Nederland. Overzicht van de resultaten van het grondonderzoek
verricht door het Bedrijfslaboratorium voor gröna- en gewasonderzoek
te Oosterbeek. V.L. O. 63.7, 1957, 23 blz., grfkn, tabn, Eng. s. lit. Met 2
losse krtn.
Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek. Oosterbeek.
Door het Bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek worden jaarlijks
vele tienduizenden grondmonsters van praktijkpercelen onderzocht. De analyse
resultaten worden op ponskaarten verzameld. Hierdoor is het mogelijk het zeer
omvangrijke materiaal op snelle wijze te verwerken. Dit is gebeurd t. a. v. de
fosfaattoe stand van de Nederlandse bouw- en graslandgronden, waarbij in totaal
circa 235.000 p-citr.-analysecijfers worden verwerkt. Dit komt neer op één
monster per 9, 28 ha.
631. 86/. 87 Organische en biologische meststoffen
92.FERWERDA, J. D.
Over de werking van stalmest op bouwland. I ; Verslag
van 38 stalmestproeven op zand- en dalgrond in 1942. V.L.O. 57.13, 1951,
59 blz. , grfkn, tabn, Eng. tf., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
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Uit een vergelijking van stalmestwerkingmet die van kunstmest wordt o.m..vast
gesteld dat het effect van een hoeveelheid stalmest, die 100 kg stikstof bevat,
gemiddeld overeenkomt met dat van 40 kg stikstof als kalkammonsatpeter. 'Bij
de proefvelden waar de mest binnen 2 etmalen werd ondergeploegd, was dit ge
middeld ruim 50 kg.
93.FERWERDA, J. D.
Over de werking van stalmest op bouwland. II : Ver
slag van een serie van 26 stalmestproefvelden op zandgrond in 1946 en 1947.
V.L. O. 57.16, 1951, 75 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Uitslagen van veldproeven, waarin de werking (stikstof-, fosfoorzuur- en kali
werking) in het jaar van aanwending en de nawerking van stalmest worden nage
gaan.
94. GERRETSEN, F. C. , J. A. GROOTENHUIS en G. KOLENBRANDER.
De
compostering van stro, meten zonder compost-activators. V.L.O. 62.1,
1956, 43 blz., grfkn, afbn, tabn. Eng. s.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
De preparaten Fertosan, Q . R . en Vétrisol zijn waardeloos voor het doel waarvoor
ze aangeprezen worden, nl. de versnelling en verbetering van de compostering
van organisch materiaal. De resultaten van bemesting met strocompost op een
middelzware kleigrond geven geen aanleiding om het maken van strocompost op
akkerbouwbedrijven aan te bevelen.
95. GERRETSEN, F . C . , G. J . KOLENBRANDER en Th. P. MELMAN.
Vergistingsduur en stikstofwerking van Schiedammer stadsvuilcompost. V.L. O.
62.6, 1952, 4 blz., grfkn, tabn, Eng. s.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Compost die langer dan Ij week gebroeid heeft zal geen stikstof meer aan de
grond onttrekken.
96. KORTLEVEN, Jac.
Het onderbrengen van stro in de grond. V.L. O. 57.6,
1951, 44 blz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Door strotoevoeging ondergaan de opbrengsten meestal een daling, die gevolg
kan zijn van stikstofvastlegging (ter verlaging van het C/N quotient) en van een
toxische werking van in stro aanwezige of eruit gevormde organische verbindin
gen. De N-vastleggende werking kan gaan tot 10 kg N per ton stro. Deze N komt
in 1 & 2 jaar weer beschikbaar. Deze werking kan opgeheven worden door extra
toediening vanN. Het is een voordeel deze N door leguminosen te laten leveren
97. KORTLEVEN, Jac.
Proevenmet stadsvuilcompost. I : Invloed van stads vuilcompost op het gewas, V.L.O'. 62.12, 1956, 245 blz., grfkn, tabn. Du,
Eng. en Fr. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
Achtereenvolgens worden behandeld : de invloed van gebroeide compost zonder
en met compensatie der plantenvoedende bestanddelen, de broei en broeiduur,
de vergelijking tussen diverse composten onderling, en met andere organische
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meststoffen. Tot slot geeft de auteur conclusies die betrekking hebben op resul
taten van compost op grasland en bouwland, op de invloed van broeiduur en be
werkingsmethode en geeft richtlijnen voor onderzoek, bereiding en gebruik van
compost.
98. KORTLEVEN, Jac.
De waarde van "stadscompost" als. organische mest
stof. V.L. O., 56.5, 1950, 24 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O., Groningen.
De resultaten vaneen aantal proeven op de bemestingswaarde van compost leren
dat deze, wanneer voldoende N, P2 OS, K2O, CaO enz. aanwezig zijn,een wer king vertoont die niet onderdoet voor die van een volledige bemesting met kunst
mest. Onder omstandigheden - welke deze zijn, is uit de proeven niet gebleken kan een resteffect optreden, d. w. z. een effect dat niet toe te schrijven is aan
de voornaamste planten voedende bestanddelen. Dit kan dus een humus werking
en/ of een sporenelementenkwestie zijn. Gewezen wordt op de zware transport
kosten die gebruik van compost veel duurder maken.
99.KORTLEVEN, Jac.
De waardering van stadsvuil en stadsvuilcompost
door middel van analyse. V.L.O. 57.7, 1951, 64 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen
Aan de hand van diverse berekeningen, gebaseerd op analyse-uitkomsten, komt
schrijver tot de conclusie dat de prijs van VAM-compost op de boerderij hoog
stens ƒ 7. 50 per ton mag bedragen (waarde van de erin aanwezige plantenvoedingsstoffen).
632 Bescherming van planten. Ziekten en plagen.
F ytopathologie
Ziektenen plagen van bepaalde gewassen, zie het gewas.
632. 181 Schade door water
(zie ook: Anorganische bestanddelen van de grond).
100. DORSMAN, C. en M. WATTEL.
Zoutschade bij tuinbouwgewassen.V .L O.
57.8, 1951, 55 blz., afbn, tabn. Eng. en Fr. s. , lit.
(Nr 7 in de reeks : De inundatie gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor
de landbouw).
Rijksdienst voor landbouwherstel.
Vier hoofdstukken die achtereenvolgens behandelen : literatuur, zoutbeschadiging
bij fruitteeltgewassen, planten van vruchtbomen en teelt van groenten, beide laat
ste op grond die met zout water was geinundeerd. Aan het slot van het vierde
hoofdstuk vindt men een overzicht van groeiwaarnemingen en zoutgevoeligheid
bij diverse groentegewassen.
632. 5 Onkruid
101. SISSINGH, G.
Onkruid-associaties inNederland. Een sociologisch-systematische beschrijving van de klasse rudereto - secalinetea br. - bl. 1936.
V.L.O. 56.15, 1950, 224 blz., krtn, tabn, Fr.s., lit. Met 11 afbn en 6
losse tabn.
Proefschrift Wageningen.
Directie van de landbouw - Afdeling akker- en weidebouw.
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Van een 18-tal in Nederland voorkomende associaties (waarvan 9 akkeronkruidgezelschappen) wordt een beschrijving gegeven waarin o. a. ter sprake worden
gebracht : hun floristische samenstelling, hun herkomst en verbreiding, hun le
vensloop, de invloed van de mens op hun ontstaan en in stand blijven.
632. 6/. 7 Schadelijke dieren
Voor bepaalde gewassen, zie het gewas
102. FRANSEN, J. J.
Bastaardsatijnvlinderbestrijding met chemische midde
len in proef en practijk. V.L. O. 54.14, 1949, 39 blz. , afbn, tabn, Eng. s. ,
lit.
Directie van de landbouw - Afdeling tuinbouw.
Een laboratoriumonderzoek wees uit dat overwinterde rupsen het gevoeligst
zijn voor pyrethrum. Ook voor DDT is de gevoeligheid groot. Verder ontwikkelde
rupsen bleken minder gevoelig voor de meest beproefde bestrijdingsmiddelen.
Bij de veldproeven deden zich verschillende omstandigheden voor, die de juiste
beoordeling onmogelijk maakten. Nader onderzoek is hier dringend gewenst.
103. FRANSEN, J. J.
De bestrijding van de plakker (Lymantria dispar L.).
V.L.O. 54.12, 1949, 23 blz., afbn, tabn, Eng. s. , lit.
Directie van de landbouw - Afdeling tuinbouw.
In overzichtelijke vorm worden de gegevens verenigd van laboratoriumonderzoekingen(praktijkbestuivingenkondenniet worden uitgevoerd). Proeven werden ge
daan met pyrethrumpoeder, derrispoeder, DNC, DDT, HCH, verindal en phenothiazinepreparaten. Schrijver wijst erop dat de gevonden gegevens slechts
oriënterende waarde hebben voor latere onderzoekers die de gevoeligheid van insekticiden in het veld nog moeten nagaan.
104. FRANSEN, J. J.
De bestrijding van de ringelrups. V.L. O. 54.13, 1949,
16 blz. , afbn, tabn, Eng. s. , lit.
Directie van de landbouw - Afdeling tuinbouw.
Uit laboratoriumproeven blijkt dat de rri s houdende stuifpoeders weinig economisch
zijn ter bestrijding van ringelrups, daar dit insekt er betrekkelijk ongevoelig
voor is. Ook sufanylamide, phenothiazine en verindal zijn te weinig werkzaam.
In de praktijk hebben alleen Pyrethrine en DDT betekenis. Hexachloorcyclohexaan
kon tot dan toe niet worden onderzocht.
105. WIJNGAARDEN, A. van.
The rise and disappearance of continental vole
plague zones in the Netherlands. V.L.O. 63.15, 1957, 32 blz. , tabn, lit.
Met 2 losse krtn.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
Vermelding van gebieden in Nederland waar veldmuisplagen regelmatig voorko
men sinds 1945. Verder wordt behandeld welke oecologische factoren het ont
staan van plagen mogelijk maken. Schrijver besluit dat veldmuisplagen voorkomen
mogelijk is door invoeren van eenvoudige verbeteringen o.a. in de weilandexploitatie.
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632. 951 Insektenbestrijdingsmiddelen
(Zie bij Schadelijke dieren)

633/635 Land-, tuin- en bosbouwgewassen
633 Akker- en weidebouw
106. DRAISMA, M.
Het productieniveauonderzoek. I: Teelt en bemesting op
bouwland in de practijk. V.L.O. 64.9, 1958, 168 blz. , grfkn, krt, tabn,
Eng. s, lit.
Proefstation voor de akker- en weidebouw, Wageningen.
Inde jaren 1950-1952 werd door het C.I.L.O. een onderzoek naar de produktieniveausin de Nederlandse landbouw ingesteld teneinde te komen tot een multiple
factor-analyse t. a. v. groeifactoren en opbrengsten orn praktijkgegevens betref
fende de teelt en de bemesting te bewerken voor een statistische analyse en do
cumentatie. De resultaten van deze bewerking voor de belangrijkste akkerbouw
gewassen en de bemesting van bouwland zijn in deze publikatie weergegeven.
633. 2 Grassen en grasland
(zie ook nr 65)
107. BOER, Th. A. de.
Een globale graslandvegetatiekartering van Nederland.
V.L.O. 62.5, 1956, 69 blz. , tabn, Eng. s. , lit. Met 3 afbn en 2 losse krtn.
Geplasticeerd vegetatiecartogram afzondelijk verkrijgbaar.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Aan de hand van de botanische samenstelling wordt een overzicht gegeven, samen
met 2 cartogrammen, van de landbouwkundige toestand van blijvend grasland.
De botanische samenstelling is nl. een. weerspiegeling van het milieu, zodat
hieruit conclusies kunnen worden getrokken omtrent de vochtvoorziening, het ge
bruik en de bemestingstoestand van het grasland.
108. BOER, Th. A. de en Th. J. FERRARI.
Bodemvruchtbaarheid,
vegetatiekarteringseenheid en opbrengst van grasland in een zandgebied (Gelder
se vallei). V. L. O. 62. 15, , 1956, 23 blz. , grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek,, Wageningen - Landbouw
proefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Het is mogelijk met behulp van een indeling in vegetatie-eenheden een idee te
krijgen van het complex van milieufactoren die voor de groei van het gras van
betekenis zijn. In het omschreven gebied blijkt speciaal de invloed van de vocht
voorziening van betekenis te zijn, zodat, afgezien van andere maatregelen, een
verbetering van de waterhuishouding voor het grasland in de Gelderse vallei van
de allergrootste betekenis is.
109. BOSCH, S.
Over stikstofbemesting op grasland. VIII : Verslag van de in
terprovinciale proeven met N-aanwending in het najaar van 1940. V.L. O.
52(5)B, 1946, 58 blz., grfkn, tabn, Eng.s.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Beschrijving en resultaten van proefvelden, aangelegd teneinde de invloed na te
gaan van in september aangewende stikstof op de opbrengst in oktober en de na
werking in het volgende jaar.
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110. BRANDSMA, S. en N. D. DIJKSTRA.
Enige onderzoekingen over de ver
liezen bij hooiwinning. V.L. O. 62.14, 1956, 50 blz., tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de verliezen aan voederwaarde groter wor
den bij het gewone hooien (zonder ruiters) wanneer : le geen oppers gemaakt
worden (groter risico i. v. m. het weer); 2e het hooi, als dat vrijwel droog is, te
sterk mechanisch bewerkt wordt (grotere bladverliezen) ; 3e het hooi langer dan
noodzakelijk blijft buiten staan (meer risico i.v. m. het weer en kans op vocht aantrekking uit de grond); 4e het hooi te snel en te vochtig wordt ingeschuurd
(meer kans op broei en teruglopen van de verteerbaarheid).
111. DIJKSTRA, N.D.
Onderzoek naar de verliezen bij de hooiwinning volgens
de schuurmethode. V. L. O. 63.13, 1957, 36 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn .
Proeven tonen aan dat bij het schuurdrogen gemiddeld ongeveer 15% van de dro
ge stof, 25% van het verteerbaar ruw eiwit en 35% van de zetmeelwaarde verlo
ren zal gaan.
112. DIJKSTRA, N.D.
Proefnemingen over ensileren met vitasan.
55.3, 1949, 53 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. ,
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.

V. L. O.

Aan de hand van twee ensileringsproeven (waarbij telkens een verteringsproef
en een voederproef met koeien) besluit schrijver dat vitasan-silage praktisch
geen verbetering geeft t. a. v. kuilgras zonder vitasan, voor wat verliezen aan
drogestofbestanddelen, verteerbaarheid, conditie der koeien, melk- en vetopbrengst betreft.
113. DIJKSTRA, N.D.
Proefnemingen over het ensileren van gras. 1. Proefne
ming over het ensileren van gras met behulp van aardappelmeel. 2. Proef
neming over het ensileren van gras met behulp van weipoeder. V.L.O. 54. 15,
1949, 17 blz., tabn, Eng. s., lit.
De ensilage met aardappelmeel bleek verre van geslaagd. Het was een uitge
sproken boterzuursilage met een sterke eiwitafbraak. De verliezen aan eiwit
achtige stof bedroegen 38, 17%tegenover 11, 84% tot 24,20% bij suikersilages. De
silage met weipoeder slaagde behoorlijk, hoewel ze nog wat boterzuur (0, 33%)
bevatte en de eiwitafbraak nog iets aan de hoge kant was. De verteerbaarheid,
bepaald met behulp van drie hamels, bevredigde.
114. DIJKSTRA, N. D.
Proefnemingen over ensileren van gras met Kofa-zout
en Albumex. V.L.O. 60.5, 1954, 26 blz. , tabn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Kofazout en Albumex blijken geen bevredigend ensileermiddel te zijn omdat ze
geen merkbare gunstige invloed hadden op de grootte van de verliezen vergeleken
bij de verliezen van controlesilage zonder toevoeging.
115.DIJKSTRA, N.D.
Proefnemingen over ensileering van gras in een silo
met persdeksel (volgens het z. g. systeem Schmidt). V.L. O. 51(1)C, 1945,
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38 biz., afbn, tabn, Du. en Eng. s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn .
Proeven met gras, geënsileerd volgens het Schmidt-systeem hebben geen voor
deel opgeleverd boven het ensileren op de gewone wijze (waterdichte silo, dus
met behulp van een grondlaag). Schrijver is nochtans van mening dat een water
dichte silo, zoals ook bij het systeem behoort, voordelen heeft, doch de persing
kan wel door een grondlaag geschieden en het voordeel hiervan is, dat een con
stante druk wordt uitgeoefend en dat men na vulling er niet meer hoeft naar om
te kijken. Navullen is dan echter onmogelijk, doch bij gebruik van een opzetstuk
kan dit gecompenseerd worden.
116. DIJKSTRA, N.D.
Vergelijkende proefnemingen omtrent winning en voe
dering van voordroog- en melassesilages. V.L.O. 64.11, 1958, 47 blz.,
grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Instituut voor veeyoedingsonderzoek. Hoorn.
Voederproefmettwee groepen melkkoeien. De dieren van beide groepen daalden
vrij geleidelijk en vrijwel even sterk in gewicht. Voordroogsilage, aangevuld
met bieten, gaf in vergelijking met melassesilage, een lagere melkproduktie,
docheenhoger vetgehalte. Er was een verschil van 4, 2 eenheden in joodadditiegetal ten gunste van voordroogsilage, dat waarschijnlijk aan de bijvoedering van
bieten moet worden toegeschreven. De totale A-functie (Caroteen- en vitamine
A-gehalte) bleek gunstiger voor melassesilage.
117. DlJKSTRA, N.D.
Vergelijkende proefnemingen over het ensileren van
licht en zwaar gekneusd gras. V.L.O. 64.12, 1958, 19 blz. , tabn, Eng.s.,
lit.
Instituut voor veevoedingsonderzoek, Hoorn.
Met behulp van een machine die in staat is het gras zwaar te kneuzen, kan een
uitstekende silage worden gemaakt. Veor de beperking van de verliezen lijkt
het echter wel wenselijk een voldoende hoeveelheid van een droog voedermiddel,
b. v. droge pulp, toe te voegen. Vermoedelijk is bij het natte herfstgras 5% van
dit droge produkt niet voldoende. Ook met behulp van een machine, die minder
zwaar kneust, kan op deze wijze bij het ensileren een behoorlijk resultaat wor
den verkregen.
118. DIJKSTRA, N.D. en S. BRANDSMA.
Proefnemingen over het ensileren
van voorgedroogd gras. V.L. O. 61.3, 1955, 46 blz. , grfkn, tabn, Eng.s.,
lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Zowel in het gunstige hooi jaar 1952 als bij het ongunstige hooiweer in 1953 waren
de verliezen bij de verwelkingssilage aanzienlijk kleiner dan bij de hooi winning
op ruiters. De verliezen aan verteerbaar ruw eiwit waren het eerste jaar onge
veer 71% en het tweede jaar + 58% van die bij de hooiwinning en die aan zetmeelwaarde resp. 66% en 62% van die bij de hooiwinning.
—119. FRANKENA, H. J.
Studies over het gebruik van grasland. II : Verslag van
een zestal weideproeven ter vergelijking van een lichte en een zware vee
bezetting. III : De opbrengst van grasland bij verschillende gebruikswijzen
V.L. O. 50( 10) B, 1945, 156 blz. , tabn, lit.
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Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
In de eerste van beide studies trachten de proeven een antwoord te geven op de
vraag hoe groot het opbrengstverschil zou zijn wanneer de beweidingswijze, die
normaal met een bezetting van ca. 2. 500-3. 000 kg levend gewicht per ha plaats
had, werd veranderd in een viermaal dichtere bezetting. Het resultaat van proe
ven in 1935 en 1936 was dat de gemiddelde opbrengst aan weidedagen met 16%
de melkopbrengst met 14% en de totale zetmeelwaarde met 13,3% toenam door'
de dichtere veebezetting.
In de tweede studie worden over de jaren 1941 en 1942 de opbrengsten vergele
ken aan droge stof, zetmeelwaarde en verteerbaar ruw eiwit, zoals die zonder
verlies worden verkregen bij zes verschillende behandelingswijzen van het gras
land op zandgrond, laagveengrond, veengrond en zware rivierkleigrond bij twee
hoeveelheden stikstofmest van 200 en 80 kg per ha per seizoen. Bovendien zijn
van deze proeven de weidedagen en de melkopbrengst bekend voor zover de per
celen geweid werden. Tenslotte werd ieder jaar een grondonderzoek verricht op
het einde van het seizoen, waardoor een beoordeling van de bemestingstoestand
i. v. m. de gebruikswijze mogelijk is en wordt door botanisch onderzoek de ver
andering in de grasmat vastgelegd.
120.HART, M.L. 't.
Een kalibemestingsproef bij weiden en maaien. V.L.O.
54.7, 1948, 34 blz. , grfkn, tabn, Eng.s.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Een proef wordt beschreven waarbij de invloed is nagegaan van kalibemesting
op laagveengrasland bij twee gebruikswijzen, nl. steeds maaien en steeds wei
den. Achtereenvolgens wordt besproken: de reactie in de verschillende sneden
(was zeer uiteenlopend), de kali-onttrekking en de reactie van het vee.
121. NIELEN, G.Chr.J.F. en J. G. P. DIRVEN.
De nauwkeurigheid van de
plantensociologische 1/4 dm2 frequentie-methode. V.L.O. 56.13, 1950,
27 blz. , grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Aan de hand van een wiskundige foutenanalyse worden de cijfers, die verkregen
worden met deze veel gebruikte methode, theoretisch en praktisch op hun be
trouwbaarheid getoetst. Theoretisch blijkt de betrouwbaarheid met zo groot;
praktisch is ze wel bruikbaar voor het typeren van graslanden op grond van de
veel voorkomende soorten.
122. PAAUW, F. van der, L.Ch.N. de la LANDE CREMER en J. RIS.
Toetsing
van grondonderzoek naar fosfaattoestand op Nederlands grasland. Verslag
van een in interprovinciaal verband verricht onderzoek. V.L.O. 57.15, 1951,
67 blz., grfkn, krt, tabn, Eng. s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
In het algemeen zijn zeer bevredigende resultaten verkregen bij de toetsing van
de P-citr-methode van grondonderzoek. De toetsing van het P-getal leverde te
leurstellende resultaten op.
123. VRIES, D.M. de.
De botanische samenstelling van Nederlandse graslan
den. I: De typering van graslanden. II : De invloed van het jaargetijde op de
botanische samenstelling van grasland. V.L.O. 54.8, 1948, 12 en 14 blz. ,
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tabn, Eng. s., lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
In het eerste deel wordt de planten sociologische frequentiemethode besproken
die alleen voldoet om door monsterneming de botanische samenstelling van de
grasmat vast te leggen. Beschreven worden : de wijze van typeren en de indicatorische waarde der typerende soorten. In het tweede deel worden de periodieke
schommelingen in kwantitatieve botanische samenstelling in verband gebracht
met de vroeg- of laatri jpheid, het weer en gebruik van het land.
633. 3 Luzerne en klaver
124. DIJKSTRA, N.D. , J. KREIJGER en M. H. HUISMAN.
Proefnemingen over
de achteruitgang van de verteerbaarheid bij het kunstmatig drogen van rode
klaver in vergelijking met luzerne. V.L. O. 63.20, 1957, 24 blz. , tabn.,
Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Instituut voor het onderzoek van de
bewaring, de bewerking en de verwerking van plantaardige landbouwprodukten, Wageningen.
Proeven hadden tot doel na te gaan in welke mate de verteerbaarheid daalde bij
het kunstmatig drogen in verschillende typen van drogers. De achteruitgang in
voederwaarde is bij rode klaver belangrijk groter dan bij luzerne. Maaien in een
niet te oud groeistadium is voor luzerne zowel als voor rode klaver van primair
belang voor het bekomen van een goede meelkwaliteit.
633.41 Voederbieten
125. BAKERMANS, W. A. P. en G.HAMMING.
I Onderzoek naar de factoren
die rendabele bietenverbouw op onze zandgronden beperken. II : Statistisch
onderzoek van de bietenopbrengst van 160 praktijkpercelen op de Veluwe in
1949. V.L. O. 61.14, 1955, 39 blz. ,'grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Zowel uit grafische z. g. polyfactoranalyse als uit numerieke factoranalyse bleek
de grondwaterstand de belangrijkste factor voor de opbrengst van bieten te zijn.
Daarnaast oefenden het Mg-gehalte en de pH van de grond duidelijke invloed uit.
Als minimumeis voor bietencultuur op de onderzochte gronden mag gesteld wor
den : pH 5,8 en Mg-gehalte 0,0035 %.
633.491 Aardappelen
126. DIJKSTRA, N.D.
Proefnemingen over het ensileren van gras met aard
appelvezels en gestoomde aardappelen. V.L.O. 58.10, 1952, 20 blz., tabn,
Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
De silage, bereidmet aardappelvezels, was een typische azijnzuursilage die niet
volledig geslaagd was. Het verlies aan koolhydraten was aanzienlijk groter, de
eiwitverliezen duidelijk lager dan bij een eerste proef. De silage, bereid met ge
stoomde aardappelen, was uitstekend geslaagd : lage pH, geen boterzuur, een
hoog melkzuurgehalte en een geringere eiwitafbraak. De verliezen waren hierbij
in het algemeen hoger dan bij de aardappelvezelsilage.
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127.HIELE. T. van.
Bewaarproeven met aardappelen. Het verband tussen de
bewaartijd en de houdbaarheid van aardappelen. V.L.O. 53. 10, 1949, 12
blz., grfkn, tabn.
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst.
Van negen aardappelrassen werden in 1945-1946 en 1946-1947 praktijkproeven
genomen over het verband tussen bewaartijd en procent leverbaar gewicht. Te
vens proeven over het verband tussen bewaartijd en hoeveelheid leverbaar zet
meel.
128. KORTLEVEN, Jac.
De stikstofvoeding van de aardappel door middel van
stalmest en van kunstmest. I. V.L.O. 63.19, 1957, 28 blz., grfkn. Du. en
Eng. s., lit.
Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen.
Een specifieke stalmestwerking als korte duur - effect werd gevonden, die zich
uitte in een verschillend verloop van aardappelloofafsterving al naargelang stij
gende stikstofhoeveelheden werden gegeven in de vorm van stalmest dan wel van
kalkammonsalpeter. Die specifieke werking bleek uitsluitend een stalmeststikstofwerking te zijn, daar zij niet optrad bij vergelijking van stalmest als P- en
K-leverancier met P en K in minerale vorm. De werkingscoëfficiënt van stalmeststikstof was niet gelijk voor alle onderzochte eigenschappen zoals loofkleur,
loofmassa, zetmeelopbrengst e.. a.
129.KRIJTHE, Neeltje.
Over de invloed van temperatuur en licht tijdens de
bewaring van pootaardappelen op de oogst van eerstelingen. V.L. O. 54.5,
1948, 40 blz., afbn, tabn, Eng. s. Met 1 afb.
Laboratorium voor plantenfysiologisch onderzoek, Wageningen.
(Mededeling nr 73).
Ter inleiding een korte beschrijving van aardappelplant en lichtkiem. Volgt dan
een overzicht van drie bewaringsproeven. Bij het bewaren van pootgoed moet
gestreefd worden naar het verkrijgen van knollen met een zo actief mogelijke
toestand van de vegetatiepunten en eventueel een goede spruitontwikkeling.
130 OORTWIJN BOTJES J.
Bewaarproeven met aardappelen. De remmende
'werking van niet toi het groeistoftype behorende chemicaliën op de spruit
ontwikkeling bij aardappelen. V.L.O. 53.12, 1949, 7 blz., tabn. Eng. s. ,
lit.
Noury en van der Lande, Deventer.
Gezwollen spruiten

werden alleen genoteerd bij gebruik van acenafteen en naftylazijnzure methylester. Verondersteld wordt dat de overige chemicaliën niet tot
het groeistoftype behoren en onrechtstreeks de ontwikkeling van de spruiten te
gengaan. Er werden 56 chemicaliën beproefd.
131. PAAUW, F. van der.
Opname, vorming en verdeling van de stof door de
aardappelplant bij gevarieerde fosfaatvoeding. V.L. O. 54.3, 1948, 48 blz.,
grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Opeenfosfaatpr.oefveld op zandgrond, bebouwd met Triumf-aardappelen, waar
op zeer uiteenlopende fosfaatbemestingstrappen verwerkelijkt waren, zijn in de
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loop van een seizoen verscheidene tussentijdse opbrengstbepalingen bij verschil
lende fosfaatvoeding verricht. De opbrengsten werden gesplitst in blad-, stengel-,
knol-enmoederknolbestanddelen, die alle afzonderlijk zijn gewogen en chemisch
onderzocht op P2O5 - en N-gehalte. De ontwikkeling van het gewas stond sterk
onder invloed van de voeding met fosfaat.
132. PAAUW, F. van der en J. RIS.
De betekenis van de kalitoestand voor aard
appelen op kleigronden in Noord-Holland. V.L.O. 61.6, 1955, 75 blz. , afbn ,
grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Toetsingen met Bevelander en Eersteling in verschillende Noord-Hollandse pol
ders van K-HC1-getal van de grond aan resp. de relatieve opbrengsten van knol
len, het KgO-gehalte van het loof en van de knollen, het onderwatergewicht van
de knollen en de stand van het gewas. Werden eveneens onderzocht : het verband
tussen kali- en kalktoestand en de werkelijke opbrengst aan knollen, de invloed
van kali op de kwaliteit van de aardappel en de kalibehoefte in enkele polders.
133. SLUIJSMANS, C. M. J.
De reactie van de aardappel op kalk- kali- verhou
dingeninde grond (Verslag van een interprovinciale serie kalk- kali-proef
velden). V.L. O. 62.13, 1956, 82 blz. , grfkn, tabn, Eng', s. , lit.
Landbouwproefstation en Bodemkundig instituut T.N.O. , Groningen.
Uit de resultaten van de in 1947 begonnen serie proefvelden, verdeeld over zand
grond, dalgrond, löss, zeeklei en rivierklei, blijkt dat de oorzaak van de kalkkali-interactie op zandgrond gezocht moet worden in het optreden van magne
siumgebrek, waardoor de opbrengst van het object "geen kali-ruim kali" in ver
gelijkingmet andere objectente laag lag, terwijl op kleigronden de oorzaak moet
gezocht worden in het kalk - K - antagonisme, waardoor het object "ruim kalk geen kali" relatief te laag lag. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ook bij
hoge pH op zandgrond het kalk - K - antagonisme een rol gaat spelen.
134. STUIVENBERG, J. H. M. van en H. VELDSTRA.
Bewaarproevenmet aard
appelen. Toepassing van a. -naphthylazijnzure methylester bij de bewaring
van consumptieaardappelen. V.L.O. 53.11, 1949, 20 blz., grfkn, tabn,'
Eng. s. , lit.
Instituut voor bewaring en verwerking van tuinbouwprodukten - N. V. Amster
damse kininefabriek.
Remming van de spruitvorming is afhankelijk van de groeistofconcentratie. Er
werd geen karakteristieke afhankelijkheid geconstateerd tussen zetmeel- en to
tale suikergehalte en groeistofbehandeling. De bi j Bevelander verkregen gegevens
doen zien dat talk de beste draagstof is. De invloed van groeistoffen op de groei
van de bij de aardappel rot veroorzakende Fusarium Solani werd nagegäan en bracht
geen bezwaren mee.
135. WILLIGEN. A. H.A. de.
Holten in fabrieksaardappelenTv. L. O. 53. IA,
1947, 36 blz. , afbn, grfkn, Eng. s.
Proefstation voor aardappelverwerking, Groningen.
Beschrijving van de intercellulaire holten, die met gas gevuld zijn, en hun in vloed op de onderwaterbeweging. Deze komen in het bijzonder voor in het mergphloeem en kunnen zich daar tot grotere holten verenigen. Het volume aanhol-
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ten neemt bij bewaren soms sterk toe. Er wordt een bijzondere vorm van aan
tasting door rot beschreven. De variëteit Helena kenmerkt zich door andere vor
men van holten gepaard met verkurkingen.
136. WILLIGEN, A. H. A. de en A. J. REESTMAN. Rassenproevenmet fabrieks
aardappelen in 1943. V.L.O. 50(11)B, 1945, 35 blz. , grfkn, tabn, Eng.s.
Aardappelmeelstudiecommissie, Groningen - Centraal Instituut voor land
bouwkundig onderzoek, Wageningen.
Het onderzoek omvatte negen variëteiten. Gloria heeft in 1943 voor de aardappelmeelfabricage de meest gewenste resultaten opgeleverd, zowel in zetmeelopbrengst en-gehalte als in kwaliteit van het geproduceerde zetmeel. Het ruw ei
witgehalte was laag. Voran heeft eveneens een zeer hoge zetmeelopbrengst gele
verd, maar de korrelgrootte van het zetmeel is minder bevredigend. Ook Hele
na en Matador gaven bevredigende zetmeelopbrengsten. Record leverde aanmer
kelijk minder zetmeel maar heeft een hoog gehalte aan eiwitachtige stof. Triumf
leverde in alle opzichten minder goede resultaten. Het ruwvezelgehalte van Ei
genheimer is het laagst van alle bestudeerde variëteiten. Met Eigenheimer, Vo
ran en Helena stond Wilpo bovenaan wat betreft het gehalte aan fosforzuur.
633.521 Vlas
137. FRANSSEN, C. J.H. en P.HUISMAN.
De levenswijze en de bestrijdings
mogelijkheden van de vroege akkertrips (Thrips angusticeps Uzel). V.L. O.
64.10, 1958, 103 blz., afbn, tabn, Eng.s., lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
De vroege akkertrips heeft in Nederland als regel jaarlijks twee generaties, een
kortvleugelige en een langvleugelige. Beschrijving van het ziektebeeld, de le
venswijze en de fenologie van beide generaties. De langvleugelige generatie en
de larven ervan zijn weinig schadelijk. Schade door kortvleugelige tripsenis te
voorkomen door vruchtwisseling, door gevoelige gewassen niet op met tripsen
besmette percelen te zaaien, door gewassenkeuze en door bespuiting met parathion- of dieldrinbevattende middelen.
633. 63 Suikerbieten
138. SANDE BAKHUYZEN, H. L. van de. Groei en productie van suikerbieten. I.
V.L. O. 55.2, 1950, 227 blz., grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
De groei van de suikerbiet geschiedt in drie fasen. De bladvormingsfase loopt
tot 20-30 juli, de bietvormingsfase tot einde augustus - begin september, de
rijping tot het einde van het eerste vegetatie jaar. Na de beschrijving van de
groeifasen behandelt schrijver achtereenvolgens de eigenlijke groei van de biet,
de vormingssnelheden, de suikerproduktie en de groeifactoren die de suikerop
brengst bepalen.
139. SLUIJSMANS, C. M. J.
De reactie van de biet op kalk - kali - verhoudin
geninde grond. Verslag van een interprovinciale serie kalk - kaliproefvel
den. V.Iy.O. 64.7, 1958, 35 blz. , grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Instituut voor bodemvruchtbaarheid, Groningen.
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Uiteen vorige publikatie van dezelfde auteur (zie nr 133) bleek dat de K-opname
van aardappelen gevoelig is voor de kalktoestand van de grond. Volgens de resul
taten (in de?.e publikatie vermeld), grotendeels op dezelfde proefvelden verkre
gen, blijken bieten in hun K-opname vrijwel ongevoelig voor de kalktoestand.
De aard van het gewas is dus in belangrijke mate bepalend voor de te verkrijgen
resultaten.
633. 853. 492 Koolzaad
140. ANKERSMIT, G. W.
De levenswijze en de bestrijding van de koolzaadsnuitkever Ceuthorrynchus Assimilis Payk) en de koolzaadgalmug (Dasyneura Brassicae Winn.). V.L. O. 62.9, 1956, 59'blz., afbn, grfkn, tabn,
Eng. s. , lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
Het vaststellen van de kevervluchten geschiedde met behulp van gele vangbakken.
Het zwermen vindt plaats bij een temperatuur boven 15°C en niet te sterke wind.
De galmug legt haar eieren in beschadigde hauwen. Snuitkevers en galmuggen
kunnen gezamenlijk met succes bestreden worden door een randbehandeling uit
te voeren met een Dieldrinbevattend middel op het moment van het verschijnen
der muggen en een behandeling van het gehele veld ruim een week na het talrijk
worden van de kevers.
141. QUAK, Fred. a
De biologie en de bestrijdingsmogelijkheden van de veroor
zakers vai spikkelziekte (Alternaria Spec.) in koolzaad (Brassica Napus L.)
V.L. O. 62.8, 1956, 40 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
De veroorzakers van spikkelziekte zijn A. brassicae en A. brassicicola, para
sitaire schimmels die reeds in het voorjaar in het gewas aanwezig zijn. De ma
te van aantasting is sterk afhankelijk van de weersgesteldheid. Aantasting wordt
bevorderd door afwisselend warm en regenachtig weer tijdens de hauwrijping.
Bestrijding in het vroege voorjaar bleelf niet voldoende. Bij proeven in vitro,
pot- en veldproeven werd een goede bestrijding verkregen met carbamaten tij
dens het hauwstadium.
634. 1/ . 8 Fruitteelt
142. BUTIJN, J. en J. J. SCHUURMAN.
Bodembehandeling op het proefveld te
Hoofddorp. De invloed van verschillende bodembehandelineen op de eigen
schappen van de bodem en op de opbrengst en wortelgroei van appelbomen.
V.L. O. 63.16, 1957, 102 blz., afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Proefstation voor de fruitteelt in de volle grond, Wilhelminadorp - Instituut
voor bodemvruchtbaarheid, Groningen.
Op het fruitteeltdemonstratiebedrijf te Hoofddorp werd vanaf het planten in het
voorjaar 1938 een proef genomen met vnl. vier bodembehandelingen onder appel
bomen, te weten strobedekking, zwart gehouden grond, groenbemesting en gras.
Op 17-jarige leeftijd is stro nog het meest rendabel, gevolgd do&p^rasbegroeiing, groenbemesting en zwart gehouden grond.
634.9 Bosbouw
143. LUITJES, J.

Over de economische betekenis van insectenplagen in bossen
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(Celphalcia Alpina Klug en Diprion Pini L. ). V. L. O. 64.8, 1958, 56 blz. ,
grfkn, krt, tabn, Eng. s. , lit.
Proefschrift Wageningen.
Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (ITBON), Arnhem.
Bijdrage tot de kennis van de aard en de grootte van insektenschade ten einde
opgrond hiervan de economie van eventuele bestrijdingsmaatregelen beter te kun
nen beoordelen.
144.SMEETS, J. G. P.M.
Een vergelijkend ecologisch onderzoek in opstanden
van Que reus borealis Michx F. en Quercus Robur L. V.L. O. 63.6, 1957,
162 blz., afbn, grfkn, krtn, tabn, Eng. s., lit.
Proefschrift Wageningen.
Landbouwhogeschool - Afdeling houtteelt van het instituut voor bosbouwkun
dig onderzoek, Wageningen.
Uit zijn onderzoek trekt schrijver volgende conclusies : le Q. borealis heeft voor
de Nederlandse bosbouw grote betekenis voor de betere gronden en door zijn
groot aanpassingsvermogen eventueel ook voor minder goede gronden; 2e Q. Bo
realis is minder geschikt voor verbetering van gedegenereerde of gedegradeer
de gronden of voor bodemverzorgingop betere gronden; 3e individuele menging met
andere houtsoorten levert bezwaren op; 4e onderzaaiing van grove dennenopstan
den met Q. borealis voor bodem verzorging heeft slechts zin indien men op deze
wijze de naaldhoutopstand wil hervormen in een opstand van Amerikaanse eik.
635. 1/. 8 Groenteteelt
145. FRANSSEN, C.J.H.
De levenswijze en de bestrijding van de tuinboonke
ver. V.L.O. 62.10, 1956, 75 blz. , afbn, tabn. Eng. s. , lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
De kevers overwinteren vnl. in de grond. In het voorjaar concentreren zij zich
in het jonge bonengewas waar ze hun rijpingsvraat houden op de extra-florale
kliertjes en in de bloemen. Ze leggen hun eieren op de peulen. Er moet dus ge
spoten worden zodra de bloemblaadjes van de onderste bloemen beginnen te ver
welken. De kevers zijn zeer gevoelig voor DDT, parathion- en dieldrinbevattende middelen. In verband met de bestrijding van de zwarte boneluis en wegens de
veel kortere residuwerking is parathion te verkiezen boven DDT en dieldrin.
Eenmaal spuiten is bij uitblijven van herinfectie uit naburige velden voldoende .
146. FRANSSEN, C. J. H.
De levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van
de erwtenknopmade. V.L. O. 60.3, 1954, 36 blz. , afbn, Eng. s., lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
Wanneer de bladeren waartussen de onderste bloemknoppen verscholen zijn uit
een beginnen te wijken, kan het gewas pas worden aangetast door de muggen die
in de groeipunten dringen en de bloemknoppen met eieren infecteren. Bij het
vinden van de eerste muggen dient gespoten met een DDT-bevattende olie-emul
sie in een dosering van i kg technisch zuiver DDT per ha. Olie - emulsies heb
ben een werkingsduur van + 10 dagen. Na het verstrijken van deze termijn moet
bij het vinden van nieuwe mugjes nogmaals gespoten wQrden.
147. FRANSSEN, C. J. H.

De levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van
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de erwtenpeulboorder. V.L. O. 60.2, 1954, 50 blz., afbn, tabn, Eng. s., lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
De boordervlinders leggen vrijwel uitsluitend hun eieren op bloeiende erwten
planten. Er bestaat dus een innige correlatie tussen de eerste bloei en het tijd
stip van verschijnen van de eerste rupsjes. De bestrijding is gericht tegen de pas
uitgekomen, nog niet ingeboorde, rupsjes, die meestal pas tegen het einde van
de bloei of kort daarna beginnen te verschijnen. Er kan gespoten worden bij het
vinden van het eerste rupsje of volgens de ontwikkeling van het gewas.
148. NIJVELDT, W.C. , .
Levenswijze en bestrijding van de aspergevlieg (Platyparea Poeciloptera Schrank) in Nederland. V.L. O. 63.4, 1957, 40 blz. ,
afbn, tabn. Eng. s. , lit.
Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek, Wageningen.
Na een kort overzicht van de aspergecultuur in Nederland (teeltgegevens, teeltgebieden en opbrengstgegevens), een beschrijving van het schadebeeld en de eco
nomische betekenis van de aantasting, bespreekt schrijver uitvoerig de resultar
ten van een onderzoek naar de levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van de
aspergevlieg. Behoorlijk uitgevoerde cultuurmaatregelen zoals ze door de plantenziektenkundige dienst wettelijk worden voorgeschreven, bieden de beste kan
sen op een doeltreffende bestrijding.
149. WIEBOSCH, W. A. , IJ.van KOOT enL.E. van 't SANT.
Hartloosheiden
klemhart bij bloemkool. V.L. O. 56.10, 1950, 53 blz. , afbn, grfkn, tabn,
Eng. s. , lit.
Directie van de landbouw - afdeling tuinbouw.
Er worden twee vormen van hartloosheidsverschijnselen onderscheiden : a) ge
wone hartloosheiden b) klemharten. Er is tevens verwantschap tussen deze ver
schijnselen en het boren. De verschijnselen worden veroorzaakt door vernaliserende invloeden en/ of groeistoornissen. Afhankelijk van het tijdstip waarop de
bloeirijpheidstoestand bij de planten daardoor intreedt, ontstaan involgorde van de
leeftijd de volgende symptomen : hartloosheid, klemharten, boorders en
ten slotte normale koolvorming. De volgende factoren kunnen het optreden van deze af
wijkingen in sterke mate bevorderen : een periode van lage temperatuur of van
droogte en een te ruime stikstofbemesting. Verder wordt een groot aantal cul
tuuromstandigheden besproken die mede van invloed kunnen zijn.
150. WILDE. J. de.
Onderzoek betreffende de koolvlieg en zijn bestrijding.
V.L.O. 53(8) G, 1947, 118 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Proefschrift Amsterdam.
Directie van de tuinbouw.
De teelt van kool en radijs ondervindt ernstige schade van de koolvlieg. De scha
de is het grootst in vroege koolsoorten in mei en in de eerste helft van juni. Ze
wordt veroorzaakt door de maden, die zich voeden met de onderaardse delen.
Het onderzoek omvat drie gedeelten. In het eerste wordt gehandeld over bouw en
kenmerken, systematische plaats, nomenclatuur en geografische verspreiding.
Het biologisch - oecologisch gedeelte bespreekt het gedrag van made en volwas
sen vlieg. In het praktische gedeelte worden de bestrijdingsmiddelen onderling
vergeleken. De gietmiddelen sublimaat, DDT-emulsie, Forbiat~èft vruchtboomcarbolineum bleken het meest te voldoen.
635.9 Bloementeelt

(zie nr 61)

51
636 Veeteelt
636. 085 Voedermiddelen in het algemeen
636.085.1 Samenstelling van veevoeder, bepaalde bestanddelen, gehalte'cijfers
151. BOSMAN, J. C., W.A. P. BAKERMANS en W.SCHEYGROND.
Enkele ge
gevens betreffende het eiwitgehalte van bieten. V.L.O. 57.14, 1951, 24 blz. ,
grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen - Rijksinsti
tuut voor rassenonderzoek van landbouwgewassen.
Uit het onderzoek blijkt dat er geen reden is om met het oog op de eiwitvoorzie
ning de voorkeur te geven aan de verbouw van laaggehaltige voederbieten boven
bieten met een hoger drogestofgehalte.
636.085.2 Voedingswaarde, verteerbaarheid
(zie ook verder : bepaalde gewassen als veevoeder)
152. DIJKSTRA, N. D.
Vergelijkende voederproef met A. I. V. - zuur - silage
geneutraliseerd met bietenofmet basen. V.L.O. 57.1., 1950, 30 blz.,grfkn,
tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit de resultaten van deze proefneming komt geen noemenswaardig verschil tot
uiting voor de verteerbaarheid en voederwaarde van A. I. V.-zuur-silage, of
men de zuurwerking neutraliseert met bieten of met basen.
153. DIJKSTRA, N. D.
Verteerbaarheid en voederwaarde van kunstmatig ge
droogd gras. V.L.O. 54.11, 1949, 48 blz. , grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Schrijver bespreekt uitvoerig de resultaten van verteringsproeven met kunstma
tig gedroogd gras. Een eerste proefneming onderzocht de verteerbaarheid
van enkele monsters van verschillende percelen en sneden; de tweede proef on
derzocht de verteerbaarheid van gras van een zelfde perceel gedroogd bij zes
verschillende temperaturen.
154. DIJKSTRA, N. D.
De voederwaarde van het loof en de wortels van cicho rei. V.L. O. 55.11, 1949,24 blz., tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Vers cichoreiwortelloof is zeer goedals veevosderte gebruiken. Alleen bij melk
koeien is voorzichtigheid geboden met het ooj op de smaak van de melk. Bij in
gekuild loof ging 48% van de zetmeelwaarde en 69% van de verteerbare eiwitach
tige stof verloren. Het loof schijnt zich dus niet bijzonder voor inkuiling te le
nen, althans niet voor inkuiling zonder een goed ensileringsmiddel. De na de witloofproduktie overblijvende wortels, zijn ook een geschikt veevoeder.
636. 085. 5 Groenvoer, kuilvoer, krachtvoer, mengvoer
(zie ook nrs 116 en 117)
155. DIJKSTRA, N. D.

De berekening van de voederwaardevan kuilgras. V. L. O.
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55.10, 1949, 15 biz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Berekening van een regressieformule met behulp waarvan men uit de chemische
samenstelling van kuilgras de voederwaarde kan bepalen. Er bestond geen cor
relatie tussen zetmeelwaarde en pH.
636. 086/. 87 Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoeder
bijprodukten van de verwerkingsindustrie, afvalprodukten
(zie ook nrs 111, 117, 118 en 124)
156. DIJKSTRA, N.D.
Onderzoek naar de bewaringsmogelijkheden van het
natte product, dat bij de ontsluiting van stroo wordt verkregen. V. L.O. 50
(7) C, 1945, 16 blz. , tabn, Du. en Eng. s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
De proefnemingen met het natte produkt dat bij de ontsluiting van tarwestro met
kalk, aan de strokartonfabriek was verkregen, hadden tot doel na te gaan op wel
ke wijze de bewaring op de boerderij het best zou kunnen geschieden. Het inkui
len van het natte produkt vindt beter in een silo plaats dan in een grondkuil omdat
de verliezen bij de grondkuil groter waren en omdat het enigszins moeilijk is het
ontsloten stro en de grond van elkaar te scheiden. Bij een verteringsproef bleek
dat van het ingekuilde materiaal de organische stof voor 50%, de ruwe celstof
voor 66% en de vet- en zetmeelachtige stof voor 38% verteerbaar was; voor de
zetmeelwaarde van de droge stof kon een waarde van 30 worden berekend.
157. DIJKSTRA, N.D.
Over de verteerbaarheid en voederwaarde van rode
klaver. V. L.O. 63.8, 1957, 16 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Evenals bij andere ruwvoeders bleek ook bij verse en gekuilde rode klaver een
redelijk verband te bestaan tussen de chemische samenstelling en de voeder
waarde. Rode klaver bleek veel overeenkemst te hebben met luzerne.
158. DIJKSTRA, N.D.
Over de verteerbaarheid en voederwaarde van verse
en geënsileerde zoete lupine. V.L. O. 61.16, 1955, 22 blz., grfkn, tabn,
Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Bij het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur en van de
uitkomsten van enkele eigen proeven. De uitkomsten werden vastgelegd in enke
le regressieformules met behulp waarvan voor verse en geënsileerde zoete lupine
het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit vrij nauwkeurig kan worden berekend uit
het ruw eiwitgehalte, en de zetmeelwaarde kan worden benaderd wanneer het ru
we celstofgehalte en het asgehalte bekend zijn.
159. DIJKSTRA, N.D.
Proefnemingen over het bewaren van natte bostel.
V. L.O. , 61. 4, 1955, 16 blz. ,'tabn, Eng. s. , lit.
—
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
De kwaliteit van natte bostel uit een betonnen silo was belangrijk beter ( 17, 9%
verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarde 58) dan die van bostel uit een grondkuil
(15, 7% verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarde 48).
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160. DIJKSTRA, N. D.
Proefnemingen over het inkuilen van bietekoppen en
-loof. V.L. O. 63.18, 1957, 36 blz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Zowel uit het oogpunt van kwaliteit en voederwaarde als van verliezen, verdient
inkuilen in een grondkuil de voorkeur boven een hoop op de grond. Ensileren in
een silo heeft de voorkeur boven inkuilen zonder silo. Bij het ensileren in een
silo gaat gekneusd materiaal boven onbehandeld materiaal.
161. DIJKSTRA, N. D.
Vergelijkende onderzoekingen over de verliezen bij hooiwinning op den grond en met behulp van ruiters. V.L.O. 53. 3. C, 1947, 95
blz., tabn. Eng. s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Bij deze proefnemingen die bij gunstig hooiweer zijn verlopen, is weinig of geen
verschil gevonden tussen de verliezen, welke optraden bij de hooiwinning met
behulp van oppers en die met behulp van ruiters. Van de verteerbare eiwitachti
ge stof ging gemiddeld 38% en van de zetmeelwaarde gemiddeld 46% verloren.

162. DIJKSTRA, N. D.
Vergelijkende voederproeven met kunstmatig gedroogd
voorjaars- en herfstgras. V.L.O. 60.1, 1954, 42 blz., grfkn.tabn, Eng.
s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Bij deze proeven is niets gebleken van een bijzonder gunstige werking van het
kunstmatig gedroogde voorjaarsgras ten opzichte van net gedroogde herfstgras,
noch in levend gewicht en conditie, noch in melk- en vetproduktie. Het enige
verschil was een iets hoger joodadditiegetal en Carotine- en vitamine A-gehalte
van het botervet'van de groep, die het gedroogde herfstgras ontving.

163. DIJKSTRA, N. D.
De verteerbaarheid en voederwaarde van bieten. V.L.
O. 59.7, 1953, 16 blz., tabn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Op grond van de uitkomsten van verteringsproeven en de daarop gebaseerde be
rekeningen wordt de conclusie getrokken dat uit de gehalten aan organische stof
en ruw eiwit op voor de praktijk voldoende nauwkeurige wijze de voederwaarde
kan worden bepaald, door aan te nemen dat de zetmeelwaarde 66% van de organi
sche stof bedraagt en dat voor het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit in de droge
stof het ruw eiwitgehalte, verminderd met 2, 65 kan worden genomen.
164. DIJKSTRA, N.D.
De verteerbaarheid en voederwaarde van enkelvoudige
grassoorten en van gras van kunstweiden. V.L.O. 63.1, 1957, 26 blz.,
grfkn, tabn, Eng. s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Met behulp van hamels werd een onderzoek ingesteld naar de voederwaarde van
vers Westerwolds raaigras, kropaar, Engels raaigras en roodzwenkgras. Hier
uit blijkt dat de voor normaal gras(menggras)berekende formules zonder bezwaar
kunnen gebruikt worden voor deze enkelvoudige grassoorten. Het ene monster
roodzwenkgras lag, zowel wat gehalte aan verteerbaar eiwit als zetmeelwaarde
betreft, ver beneden de berekende waarde.
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165. DIJKSTRA, N. D.
De verteerbaarheid en voederwaarde van het meel van
enkele geëxtraheerde, niet of gedeeltelijk ontdopte oliehoudende zaden. V.L.
O. 62.2, 1956, 16 blz., tabn. Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Geëxtraheerde, niet ontdopte oliehoudende zaden, blijken een sterk afwijkende
samenstelling te hebben. Katoenzaadmeel bevatte 14, 7 % verteerbaar ruw eiwit
en een zetmeelwaarde van 35, 3 . Voor twee partijen zonnebloempittenmeel vond
schrijver resp. 20, 3 % en 18, 7 % verteerbaar ruw eiwit en zetmeelwaarden van
25 en 21, 6. Twee partijen grondnotenmeel gaven resp. 23, 6 % en 29, 1 % verteer
baar ruw eiwit en zetmeelwaarden van 26, 2 en 40, 6.

166. DIJKSTRA, N D.
De verteerbaarheid en voederwaarde van Nederlandse
spiritusbostel, V.L. O. 64.1, 1958, 14 blz. , tabn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit een onderzoek naar de verteerbaarheid van z. g. spiritusbostel, afkomstig
van de Gist- en spiritusfabriek te Delft, blijkt dat de gehalten aan verteerbaar
eiwit en zetmeelwaarde niet onbelangrijk hoger zijn dan die van bierbostel.

167. Dl JKSTRA, N. D.
De verteerbaarheid van stoppelknollen. V. L. O. 50{5)C,
1945, 13 blz. , tabn, Du. en Eng. s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Met behulp van hamels werd zowel aan stoppelknollen als van het daarbij behoren
de loof de verteerbaarheid bepaald. Loof en knollen waren jong en eiwitrijk. De
verteringscoëfficiënten van de bestanddelen van het loof en de knollen waren zeer
hoog. Ze bedroegen bij loof en knollen resp. voor de organische stof 89 en94,
voor de eiwitachtige stof 87 en 85, voor de vet- en zetmeelachtige stof 93 en 97,
voor de ruwe celstof gemiddeld 73 en 88. Voor het gehalte aan verteerbare eiwit
achtige stof inde droge stof werd bij het loof 22, 6 % en bij de knollen 15, 9 % ge
vonden. Voor de zetmeelwaarde in de droge stof van het loof kon 71,4 en voor
die in knollen 6 3. 6 worden berekend.

168. DIJKSTRA, N. D.
Voederproef met geënsileerd aardappelloof.
51(7) C, 1945, 40 blz., grfkn, tabn, Eng.s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.

V.L. O.

Bij deze proefnemingen werd gebruik gemaakt van loof van Eersteling (laag en
bladrijk gewas) en van Eigenheimer (grofstengelig gewas). Beide soorten loof wer
den ter conservering onder toevoeging van A.I. V. zuur in silo's ingekuild. Van
Eersteling werden 2 silo's gevuld, de eerste met 6,08 1. , de tweede met 7,02 1.
verdund A.I.V. zuur per 100 kg loof. Beide silages waren vrij goed geslaagd.
Van Eigenheimer werden eveneens 2 silo's gevuld met toevoeging van praktisch
dezelfde hoeveelheid zuur (5, 13 1 en 5, 16 1 per 100 kg loof). Het enige verschil
was, dat in de eerste silo het materiaal in gehakselde en in de tweede silo in ongehakselde vorm werd gebracht. De silage van het gehalte loof was geheel ge
slaagd; de silage van het ongehakte, grove materiaal bezat over dèThele diepte een
slechte rand. Gedurende de verteringsproef van 66 dagen deden zich geen stoor
nissen voor. De melk- en vetopbrengst, alsook de opbrengst aan vetvrije droge
stof was lager bij de dierengroep, gevoederd met aardappelloof dan bij de contro
legroep (gevoederd met geënsileerd gras).
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169. DIJKSTRA, N. D.
De voederwaarde van stoppelknollen.
1950, 39 blz., grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.

V.L. O. 56.4,

Doel van dit onderzoek was door middel van een voederproef met hamels en
melkkoeien de uit de chemische samenstelling met behulp van verteringscoëffi
ciënten berekende voederwaarde van stoppelknollen en loof te toetsen. Naast een
verteerbaarheidsonderzoek van het verse materiaal, omvatte het onderzoek een
tweetal ensileringsproeven met A.I. V. -zuur en een voederproef met het geën sileerde materiaal. Beide silages bleken boterzuurvrij te zijn. De verliezen be
droegen gemiddeld 27 % van de organische stof, 32 % van de eiwitachtige stof,
29 % van de vet en zetmeelachtige stof en 11 % van de ruwe celstof. De verte
ringscoëfficiënten lagen slechts weinig beneden die van het verre uitgangsmate
riaal.
170. DIJKSTRA, N.D. en S. BRANDSMA.
Over de verteerbaarheid en voeder
waarde van verse lucerne. V.L. O. 61.5, 1955, 22 blz., grfkn, tabn. Eng.
s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Met behulp van hamels werd een onderzoek ingesteld naar de verteerbaarheid
en voederwaarde van verse luzerne, gemaaid in verschillende groeistadia. De
verteringscoëfficiënten van alle organische bestanddelen daalden met het voort
schrijden van het groeistadium. De uitkomsten werden vastgelegd in regressie formules.
171. DIJKSTRA, N.D. en D. van der SCHAAF.
Onderzoeknaar de voederwaar
de van gebroeid hooi. I.V.L.O. 61.15, 1955, 33 blz. , grfkn, tabn, Eng.s. ,
lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Centraal instituut voor landbouwkundig
onderzoek, Wageningen.
Tot nu toe was men nauwelijks in staat de voederwaarde van merkbaar gebroeid
hooi met redelijke nauwkeurigheid op te geven. Bovengenoemde proef had voor
doel deze leemte zo goed mogelijk aan te vullen. Drie punten (waarbij resultaten
werden geboekt), hadden hierbij de bijzondere aandacht : le het verkrijgen van
een objectieve maatstaf voor de graad van broei; 2e de achteruitgang in kwaliteit
vanhethooi tengevolge van de broei; 3e de mogelijkheid om met behulp van che
mische (of fysische) bepalingen de met dierproeven vastgestelde voederwaarde
zo goed mogelijk te benaderen.
172. DIJKSTRA, N.D. en D. van der SCHAAF.
Onderzoeknaar de voederwaar
de van gebroeid hooi. II. V.L.O'. 63.9, 1957, 20 blz. , grfkn,tabn, Eng. s.,
lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Centraal instituut voor landbouwkundig
onderzoek, Wageningen.
Bij een vorig onderzoek (zie nr 171) werd een zeer goed verband gevonden tus
sen de broeikleur en de achteruitgang in "verteerbaarheid van het ruw en werke
lijk eiwit en ook een vrij goed verband tussen die broeikleur en de daling van de
zetmeelwaarde. De uitkomsten van die verteringsproeven berustten slechts opl6
partijen hooi. Er werd tot een aanvullend onderzoek besloten. Uitkomsten van een
onderzoek naar verteerbaarheid met pepsine HCl en met behulp van hamels klop
ten niet met elkaar.
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173. DIJKSTRA, N.D. en J. J. I. SPRENGER.
Proefnemingen over de achter
uitgang van de verteerbaarheid bij het kunstmatig drogen van gras, V.L. O.
61.1, 1955, 24 blz. , tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Centraal instituut voor landbouwkurriig
onderzoek, Wageningen.
De algemene uitrusting van en de wijze van drogen in de hoge - temperatuurdrogers is de laatste jaren dusdanig verbeterd, dat bij het drogen van gras op deze
categorie drogers een even goed produkt kan worden verkregen als op lage-tempe ratuur drogers.
174. DIJKSTRA, N.D. en J. J. I. SPRENGER.
Proefnemingen over de achter
uitgang van de verteerbaarheid bij het kunstmatig drogen van lucerne. I.
V.L. O. 61. 11, 1955, 30 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Centraal instituut voor landbouwkundig
onderzoek, Wageningen.
De achteruitgang van de kwaliteit van luzerne is bij kunstmatig drogen groter dan
bij het drogen van gras. De hoge temperatuurdrogers gaven een verteerbaarheidsvermindering van het ruw eiwit tijdens het droogproces van gemiddeld 9, 5%
Een ongunstige invloed van het malen en persen op de verteerbaarheid van het
eiwit werd niet geconstateerd. Ter verkrijging van een gedroogd produkt van goe
de kwaliteit is het van belang de luzerne niet te oud te maaien.
175. DIJKSTRA, N.D. en J. J. L SPRENGER.
Proefnemingen over de achter
uitgang van de verteerbaarheid bij het kunstmatig drogen van luzerne. II.
V.L. O. 62.11, 1956, 32 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn - Centraal instituut voor landbouwkundig
onderzoek, Wageningen.
De daling van de voederwaarde kan veroorzaakt worden tengevolge van de ver
hitting en door een ongunstige verandering van de chemische samenstelling, ver
moedelijk tengevolge van bladverlies. Het carotinegehalte van het meel bleek
geen goede maatstaf te zijn voor de kwaliteitsachteruitgang tijdens het drogen.
176.FRENS, A.M.
Zeesterrenmeel als eiwitvoeder. V.L. O. 51(4) C, 1945,
16 blz., grfkn, tabn, Eng. s.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Zeesterrenmeel van de door schrijver gebruikte samenstelling kan inderdaad als
eiwitvoeder voor varkens gebruikt worden. De waarde zal i. v. m. het eiwitge
halte echter nooit hogermogen gesteld worden dan op de helft van die van gewoon
destructor - diermeel, terwijl het zeer hoge asgehalte beperkingen aan het ge
bruik in mengvoeders zou kunnen opleggen.
636. 2 Rundveeteelt en -voeding
177. DAMMERS, J.
Hebben rauwe en gestoomde aardappelen bij rundvee een
specifieke werking op resp. de melkproductie en de vetaanzet? V.L.O. 60. 6,
1954, 27 blz. , grfkn, tabn. Eng. en Fr.s., lit.
—___
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
De theorie over de specifieke werking van rauwe aardappelen op de melkproduktieenvan gestoomde aardappelen op de vetaanzet kon niet bevestigd worden. De
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voedering van gestoomde aardappelen heeft echter bij alle proeven een wezenlij
ke verlaging van het vetgehalte van de melk teweeggebracht (van 0, 08 tot 0, 20%).
Bij drie van de vier proeven verhoogden rauwe aardappelen wezenlijk het vetge
halte.
178. DAMMERS, J.
Proefnemingen over de orale toediening van stilboestrol
aan volwassen mestvee. V.L. O. 63.21, 1957, 24 blz., grfkn, tabn, Eng. en
Fr. s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit een reeks proeven blijkt dat geen effect bekomen wordt bij het toedienen van
diaethylstilboestrol(een synthetisch oestrogeen hormoon, toegepast bij het mes
ten van ossen in Amerika) aan vrouwelijk mestvee onder Nederlandse omstandig
heden.
179. DAMMERS, J. , N.D. DIJKSTRA en A.M.FR ENS.
Proeven omtrent de
voedering van kalveren gedurende de eerste levensmaanden. V.L.O. 57.9,
1951, 27 blz., grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Een voeding van 95 kg volle melk, verdeeld over 4 weken, bij vorige proeven
gegeven, gaven geen bevredigende resultaten. Nu werden twee proeven genomen!
een groep ontving 150 1. in 5 weken plus per dag 2,5 kg eiwitrijk meelmengsel.
Een andere groep ontving eveneens 150 1.1 volle melk plus 6 l.ondermelk plus
1,5 kg eiwitarm meel. 't Verschil tussen beide groepen was niet groot. Kalve
ren van 13 weken zijn reeds in staat de ruwe celstof beter te verteren dan op een
leeftijd van 10 weken. Tenslotte wordt aangetoond dat gras een ideaal ruwvoedermiddel is voor jonge kalveren, maar kan heel goed door hooi vervangen worden.
180. DOEKSEN, J. en D. C. HEIJBOER.
Het omrekenen van melkvee tot stan
daardkoeien. V. L. O. 58.7, 1952, 32 blz., grfkn. Eng. s. , lit. Met 5 tabn.
Centraal instituut voor landbouwkundig onderzoek, Wageningen.
Aan de hand van uitvoerige tabellen is het mogelijk op elk tijdstip en van elke
koe te zien hoeveel procent zij op dat moment moet produceren van het maximum
dat zij ooit zal kunnen geven. De tabellen geven m.a.w. op elk moment aan hoe
veel procent van de "standaardkoe" een melkkoe vertegenwoordigt. Men kan al
dus nagaan of de produktie aan de te stellen eisen voldoet, of dat er door ziekte,
onjuiste voeding of andere uitwendige oorzaken een storing is opgetreden.
'
181. DIJKSTRA, N.D.
Vergelijkende proefnemingen omtrent winningen voede
ring van melasse-silage, voordroogsilage en schuurgedroogd hooi. V.L. O.
64.2, 1958, 44 blz. , grfkn, tabn, Eng. s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Voederproef met behulp van drie groepen koeien. Vergeleken werden melassesilage (24,4 en 28,3% droge stof), voordroogsilage(34, 4 en 45, 4% droge stof)
en hooi. Wat de produktie betreft, werd geen groot verschil gevonden tussen
voordroogsilage en hooi. Melasse-silage voldeed niet geheel. De verliezen aan
zetmeelwaarde stonden in verhouding 1 : 2 : 3; de verliezen aan verteerbaar ruw
eiwit waren in de drie gevallen zeer gering (13, 5 %, 11, 3 % en 14, 4 %). De ver
liezen aan verteerbaar werkelijk eiwit waren zeer hoog bij beide silages (76, 1
en 92, 6 % tegenover 31,8 % bij hooi).
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182. DIJKSTRA, N. D.
Vergelijkende voederproefmet hooi en A. I. V. zuursilage bij melkvee. V. L. O. 54. 9, 1949, 51 blz. , grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Nagegaan werd w e l k e invloed de vervanging van hooi door A. I. V. zuur-silage
uitoefent op de eigenschappen van het botervet. Aandacht werd in de eerste plaats
g e s c h o n k e n aan h e t j o o d g e t a l ; daarnaast o o k aan C a r o t i n e - en vitamine A - g e h a l 
te. De vervanging van 8 kg hooi door 20 kg A.I. V. zuur-silage uit hetzelfde uit
gangsmateriaal heeft het joodgetal met 3. 1 eenheden verhoogd. Het Carotine-en
vitamine A-gehalte daalde sterk.
183. DIJKSTRA, N. D.
Voederproevenmet melkvee over de voederwaarde van
silages bereid volgens de verwelkings- of voordroogmethode. V. L.O. 63. 10,
1957, 58 blz. , grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
In een eerste proef werd de voederwaarde van verwelkingssilage vergeleken met
die van hooi. In een tweede proef werd verwelkingssilage vergeleken met A, I. V.
silages. Uit de resultaten van beide proeven kan worden geconcludeerd,"dat de
gebruikte voordroogsilages (met hoge drogestofgehalten) bij de voedering aan de
gestelde verwachtingen hebben voldaan.
184. DIJKSTRA, N. D. , J. DAMMERS en A. M. FRENS.
Vergelijkende voederproeven met vetarm en meer vetrijk krachtvoeder bij melkvee. V.L. O. 59.
6, 1953, 63 blz. , grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Hoeveel vet het krachtvoeder dient te bevatten hangt af van de samenstelling van
het ruwvoeder dat naast het betreffende krachtvoeder verstrekt wordt. Bij ge
bruik van een uitsluitend uit hooi en silage bestaand rantsoen volstaat een vetarm
krachtvoer (1,5 %). Bij verstrekking van een uit hooi, bieten en stro bestaand
ruwvoederrantsoen worden duidelijk hogere melk- en vetprodukties verkregen,
wanneer meer vetrijke produkten zijn opgenomen, zodat in het totale krachtvoedermengsel 4,8- 5,8% ruw vet voorkomt.
185. FRENS, A.M. en K. STOLK.
De invloed van het ruwvoederrantsoen op
het cellulose-afbrekend vermogen van de pensflora in een kunstpens.
V.L. O. 63.2, 1957, 12 blz. , afbn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Via een kunstpens kon worden aangetoond dat ruwvaeders met een hoog droge
stofgehalte, zoals voordroogsilage en hooi, aanleiding geven tot een pensflora,
die beter in staat is cellulose af te breken dan de flora, ontstaan door zeer vocht rijk ruwvoeder, zoals vers gras en koude silage. Deze resultaten bewijzen nog
niet dat ook in het levende dier de cellulosevertering bij droge ruwvoeder rant
soenen gunstiger verloopt. Nader onderzoek is geboden alvorens uit het onder
zoek van pensinhoud inde "kunstpens" rechtstreekse conclusies voor de prakti
sche rundveevoeding mogelijk worden.
186. GRIFT, J. van der.
Het kopergehalte van lever en blóedBerum bij het
Fries-Hollandse rund. V. L. O. 61.10, 1955, 63 blz., afbn, grfkn, tabn,
Eng.s., lit.
Proefschrift Utrecht.
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Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
De auteur behandelt achtereenvolgens : de chemische bepaling van koper in Bloed
en orgaanweefsels, de biopsie van de lever, de verdeling van het koper in de le
ver en het kopergehalte van enige andere organen, de periodieke biopsie bij op
groeiend jongvee en bij drachtige runderen. De resultaten worden besproken van
een onderzoek naar de koperstatus van volwassen melkgevende koeien op een
aantal bedrijven in Nederland. Tot slot een bondig overzicht van de bereikte re
sultaten en de consequenties daarvan.
636.4 Varkensfokkerij en -voeding
(zie ook nr 176)
187.ALBADA, M. van e.a.
Proefnemingen met varkens en kuikens over de
bruikbaarheid van enige Produkten ter besparing van dierlijke eiwitten (vis
meel, diermeel enz.) bij de veevoeding. Tweede serie 1951. V.L.O. 58.8,
1952, 126 blz. , grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Bedrijfschap voor veevoeder.
Deze tweede reeks proefnemingen bevestigt de resultaten verkregen bij de eerste
reeks (zie verder onder nr 190). Het gelukte in het algemeen niet om met een
der onderzochte produkten het bij de meeste proeven aanwezige groeiverschil
tussen proefdieren die veel en die weinig dierlijk eiwit kregen, geheel te doen
verdwijnen. Het laat zich niet aanzien dat men van de beproefde produkten grote
voordelen zal mogen verwachten.
188. DAMMERS, J. , K. STOLK en G. van WIERINGEN.
De betekenis van vita
mine E voor mestvarkens, V.L.O. 64.5, 1958, 18 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Instituut voor veevoedingsonderzoek, Hoorn.
Een drietal proeven over de vitamine E-voorziening van mestvarkens (30-100 kg)
leidden tot volgende resultaten : le bij rantsoenen met een zeer laag gehalte aan
vitamine E werden geen deficiëntieverschijnselen waargenomen; 2e groei, voederverbruik en slachtverlies waren bij vitamine E-arme rantsoenen niet lager
dan bij dezelfde rantsoenen gesupplementeerd met 42 mg vitamine E per dier en
per dag; 3e hoger gehalte aan vitamine E in het voeder leidt tot een hoger gehalte
aan vitamine E in het spek, waardoor de houdbaarheid van spek verbeterd wordt.
189. FRENS, A.M.
Voedercarton voor varkens. V. L. O. 50(8) C, 1945, 18 blz.,
grfkn, tabn, Du. en Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Drie rantsoenen worden met elkaar vergeleken : een schraal grondrantsoen, dit
grondrantsoen plus 1/3 van het gewicht daarvan als gemalen voederkarton, het
zelfde grondrantsoen plus 1/3 van het gewicht daarvan als aardappelvlokken. De
dieren die aardappelvlokken kregen, groeiden het snelst. Het slachtverliespercentage bleek bij de kartonvarkens nauwelijks hoger te zijn dan bij de dieren die
slechts grondrantsoen ontvingen. De kartonvarkens waren duidelijk minder vet.
190. FRENS, A. M. en P. UBBELS. Proefnemingen met varkens en kuikens over
de bruikbaarheid van enige producten ter bespai-ing van dierlijke eiwitten
(vismeel, diermeel, enz.) bij de veevoeding. Eerste serie 1950 V.L. O.
57.12, 1951, 72 blz., grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Bedrijfschap voor veevoeder.
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Vervanging van een belangrijk deel van het dierlijk eiwit door plantaardig eiwit
met toevoeging van Amerikaanse A. P. F.-concentraten en van bepaalde produkten
van Nederlandse herkomst, resulteerden in een geringere groeisnelheid van
varkens en kuikens.
636. 5 Pluimveeteelt en -voeding
(zie nrs 187 en 190)
637 Produkten van huisdieren
637. 11/. 14 Melk
191.ADRIANI, W. en A. F. TAMSMA,
Methode ter bepaling van de hoeveel
heid gekristalliseerd vet in room. V.L. O. 51 (6) G, 1945, 12 blz. , Du. en
Eng. s. , lit.
Laboratorium der coöperatieve fabriek van melkproducten, Bedum.
Het dilatometrisch onderzoek van room dient geheel te vervallen, de dilatometrische bepalingswijze blijve uitdrukkelijk beperkt tot het onderzoek van uitge
smolten botervet;voor het onderzoek van room worde uitsluitend de door schrij vers nieuw ontworpen methode gebruikt, die hierop neerkomt, dat bij gedeelte
lijk kristalliseren van roomvet wordt gemeten hoeveel latente warmte nodig is
om het gekristalliseerd roomvet in vloeibaar roomvet over te voeren. Deze la
tente warmte is een maatstaf voor het percentage gekristalliseerd vet.
192.EILERS. H., W.F.JENSE en J.KORFF.
Colloidchemische studiën
aan
ondermelk : 1. De casefnaat- phosphaat - phase van koemelk. 2. Het voor
komen van citraat in de phasen van ondermelk. 3. Onderzoekingen over de
viscositeit van ondermelk. 4. Onderzoekingen aan ingedikte ondermelk. V.
L. O. 50(15) G, 1945, 208 blz., afbn, grfkn, tabn. Du. en Eng. s. , lit. Met
1 afb.
Onderzoekingen uitgevoerd in opdracht van de Algemene Nederlandse Zuivelbond(F.N.Z.) 's-Gravenhage.
Het gedrag en de samenstelling van casei'ne in melk werd bestudeerd. De opvat
ting wordt bevestigd dat casei'ne een dubbelverbinding is van calciumcasefnaat
en calciumfosfaat.
Een voorschrift voor een methode wordt gegeven, waarmee praktisch juiste uit
slagenbekomen worden in het bepalen van het citroenzuurgehalte van ondermelk.
Volgens deze methode bleek in november een sterke daling van het citroenzuur
gehalte van ondermelk op te treden. Het grootste deel van het citroenzuur blijkt
in de continue fase voor te komen, doch een niet onaanzienlijk deel is opgehoopt
in de collol'daal disperse fase. Langdurig koken verandert het citroenzuurgehal
te van de melk niet merkbaar.
De viscositeit van ondermelk correleert met haar gehalte aan droge stof, doch
scherper met het caseiïiegehalte. De viscositeit met melk heeft een minimum
waarde bij de natuurlijke zuurtegraad (pH 6, 7).
Bij het indikken van melk wordt een zeer sterke toename der viscositeit waar
genomen en treden veranderingen in de ionenevenwichten op die voor de stabili
teit van grote invloed kunnen zijn.
193. MULDER>H.
De samenstelling van afzonderlijke melkvetbolletjes. V.L.
O. 51(2) C, 1945, 10 blz., tabn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
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De vetbolletjes van de melk van één melkmaal zijn niet gelijk van samenstelling.
Het vet van de laatste stralen van een melkmaal heeft in het algemeen een lager
refractometercijfer en een lager joodgetal dan het vet van de eerste stralen.
Roomvet heeft een lager refractometercijfer, een lager joodgetal en een hoger
smeltpunt dan ondermelkvet. De kleur van deze soorten vet was bij de proeven
zo goed als gelijk. Ofschoon de vetbolletjes van ondermelk kleiner zijn dan die
van room, mag hieruit niet worden afgeleid dat kleine vetbolletjes een andere
samenstelling hebben dan grote.
194. MULDER, H. en J. H. B. KLEIKAMP.
De invloed van den dispersiegraad
van roomveti op de kristallisatie van dat vet. II. V.L.O. 51(5)C, 1946, 3
blz. , afbn, Eng. s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn,
Met behulp van calorimetrische proeven kon het resultaat van vroeger genomen
dilatometrische proeven, waarbij werd aangetoond dat het vet in room moeilij
ker tot kristallisatie komt dan in "uitgesmolten" toestand, worden bevestigd.
195.SAAL, R.N.J, en W. HEUKELOM.
Oxydatie-reductiepotentialen van melk
en van boterplasma. V.L.O. 52 (3) G, 1946, 59 blz., afbn, grfkn, tabn.
Eng. s., lit.
Onderzoekingen uitgevoerd in opdracht van de Algemene Nederlandse Zuivelbond (F.N. Z.), 's-Gravenhage.
Laboratorium der N. V. De Bataafse petroleum maatschappij, Amsterdam.
Een aantal onderzoekingen wordt beschreven over de oxydatie-reductie poten
tiaal van melk en van boterplasma, waarbij het verband met smaakafwijkingen
(oxydatiesmaak van melk, vissige e,d. smaken van boter) wordt behandeld, ter
wijl bovendien de theoretische betekenis van deze potentialen, in het bijzonder
de vraag welke bestanddelen van het produkt deze potentialen bepalen, wordt be
sproken.
637. 2 Boter
(zie ook nr 195)
196. ADRIANI, W. en A. F. TAMSMA.
Onderzoek naar de mogelijkheid van ver
betering der consistentie van winterboter. V.L.O.52(1),G, 1946, 23 blz. ,
grfkn. Du. en Eng. s.
Laboratorium der Coöperatieve Fabriek van melkproducten, Bedum.
Een bereidingswijze wordt aangegeven om te voorkomen, dat winterboter bij
lage kamertemperatuur te brokkelig en te stevig en daardoor slecht smeerbaar
zou zijn. Daarom moet de tot brokkelig heid aanleidinggevende "structuur"zo
veel mogelijk vernietigd worden. Een zo klein mogelijke vaste fase bereikt men
door de room in de zuringtanks aan een trapsgewijze koeling te onderwerpen
( 14 - 22 - 14°C). De karnrijpe room wordt bij 14ÖC gekarnd en driemaal gewas
sen met water van 9°C en daarna gekneed.
197. MULDER, H.
De invloed van tijdelijke verhoogingen in temperatvtur op
de consisteHtie en de structuur van boter. V.L. O. 51(3) C, 1945, 10 blz. ,
tabn, Eng. s. , lit. Met 1 afb.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
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Uit waarnemingen kan worden verklaard waarom boter die, na 13°C te zijn nagehard, enige tijd bij een hogere temperatuur wordt geplaatst en daarna weer
tot 13°C wordt gekoeld, bij laatstgenoemde temperatuur steviger is dan een an
dere portie van dezelfde boter, die niet werd verwarmd. Ook volgt eruit dat,
wanneerde stevigheid niet bij 13°C doch bij een hogere temperatuur (b. v. 19°C)
wordt bepaald, de tijdelijk verwarmde boter minder stevig is dan de niet ver
warmde. Bij de verwarming en de daarop volgende afkoeling kan de structuur van
de boter zich niet alleen wijzigen, door het ontstaan van kristalbouwseltjes, maar
ook door het samenvloeien of verdwijnen van vetbolletjes.

198. MULDER, H.
0e invloed van het vetgehalte van den room op de stevig
heid, het vochtgehalte en andere eigenschappen van de boter. V.L. O. 52
(6) C, 1946, 9 blz. , tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit proeven bleek dat het verschil in vetgehalte van de room geen invloed had op
de stevigheid van de boter. De boter uit de magere room had het hoogste vocht
gehalte en bevatte de meeste karnemelk. Ze was moeilijk geheel droog te krij gen. De temperatuur w_aarbij wordt gekarnd heeft invloed op de stevigheid van de
boter; bij 9 C werd steviger boter verkregen dan bij 15°C.

199. PETTE, J.W.
Bacteriophagen in zuursels.
blz., afbn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijks landbouwproefstation. Hoorn.

V.L.O. 51 (8) C, 1946, 26

Het komt meermalen voor dat bij zuursels in de fabrieken een meer of minder
sterke verzwakking van het zurend vermogen optreedt. Dit verschijnsel wordt
toegeschreven aan de werking van bacteriofagen. Er wordt nader toegelicht wat
onder bacteriofagie wordt verstaan. Zindelijke bedrijfsvoering is een eerste
vereiste voor het verhinderen van bacteriofagen.

200. PETTE, J.W.
De bereiding van aromatische boter. V. L. O. 53.9,C, 1947,
44 blz. , grfkn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Voor de vorming vau aroma in gezuurde, niet gezouten boter, zijn van belang:,
de aard van het bij de roomzuring gebruikte zuursel, de aanwezigheid van zuur
stof gedurende de zuring en de techniek van de bereiding, in het bijzonder de
wijze van afkarnen en het uitwassen van de boter, Een aantal richtlijnen wor
den voor de praktijk opgesteld om de sterkte van het aroma van de boter naar
wens te regelen.

201.PETTE, J. W.
De betekenis van het boteraroma voor de practijk. V.L.O.
55.9, 1949, 39 blz. , grfkn, tabn, Eng.s., lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Boter met een diacetylgehalte hoger dan +1.0 mg per kg (axiomatische boter)
wordt bij keuring hoger gewaardeerd dan neutrale boter (laag diacetylgehalte).
Het gebruik van zwak reducerende zuursels is van groot belang voor de berei
ding van aromatische boter. Deze laat zich eerder beter in koelhuis bewaren
dan neutrale boter, vooral indien het kopergehalte laag is.
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637.3 Kaas
202. MULDER, H.
Het bepalen van Theologische eigenschappen van kaas. V.
L.O. 51(12) C, 1945, 21 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Tot nu toe werd in Nederland de kwaliteit van kaas alleen naar smaak en uiter
lijk bepaald. Door schrijver wordt thans gepoogd normen te ontwerpen om tot
een meer objectieve beoordeling te komen. Als eerste norm wordt hier de plas
ticiteit beschreven.
203. MULDER, H. en L. RADEMA.
Kaasbereiding bij lage temperatuur. V. L.
O. 53.2.C, 1947, 12 blz. , tabn, Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Er wordt een methode beschreven volgens welke de werkwijze die bij het berei
den van Nederlandse kaassoorten wordt gevolgd bij ca 20 C kan worden uitge
voerd. Hierbij wordt behalve de normale hoeveelheid stremsel een grote hoeveel
heid calciumchloride en zoutzuur aan de te verkazen melk toegevoegd.
204. PETTE, J.W. en J. L. LIEBERT.
Over de oorzaak der gasvorming in
korstloze kaas. V. L.O. 54.2, 1948, 23 blz. , afbn, tabn. Eng. s. , lit.
Rijkslandbouwproefstation, Hoorn.
Uit een voorafgaandelijk literatuuroverzicht blijkt dat in het algemeen als oor
zaak van de gasvorming een bacteriologisch proces wordt aangenomen. Het on
derzoek der praktijkmonsters wees uit dat de lactaatvergistende boterzuurbacteriën verantwoordelijk moeten worden gesteld. Daarbij bleek de maximale smelttemperatuur een maatgevende factor te zijn. Voor de praktijk wordt derhalve de
raad gegeven te smelten op een zodanig hoge temperatuur dat de melkzuurbacte
riën bijna alle gedood zijn.
205. WEGELIN, E.
On the proteins of milk whey. The nitrogen distribution in
whey, electrophoretic characterization of proteins, and feeding experiments.
V. L.O. 58.3, 1952, 147 blz. , afbn, grfkn, tabn, lit.
Proefschrift Utrecht.
Algemene technische afdeling van de Nederlandse centrale organisatie T. N.
O. , 's-Gravenhage.
Dit proefschrift omvat drie delen : In de inleiding geeft schrijver een uiteenzet
ting van het zgn. weiprobleem met een beschrijving van de manier waarop de zou
ten (door electrodialyse) en ds melksuiker (door centrifugaalkracht ) uit de wei
kunnen worden verwijderd. Het tweede deel handelt over chemische onderzoe
kingen en wijdt in hoofdzaak uit over de theorie van de electroforesis. In het der
de deel worden voederproeven bij verschillende dieren beschreven die tot de con
clusie leiden dat voor kalveren, varkens en kuikens een geschikt voeder samen
te stellen is met behulp van weipoeder.
66 SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID. VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE
206. THIJSSEN, H.A.C.
De invloed van de samenstelling van binaire meng
sels op het schotelrendement in rectificatiekolommen. V.L.O. 61.12, 1955
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103 biz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s., lit.
Proefschrift Wageningen.
Laboratorium voor natuur-en weerkunde der landbouwhogeschool, Wageningen.
In dit proefschrift wordt een bijdrage tot de studie van het schotelrendement ge
leverd docr;a. een literatuuroverzicht van de wijze waarop het contact tussen
een damp en vloeistof plaatsvindt; b. een theoretische afleiding van de concen
tratie-invloed op het schotelrendement, getoetst aan experimentele resultaten ;
c. mogelijke fouten in de rendementberekening door een verkeerde ligging van
de evenwichtskromme te elimineren; d. een nauwkeurige bepaling van het scho
telrendement in een zeefplatenkolom. Speciale aandacht wordt besteed aan het
onderzoek over de afname van het rendement naar lage concentraties van een der
componenten.
207. WERKZAAMHEDEN.
De werkzaamheden van de aardappelmeelstudiecommissie. V.L. O. 53.6. A, 1947, 16 blz. , Eng. s.
Aardappelmeelstudiecommissie, Groningen.
Na een kort overzicht van de werkzaamheden van de aardappelmeelstudiecom
missie die reeds vroeger werden gepubliceerd (zie V. L. O. 53(1) A), worden
in onderhavig verslag achtereenvolgens besproken ; de onderwaterweging als
zetmeelbepaling, eigenschappen van het zetmeel, stikstofverbindingen in de
aardappel, andere niet-zetmeelstoffen. De eigenschappen van het aardappeleiwit
worden onderzocht.
208. WILLIGEN, A. H.A. de.
Vochtbepâling bij aardappelmeel. Verslag over
de onderzoekingen van de commissie vochtgehalte aardappelmeel (19431948). V.L. O. 54.18, 1949, 23 blz. , afbn, grfkn, tabn, Eng. s. , lit.
Proefstation voor aardappelverwerking, Groningen.
De commissie was in 1944 van oordeel dat de P2O5-methode bij 80° de enige
was, die op dat ogenblik als standaardmethode kon worden aanbevolen. Zij is
van oordeel de vochtbepâling bij 105° in een geventileerde droogstoof niet langer
te gebruiken. Naast de P205-methoden bij 80° is plaats voor een betrouwbare,
snelle, maar eenvoudiger praktijkmethode.

65

CHRONOLOGISCH OVERZICHT
De titels werden in de mate van het mogelijke ingekort. De oorspronkelijke spel
ling werd niet gebruikt om de indruk te ontkomen dat de titels een getrouwe kopij
zijn van de titelbladzijden.
De getallen achter de titels verwijzen naar de volgnummers in het systematisch
register..
1945 (Reeks 50)
4. Onderzoekingen over de methodiek bij kalibepalingen in grond
(O. de Vries en C. W. G. Hetterschij)
5. Verteerbaarheid van stoppelknollen (N. D. Dijkstra)

42
167

6. Onderzoek naar de invloed van het in gekorrelde vorm toepassen
van fosfaatbe vattende meststoffen op de beschikbaarheid van dit
bestanddeel (F. van der Paauw)

88

7. Onderzoeknaar de bewaringsmogelijkheden van het natte produkt dat bij de ontsluiting van stro wordt verkregen
(N. D. Dijkstra)

156

8. Voederkarton voor varkens

189

(A. M. Frens)

9. Onderzoek naar de bodemgestelheid van het landgoed "de Ut
recht", nabij Esbeek-N. B. (O. de Vries en A. M. van Vliet)

21

10. Opbrengst van grasland bij verschillende gebruikswijzen (H. J.
Frankena)

119

11. Rassenproeven met fabrieksaardappelen in 1943
(A. H. A. de Willigen en A. J. Reestman)

136

12. Benaderende berekening van de kwel en de verdamping
(W.C. Visser)

8

13. Gecombineerde zeef-en pipetmethode voor de bepaling van de
granulaire samenstelling vari gronden (S. B. Hooghoudt)

40

14. Pipeteerapparaat ten gebruike bij granulometrisch onderzoek
van grondmonsters op grote schaal (C.W.G.Hetterschij.

39

15. Collofdchemische studiën aan ondermelk
(H.Eilers, W. F. Jense en J. Korf)

ig2

1945 (Reeks 51)
1. Proefnemingen over ensilering van gras in een silo met pers
deksel volgens het z. g. systeem Schmidt (N. D. Dijkstra)
2.

Samenstelling van afzonderlijke melkvetbolletjes (H. Mulder)

115
193

66
3. Invloed van tijdelijke verhogingen in temperatuur op de conr
sistentie en de structuur van boter (H. Mulder)

197

4. Zeesterrenmeel als eiwitvoeder (A. M. Frens)

176

5. Invloed van de dispersiegraad van roomvet op de kristallisa
tie van dat vet. II (H. Mulder en J. H. B.Kleikamp)

194

6. Methode ter bepaling van de hoeveelheid gekristalliseerd vet
in room (W. Adriani en A. F. Tamsma).

191

7. Voederproef met geënsileerd aardappelloof (N. D. Dijkstra)

168

8. Bacteriofagen in zuursels (J. W. Pette)

199

9. Gehalte aan vast gebonden water in de kleisubstantie
( Jac. van der Spek)

46

10. Kalitoestand van zand- en dalgrond en opbrengst en onderwa
tergewicht van aardappelen (F. van der Paauw)

30

11. Bodemgesteldheid van Niervaart, Zwaluwen en omstreken
(H. Koornneef).

18

12. Bepalen van reologische eigenschappen van kaas (H. Mulder)

202

1946 (Reeks 52)
1. Onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering der consis
tentie van winterboter (W. Adriani en A. F. Tamsma)
2. Gevoeligheid van enige landbouwgewassen voor zeewater
(K. Zijlstra)
3. Oxydatie-reductiepotentialen van melk en van boterplasma
(R. N. J. Saai en W. Heukelom)

196
37
195

4. Proefnemingen over inkuilen. (M.van Albada)

73

5. Stikstofbemesting op grasland. VIII (S. Bosch)

109

6. Invloed van het vetgehalte en andere eigenschappen van de bo
ter (H. Mulder)

198

1947 (Reeks 53)
1. Holten in fabrieksaardappelen (A. H.A. de Willigen)

135

2. Kaasbereiding bij lage temperatuur .
(H. Mulder en L.Radema)

203

3. Vergelijkende onderzoekingen over de verliezen bij hooiwinning
op de grond en met behulp van ruiters (N. D. Dijkstra)

161

67
4. Bloei en bloeihormonen in het bijzonder bij tarwe
(H.L.van de Sande Bakhuyzen)
5. Onderzoekingen over fosfaat- en kalibemesting op de kleigron
den van de Zuidhollandse eilanden (F. van der Paauw)
6. Werkzaamheden van de aardappelmeelstudiecommissie
7. Karakterisering van de granulaire samenstelling van gronden.
(W.C. Visser)

9

86
207
41

8. Onderzoek betreffende de koolvlieg en zijn bestrijding
(J. de Wilde)

150

9. Bereiding van aromatische boter (J. W. Pette)

200

10? Verband tussen de bewaartijd en de houdbaarheid van aardap
pelen. (T. van Hie le)

127

11+ Toepassing van a-nafthylazijnzure methylester bij de bewa
ring van consumptieaardappelen
( J. H. M. van Stuivenberg en H. Veldstra)

134

12? Remmende werking van niet tot het groeistoftype behorende
chemicaliën op de spruitontwikkeling bij aardappelen
(J. Oortwijn Botjes)

130

1948 (Reeks 54)
1. Gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam
(F. W.G. Pijls)

63

2. Oorzaak der gasvorming in korstloze kaas
( J. W. Pette en J. L. Liebert)

204

3. Opname, vormingen verdeling van de stof door de aardappel
plant bij gevarieerde fosfaat voeding. (F. van der Paauw)

131

4. Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied. I
( J. G. Maschhupt)
5. Invloed van temperatuur en licht tijdens de bewaring van pootaardappelen op de oogst van eerstelingen (Neeltje Krijthe)
6. Bodemgesteldheid van het Westland, (W. J. van Liere)
7.

Kalibemestingsproef bij weiden en maaien. (M.L. 't Hart)

8. Botanische samenstelling van Nederlandse graslanden
(D. M. de Vries)

19

129
59

120
123

1949 (Reeks 54)
9. Vergelijkende voederproef met hooi en A. I. V.-zuursilage bij
melkvee (N. D. Dijkstra)
+

Verscheen pas in 1949

182

68
10. Bedrijfs-economisch onderzoek ten dienste van de landbouw
(A. W. G. Koppe jan).

17

11. Verteerbaarheid en voederwaarde van kunstmatig gedroogd
gras. (N. D. Dijkstra)

153

12. Bestrijding van de plakker

103

( J. J. Franssen)

13. Bestrijding van de ringelrups. (J. J. Franssen)

104

14. Bastaardsatijnvlinderbestrijding. (J. J. Franssen)

102

15. Proefnemingen over het ensileren van gras

113

(N. D. Dijkstra)

16. Stikstofbalans en pH-veranderingen in enkele gronden onder
invloed van bacteriënleven en plantengroei, (F. C. Gerretsen)

23

17. Bodemkartering van de omgeving van Azewijn (F. F. R.Koenigs)

58

18. Vochtbepalingïbij aardappelmeel (H. A. de Willigen)
19. Samenvatten van rassenproeven en toepassen van vruchtbaar
heidscorrecties met niet-orthogonale methoden. (G. Hamming)

208
72

1949 (Reeks 55)
1. Bemestingswaarde van "hyperfosfaat Reno"
F. van der Paauw en J. Prummel)

qq

2. Groei en produktie van suikerbieten.
(H. L. van de Sande Bakhuyzen)

133

3. Proefnemingen over ensileren met Vitasan. (N. D. Dijkstra)

112

4. Bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente Groesbeek (J. Schelling)

65

5. Proefnemingen over ensileren met vast koolzuur(N.D.Dijkstra)

75

6. Regenval, drainage en verdamping, 1918-1946
( J. G. Maschhaupt)

79

7. Proeven van kalkammonsalpeter op grasland (E.G.Mulder)
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lands grasland
(F. van der Paauw, L. Ch. N. de la Lande Cremer en J. Ris)
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205

4. Bodemkartering vanWalcheren ( J.BennemaenK. vander Meer)

51

5. Invloed van opgenomen zouten op de groei en produktie van land
bouwgewassen op zoute gronden (C. van den Berg)

26

6. Onderzoeknaar de kaliumfixatie op de langjarige proefvelden
te Ammerzoden en Wehe ( J. Temme en H. W. van der Marei)

35

7. Omrekenen van melkvee tot standaardkoeien.
( J. Doeksen en D. C.Heijboer)

180

8. Proefnemingen met varkens en kuikens over de bruikbaarheid
van enige produkten ter besparing van dierlijke eiwitten (vis
meel, diermeel, enz.) bij de veevoeding. Tweede serie-1951
(M. van Albada e. a.)

187

9. Bodemgesteldheid van de Maaskant

(D. van Diepen)

10. Proefnemingen over het ensileren van gras met aardappelve
zels en gestoomde aardappelen. (N. D. Dijkstra)

54
126

1953 (Reeks 59)
1. Verband tussen de activiteit van de schildklier en de eiwitstof
wisseling
(J. C. A. Mighorst)
2.

15

Toetsing van grondonderzoek naar kalitoestand op Nederlands

grasland (F. van der Paauw)

31

72
3. Bodemgesteldheid van Noord-Kennemerland (H. C. de Boo)

64

4. A physical theory on placement of fertilizers (C. T. de Wit)

85

5. Zout- en vochthuishouding van geinundeerde gronden( B. Verhoeven)

36

6. Vergelijkende voederproeven met vet- arm en meer vet - rijk
krachtvoeder bij melkvee
(N. D. Dijkstra, • J.. Dammers en A. M. Frens)

184

7. Verteerbaarheid en voederwaarde van bieten. (N. D. Dijkstra)

163

1954 (Reeks 60)
1. Vergelijkende voederproeven met kunstmatig gedroogd voorjaars- en herfstgras bij melkvee (N. D. Dijkstra)

162

2. Levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van de erwtenpeulboorder (C. J. H. Franssen)

147

3. Levenswijze en de bestrijdingsmogelijkheden van cfe erwten
knopmade (C. J.H. Franssen)

146

4. Gevolgen van inundatie met zout water voor de drainage
(W. H. Sieben en G. Veldman)

80

5. Proefnemingen over ensileren van gras met Kofazout en Albumex (N. D. Dijkstra)

114

6. Hebben rauwe en gestoomde aardappelen bij rundvee een spe
cifieke werking op resp. de melkproduktie en de vetaanzet?
(J. Dammers)

177

7. Bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer. ( J. C. F. M. Haans)

57

8. Vergelijking van de bemestingsgebrjjiken op bouwland in Drente,
Gelderland en Noordbrabant ( J. Prummel)

84

1955 (Reeks 61)
1. Proefnemingen over de achteruitgang van de verteerbaarheid
bij het kunstmatig drogen van gras.
(N. D. Dijkstra en J. J. S. Sprenger)
2. Mond- en klauwzeerepizoötieën in Friesland(J. M. Dijkstra)

173
16

3. Proefnemingen over het ensileren van voorgedroogd gras
(N. D. Dijkstra en S. Brandsma)

118

4. Proefnemingen over het bewaren van natte bostel (N. D. Dijkstra)

159

5. Verteerbaarheid en voederwaarde van verse luzerne.
(N. D. Dijkstra en S. Brandsma)

170

73
6. Betekenis van de kalitoestand voor aardappelen op kleigronden
in Noord-Holland (F. van der Paauw en J. Ris)

132

7. Wortelgroei in gronden bestaande uit een bovengrond van klei
en een ondergrond van zand. (M. A. J. Goedewaagen e.a.)

10

8. Onderzoek naar het verschijnsel der kalifixatie in de Neder
landse gronden (H. W. van der Marei)

28

9. Streekonderzoek gericht op de factoren bodemstructuur en
stikstofbemesting (H. Kuipers)

45

10. Kopergehalte van lever en bloedserum bij het Fries-Holland
se rund ( J. van der Grift)

186

11. Proefnemingen over de achteruitgang van de verteerbaarheid
bij het kunstmatig drogen van luzerne I
(N. D. Dijkstra en J. J. S. Sprenger)

174

12. Invloed van de samenstelling van binaire mengsels op het scho
telrendement in rectificàtiekolommen( H. A. C. Thijssen)

206

13.

Bodemkartering van de gemeente Epe en bodemkundige verken
ning van een deel van de gemeente Heerde

(W. J. van Liere en G. G. L. Steur)

60

14. Onderzoek naar de factoren die rendabele bietenverbouw op on
ze zandgronden beperken(W. A. P. BakermansenG. Hamming)

125

15. Onderzoek naar de voederwaarde van gebroeid hooi.I
(N. D. Dijkstra en D. van der Schaaf

171

16. Verteerbaarheid en voederwaarde van verse en geënsileerde
zoete lupine (N. D. Dijkstra)

158

1956 (Reeks 62)
1. Compostering van stro, met en zonder compost-activators
(F. C. Gerretsen,

J. A. Grootenhuis en G. Kolenbrander)

2. Verteerbasrheid en voederwaarde van meel van enkele geëx
traheerde, niet- of gedeeltelijk ontdopte oliehoudende zaden.
(N. D. Dijkstra)

94

165

3. Bodemkundige onderzoekingen in het Dollardgebied.il
(J. G. Maschhaupt)

20

4. Beoordeling van de fosfaattoestand van Limburgse löss- en
rivierkleigronden (J. Ris en J. T. N. Venekamp)

32

5. Globale graslandvegetatiekartering van Nederland
(Th. A. de Boer)
6. Vestigingsduur en stikstofwerking van Schiedammer stadsvuilc om post
(F. C. Gerretsen, G. J. Kolenbrander en Th. P. Meiman)

107

95

74
7. Invloed van grondbewerking op het transport van warmte, lucht
en water in de grond (R.H. A. van Duin)

71

8. Biologie en bestrijdingsmogelijkheden van de veroorzakers van
spikkelziekte in koolzaad (Fred. a Quak)

141

9. Levenswijze en bestrijding van de koolzaadsnuitkever en de
koolzaadgalmug (G. W. Ankersmit)

140

10. Levenswijze en bestrijding van de tuinboonkever
(C. J. H. Franssen)

145

11. Proefnemingen over de achteruitgang van de verteer baarheid
bij het kunstmatig drogen van luzerne. II
(N. D. Dijkstra en J. J. S. Sprenger)

175

12. Invloed van stadsvuilcompost op het gewas (Jac.Kortleven)

97

13. Reactie van de aardappel op kalk- kali- verhoudingen in de
grond (C. M. J. Sluijsmans)

133

14. Enige onderzoekingen over de verliezen bij hooiwinning
(S.Brandsma. en N. D. Dijkstra)

110

15. Bodemvruchtbaarheid, vegetatiekarteringseenheid en opbrengst
van grasland in een zandgebied (Gelderse vallei)
(Th. A. de Boer en Th. J. Ferrari)

108

16. Beworteling van een aantal landbouwgewassen
(J. W. van Lieshout)

11

1957 (Reeks 63)
1. Verteerbaarheiden voederwaarde van enkelvoudige grassoor
ten en van gras van kunstweiden (N.p. Dijkstra)

164

2. Invloedvanruwvoederrantsoenophet cellulose-afbrekend ver
mogen van de pensflora in een kunstpens
(A.M. Frens en K. Stolk)

185

3. Bodemkartering van hettuinbouwdistrict Geestmerambaoht
(P.du Burck)

52

4. Levenswijze en bestrijding van de aspergevlieg in Nederland
(W. C. Nijveldt)
5. Enige aspecten van de waterbeheersing, in landbouwgronden
(J.Wesseling)
6. Vergelijkend ecologisch onderzoek in opstanden van Quercus
Borealis MichxF.en Quercus Robur L.(J. G. P. M. Smeets)
7. Fosfaattoestand van bouwland en grasland in Nederland
(F. H.B.Vermeulen en P. J. Fey)

148
81
144
91

75
8. Verteerbaarheid en voederwaarde van rode klaver
(N. D. Dijkstra)

157

9. Onderzoek naar de voederwaarde van gebroeid hooi.II
(N. D. Dijkstra en D. van der Schaaf)

172

10. Voederproevenmet melkvee over de voederwaarde van silages
bereid volgens de verwelkings- of voordroogmethode
(N. D. Dijkstra)

183

11. Geologie, bodemvorming en waterstaatkundige ontwikkeling
van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk
van Nijmegen (L. J. Pons)

62

12. Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur
(A. Jongerius)

44

13. Onderzoek naar de verliezen bij de hooiwinning volgens de
schuurhooimethode (N. D. Dijkstra)

111

14. Schatten van hoeveelheden wortels in voor wortelonderzoek
genomen monsters (J. J.Schuurman en L.Knot)

120

15. The rise and disappearance of continental vole plague zones in
the Netherlands (A. vai Wijngaarden)

105

16. Bodembehandeling op het proefveld te Hoofddorp. Invloed van
verschillende bodembehandelingen op de eigenschappen van de
bodem en op opbrengst en wortelgroei van appelbomen
( J. Butijn en J. J. Schuurman)

142

17. Uitwisselbare kationen in gronden na overstroming door zee
water (W.H. van der Molen)

22

18. Proefnemingen over het inkuilen van bietekoppen en -loof
(N.D. Dijkstra)

160

19. Stikstofvoeding van de aardappel door middel van stalmest en
van kunstmest (Jac. Kortleven)

128

20. Proefnemingen over de achteruitgang van de verteerbaarheid
bij het kunstmatig drogen van rode klaver in vergelijking met
luzerne (N. D. Dijkstra, J.Kreyger enM.H. Huisman)

124

21. Proefnemingen over de orale toediening van stilboestrol aan
volwassen mestvee ( J. Dammers)
1958 (Reeks 64)
1. Verteerbaarheid en voederwaarde van Nederlandse spiritusbostel (N. D. Dijkstra)
2. Vergelijkende proefnemingen omtrent winning en voedering
van melasse-silage, voordroogsilage en schuurgedroogd hooi
(N. D. Dijkstra)

178

76
3. Waarde van koperbepalingen met Aspergillus Niger op bouw
land (Ch. H. Henkens)

27

4. Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige on
derzoekingen in het Land vanHeusdenen Altena (F. Sonneveld)

67

5. Betekenis van vitamine E voor mestvarkens
J. Dammers, K. Stolk en G. van Wie ringen)

188

6. Transpiration and crop yields (C. T. de Wit)

13

7. Reactie van de biet op kalk- kali- verhoudingen in de grond
(C. M. J. Sluijsmans)

139

8. Economische betekenis vaninsektenplagen in bossen (Cephalcia Alpina Klug en Diprion PiniL.) (J. Luitjes)

143

9. Teelt en bemesting op bouwland in de praktijk(M. Draisma)

106

10. Levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van de vroege ak
kertrips (C. J. H. Franssen en P. Huisman)

137

11. Vergelijkende proefnemingen omtrent winning en voedering
van voordroog- en melassesilages (N. D. Dijkstra)

116

12. Vergelijkende proefnemingen over het ensileren van Jicht en
zwaar gekneusd gras ( N. D. Dijkstra)

117
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