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VOORWOORD

Het verslag over het landbouwkundig onderzoek in 1955 geeft, evenals zijn voor
gangers, in beknopte vorm weer, welke resultaten het onderzoek op de talrijke
instituten en proefstations en in de laboratoria der Landbouwhogeschool heeft opge
leverd. In verband met de omvang van de stof kon daarbij uiteraard niet in details
worden getreden en konden er geen beschouwingen aan worden vastgeknoopt. Het
is dus slechts een weergave van de belangrijkste punten uit de door de leiders der
betrokken instellingen ingediende rapporten. Degene, die zich voor bepaalde onder
werpen interesseert, zal zich hebben te wenden tot de instelling, die zich hiermee
bezig hield en zal de originele verslagen der onderzoekingen moeten raadplegen. Ook
in de eigen jaarverslagen der instellingen worden uitvoeriger gegevens gepubliceerd.
Het verslag is evenals in de vorige jaren ingedeeld volgens een aantal hoofdstuk
ken, welke elk betrekking hebben op een bepaald onderdeel der landbouwwetenschap.
Voorts is een lijst opgenomen van de instellingen wier werkzaamheden in dit verslag
vermeld zijn.
Het verslag werd wederom samengesteld door Mej. A. Hoetink, aan wie een woord
van dank op zijn plaats is voor de zorgvuldige wijze, waarop dit is geschied. Ook
de leiders der instellingen, die voor de inzending der gegevens zorgden, moge hierbij
dank gebracht worden voor hun medewerking.

De Voorzitter van de Landbouworganisatie T.N.O.,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE
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BODEMKUNDE EN BEMESTING

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
Bij het bemestingsonderzoek leverde de geleidelijke bewerking van de meerjarige,
in interprovinciaal verband genomen proevenseries wederom een belangrijke bijdrage
tot de versteviging van de adviesbasis van het grondonderzoek.
Bij de serie meerjarige fosfaatproefvelden op bouwland, die nog gedeeltelijk wordt
voortgezet, viel het accent op het verloop van de uitkomsten van de fosfaatbepaling
bij voortgezette bemesting. Doordat het gedeelte van het bodemfosfaat, dat in citroen
zuur oplosbaar is, afhankelijk bleek te zijn van het ijzergehalte, was het mogelijk, in
analogie met de kalkfactor, een fosfaatfactor in te voeren, die het bij benadering
mogelijk maakt de door bemesting te verkrijgen verandering van P-citr te berekenen.
Terwijl enerzijds het ijzergehalte voor de optredende wijzigingen bepalend is, blijkt
anderzijds bij zand- en dalgronden de uitspoeling van fosfaat van belang te zijn en
wel des te meer, naarmate de P-toestand hoger is. Het onderzoek gaf overeenkomstige
aanwijzingen over de landbouwkundige waarde van P-citr als bij andere gelegenheden
zijn verkregen. De betrekkelijk geringe werking van fosfaat op de opbrengst, in ver
band gebracht met de vrij aanzienlijke vastlegging en uitspoeling, doet twijfel rijzen
aan de juistheid van de tegenwoordige, op voorraadvorming gerichte bemestingswijze.
Een serie kalk-kaliproefvelden verschafte aanvullende gegevens over de waarde van
de pH en het K-getal voor aardappelen, die de vroegere in hoofdtrekken bevestigen.
De interactie tussen kalktoestand en kali, die als zodanig reeds bekend was, kon bij
zand- en dalgronden voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de invloed
van de factor magnesium, terwijl in andere gevallen ook een kalk-kali-antagonisme
betekenis had.
Uit een serie kalk-magnesia-proefvelden bleek, dat de bepaling van het Mg-gehalte
van de grond met een NaCl-oplossing een bruikbare maat oplevert voor de beschik
baarheid van het magnesium. Dit werd aangetoond door middel van gebrekssympto
men, de reactie van de opbrengst van aardappelknollen en het MgO-gehalte van het
aardappelloof. De kalitoestand van de grond is van grote invloed op de waarde van
het Mg-gehalte ervan. De methode van visuele beoordeling van de gebreksverschijn
selen geeft, evenals bij granen, ook bij aardappelen gevoelige aanwijzingen over de
toestand van het gewas; deze wijze van beoordeling bleek voor de toetsing van de
uitkomsten van de methode van grondonderzoek zeer bruikbaar te zijn.
Minder ver ontwikkeld is nog de waardering van de koperbepaling met Aspergillus,
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mede in verband met de kleinheid van de optredende reacties en de geringere nauw
keurigheid van de methode. Niettemin was het met behulp van een serie proefvelden
met tarwe in de Veenkoloniën en een andere met haver in Limburg mogelijk om bij
benadering grenswaarden vast te stellen. De bepaling van molybdeen in de grond
werd eveneens in onderzoek genomen.
De kennis over de waarde van het reduceerbare mangaan als maatstaf voor de be
schikbaarheid werd belangrijk beter gefundeerd. Bij kleigronden met minder dan
2% humus bleek deze methode goed bruikbaar te zijn. In enkele gebieden werden
afwijkingen gevonden, die in verband konden worden gebracht met de C/N-verhouding van de organische stof en het rijpingsstadium van de grond. Op zandgrond
geeft de pH de beste aanwijzing over de mangaantoestand.
Naast veldonderzoek werd een plaats ingeruimd aan de toetsing van grondonder
zoek in potten. Hierbij werden vele gegevens verkregen over de mate, waarin de K-,
de Na-, de Mg- en de Ca-opname door het gewas afhankelijk is van bodemkundige
factoren op kleigronden; deze bevindingen behoeven echter nog een nadere toetsing
en een verdere uitwerking. Op deze wijze wordt gehoopt de controversen tussen de
uitkomsten van het veldonderzoek op te heffen.
Het verkennende onderzoek betreffende de mineralisatie van organische stikstof in
de grond, dat in 1955 werd begonnen, leverde uitkomsten die goed overeenkwamen
met de verwachtingen.
Van het niet direct met het chemische grondonderzoek verband houdende bemestingsonderzoek kan het volgende worden vermeld.
Er werd in de nazomer een proef genomen met een stikstofbemesting op grasland,
resp. in een droge, een iets vochtiger en een zeer vochtige periode. Hoewel de ont
wikkeling van het gras verschillend was, werd uiteindelijk toch dezelfde opbrengst
verkregen; een herhaling van het onderzoek is gewenst, alvorens een definitieve con
clusie te trekken.
De gunstige werking van een stikstofbemesting in de vorm van nitraat op de mag
nesiumvoorziening trad op proefvelden met aardappelen weer duidelijk aan de dag.
Een bemesting met 140 kg N per ha in de vorm van kalkammonsalpeter gaf zonder
toediening van magnesia een sterkere vermindering van het magnesiumgebrek te zien
dan een toediening van 80 kg MgO in de vorm van magnesiumsulfaat zonder stik
stofbemesting. Over het algemeen kan gezegd worden, dat een vervanging van nitraat
door ammoniumstikstof de magnesiumvoorziening sterk nadelig beïnvloedt.
Proeven met een laat over aardappelen uitgestrooide kalibemesting toonden
aan, dat deze bemestingswijze op zichzelf weinig of geen voordeel geeft. Van belang
is evenwel, dat deze bemesting nog volkomen effectief is, ook als het gewas reeds
duidelijke gebreksverschijnselen vertoont, zodat een betere dosering van de kalibemes
ting hierdoor mogelijk wordt. Een bewerking van de resultaten van een meerjarig,
reeds enige jaren opgeheven proefveld, waarop jaarlijks steeds dezelfde gewassen in
een bepaalde vruchtopvolging werden verbouwd, toonde aan, dat de behoefte van
aardappelen en tarwe aan kali in hoge mate door de weersomstandigheden wordt
bepaald. Er werden sterke correlaties tussen het aantal regendagen in mei — juli en
de reactie op kali gevonden. In regenrijke jaren was de behoefte op zavelgrond klei-
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ner en de schade door overmaat groter. Een zware voorraadbemesting met kali op
kalifixerende rivierklei bleek slechts tijdelijk de kalitoestand te verhogen; na enige
jaren was deze bijna geheel teruggelopen, terwijl het fixerend vermogen weer sterk
was toegenomen. De in het vorige verslag geuite mening, dat de uitspoeling van kali
voor het teruglopen aansprakelijk is, is waarschijnlijk niet juist. Hierover vindt nader
onderzoek plaats. Ook zal de waarde van gefixeerde kali worden nagegaan. Een uit
gebreid onderzoek naar de chemische samenstelling van bladeren van appelbomen
werd verricht om de invloed van kalifixatie en van kationenverhoudingen in de grond
daarop na te gaan. Een soortgelijk onderzoek is gaande met het blad van de aard
appel.
Kalisalpeter, als kalimeststof beproefd, bleek zich bij aardappelen tot dusverre wei
nig te onderscheiden van zwavelzure kali.
Nadere bevestiging is verkregen, dat de werkingsfactor van de zuurbindende be
standdelen van gewone kalkmergel bijna gelijk is aan die van fijnere kalkmeststoffen.
De werking van Mg in magnesiumhoudende kalkmeststoffen bleek afhankelijk te zijn
van het vochtgehalte van de grond.
Structuurregelaars werden gebruikt om enkele tot nu toe onoplosbare vraagstukken
te behandelen. Zoals bekend is, wordt de structuur van kleigronden verbeterd door
toediening van kalk, doch deze stof veroorzaakt wellicht ook andere effecten. Een on
derscheiding hiervan is thans mogelijk door gebruik te maken van structuurregelaars.
Deze stoffen worden tevens toegepast bij de bestudering van de invloed van de struc
tuur op de fosfaathuishouding.
Behalve aan rijenbemesting, waarvan het onderzoek, zolang deze methode in de
praktijk niet tot grotere toepassing zal geraken, in een stadium van voorlopige afslui
ting verkeert, werd aandacht gegeven aan bespuiting met kali. Met deze werkwijze
werden bij aardappelen op rivierklei positieve resultaten verkregen. Rijenbemesting
met sporenelementen gaf geen voordeel. Meermalen herhaalde bespuiting met man
gaan gaf betere resultaten dan een enkelvoudige bespuiting of bemesting met man
gaan. Het onderzoek betreffende het mangaan-magnesium-antagonisme werd bij enkele
gewassen voortgezet; het gevoeligst hiervoor blijken aardappelen en vlinderbloe
migen te zijn. Een bestudering van de gevoeligheid van de voederbiet voor mangaanovermaat, magnesiumgebrek en calciumgebrek gaf geen inzicht in het totale beeld
van de „zuurbeschadiging" van dit gewas.
Molybdeengebrek kon, behalve door een bemesting met molybdeen, soms worden
voorkomen door een bekalking of een fosfaatbemesting; in andere gevallen was dit
echter niet het geval, zodat hierover een nader onderzoek zal worden verricht. Het
gebrek werd aangetroffen op beekgronden, zure zandgronden, Maasklei en in het
stroomgebied van de Aa. Er werd een studie gemaakt van de invloed van molybdeen
op de stikstofbinding bij luzerne; dit onderzoek, waarbij chromatografische amino
zuurbepalingen in de knolletjes worden verricht, verschaft een inzicht in de stikstof
assimilatie bij leguminosen.
De landelijke oriëntering naar het voorkomen van tekorten aan sporenelementen
werd voortgezet. Er werd een beschrijving gemaakt van de bemestingsgebruiken in
ruilverkavelingsgebieden.
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Een oriënterend onderzoek naar de oorzaken van verschillen in groei en ontwik
keling van aardappelen op verschillende grondsoorten en de daaruit voortvloeiende
verschillen in kwaliteit, dat het vorige jaar door ongunstige weersomstandigheden
weinig geslaagd was, werd onder betere omstandigheden herhaald. Veel werk werd
verricht ter voorbereiding van een verdere ontwikkeling van het chemische gewasonderzoek in verband met bodemvruchtbaarheidsproblemen met behulp van dialyse,
ultrafiltratie en onderzoekingen op het gebied van de enzymchemie (oxydatieve fosforylering). Tevens werd onderzoek verricht over de bepaling van cocarboxylase in
groen blad. Er werden verschillende technische verbeteringen in bestaande bepalings
methoden aangebracht. Een periodieke bemonstering van de eindblaadjes van aard
appelen toonde aan, dat hiermede een goed inzicht over de ionenopname en -antagonismen kon worden verkregen. De potproef over de veranderingen in de grond bij
intensieve bedrijfsvoering werd voortgezet.
Behalve het eigen onderzoek op het gebied van de bemesting werd voortdurend
ondersteuning verleend aan het onderzoek, dat door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst wordt verricht. Deze steun betreft zowel adviezen over de opzet van proeven
en de mathematische bewerkingstechniek als hulp bij de bewerking van de resultaten.
Op mathematisch gebied werd voortuitgang geboekt bij de ontwikkeling en de be
proeving van bewerkingsmethoden.
Het onderzoek over de organische bemesting en de organische stofhuishouding had
betrekking op de betekenis ervan in bedrijfsverband, op de waardering van verschil
lende organische meststoffen, in het bijzonder van de daarin aanwezige bestanddelen
en op de aard en de hoeveelheid van de organische stof in de grond en de invloed
van de organische bemesting daarop.
Van de 21 onder auspiciën van de Bodemvruchtbaarheidscommissie aangelegde
proefpercelen gaven in het verslagjaar 14 een gunstige reactie op de organische be
mesting te zien. Er kon worden geconstateerd, dat geleidelijk aan het aantal percelen,
dat een reactie gaat vertonen op een regelmatige organische bemesting, toeneemt. Bij
vijf particuliere bedrijven wordt de organische bemesting in bedrijfsverband bestu
deerd; het Landbouw Economisch Instituut verzorgt de administratie van vier daar
van. Van de langjarige stalmest-stoppelgewassenproefvelden op de proefboerderij te
Heino, kunnen de volgende resultaten bij haver worden vermeld. De veranderingen in
de kalicijfers wijzen erop, dat door het verbouwen en het onderploegen van een
stoppelgewas de kali beter wordt bewaard. De teelt van een goed gewas stoppel
knollen vóór haver heeft een remmende invloed op de onkruidontwikkeling. Op alle
objecten was het mogelijk een stro-opbrengst van ± 6000 kg per ha te bereiken
met een optimale korrelopbrengst van 5500 kg per ha; bij gebruik van weinig
organische bemesting was hiervoor 80 tot 100 kg N per ha meer nodig dan bij een
intensieve organische bemesting.
De stikstoftoestand van de grond van de Proefboerderij Dr. H. J. Lovink-hoeve
was dit jaar duidelijk minder goed dan in het vorige jaar; naar schatting moest
tenminste 100 kg kalkammonsalpeter per ha meer worden gegeven dan in 1954.
De stikstofwerking van de toegediende compost, bereid uit afval van het eigen be
drijf, was gering. De invloed van een ondergeploegd, matig gewas stoppelklaver (hop-
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perups) op de opbrengst van aardappelen en suikerbieten was groot; de werking
kwam overeen met die van 500 kg kalkammonsalpeter. Er trad nog een duidelijk
positieve nawerking aan de dag op het proefobject, waar in 1952 tweejarige luzerne
was ondergeploegd ; de nawerking van rode klaver (1952) en van erwten (1952) was
gering. Op het grondbewerkingsproefveld werd de indruk verkregen, dat de stikstof
toestand op de steeds diep geploegde akkers het minst was. Op het vruchtwisselingsproefveld met granen trad dit jaar voor het eerst schade op als gevolg van aaltjes
(een nog onbeschreven Pratylenchussoort). Deze hadden zich vooral vermeerderd
op haver en zomergerst. Ze veroorzaakten een trage ontwikkeling van de granen in
het voorjaar.
De opbrengstverhogende werking van stadsvuilcompost VAM bedroeg als gemid
delde van een vrij groot aantal proeven 5% ; naarmate er grotere of kleinere tekorten
in de grond aan bepaalde elementen bestonden, was dit bedrag hoger of lager (van
zeer hoog tot nihil). Wanneer de tekorten aan stikstof,, fosfaat en kali waren opge
heven, bedroeg het gemiddelde effect van de compost 2% ; dit effect kan vrijwel
geheel aan de werking van kalk en magnesia worden toegeschreven. Het resultaat
van een geregeld gebruik van compost hangt in de beginperiode dus geheel af van
de mate, waarin de plantenvoedende bestanddelen uit compost een rol kunnen spelen.
Op compost reageren het sterkst sommige leguminosen, daarna hakvruchten, vervol
gens granen en handelsgewassen; grasland reageert weinig tot niet, bij granen is de
invloed op de korrel sterker dan die op het stro.
Het stalmeststikstofonderzoek leidde tot verschillende nevenstudies over de groei
van de knol en de kwaliteit van de aardappel, zoals deze worden beïnvloed door het
verschil in ritme van de opname van de stikstof resp. uit kalkammonsalpeter en uit
stalmest.
Er kwam een conceptrapport gereed over de produktie, de samenstelling en de
conservering van gier. Voorts werd gewerkt aan een boekje, dat als titel zal krijgen
„Stalmest, gier en „mengmest" ; toediening en waardering".
Bij de langjarige proeven over het onderploegen van stro was het opvallend, dat
de microbiologisch vastgelegde stikstof op de proefobjecten van gescheurd grasland,
waaraan stro was toegediend, slechts in geringe mate weer ter beschikking kwam.
Op een proefveld op gescheurd grasland op zandgrond, waarbij de invloed van het
onderploegen van stro werd nagegaan, werd in vijf jaren met in totaal zes proefgewassen bij een toediening van stro tot 12 ton per ha slechts een opbrengstverschil
van gemiddeld 3% ten gunste van de stro-objecten gevonden.
Over de problemen van stalmest- en mengmestbereiding en -bewaring werd nau
welijks nieuw onderzoek verricht. Alle aandacht werd geconcentreerd op de samen
stelling van rapporten en publikaties, waarvan reeds enkele gereed kwamen. De uit
komsten van de proeven met het onderbrengen van gier waren zeer wisselend; als
hoofdconclusie kan worden gezegd, dat het onderbrengen van gier op grasland alleen
van betekenis is bij warm weer; op bouwland is het nut groter.
Omtrent de onderzoekingen op het gebied van de bodem kan het volgende worden
medegedeeld.
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Het onderzoek naar de factoren, die de opbrengst van grasland en haver in de
Gelderse Vallei bepalen, liet o.a. zien, dat de verschillen in de bodemvruchtbaarheidstoestand tussen de vegetatiekarteringseenheden, zoals deze door het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek werden vastgesteld, goed met de verwachtingen
overeenstemmen. De waarde van deze eenheden werd ook met de aspectenanalyse
nagegaan; hierbij werden behalve de opbrengst, de hoedanigheidsgraad en de bodemvruchtbaarheidsfactoren, ook de gewichtspercentages van goede en slechte grassen,
van afzonderlijke grassoorten en van combinaties van grassoorten ingevoerd. De voor
lopige resultaten van deze werkwijze zijn veelbelovend. Verder trad de invloed van
het door de Stichting voor Bodemkartering per veldje geschatte en in mm water
opgegeven waterbergend vermogen van de grond op de opbrengst van gras en haver
duidelijk aan de dag.
Er werd een onderzoek begonnen naar de factoren, die de bodemvruchtbaarheid
van het zandgebied de Friese Wouden (grasland) bepalen.
Er werd medewerking verleend aan de werkgroep, die een studie maakt van de
mogelijkheden voor een landclassificatie op basis van de geschiktheid voor de plan
tenteelt.
Ten behoeve van het onderzoek over de bodemstructuur werd een nieuwe methode
ontwikkeld voor de beoordeling van de structuurbestendigheid bij kleigronden. Hier
bij wordt gebruik gemaakt van de ligging der veldcapaciteit (vochtgehalte na uit
zakken van het water uit de verzadigde grond) ten opzichte van de consistentiegrenzen (vochtgehalte resp. bij uitrolgrens, kleefgrens en vloeigrens). Deze methode
werd o.a. toegepast bij de bepaling van het effect van structuurregelaars. Het geringe
resultaat van stabiele humus X2, verkregen bij veld- en vakproeven, kon hiermede
aannemelijk worden gemaakt; dit oordeel werd nog versterkt door de resultaten van
het onderzoek naar de reversibiliteit der indroging bij dit produkt. De resultaten
der overige structuurregelaars waren in overeenstemming met die in het vorige jaar.
De verdubbelde dosis Flotal (6 ton per ha) gaf in enkele gevallen enige structuur
verbetering; op gronden, die met zout water geïnundeerd waren geweest, gaf dit
produkt een effect, vergelijkbaar met dat van gips. Verder werd onderzoek verricht
over de invloed van bekalking en organische bemesting op de bodemstructuur en over
de oorzaken van ontwateringsmoeilijkheden in de Zijpe en op een Domeinbedrijf te
Giethoorn.
De bestrijding van verstuivingen in de aspergeteelt door het (tijdelijk) vastleggen
van het bodemoppervlak door besproeiing met zetmeel derivaten werd op praktijk
schaal met succes beproefd.
Het onderzoek over de methode ter bepaling van de vochtkarakteristiek leverde nog
een paar verbeteringen op. Een begin werd gemaakt met de statistische bewerking
(volgens een numeriekgrafische methode) van de gegevens over de voor de gewassen
beschikbare hoeveelheid bodemvocht in zandgronden in Noord-Brabant en in de
Gelderse Vallei; deze gegevens werden verkregen bij het onder auspiciën van de
C.O.L.N. verrichte pF-onderzoek. De bedoeling van de bewerking is de relaties te
vinden tussen deze vochthoeveelheden en bodemfactoren, zoals gehalten aan humus en
afslibbare delen, fijnheid van het zand (U-cijfers) en poriënvolumina, opdat een
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extrapolatie naar andere zandgebieden kan worden gemaakt. Eveneens werd een
begin gemaakt met een onderzoek naar het verband tussen de vochteigenschappen en
de granulaire samenstelling van lichte mariene gronden in verband met het werk
van Commissie 38 op het gebied van de classificatie en de benaming van grond
soorten. Bij een potproef werden de hoogste opbrengsten aan haver, erwten en sla
verkregen bij het laagste in de proef voorkomende pF-traject (2.0-2.5). Het op het
laboratorium bepaalde verwelkingspunt van de grond (het vochtgehalte bij een druk
van 15 atm.) bleek nagenoeg samen te vallen met het vochtgehalte, waarbij jonge
zonnebloemen blijvend verwelken.
Bij het onderzoek naar de vocht- en luchthuishouding van de bodem bleek de
invloed van de temperatuur op de verdamping bij de in 1947 uitgevoerde potproef
met haver overschat, maar niettemin aanwezig te zijn. Een soortgelijk onderzoek
werd met bruine bonen uitgevoerd; hierbij kwamen de lichtintensiteit en het verzadigingsdeficit als voornaamste factoren naar voren.
Bij het grondbewerkingsonderzoek werden in het laboratorium de invloed van
mechanische druk op geaggregeerde grond en die van ploegen (modelproef), beide
bij verschillende vochtspanningen, bestudeerd. In enkele gevallen werden relaties met
slib- en humusgehalte gevonden.
In het veld werd aan verschillende objecten de teruggang van de ruwheid van het
bodemoppervlak na een grondbewerking gemeten. Deze bleek in de winter op de
aanvankelijk ruwste (zwaarste) gronden het grootst; waarschijnlijk is de bestendig
heid van de inter-aggregaat-structuur hiervoor aansprakelijk. Op verschillende grond
bewerkingsproefvelden vonden metingen van poriën- en luchtvolumina plaats; er
werden duidelijke verschillen gevonden, die echter op de afzonderlijke proefvelden
een principieel ander beeld gaven. Verbrokkelingsmetingen in het veld met een modelploegje bleken perspectieven te bieden voor een kwantitatieve interpretatie van de
methode Görbing.
In het kader van het algemeen bodemkundig onderzoek kwam een studie over de
granulaire samenstelling van keilemen en proglaciale zanden voor publikatie gereed.
Er werd een begin gemaakt met een dergelijke studie over jonge zeeklei, holocene
rivierklei en oude blauwe zeeklei. Uit het keileemonderzoek bleek, dat in ons land
drie typen keileem (normale, schollen- en vermengde keileem) onderscheiden kunnen
worden.
Het onderzoek naar het verband tussen de mineralogische, de chemische en de
fysisch-chemische samenstelling van gronden en hun mechanische eigenschappen
werd in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft voort
gezet. O.a. werden het verband tussen het oppervlak en de hoeveelheid hygroscopisch
water en de invloed van het kation op de bij verschillende dampspanningen gead
sorbeerde hoeveelheid vocht bestudeerd.
Bij de werkzaamheden op het gebied van de waterhuishouding werd in de eerste
plaats advies uitgebracht over de mogelijkheden om het afschuiven der sloottaluds bij
hoge grondwaterstanden op het terrein van de IJsselcentrale te Herculo te verhin
deren. Voorts werden de grondwaterstandsmetingen in de omgeving van de tunnelput
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te Velzen voortgezet en bewerkt. In de omgeving van de toekomstige stuw te Hagesteyn werden de huidige ligging en de schommelingen van het freatisch vlak bepaald;
de invloed van de Lek bleek beperkt te zijn. Voorbereidingen werden getroffen voor
het onderzoek naar de veranderingen in grondwaterstand bij de bouw van de Hemtunnel. Uit de gegevens, die ten behoeve van een infiltratieplan in het Boven-Dommelgebied waren verzameld, werd een waterverlies van 2.5 tot 3 mm per dag berekend.
De gewassen op het grondwatertandsproefveld te Nieuw Beerta (erwten, zomertarwe en zomergerst) reageerden duidelijk ten gunste van een diepe ontwatering;
deze laatste bleek het percentage grotere poriën en het doorlatend vermogen in de
laag 0—100 cm
m.v. te vergroten.
De hydrologische profielenkaart van Zeeland kwam gereed in de vorm van 15 pro
fielen, elk aangevende het verloop der lagen, het sedimentatiebeeld, het doorlatend
vermogen en de chemische samenstelling van het grondwater. De diepboringen in
Limburg werden, op twaalf in Midden-Limburg na, voltooid. De resultaten van het
onderzoek naar de hydrologische profielen in het Boven-Dommelgebied werden in
een rapport vastgelegd, terwijl begonnen werd met de inventarisatie der beschikbare
gegevens over het stroomgebied van de Kromme Rijn.
Betreffende het onder auspiciën van de Commissie Waterbeheersing en Ontzilting
Zeeland uitgevoerde onderzoek zij het volgende vermeld. Het onderzoek over het zout
gehalte van het polderwater werd afgesloten; in acht gebieden zal het meer gedetail
leerd worden voortgezet. Het is gebleken, dat er per jaar 550.000 ton NaCl uitge
slagen wordt op de boezem, die later tot het Deltameer zal behoren ; na afsluiting
der zeegaten kan deze hoeveelheid op 200.000 ton geschat worden. Er werd een kaart
gemaakt van de plaatsen met veen of klei in de laag 0—3 m
m.v., waar een
geringe ontwikkeling van de zoetwaterzak verwacht kan worden. De toepassing van
beregening gaf op het proefveld in het duinzandgebied van Schouwen vooral bij
aardappelen zeer gunstige resultaten. Uit de vele gegevens, die in het kader van de
samenwerking met de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland
waren verzameld over het verloop van de grondwaterstand in Zeeland, kon een samen
hang worden afgeleid tussen de stijging en de diepte van de grondwaterstand en de
neerslag en tussen de daling en de diepte van het grondwater en de duur van een
droogteperiode; het is hierdoor mogelijk geworden om met behulp van de neerslaggegevens extrapolatie naar andere jaren toe te passen.
Het werk voor de Herverkavelingscommissie Zeeland bestond grotendeels uit het
geven van adviezen voor drainage en ander cultuurtechnisch werk als voorbereiding
voor de uitvoering van herverkavelingen, alsmede uit het verrichten van het daar
voor benodigde, aanvullende onderzoek. Het egalisatieplekkenonderzoek voor de Her
verkavelingscommissie Walcheren werd dit jaar voor het laatst voortgezet. Er werd
begonnen met een onderzoek naar de betekenis van woelen op percelen met harde
lagen.
De proeven betreffende beregening en infiltratie in Limburg, die onder auspiciën
van de Commissie Agrarische Belangen werden uitgevoerd, gaven weer gunstige
resultaten. De vochtschattingsmethode ter bepaling van het moment van beregening
en de dosering daarvan werden beproefd en verbeterd.
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Uit de resultaten van de drainageproefvelden in het Komgrondengebied bleek, dat
de verschillen tussen objecten met verschillende drainafstanden veel geringer waren
dan men op grond van de drainageformule zou verwachten. De verschillen tussen
gewoelde en niet gewoelde objecten op profielen met een slecht doorlatende laag
blijken na verloop van tijd te verminderen. Er werd een begin gemaakt met het on
derzoek van de komklei-op-veenprofielen in de Tielerwaard. Op grond van waarne
mingen kon de drainage-eis van 7 mm per etmaal afvoer bij een grondwaterstand
van 70 cm -f- m.v. als ruim voldoende worden beschouwd.
De kD-waarden (dit is de maat voor het doorlatend vermogen van een bodemlaag),
welke voor het stroomgebied van de Lollebeek werden berekend uit de diepboringen,
uit de grondwaterstanden en uit de afvoermetingen, bleken nog niet voldoende met
elkaar overeen te stemmen, zodat een paar aanvullende diepboringen nodig waren.
De invloed van kleine waterlopen op het verloop van de grondwaterstand werd be
studeerd. Verbeterde berekeningen omtrent de ontzilting in Zeeland na de uitvoering
van het Deltaplan toonden aan, dat na 10 resp. 100 jaar de ontzilting van de bodem
tot 300 resp. 1000 m van de dijk zal zijn voortgeschreden; de gebruikte bodemcon
stanten moeten echter nog nader worden getoetst. Er werd een begin gemaakt met
de meting van het doorlatend vermogen van een groot aantal ongeroerde monsters
van lichte mariene gronden, ter bestudering van de samenhang daarvan met de gra
nulaire samenstelling. De theorie van niet-stationaire en quasi-stationaire stromingen
werd verder ontwikkeld.
Het botanische onderzoek bracht o.m. aan het licht, dat een fosfaatbemesting de
opbrengst aan spruiten en wortels bij fosfaat-minnende grassoorten doet toenemen;
bij fosfaatmijdende soorten wordt echter een afname gevonden. Het is niet waar
schijnlijk, dat het verschillend gedrag der grassen ten opzichte van fosfaat wordt
veroorzaakt door wortelconcurrentie.
Onderzoek bij een beregeningsproef op grasland gaf een aanwijzing, dat door be
regenen een gewas kan worden verkregen, dat èn door sterkere concentratie van de
wortels in de bovenlaag èn door een geringere wortelontwikkeling nog gevoeliger
wordt voor verdroging.
Bij een bloedingsfrequentiebepaling met graswortels bleek de activiteit der wortels
duidelijk af te nemen, wanneer het vochtgehalte van de grond werd opgevoerd boven
de veldcapaciteit.
Fosfaattoediening aan de bouwvoor deed wederom de wortelgroei in de ondergrond
toenemen, hetgeen eveneens, zij het in mindere mate, bij kali het geval was. Op een
stikstofproefveld op zavelgrond nam bij haver de worteldichtheid in de ondergrond
reeds bij jonge planten bij toenemende stikstofbemesting af. Het bewortelingsvermogen bleek niet noemenswaard te dalen; bij hogere N-giften waren de wortels echter
minder verhout en speciaal na het doorschieten trad een afsterven van de cellen op,
hetgeen op het proefveld met een toenemende legering gepaard ging.
Op een stikstofbemestingsproefveld met aardappelen werden de wortelgroei en de
stikstofhuishouding van de grond nauwkeurig vervolgd op het onbemeste en op de tot
100 kg N per ha in rijen, resp. breedwerpig bemeste objecten. Er kon aannemelijk
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worden gemaakt, waarom op dit proefveld bij rijenbemesting, in tegenstelling met
hetgeen over het algemeen wordt gevonden, bij dezelfde meststofhoeveelheid geen
hogere opbrengst werd verkregen dan bij breedwerpige bemesting.
Bij de modelproef met grond in potten met een bodem van gaas als „bouwvoor" en
„leidingwater" als ondergrond werd aangetoond, dat het droogzetten van de „bouw
voor" de groei en de vertakking der wortels van een regelmatig begoten graangewas
in de bouwvoor bevorderde en tevens de wortels, vooral bij de stikstoftrappen en in
iets mindere mate bij de fosfaatserie, meer in de ondergrond deed doordringen.
Het grote verschil in beworteling van wintertarwe in de laag van 0—10 cm in en
tussen de rijen (veel meer in de rij) kan een aanwijzing inhouden, dat het voor
granen zeer belangrijk is om de mest op korte afstand van de rijen te deponeren.
Hetzelfde verschijnsel werd bij zomertarwe op verschillende kleiprofielen waarge
nomen.
Het is gebleken, dat door schatting van wortelhoeveelheden in grondmonsters een
behoorlijk inzicht kan worden verkregen in de verdeling der wortels in de diverse
grondlagen. De absolute hoeveelheid wortels in de monsters liet zich evenwel minder
goed bepalen; de resultaten van een nieuwe methode van werken lijken echter hoop
vol.
Er werd een begin gemaakt met een fysiologisch onderzoek naar de factoren, die
de groei, de vertakking en de efficiëntie van het wortelstelsel in de grond beheersen.
Het zaaizaadbehandelingsmiddel „Cresco-plus" werd opnieuw beproefd. Er werd
thans zowel acht geslagen op het effect van „Cresco-plus" als op de voorgeschreven
behandeling met water alleen. Er bleek noch van het water noch van „Cresco-plus"
een noemenswaardige invloed uit te gaan op de opbrengst der gewassen.
Een der belangrijkste onderwerpen op microbiologisch gebied was het op gang
brengen van de onderzoekingen over de mineralisatie van stikstofverbindingen in de
grond. Hiervoor werden standaardpercelen vlak bij de stad Groningen in onderzoek
genomen, resp. op diluviale zandgrond en op oude zeeklei. Op deze percelen werden
drie plekken afgebakend n.l. op blijvend grasland, op bouwland, dat normaal wordt
beteeld en op bouwland, dat braak zal worden gehouden. Er worden tweemaal per
week grondmonsters genomen, die op hun gehalte aan opneembare stikstof worden
onderzocht. Enkele keren per jaar zal ook het mineraliserend vermogen (dus de mine
ralisatie per tijdseenheid) worden onderzocht. Naast de monsters van de praktijk
percelen bij Groningen, worden een keer per maand grondmonsters ontvangen van
24 stikstof- en organische-stof-proefvelden, over het gehele land verspreid, waarin
eveneens het gehalte aan opneembare stikstof wordt bepaald. Het is nog voorbarig
uitkomsten van dit onderzoek te vermelden, daar dit werk pas op den duur waardevolle
gegevens kan verschaffen. De reproduceerbaarheid en de nauwkeurigheid der be
palingen bleken echter bevredigend te zijn.
Op twee proefvelden werd een controle verricht van de gehalten aan opneembare
stikstof in de grond bij toepassing van rijenbemesting met stikstof. Het verloop van
het stikstofgehalte in verticale en in horizontale richting kon duidelijk worden ver
volgd, zodat een beeld werd verkregen van de beweging van stikstof in de grond en
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van de opname van de opneembare stikstof door het gewas. De horizontale ver
spreiding was gering (slechts 15 à 20 cm), de verticale was echter van meer belang.
Bij onvoldoende diepe beworteling ging een groot deel van de stikstof dan ook in
de ondergrond verloren, en wel bij rijenbemesting iets meer dan bij breedwerpige
bemesting, hoewel de rijenbemesting bij goede beworteling voordelen opleverde.
Daar het selecteren en vergelijken van de klaver-Rhizobiastammen reeds in 1954
voltooid was, beperkte het entingswerk zich tot een nadere vergelijking der in 1954
geselecteerde stammen van de luzerne-hopperupsgroep. Het is gelukt voor elk der ge
wassen vier stammen als superieur te herkennen, zodat deze in de door het Bedrijfslaboratorium te leveren entstof zullen worden verwerkt. Opvallend was echter, dat
bij de luzerne-hopperupsgroep de onderlinge verschillen veel geringer zijn dan bij
de klavergroep, zodat de keuze moeilijker en onzekerder, maar ook minder belangrijk
was. De twee belangrijkste groepen zijn nu gereed. Ook voor het selecteren van
stammen der erwten-bonen-wikkengroep werd voorbereidend onderzoek verricht. Deze
selectie vereist echter een andere techniek.
Bij aanvullende veldproeven in de Veenkoloniën kon duidelijk worden aangetoond,
dat de vele mislukkingen van stoppelklaver in die streek voor een belangrijk deel
moeten worden geweten aan het gebruik van te weinig zaad, nl. slechts 5 à 8 kg per
ha, terwijl 10 tot 15 kg per ha wordt vereist voor een optimale groei. Tevens gaan
vele kiemplantjes te gronde als gevolg van de gewoonte het zaad niet in te werken.
Licht ineggen of machinaal zaaien leverde veel betere resultaten op. Op de meeste
veenkoloniale gronden bleken enting en lichte bekalking geen merkbare invloed te
hebben, daar ook zonder deze maatregelen de vorming van wortelknolletjes goed was.
Op de zuurste gronden is het echter hiermee anders gesteld. Dat moet nog verder
worden vervolgd.
Het onderzoek naar de wijze van vervluchtiging van stikstof uit zwakzure gronden
werd grotendeels afgesloten. Een publikatie hierover kan binnenkort worden tegemoetgezien. Deze vorm van stikstofverliezen bleek in sommige gevallen belangrijk te
zijn, zodat het van waarde is hieraan meer aandacht te besteden.
Het bleek mogelijk te zijn de hoog oplopende pH in tuingronden, die met grote
hoeveelheden stadsvuilcompost VAM worden bemest, tegen te gaan, door aan de
compost elementaire zwavel toe te voegen, die na oxydatie de pH verlaagt. Deze
methode is echter vrij duur. Daarom wordt nagegaan, in hoeverre een toevoeging van
overigens waardeloze, goedkope veenprodukten eveneens pH-verlagend zou werken.
De invloed van de broeiduur van VAM- en Schiedammercompost op de eigen
schappen daarvan werd aan nader onderzoek onderworpen. Zowel in potproeven als
bij microbiologisch onderzoek bleek een broeiduur van ten minste 7—8 weken nodig
te zijn om de C/N-verhouding zodanig te doen dalen, dat geen stikstofvastlegging
meer optrad.
De microbiologische bepaling van verschillende sporenelementen in grond-, mest-,
compost- en gewasmonsters werd verder uitgewerkt en uitgebreid. Naast de eerder
ontwikkelde methoden voor koper en zink werden bruikbare methoden uitgewerkt
voor de bepaling van mangaan en molybdeen. De bepaling van borium leverde in
sommige gevallen nog moeilijkheden op, zodat hierover nog nader onderzoek wordt
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verricht. Bij de microbiologische bepalingsmethoden werd niet altijd gebruik gemaakt
van Aspergillus niger, ook andere microben werden bij het onderzoek betrokken, o.a.
Azotobacter en Bacillus megatherium voor borium en Lactobacillus arabinosus voor
mangaan.
Bij het onderzoek naar de eigenschappen van organische stof in veenkoloniale
gronden konden significante verschillen tussen oude en jonge dalgrond worden vast
gesteld; met het ouder worden daalt de microbiologische aantastbaarheid en daalt
de C/N-verhouding, terwijl het percentage huminezuren stijgt. Een invloed van een
jarenlang volgehouden bekalking en de toediening van stalmest op de eigenschappen
van de organische stof kon niet met zekerheid worden aangetoond.

Afdeling onderzoek van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderiverken)
De resultaten van het onderzoek naar de fysisch-geografische ontwikkeling van het
Noordoostpoldergebied werden vastgelegd in een publikatie. Het verwerken van de
gegevens in verband met de bodemkundige gesteldheid nadert zijn voltooiing.
Van de specie, die tijdens de werkzaamheden aan de toekomstige polder (Oostelijk
Flevoland) uit de kanalen en de tochten vrijkomt, wordt nagegaan welke grond in
aanmerking komt om binnen de polder te worden gestort en in hoeverre deze specie
voor grondverbetering kan worden gebruikt.
De verkenning van de rond 50.000 ha van de z.g. Friese Wadden en daarmede de
verkenning van het gehele Waddengebied werd voltooid. De Friese Wadden bestaan,
evenals de Groningse Wadden, nagenoeg geheel uit zand; mogelijkheden tot grond
verbetering door diepploegen zijn niet aanwezig. Alleen de strook langs de Friese
kust toont een gunstiger beeld dan de eigenlijke Wadden zelf.
De kaart van de bodemgesteldheid van de Braakman met de bijbehorende be
schrijving kwam gereed. Dank zij de kartering van de slootwanden kon het inzicht
in de opbouw van het gebied worden verdiept.
Een kartering van een gorsgebied nabij Zevenbergen leerde, dat dit terrein voor
verreweg het grootste deel uit goede tot zeer goede grond bestaat. De inpolderingskosten van een dergelijke smalle strook zijn echter zodanig, dat met de inpoldering
beter kan worden gewacht tot na de afsluiting van het Haringvliet.
Er werd een rapport gewijd aan de landbouwkundige aspecten van het 3-eilandenplan. Om voldoende landwinst te verkrijgen zullen enkele laag gelegen gebieden die
nen te worden omgeven met kaden. Ten aanzien van de zomer- en winterpeilen in
de afgesloten Zandkreek liggen de wensen voor de naaste toekomst anders dan voor
de tijd, nadat het Deltaplan zal zijn uitgevoerd. Een deel van de te winnen gronden is
van zodanige kwaliteit, dat bebossing voorshands de beste oplossing lijkt.
In het Deltagebied werden opslibbingsveldjes aangelegd van hetzelfde type als
destijds in de Braakman werden gebruikt. Tegen de verwachting in gaven deze veld
jes reeds tijdens het zomerhalfjaar belangwekkende resultaten.
Op het gebied van de ontwatering werd in de Noordoostpolder in de jaren 1948
t.m. 1950 in de gebieden met veen en detritus in de ondergrond veel met rietbossen
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gedraineerd, omdat er een gebrek ontstond aan gebakken buizen. Er werd verwacht,
dat de levensduur van de rietdrainage zo lang zou zijn, dat het veen en de detritus
voldoende sterk zouden zijn gescheurd op het moment, dat de rietdrains niet meer
voldoende zouden werken. Daarna zou dan een veel minder intensieve buizendrainage
kunnen worden aangelegd. Een onderzoek heeft echter uitgewezen, dat in vele geval
len de toeneming van de scheurvorming en dus van de doorlatendheid niet zo groot
was als het afnemen van de werkzaamheden van de rietdrains.
Met de reeds in het vorige verslag genoemde kweltocht werd opnieuw een proef
verricht door het peil van deze tocht gedurende een week ongeveer 25 cm te verlagen
met behulp van een vijzelpomp. Uit grondwaterstandswaarnemingen in de omgeving
bleek, dat de peilverlaging slechts tot op een tiental meters vanuit de tocht een zeer
geringe grondwaterstandsdaling tot gevolg had.
Onderzoekingen in de Quarlespolder wezen uit, dat jonge schor- en slikgronden
met een ongeveer 1.50 m dikke zavellaag op grofkorrelig zand en een deel van de
oude schorren na een aanvankelijke begreppeling geen drainage nodig hebben.
In het noordwestelijke gedeelte van de Quarlespolder komt een gebied voor, dat
nog slecht is gerijpt. De geringe voortschrijding van de rijping is vooral een gevolg
van de slechte ontwateringstoestand. Zodra deze laatste is verbeterd, kan ook het
zout uitspoelen. Tijdens de uitvoering van de drainage hebben de drainsleuven, nadat
de drains waren gelegd en een spit bovengrond op de drains was aangebracht, twee
maanden opengelegen om goed in te drogen. De voorlopige resultaten wijzen erop,
dat dit de juiste werkwijze is bij het draineren in ongeaëreerde grond, ten minste
wanneer de weersomstandigheden voor indrogen gunstig zijn.
Op enige percelen ten westen van de Braakman, waar een profielopbouw van on
geveer 25 cm zavel op zand en een sterk verschillende grondwaterstand voorkomt,
werd een duidelijk verband tussen de opbrengst van suikerbieten en de diepte van
de grondwaterstand gevonden. Bij een zomergrondwaterstand van ongeveer 110 cm
beneden maaiveld was de opbrengst van de suikerbieten goed, terwijl bij een grond
waterstand van ongeveer 200 cm beneden maaiveld een grote oogstdepressie optrad.
De uitwerking van de gegevens omtrent de inklinking in de Zuidplaspolder bracht
aan het licht, dat de bijdrage van de ondergrond tot de inklinking per meter klei
gemiddeld 4 ± 3 cm bedroeg en per meter veen 8 ± 8 cm.
Het onderzoek op het infiltratieproefveld op zeer lichte zavelgrond met gelaagde
zand- en lichte zavelondergrond (kavels C 50/51) werd na vijf jaren proefneming
beëindigd. De voorlopige conclusie uit de waarnemingen kan als volgt kort worden
samengevat. Infiltratie van akkerbouwgewassen zal slechts onder zeer extreme weers
omstandigheden een opbrengstverhoging geven; bovendien bestaat het gevaar van
een opbrengstverlaging in natte perioden. Derhalve is de aanleg van een infiltratie
voor deze gewassen niet verantwoord. Voor grasland bleek de gemiddelde opbrengst
verhoging door infiltratie in de jaren 1952 t/m 1955 ruim 10% te bedragen, terwijl
tevens eën betere verdeling van de grasgroei over het seizoen werd verkregen. Ook
werd de samenstelling van de zode iets gewijzigd: meer witte klaver en meer ruwbeemdgras op de geïnfiltreerde percelen. Omdat op deze gronden gemengde bedrijven 1/6
en 2/6 grasland voorkomen, wordt het gemiddeld te verwachten voordeel van de infil
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tratie voor het betreffende gebied slechts gering en de noodzakelijkheid van de uit
voering twijfelachtig. Wel blijkt een royale praktijkproef aanbevelenswaardig.
Bij het onderzoek van de resultaten van de grondverbetering door diepploegen is
gebleken, dat in bepaalde gevallen het minder geslaagd zijn van het eerste gewas te
wijten was aan het zoutgehalte van de ondergrond. Verder werd gevonden, dat bij
het diepploegen het ontwateringssysteem van een perceel moet worden aangepast bij
de nieuwe toestand. Door wijziging van het profiel kan de drainafstand soms groter
zijn dan vóór het diepploegen, meestal zal ze echter nauwer moeten zijn. Bij aan
wezigheid van kweldrang kan door het diepploegen een vergroting van het kwelbezwaar optreden.
Bij het methodisch grondonderzoek werd ten aanzien van de bepaling van de
granulometrische samenstelling van de grond gevonden, dat natriumpyrofosfaat als
peptisator de voorkeur verdient boven soda. Dit is in overeenstemming met de resul
taten van een reeds eerder, door het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O. verricht onderzoek op dit gebied. Voorts werd de bij de voorbewerking te ge
bruiken hoeveelheid zoutzuur aangepast aan het gehalte aan koolzure kalk van het
monster. Ook bij kalkrijke monsters (ruim 20% CaCOa) bleek tweemaal afhevelen
genoeg om het gevormde CaCb in voldoende mate te verwijderen. De hoeveelheid
H202, die nodig is om de aanwezige organische stof te oxyderen, bleek te kunnen
worden verminderd. Het is nog steeds niet mogelijk hoge U-cijfers nauwkeurig te
bepalen, aangezien de zeven van 75 mu en vooral die van 50 mu slecht reprodu
ceerbare cijfers geven.
Bij het methodisch onderzoek met betrekking tot de bepaling van voor de plant
opneembare stikstof werden enkele analysemethoden vergeleken, n.l. de micro-diffusietechniek van Conway en de nitraat-reductie volgens Ulsh. Bij de micro-diffusietechniek van Conway bleek, dat uit een milieu, dat met MgO alkalisch is gemaakt,
door diffusie bij 30 °C vrijwel evenveel ammoniak ontwijkt als door destillatie bij
kooktemperatuur. Wanneer aan het grondextract NaOH werd toegevoegd, werd door
koken veel meer ammoniak vrijgemaakt dan bij 30 °C. Bij de nitraatreductie volgens
Ulsh bleek belangrijk minder organische stikstof mee te worden bepaald dan bij
destillatie in NaOH-milieu volgens Devarda of Cotte en Kahane. De hoeveelheid blijkt
bij humusrijke gronden echter toch nog aan de ruime kant te zijn.
Er werd verder een uitgebreid onderzoek verricht naar de aard van de volgens
Cotte en Kahane bepaalde stikstof in grondextracten, afkomstig van niet vooraf
gedroogde gronden en in vooraf gedroogde en daarna opnieuw bevochtigde porties
van dezelfde monsters, die vervolgens werden geïncubeerd bij 29 °C. Het vooraf
luchtdroog maken van gronden blijkt het verloop van de stikstofmineralisatie vaak in
de eerste 6 weken te stimuleren, vooral bij humusrijke gronden.
De stikstof mineralisatie in grondmonsters blijkt mede te kunnen worden beïnvloed
door het tijdstip van de bemonstering. Bij twee gronden werd de stikstofmineralisatie
gestimuleerd door het doorlopend, of gedurende 1 uur per dag, doorleiden van voch
tige lucht (1.5 à 2.5 liter per uur).
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Laboratorium, voor landbouwscheikunde van de Landbouwhogeschool
De onderzoekingen hadden voornamelijk ten doel veld- en potproeven uit te voeren,
waarvan de resultaten als aanvulling en demonstratie kunnen dienen voor het onder
wijs over bemestingsproblemen.
Door bepalingen van de opgenomen hoeveelheden stikstof, fosforzuur, kalium, na
trium, calcium, magnesium, mangaan en ijzer werd getracht een indruk te krijgen
van de gedragingen van de gewassen op verschillende grondsoorten en bij verschil
lende vochtigheids- en bemestingstoestanden. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt
met waargenomen gebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij de gewassen. Zoveel
mogelijk werden de proeven met een eiwitarm gewas (haver) en met een eiwitrijk
gewas (koolzaad) uitgevoerd.
Speciale aandacht werd besteed aan de stikstofwerking van organische meststoffen
en van de organische bodemstikstof.
Door potproeven werd het probleem van de rij bemesting versus breedwerpige
bemesting bestudeerd.
De onderzoekingen over adsorptiecapaciteiten van plantenwortels en opgenomen
ionenverhoudingen in verband met de theorie van Donnan-evenwichten, werden
voortgezet.
De invloed van milieuveranderingen op het glucosegehalte en op de ionenopname
van planten, werd door middel van watercultures bestudeerd.
Het onderzoek van kleimineralen, met behulp van de differentieel thermische ana
lysemethode, werd gecontinueerd, evenals de bepalingen van sporenelementen in de
grond door spectraalanalyses.

Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland
De werkzaamheden van deze commissie, die tot taak heeft een overzicht samen te
stellen, aangevende waar in Nederland voor de landbouw te veel, te weinig of te zout
water voorkomt, en welke opbrengstdervingen het gevolg zijn van deze gebreken in
de waterhuishouding, werden verder afgerond.
Het onderzoek, waaraan vele diensten en personen hun medewerking verlenen, is
in een vijftal onderdelen te splitsen, te weten:
a. het vervaardigen van een hoogtekaart 1 : 10.000, waarin alle hoogtegegevens
van in den lande verrichte waterpassingen zijn verwerkt;
b. het samenstellen van grondwaterdieptekaarten, weergevende hoe de stand van
het grondwater in de verschillende perioden van het jaar fluctueert;
c. het vervaardigen van een verdrogingskaart, waarin de ervaringen van de prak
tijk ten aanzien van het watertekort of de wateroverlast zijn verwerkt;
d. het vervaardigen van een bodemkaart op schaal 1 : 200.000;
e. het opstellen van zoutkaarten, waarop het zoutgehalte van open wateren staat
aangegeven.
Het verzamelen van de gegevens voor bovengenoemde kaarten kon in 1955 nage
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noeg worden afgesloten, zodat het onderzoek thans in het stadium van de kartografische verwerking en het opstellen van het eindrapport is gekomen.
Met de hoogtekaart werden in 1955 goede vorderingen gemaakt. De waterpassing
van de 24.000 over het gehele land geplaatste buizen, waarin de diepteligging van
het grondwater werd gemeten, kwam dit jaar voor een groot deel gereed.
Het op vaste tijden opmeten van de grondwaterbuizen werd dit jaar beëindigd. De
gegevens konden reeds grotendeels worden vastgelegd in grondwaterdieptekaarten,
die de gemiddelde hoogste en laagste stand in de 3-jarige waarnemingsperiode weer
geven.
De verdrogingskaart kwam voor het gehele land gereed. De daarop aangegeven
droogteklassen zullen met behulp van de gegevens van het productieniveau-onderzoek
van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen in een
opbrengstdervingsmaat worden uitgedrukt. Hiermede werden in 1955 goede vorde
ringen gemaakt.
De bodemkundige overzichtskaart van Nederland kwam in een tussenstadium op
schaal 1 : 100.000 gereed.
Ook de zoutkartering van de open wateren kon in 1955 worden afgesloten, zodat
met het vervaardigen van de definitieve zoutkaarten kon worden begonnen.

Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool
Bij het onderzoek naar het verband tussen neerslag en afvoer werden gegevens
verzameld van enige kleine en grote stroomgebieden. Hieraan werd het tot dusver
gevormde theoretisch inzicht getoetst, waarbij tevens gebruik werd gemaakt van het
in vorige jaren ontworpen agrohydrologisch model.
De studie over de invloed van de keuze van het verhang op het grondverzet bij de
inrichting van polders kwam gereed. De resultaten laten de conclusie toe, dat een
rechte verhanglijn of een licht gekromde verhanglijn met een geleidelijk toenemend
verhang de voorkeur verdient. Ten behoeve van hoofdleidingen van polders werd een
bijzondere studie verricht omtrent de invloed van maximaal toelaatbare snelheden en
afmalingen op de keuze van de verhanglijn. Hierbij werd een systeem ontworpen om
dezfe' factoren in de vaststelling van de verhanglijn te betrekken.
Mét de Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland en met het
onderzoek van de grondslagen van de water- en luchthuishouding van tuinbouwgronden bleef nauwe samenwerking bestaan.
Het onderzoek naar normen voor de beoordeling van verkavelingstoestanden werd
sterk uitgebreid. In verband hiermede werd een groot aantal gegevens over de verkavelingsfactoren afstand en versnippering verzameld. De bewerking hiervan naderde
aan het einde van het verslagjaar zijn voltooiing. Tevens werden de verkavelingsbeelden van enige duizenden volgens het toeval gekozen land- en tuinbouwbedrijven
verzameld en bestudeerd. Het resultaat van deze studie, een systematische indeling
van de verkavelingstypen, nadert zijn voltooiing.
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Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
De werkzaamheden over het verband tussen het micro-klimaat en de grondbewer
king werden afgesloten. Het effect van grondbewerking op de warmtehuishouding in
de bodem bleek zeer gering te zijn, voor zover het de jaarlijkse variatie betreft, doch
het is niet onbelangrijk voor kortere perioden. Voorts kon een kwantitatief verband
worden gelegd tussen de gewenste diepte van de grondbewerking en de infiltratie
capaciteit van de bodem, waarbij oppervlakteafvloeiing van water wordt voorkomen.
Ten slotte kon, zij het slechts kwalitatief, worden aangegeven, hoe de aeratie van de
bodem door de grondbewerking wordt beïnvloed.
Het onderzoek over drainage werd uitgebreid met metingen op een proefveld nabij
Moerkapelle, waar met speciaal daarvoor geconstrueerde meters de afvoer werd ge
registreerd, die met de gemeten daling van de grondwaterstanden in verband werd
gebracht. Het is de bedoeling op deze wijze betrouwbare gegevens te verkrijgen over
de werking van bestaande, goed uitgevoerde drainageprojecten.

Laboratorium voor Regionale Bodemkunde, Mineralogie en Geologie
van de Landbouwhogeschool
De onderzoekingen over het ontstaan van het cultuurlandschap van Nederland
werden voortgezet.
Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van gelaagdheid van sedimentaire
afzettingen. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor een uitgebreid onderzoek
van de minerale reserves van gronden.
In verband met het aantreffen van sideriet in een oud-pleistocene afzetting werd
van enige monsters sideriet en moerasijzererts de samenstelling chemisch en röntgenografisch bepaald. Voor de bestudering van problemen betreffende de bodem
vorming werden enige loessprofielen uitvoerig onderzocht.
De kennis over de invloed van de menging van de grond onder invloed van flora
en fauna kon verdiept worden. Hierdoor werd een beter inzicht verkregen over het
ontstaan van verschillende bodemprofielen.
De indeling voor de macrostructuur werd nader uitgewerkt en er werd een aanvang
gemaakt met regionale structuuronderzoekingen. Vooral in de Alblasserwaard en de
Tielerwaard werden, met name in de komgronden en de kom op veengronden, belang
rijke morfologische structuurverschillen vastgelegd.
Het palynologisch onderzoek van fossiele vegetatieprofielen in het zand werd voort
gezet.
De sedimenten onder en boven de klei van Tegelen werden onderzocht en het on
derzoek van de sedimenten uit het mondingsgebied van de Orinoco werd voortgezet.
Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Op bodemkundig gebied werd door dit proefstation zeer veel aandacht besteed aan
de verbetering van sommige zware en stugge tuinbouwgronden.
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Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Er werden nieuwe proefvelden aangelegd voor de bestudering van de juiste bodem
behandeling in de fruitteelt.
Bij een onderzoek over de stikstof huishouding van de grond werden aanwijzingen
verkregen, dat uit het verloop en het niveau van de nitraatgehalten in de grond van
bemestingsproefvelden bruikbare gegevens kunnen worden verkregen wat betreft de
stikstofvoeding van het fruit.
Nieuwe potproeven leerden, dat de vochttoestand van de bovengrond, waarschijnlijk
in verband met de minerale voeding, van meer betekenis is dan die van de onder
grond.
Een aanvullend onderzoek over de betekenis van de dikte van de doorwortelde laag
bevestigde het reeds vroeger gevonden resultaat, dat een te ondiep bewortelbare grond
kleine planten oplevert, ook al is de water- en voedselhuishouding van de doorwor
telde laag in orde.

Proefstation voor de Bloembollencultuur
Het bemestingsonderzoek had voornamelijk betrekking op de organische bemesting
en de gewassenanalyse.
Op het gebied der organische bemesting bleek na een proefneming van enkele
jaren, dat een organische bemesting, aangevuld met kunstmest, een betere oogst tot
gevolg heeft dan wanneer alleen kunstmest wordt gebruikt. De percelen met groenbemesting gaven een wisselvallige oogst te zien. Het is echter nog te vroeg om uit dit
onderzoek een definitieve conclusie te trekken.
De duur van de werkzaamheden op het gebied der gewassenanalyse is nog te kort,
dat het reeds betrouwbare gegevens kan opleveren. Het ziet er echter wel naar uit,
dat een betrouwbare normale analyse zal kunnen worden uitgewerkt.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Bij het bodemkundig onderzoek bleek, dat op vele kwekerijen een grote behoefte
bestaat aan drainage. Thans wordt dan ook op verschillende bedrijven drainage aan
gelegd volgens het gesloten drainage-systeem.
Voor de teelt van Crataegus monogyna, Lygustrum ovalifolium en Tilia platyphylla
op zandgrond werd nagegaan, welke zuurgraad van de grond de beste resultaten geeft.

Proefstation voor de Bloemisterij
Een onderzoek betreffende de bemesting van anjers met organische meststoffen
leverde wisselende resultaten op.
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Bij Cyclamen bleek een bemesting van de kuilgrond met succes te kunnen worden
toegepast, vooral bij een niet te rijke potgrond.

Afdeling Waterhuishouding in de Tuinbouw
Behalve ten behoeve van eigen proeven, werden vochtkarakteristieken onderzocht
voor onderzoekers van de Rijkstuinbouwconsulentschappen te Aalsmeer, Barendrecht,
Geldermalsen en Naaldwijk, voor de Beregeningscommissie Z.O.-Nederland, het La
boratorium voor Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool en de Afdeling
Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool. De resultaten van het onderzoek van
loessgrond waren aanleiding tot de overbrenging van 20 ton van deze grond naar de
proeftuin in Wageningen, ten einde een nader onderzoek te kunnen instellen naar de
watervoorziening van groentegewassen, die op deze grond worden geteeld. Tevens
werd een onderzoek opgezet over de invloed van de voorbehandeling van de monsters
op het verloop van de vochtkarakteristiek.
Bij enkele gewassen, o.a. tuinbonen, stambonen en boerenkool, werd de gevoelig
heid voor uitdrogen van de grond tot bepaalde vochtspanningen nagegaan, waarbij
het groeiseizoen in enkele perioden werd ingedeeld. Bij uitdrogingsgrens pF 2.8 was
in de meeste gevallen de opbrengst aanzienlijk lager dan bij uitdrogingsgrens pF 2.2.
Dit is opnieuw een bevestiging, dat de toelaatbare uitdroging op zandgrond gering is.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar het verband tussen de water
voorziening en de stikstofbemesting (hoeveelheid en wijze van toediening).
In samenwerking met onderzoekers van de Rijkstuinbouwconsulentschappen te
Utrecht en Kesteren en het Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond werd
begonnen met een onderzoek naar de optimale bodembehandeling in de fruitteelt.
Door de afdeling werd o.a. de beregening, de vochtbemonstering en de grondbe
werking verzorgd in het rivierkleigebied. Beregening met opgepompt ijzerrijk water
bleek de kwaliteit van Jonathan ernstig te benadelen. Het laat zich aanzien, dat de
ijzerrijkdom van pompwater de toepassing van beregening in het rivierkleigebied
voor de fruiteelt sterk zal beperken.
Evenals het vorige jaar werd de droogtegevoeligheid in verschillende stadia van
ontwikkeling nagegaan, onder meer voor bonen en andijvie. De opzet werd echter
uitgebreid door toevoeging van een kali- en een stikstofbemesting. Hierdoor kon het
effect van de bemesting op droogte worden nagegaan. Metingen aan het wortelstelsel
gaven bij de bonen een positieve correlatie tussen de groei en het vochtgehalte weer.
In laboratoriumproeven werd de verdamping van rogge onder gecontroleerde
omstandigheden onderzocht. Er werd een studie gemaakt van het effect van de licht
intensiteit en de temperatuur.

Bemestingsonderzoek in de Tuinbouw
De Commissie voor Bemestingsvraagstukken in de Tuinbouw, welke tot taak heeft
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leiding te geven aan het bemestingsonderzoek in de tuinbouw, besprak rapporten, die
waren opgesteld door de Subcommissie Coördinatie Grond- en Gewasonderzoek in de
Tuinbouw en Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek en de Tuinbouwbemestingsgroep. Hierbij werd geconcludeerd, dat het voor het bemestingsonderzoek in
de tuinbouw van belang zal zijn onderzoek te verrichten volgens de proefplekkenmethode.
De Subcommissie Coördinatie Grond- en Gewasonderzoek in de Tuinbouw en Be
drijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek kon geen analysemethoden voor
de grond aanwijzen, die de voorkeur verdienen voor de tuinbouw in de volle grond.
Deze analysemethoden zouden zowel op de eenvoudig toegeruste kleine onderzoekings
laboratoria in de tuinbouw als op de grote routinelaboratoria moeten kunnen worden
uitgevoerd.
Een inventarisatie van bemestingsgegevens van proefvelden met eenjarige groenten
leverde nuttige resultaten op voor het bemestingsadvies.
De Tuinbouwbemestingsgroep verrichtte onderzoek op het gebied van de bemesting
met organische meststoffen, de bemesting van groenten, geteeld onder glas en de
bemesting van appelbomen met kali op rivierklei. Voorts werden, in samenwerking
met de afdeling Waterhuishouding in de Tuinbouw, landelijke bodembehandelingsproeven in de fruitteelt uitgevoerd.

Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de chitinesplitsing werd voltooid. Naast belangrijke vragen van
zuiver wetenschappelijke aard betreffende de biochemie van de chitinesplitsing, werd
aandacht besteed aan het voorkomen van chitinesplitsende microörganismen in de
grond. Het bleek, dat in alle onderzochte gronden het aantal van deze microörganis
men zeer groot was. Het kleinste aantal (3.5 x 105 per gram) werd aangetroffen in
een zure zandgrond. De overgrote meerderheid van deze microörganismen behoort
tot de actinomyceten. Toevoeging van chitine aan de grond heeft tot gevolg, dat het
aantal chitinesplitsers en in het bijzonder de actinomyceten zeer sterk toeneemt; hier
onder zijn vele met antibiotische eigenschappen.
Bij het onderzoek betreffende de wortelknolletjesbacteriën werd een methode uit
gewerkt, waarmede langs chromatografische weg op snelle en eenvoudige wijze de
effectieve en de ineffectieve Rhizobiumstammen bij erwten kunnen worden onder
scheiden.
De onderzoekingen over de sporenelementen magnesium en mangaan werden voort
gezet.

Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
Het jaar 1955 was dank zij de gunstige weersomstandigheden zeer geschikt voor
het nemen van grond- en gewasmonsters, hetgeen mede door de intensief ter hand
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genomen propaganda door de in omvang toegenomen buitendienst, leidde tot een
stijging van de aantallen ingezonden grondmonsters. Het aantal dat door de praktijk *
werd ingezonden, bedroeg in het laboratorium te Oosterbeek 24957, in dat te Gro
ningen 62148, te Geldrop 33680 en te Goes 21743. Het totale aantal bedroeg 142.528
monsters, hetgeen in vergelijking met 1954 een verhoging betekent van 32.625 mon
sters. Behalve de door de praktijk ingezonden grondmonsters, werden te Oosterbeek
bovendien nog 19.789 monsters ontvangen, die afkomstig waren van proefvelden.
In het totaal van 162.317 grondmonsters werden 1.853.137 bepalingen verricht.
Het grondonderzoek in ruilverkavelingsverband nam toe. Voor een tiental ruilver
kavelingen kwam het onderzoek gereed; voor 15 nieuwe ruilverkavelingen werd een
aanvang met het onderzoek gemaakt.
Het zoutonderzoek in de provincies Zeeland en Zuid-Holland, dat gedurende en
kele jaren na de overstromingsramp heeft plaatsgevonden, werd zo goed als beëindigd.
Het grondonderzoek van bosgronden begint steeds meer ingeburgerd te raken.
Een onderzoek naar de kalkbehoefte van de Nederlandse gronden bracht aan het
licht, dat voor het op peil brengen van de kalktoestand rond 1.8 miljoen ton, uitge
drukt als koolzure kalk, nodig zal zijn.
Voor enkele mededelingen betreffende het ruwvoederonderzoek wordt verwezen
naar het hoofdstuk Veeteelt en Veevoeding.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek
Het aantal monsters meststoffen, dat in 1955 werd onderzocht, bedroeg 7.297 ; het
aantal analysen, dat hierin werd uitgevoerd, bedroeg 17.836.
De onderzoekingen inzake vernieuwing, verbetering en uitbreiding van de analyse
methodiek voor meststoffen betrof in de eerste plaats een tweetal colorimetrische be
palingen, nl. de bepaling van ureumstikstof in mengmeststoffen en de bepaling van
ammoniumstikstof in mengmeststoffen, die naast ammoniumverbindingen ureum be
vatten.
Voorts werd onderzoek gedaan over de titrimetrische afwerking van de kalibepaling
in meststoffen, nadat het kalium was neergeslagen met tetraphenylboornatrium.
Onderzoekingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de fotometrie, hadden be
trekking op de verbetering van de bepaling van zink en op de uitwerking van een
bepalingsmethode voor magnesium.
Tenslotte werd nog gewerkt over complexometrische titraties met murexide en eriochroomzwart, en aan de bepaling van organisch gebonden chloor.

Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
Ten behoeve van de Cultuurtechnische Dienst werd een apparaat vervaardigd,
waarmede het vochtgehalte van grondmonsters in het veld kan worden bepaald.
Voorts werden voor deze dienst 3 grondwaterstandsmeters en 3 waterafvoermeters
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gemaakt, alsmede 2 apparaten voor de bepaling van doorlaatfactoren
monsters.
Het elektronenmicroscopisch onderzoek, dat op verzoek van andere
werd verricht, had betrekking op een vergelijking van de deeltjesgrootte
aarde, Maastrichts krijt en calciet-pro-analyse, terwijl voorts opnamen
maakt van de kleien bentomiet en kaoliniet.
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PLANTENTEELT EN PLANTENFYSIOLOGIE

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
De belangsteling voor het botanisch graslandonderzoek bleek nog toe te nemen.
Helaas moesten vele aanvragen voor onderzoek worden afgewezen als gevolg van een
inkrimping van het personeel. Toch werden nog 3570 monsters onderzocht, hetgeen
ongeveer 10% minder is dan in 1954.
Het onderzoek van de botanische afdeling was in 1955 vooral gericht op de bota
nische samenstelling van de zode van zee- en rivierdijken. Dit onderzoek werd uit
gevoerd ten behoeve van de werkgroep Grasmat op Dijken.
Uit het onderzoek van een aantal monsters van stikstofproefbedrijven bleek o.a.
dat de botanische samenstelling van het grasland bij goed gebruik wordt verbeterd
door hoge stikstofgiften. Dit vormt een bevestiging van losse waarnemingen op proef
velden.
Een studie van de invloed van de nachttemperatuur op de groei en de koolhydraat
reserve van Engels raaigras toonde aan, dat de groei optimaal is bij ongeveer 20 °C.
Bij lagere nachttemperaturen kan echter de koolhydraatreserve beter op peil worden
gehouden, als gevolg van de minder sterke groei en een geringere ademhaling. Het
gevolg hiervan is, dat na herhaald afsnijden het materiaal bij de laagste nachttempe
ratuur (3 °C) de hoogste opbrengst geeft. Deze hoge opbrengst is dus het gevolg van
een relatief hoog koolhydraatgehalte, wat voornamelijk leidt tot een groter aantal
spruiten.
De behandeling van jong grasland bleek een grote invloed uit te oefenen op het
zich handhaven van de ingezaaide soorten en typen. Zo werd voor Engels raaigras
gevonden, dat bij uitzaai van een mengsel van hooi- en weidetypen het hooitype bij
intensieve beweiding na enkele jaren verdwijnt, terwijl het weidetype zich hand
haaft. Bij extensieve behandeling, zoals laat hooien en daarna nog enkele malen
maaien, handhaaft zich daarentegen het hooitype; bij deze behandelingswijze werden
na enkele jaren nog slechts weinig planten van het weidetype in het grasbestand aan
getroffen. Mogelijk speelt de uitputtende invloed van het steeds maaien op de K-voorziening een rol bij het verdwijnen van de later schietende, maar wellicht hoger eisen
stellende typen. Bij uitzaai van een zelfde mengsel worden veelal meer uiteenlopende
bestanden verkregen; er zijn aanwijzingen, dat ook hierbij de behandeling en de
bemesting van het jonge grasland een grote rol spelen.
Bij een groot aantal grassoorten werd de invloed van verschillende cultuurmaat-
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regelen op de zaadproduktie nagegaan. Een juiste dosering van de stikstofgiften en
de verdeling hiervan over de groeiperiode leidden tot belangrijk hogere opbrengsten.
Bij fijnbladig schapegras kon een opbrengst van 1100 à 1200 kg per ha worden ver
kregen, terwijl in de praktijk gemiddeld niet meer dan 450 kg per ha wordt geoogst.
Verder bleek de zaadproduktie van enkele grassen nog te worden beïnvloed door
de rijenafstand, de tijd van zaaien en de behandelingswijze van het gras na de eerste
oogst. Op zandgrond werkte een boriumgift zeer gunstig op de bloei en de zaadzetting
van luzerne.
De opbrengsten van luzerne op zandgrond (ruim 9 ton droge stof per ha) bleven
in het overigens gunstige luzernejaar ver achter bij die op kleigrond (12 à 13 ton
droge stof per ha). Het probleem van de vergrassing kan hierbij een rol spelen,
evenals bodemkundige factoren. TCA-bespuitingen hadden een nadelige invloed op de
luzerne-opbrengst van de eerste snede, terwijl de werking van dit produkt als on
kruidbestrijdingsmiddel onvoldoende was. Het effect van IPC was in dit opzicht
beter, vooral wanneer de bestrijding der onkruiden tijdens de kieming of in het
jeugdstadium van de plantjes plaatsvond.
Bij de bestudering van de invloed van de beweiding en de stikstofbemesting op de
botanische samensteling van de zode werd de indruk verkregen, dat de wijze van
beweiding doorslaggevend is voor de ontwikkeling van de klaver. Bij het omweidingssysteem bleek vooral de tijd, waarbinnen het vee weer op eenzelfde perceel terug
komt, een rol te spelen. Het klavergehalte nam toe bij intensieve beweiding.
Een boriumbemesting op boriumarme gronden oefende geen invloed op de ont
wikkeling van klaver uit; dit is in tegenstelling met de waarnemingen bij luzerne.
Op een oud bietenbemestingsproefveld kwamen bij klaver duidelijke verschijnselen
van magnesiumgebrek voor op de objecten, die geen MgO hadden ontvangen.
De waarnemingen over het waterverbruik van grasland werden voortgezet. Aan
enige instanties werd tweemaal per week een kort berichtje gezonden over de ver
damping, resp. de waterbehoefte en over de lotgevallen van de watervoorraad van
een bepaalde lichte grond.
Het waterverbruik van gras bij een minder goede vorstvoorziening bleek bij sterk
drogend weer en een vochtspanning in de bovengrond van 0.7 atm. 20% lager te
kunnen zijn dan op een vochtige grond.
Bij een proefveld, waar een zware stikstofgift in het voorjaar werd vergeleken met
een lichte stikstofgift bij wel en niet maaien der eerste snede, bleek dat het water
verbruik vrijwel gelijk was; bovendien werd gevonden, dat de hoge stikstofgift in
het voorjaar geen extra droogteschade in de zomer veroorzaakte.
Beregening leverde in 1955 vooral op droogtegevoelige grond zeer grote meer
opbrengsten op bij gras, luzerne, aardappelen en bieten. Het opbrengstniveau op
deze gronden kwam met betrekkelijk geringe hoeveelheden water even hoog of hoger
dan dat op de lage, vochthoudende zandgronden.
Op het grondwaterstandsproefveld „De Lucht" was de reactie van de grasgroei
op de grondwaterstand in de droge zomer van 1955 anders dan in 1954. De hoogste
opbrengst kwam nu voor op de percelen met de hoogste grondwaterstand, vooral bij
de derde, vierde en vijfde snede. Dit resultaat kwam overeen met hetgeen, op de
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praktijkpercelen werd gevonden (proefplekkenonderzoek). Op de percelen met diepe
grondwaterstanden trad in de droge maand augustus verdroging op; hiervan had
vooral ruw beemdgras veel te lijden. De aardappelen vertoonden geen duidelijke
reactie op de waterstand. Bij de erwten werd de hoogste stro-opbrengst gevonden bij de
hoogste grondwaterstanden; de zaadopbrengst van dit gewas nam toe naarmate de
waterstand dieper was.
Bij de studie over het verband tussen het bodemprofiel en de botanische samen
stelling van de grasmat bleek, dat de verdroging vaak samenhing met de dikte van
de humeuze laag.
Er werd een onderzoek ingesteld naar het optimale gehalte aan K20 van gras;
hieronder wordt verstaan het gehalte in gras, dat net voldoende met kali is bemest
om een optimale opbrengst te benaderen. Uit de voorlopige resultaten bleek, dat er
een verband bestaat tussen dit optimale gehalte en het K-getal van de grond. De aard
van dit verband is nog niet duidelijk.
De bietenopbrengst op lichte zandgrond bleek in hoofdzaak te worden bepaald
door de grondwaterstand, de pH en het Mg-gehalte van de grond. Ook Na- en Kbemesting waren hierbij van invloed. Chilibemesting gaf een hogere opbrengst aan
droge stof dan een bemesting met kalkammonsalpeter, terwijl de bieten bij een chili
bemesting tevens beter bewaarbaar waren. Bij een lage bewaartemperatuur oefende
een magnesiumbemesting een gunstige invloed op de bewaarbaarheid uit, bij hogere
temperaturen echter niet.
Bij het onderzoek over de teelt van aardappelen als stoppelgewas werd veel aan
dacht besteed aan de Phytophthora-bestrijding. Een bespuiting of een bestuiving met
koper gaf minder aantasting in de knol dan wanneer zink werd gebruikt. De toe
passing van deze middelen had een duidelijke verhoging van de Cu- en Zn-gehalten
van de aardappelen tot gevolg. De opbrengsten lagen bij deze teelt, ondanks de vrij
korte groeiperiode, op een redelijk niveau.
Het daglengte-onderzoek bij akkerbouwgewassen toonde evenals in 1954 aan, dat
de bloei niet alleen wordt geremd door een ongunstige fotoperiode, maar ook door
een te korte basisbelichting met daglicht. Het bleek, dat verschillende gewassen zeer
verschillende eisen stellen aan de duur van de basisbelichting.
Wat de eigenlijke daglengtereactie betreft, kon van twee lupinerassen worden
vastgesteld, dat ze dag-neutraal zijn en dus op lagere breedten normaal zullen bloeien.
Twee selecties rode klaver bleken extreem hoge eisen te stellen aan de daglengte, al
thans bij hoge temperaturen, zodat vermeerdering in zuidelijke streken waarschijnlijk
moeilijkheden zal opleveren.
Blauwmaanzaadrassen bleken in hun reactie op de daglengte sterk te variëren. De
Nederlandse typen zijn wel lange-dagplanten, doch ze reageren niet sterk. Een Turks
en een Amerikaans ras vormden bij de Nederlandse zomerdaglengten een zeer vroeg
en laag gewas. Dergelijke typen zijn geheel ongeschikt als noodgewas, omdat ze alleen
bij daglengten van ongeveer 14 uur een redelijke opbrengst opleveren.
In oriënterende proeven betreffende het optreden van hitteschade tijdens de bloei
toonden vooral rogge en ook haver zich gevoeliger dan tarwe. Aanhoudende kunst
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matige regen tijdens de bloei veroorzaakte bij rogge en tarwe een sterke vermindering
van het korrelgetal. Gerst toonde zich weinig gevoelig.
Bij proeven over de concurrentie tussen haver en zomergerst deden zich in potproeven dezelfde verschijnselen voor als in het veld. De potten waren goed van vocht
en licht voorzien, zodat mag worden verondersteld, dat de concurrentiestrijd de mine
ralen tot inzet heeft.
Bij een onderzoek met groene erwten op praktijkpercelen in Groningen en Zeeland
bleek het aantal peulen per m2 in Groningen duidelijk lager te liggen dan in Zeeland.
De indruk werd verkregen, dat de opbrengsten op de Groningse percelen ongunstig
werden beïnvloed door een onvoldoende bestrijding van de knopmade en het onkruid.
Het onderzoek over gedeelde stikstofgiften en zeer late extra overbemestingen
leverde bij winterrogge en enkele zaadteeltgewassen opvallende uitkomsten op. Bij
winterrogge bleek een extra gift van 20 kg zuivere stikstof per ha, toegediend tijdens
het in de aar komen van het gewas, een opbrengstverhoging van 360 kg zaad te
geven. Bij spinazie en blauwmaanzaad gaf een deling van de stikstofgift tussen de
zaaidatum en de bloeidatum een duidelijke verhoging van de zaadopbrengst, terwijl
hierdoor tevens een korter en steviger gewas werd verkregen.
Het onderzoek over rijenafstanden leidde tot de conclusie, dat 'het plantgetal per ha
van groter belang is dan de rijenafstand. Dit bleek b.v. bij proeven met de zo uit
eenlopende gewassen blauwmaanzaad, doperwten, lupinen en stambonen. Ook bij
granen op normale gronden traden pas aantoonbare oogstdepressies op bij rijenafstanden, die ruimer waren dan 30 cm. Bij rijenafstanden van 30 à 40 cm moet wel ge
waakt worden tegen een te hoog plantgetal in de rij. Wil men de rijenafstanden ten
behoeve van de mechanisatie standaardiseren, dan heeft men dus de nodige vrijheid,
mits de verzorging van het gewas van dien aard is, dat met een matig plantgetal kan
worden volstaan. Ook lijkt het goed verantwoord de rijenafstand te verruimen om
een betere aanslag van de ondervrucht mogelijk te maken.
Uit proefnemingen is gebleken, dat klavers als ondervrucht weinig kansen hebben
bij een goed gewas maïs. Wel werden reeds enkele iaren goede resultaten behaald
met een tussenteelt van vroege kortstro-doperwten, die kunnen worden geoogst voordat
de maïs is volgroeid.
Rijenbemesting met superfosfaat gaf in het koude voorjaar van 1955 een zeer
duidelijk gunstig effect. Er kwamen lengteverschillen tot 50 cm en opbrengstverschillen tot 40% voor.
Bij periodiek oogsten van snijmaïs bleek, dat de opbrengst aan droge stof na het
bereiken van de volle lengte van de maïs (begin augustus) nog kan verdubbelen,
alvorens de kwaliteit als silage terugloopt door toeneming van het gehalte aan ruwe
celstof.
De proefnemingen betreffende de beïnvloeding van de sortering bij aardappelen door
bespuitingen met groeistoffen en antigroeistoffen toonden aan, dat met TIBA (een
triojoodbenzoëzuur) het aantal knollen per plant met 50% kan worden verhoogd.
Deze stof gaf minder misvormingen bij de knollen dan wanneer maleïnezuurhydrazide werd gebruikt.
Bij het doodspuiten van het loof van pootaardappelen bleek het grootste risico
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gelegen te zijn in het opnieuw uitlopen van het gewas, vooral bij late rassen. Dit
uitlopen kon worden voorkomen met remmende stoffen, zoals amino-triazol en chloorisopropyl-carbamaat. Deze behandelingen zijn nog in het proefstadium.
In een proef met de potermaat 25/28 werd de hoogste opbrengst reeds bereikt bij
een aantal van 80.000 poters per ha; deze opbrengst was gelijk aan de optimale op
brengst van de grotere potermaten bij een geringer plantgetal.
In 1955 werd op zes typen zandgrond bij Beekbergen een onderzoek ingesteld naar
de consumptiekwaliteit van de aardappelrassen Libertas en IJsselster. De N- en Kbemesting in deze proeven was gevarieerd, evenals de bemesting met stalmest. De
indruk werd verkregen, dat het uiterlijk van de aardappel slechter is naarmate er
meer loodzand in de bouwvoor voorkomt. Bij gebruik van stalmest deed een matige
gift stikstof de smaak reeds duidelijk achteruitgaan.
De door kunstmatige ventilatie gekoelde pootbietjes bereikten ook in 1955 duidelijk
hogere zaadopbrengsten (ongeveer 20%) dan het materiaal uit de traditionele kuil.
De optimale bewaartemperatuur dient dan echter laag te zijn. In een proef met 2°,
5°, 7° en 10° gaf een bewaring bij 2°, de minste misplaatsen, terwijl tevens de hoogste
zaadopbrengst werd verkregen ; een bewaring bij 10 °C gaf een zeer slecht resultaat.
Inmiddels is gebleken dat de luchtkoeling het de telers mogelijk maakt vroeger
in de herfst te rooien, mits ook vroeg wordt gezaaid. In oktober kan de temperatuur
gewoonlijk reeds door middel van ventilatie op een voldoende laag peil worden ge
bracht. Door vroeger te rooien vermindert de kans op een teveel aan aanklevende
grond.
Voorts werd gevonden, dat de toepassing van aanaarden een duidelijke verhoging
van de opbrengst ten gevolge heeft bij uiteenlopende gewassen als sluitkool, zaadbie
ten en blauwmaanzaad. Het aanaarden vergemakkelijkt de onkruidbestrijding, het
maaien wordt er wellicht iets door bemoeilijkt.
In de Haarlemmermeer werd met 112 rassen sluitkool, boerenkool, spruitkool en
mergkool een zaaitij denproef aangelegd, om tot een indeling van het sortiment te
komen. Hoewel de strenge winter hierbij grote schade aanrichtte, konden toch reeds
gegevens worden verzameld over het vermoedelijke aantal schieters, dat in het volgen
de jaar het zaad zal leveren.
Onkruiden kunnen zeer duidelijke gebreksverschijnselen vertonen; hierover werden
gegevens verzameld, die kunnen helpen de bemestingstoestand van praktijkpercelen
vast te stellen.
Het onderzoek bij weidegras naar de opneembaarheid van de verschillende ele
menten uit oplossingen werd afgerond. Voor twee grassoorten werd de volgende reeks
van afnemende opneembaarheid vastgesteld: K, Na, Mg, Ca en Cl, P, S. Deze reeks
van afnemende opneembaarheid werd eveneens aangetroffen bij een nader onderzoek
betreffende de verdeling der mineralen over de bovenste, bladrijke delen en de
onderste, stengelrijkere delen van het gras. Waarschijnlijk wordt de mate van beweeg
lijkheid van deze elementen in de plant door dezelfde regels beheerst.
Er kon worden aangetoond, dat bij planten, die op stikstofzouten waren gekweekt,
de volgorde van opneembaarheid dezelfde blijft wanneer de opname plaats heeft uit
oplossingen zonder stikstof. Verder bleek, dat een afzonderlijke gift van een kation
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met nitraat, en van de overige elementen zonder stikstof, geen aanleiding geeft tot
een vergrote opname van het betreffende kation.
Met behulp van de bovenbeschreven verschijnselen werd getracht een gedetailleerde
beschrijving te geven van de samenhang tussen de mineralenopname en de stikstof opname. In het bijzonder had de bevordering van de kationenopname en de aanvan
kelijke remming der anionenopname door de stikstofopname de aandacht, terwijl de
samenhang tussen het mineralengehalte en het stikstofgehalte, zoals deze wordt be
paald door de opname en de groei, werd verklaard met behulp van de gevonden
regels ten aanzien van de opneembaarheid en de beweeglijkheid in de plant.
Ten aanzien van de opneembaarheid uit toevoegingen aan de grond bleken andere
reeksen van afnemende opneembaarheid te gelden. In het bijzonder werd gevonden,
dat kalium, afhankelijk van de grondsoort, verder naar rechts tot uiterst rechts
(komklei) in de reeks moet worden geplaatst. Terwijl de opneembaarheid uit oplos
singen in het algemeen als meer specifiek voor plant en ion moet worden beschouwd,
waarbij de eigenschappen van de oplossing zelf (b.v. ten aanzien van ionensterkte
e.d.) minder op de voorgrond treden, wordt de opneembaarheid uit de grond mede
sterk bepaald door de specifieke eigenschappen daarvan. Getracht werd hierover
systematische gegevens te verkrijgen.
Aan de hand van potproeven werd onderzoek gedaan over de beschikbaarheid en
de opneembaarheid van sporen- en macro-elementen in de grond na meerjarige
stikstof bemestingen. Naar aanleiding van de kopziektefrequentie in het voorjaar werd
voorts de invloed van de temperatuur in het traject van 10°—20 °C en van tempera
tuurwisselingen op de minerale samenstelling van Engels raaigras onderzocht. De
resultaten vestigden de hoop, dat met de gebruikte werkwijze waardevolle gegevens
kunnen worden verkregen voor de interpretatie van waarnemingen in de grasland
praktijk.
Op fundamenteel analytisch-chemisch gebied werd nog onderzoek verricht over
de bepaling van het gehalte aan blauwzuur bij witte klaverrassen en over de colorimetrische bepaling van zwavel.
De onderzoekingen, die verband houden met de onkruidbestrijding, de bewaring
en de verwerking van landbouwgewassen en de droogtechniek, de veeteelt en de vee
voeding, alsmede de gezondheid van het vee, worden vermeld bij de op deze onder
werpen betrekking hebbende hoofdstukken.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
Op grond van de verkregen ervaringen werden in de loop der jaren de mengsels,
gebruikt voor de aanleg van grasland, aanzienlijk gewijzigd. Het aantal soorten werd
met enkele minder gewenste of overbodig geachte verminderd. Verder werd met goed
gevolg de hoeveelheid zaaizaad verminderd van 47 tot 34 kg per ha, wanneer op de
gebruikelijke wijze werd gezaaid. Uit proeven bleek, dat bij gebruikmaking van een
Brillion zaaimachine de hoeveelheid zonder bezwaar kon worden verminderd tot
circa 20 kg per ha.
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De ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het rietzaaiproject voor Oos
telijk Flevoland vond geregeld voortgang. Een systematisch onderzoek werd ingesteld
naar de produktie van kiemkrachtig zaad in de gebieden met lang riet in Nederland.
Thans is ten minste 100 ha riet van het gewenste type bekend, waarvan 15—40%
van het zaad kiemkrachtig is. Er kon worden berekend, dat de bovengenoemde 100
ha 25—120 miljoen kiemkrachtige zaden per ha produceren. Voorbereidingen werden
getroffen voor zaaiproeven van uit vliegtuigen.
Met Dieldrin- en HCH-emulsie en met HCH-spuitpoeder werd een proef genomen,
waaruit bleek dat deze insekticiden geen nadelige invloed op de vruchtzetting van
koolzaad uitoefenen.

Laboratorium voor Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
Een vergelijkende proef met drie maïsrassen die beoordeeld werden naar hun
opbrengsten aan snijmaïs bij verschillende zaai- en maaitijden, gaf de hoogste op
brengst aan groene massa voor het ras Pioneer 377. Daarop volgde Goudster en
Vroege gele ronde. Aan droge stof leverden de beide eerstgenoemde rassen echter
nagenoeg evenveel op, terwijl het laatstgenoemde daarin aanzienlijk achter bleef.
Bij alle drie de rassen was de eerste zaaitijd (28 april) het gunstigst voor een maxi
male opbrengst aan droge stof, indien gemaaid werd in het deegrijpe stadium.
Bij de mengteelt van haver en gerst werd de invloed van afwisselende rijenafstanden onderzocht. De gunstigste resultaten gaf het object, waarbij de rijen beurtelings
waren gezaaid op afstanden van 15 en 25 cm. De lichtfactor was hier waarschijnlijk
in het voordeel ten opzichte van de gebruikelijke zaaimethoden met uniforme rij
afstanden van 20 cm. De nauwere, z.g. „bandzaai", van (10;30) en (5;35) cm was
weer minder gunstig.
In verband met de teelt van stoppelgewassen werd een onderzoek ingesteld naar
de invloed van een aantal groenvoedergewassen op het vochtgehalte van de grond
na de oogst.
De waarnemingen in de vier klimaatrassen betreffende maïs werden voortgezet met
het ras Goudster. De snellere groei en de vervroegde rijping van de maïs tengevolge
van een verhoging van de temperatuur bij korte dag konden worden getemperd door
dagverlenging met behulp van kunstlicht. Hierdoor en mede door de grotere licht
intensiteit in het latere groeistadium nam de assimilatie zodanig toe, dat de drogestofopbrengsten aanzienlijk werden verhoogd. Daarnaast bleek de bloei- en rijpingsverlating van voorgeweekt maïszaad, dat zowel bij hoge als bij lage temperatuur
gevernaliseerd was, bij verdere teelt in de kassen onder gunstige omstandigheden van
temperatuur en vochtigheid, weer met enkele weken te worden verminderd. Deze
verlating was tot stand gekomen door kunstmatige dagverlenging. Vooral bij de
warmtevernalisatie ontstond een belangrijke verkorting van de groeiduur, zonder
een aanmerkelijk verlies aan droge stof, zoals bij korte dag het geval was.
Het onderzoek naar het verloop van de opbrengst en de sortering van pootaardappelen, mede onder invloed van de weersomstandigheden, werd op een tiental proef
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velden voortgezet. Aan de Stichting voor Aardappelbewaring werden weer monsters
afgestaan voor bewaarproeven en onderzoek betreffende zilverschurft.
Het belang van de export van aardappelpootgoed was aanleiding om in de klimaat
kassen het onderzoek betreffende de invloed van daglengte en temperatuur voort te
zetten. Daglengteproeven met voorgekiemd pootgoed leverden geen resultaten op; dit
duidt er waarschijnlijk op dat de vroeger aangetoonde daglengtegevoeligheid bij
aardappelen in een later groeistadium valt, wanneer er meer blad is.
Trapsgewijze stikstofgiften bij het voederaardappelras Voran gaven weer de reeds
geconstateerde regelmatige verhoging van het ruweiwitgehalte en tevens een toename
van het werkelijke eiwitgehalte en wel zó, dat de verhouding werkelijk eiwit/ruw
eiwit constant bleef.
Op verschillende grondsoorten werd een aantal entingsproeven aangelegd met
lupinen, erwten en veldbonen. Ook op die gronden, waar het gewas nooit verbouwd
was, ging een goede groei bij niet enten gepaard met de aanwezigheid van goede
wortelknolletjes. Hiermede stemmen vele ervaringen uit de Nederlandse praktijk
overeen; er was dus geen resultaat van de enting, terwijl ook tussen de Rhizobiumstammen geen verschil in invloed op het gewas werd gevonden. De wortelknolletjesbacteriën voor deze gewassen zijn blijkbaar in Nederland zeer verbreid aanwezig.
De toepassing van isotopen bij het lopende onderzoek naar de ontwikkeling en
de werkzaamheid van het wortelstelsel werd uitgebreid met een onderzoek naar de
invloed van het milieu op de wortelgroei en -activiteit. Zo werd in de eerste plaats
een onderzoek ingesteld naar de invloed van verschillende grondbewerkingen op
zandgrond. Bij ondiepe bewerking was de wortelgroei en worteldiepte duidelijk ge
ringer dan bij diep ploegen of normaal ploegen + ondergronden; bij het ondiep
bewerkte object was de wortelactiviteit sterk in de bovenlaag geconcentreerd. Voorts
werd het verband tussen het bodemvochtgehalte, de worteldichtheid en de wortel
activiteit nagegaan, door de vochtverdeling in de grond onder invloed van de wortel
verdeling en tevens de invloed van de vochtvoorziening in het jeugdstadium van het
gewas op de wortelontwikkeling te onderzoeken. In hoeverre de voedingstoestand
van de grond invloed uitoefent op de groei en de activiteit van het wortelstelsel van
de aardappel werd in een potproef met een voedselarme en voedselrijke grond onder
zocht. Behalve meer loofontwikkeling op voedselrijke grond werd weinig verschil in
wortelactiviteit gevonden. Tevens werd bij deze proef met behulp van P-32 vastge
steld, dat het meststofrendement in de onvruchtbare grond veel groter was dan in
de voedselrijke grond. De plant neemt de bodem-P en meststof-P op in evenredigheid
met de beschikbaarheid van de twee voedselbronnen. Tenslotte bleek nog in een
veldproef met maïs, dat aan de homogeniteit van de grond en aan het plantenmateriaal
hoge eisen moeten worden gesteld, wil men met de in principe eenvoudige, doch
uiterst gevoelige tracer-methode voldoende betrouwbare gegevens verkrijgen.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Uit een studie van de werkelijke waterbehoefte van een gewas in verband met de

40

verdamping werd geconcludeerd, dat voor de aardappel de beschikbare watervoor
raad in de Nederlandse bodem in het algemeen is uitgeput tegen het begin van juli.
Hieruit zou men verwachten, dat begin juli een kritieke periode moet zijn, aangezien
de plant dan alleen op neerslag is aangewezen. Dit bleek met de waarnemingen over
een te komen. Voorts werd getracht de bestaande proefveldresultaten met behulp van
een berekening van de waterbehoefte en de watervoorraad in de grond om te werken
tot een curve, waarin opbrengstdaling wordt gekoppeld aan de beschikbare hoeveel
heid water. Voor een beoordeling van de geschiktheid van het klimaat voor de teelt
van aardappelen is een dergelijke curve van groot belang.

Nederlands Vlasinstituut
In een proef met verschillende ondervruchten bij vezelvlas voldeden witte klaver
en hopperupsklaver het beste als ondervrucht. Rode klaver, incarnaat klaver, luzerne
en een grasmengsel met Westerwolds raaigras werden duidelijk te hoog.
Het is gebleken, dat in de veenkoloniën gezonde mogelijkheden bestaan voor de
teelt van hennep, indien de proeven voor de verwerking van het stro gunstig zouden
uitvallen. Voor nadere bijzonderheden hieromtrent wordt verwezen naar het hoofd
stuk Bewaring en Verwerking van Land- en Tuinbouwprodukten.

Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier
T.N.O.
Het effect van het legeren van zomergerst op de kwaliteit kon worden bepaald door
gerst door horren kippengaas te laten groeien, waardoor het gewas voldoende steun
vond om overeind te blijven. De korrelanalyse toonde een verslechtering van de
kwaliteit ten gevolge van het legeren aan.
Op grond van bladlengtemetingen werd op 1 juli 1955 een gemiddelde opbrengst
voor de zomergerst in het Z.W.-kleigebied voorspeld van 3.700 kg per ha. Het Landbouwoogstbericht van november/december 1955 vermeldt een gemiddelde opbrengst
van 3.850 kg per ha.
Het ecologisch onderzoek aan zomergerst, dat op het K.N.M.I. werd verricht,
leverde de volgende gegevens op. Er kon geen statistisch verband worden gelegd tussen
de gevonden droge-stofprodukties en de uitwendige omstandigheden. De C/N verhou
ding in afrijpende zomergerst werd bepaald, ten einde de invloed van een hete, droge
periode op de korrelkwaliteit te bepalen (noodrijpheid op de zandgronden). De
„warmtesom", die nodig is om de gerst boven de grond te brengen, bleek nogal te
variëren.
Voor de bepaling van het tijdstip van afrijping op de rassenproefvelden werd met
succes gebruik gemaakt van de eosinemethode van Thielebein.
Ten slotte werd omtrent het oogsten met de maaidorser gevonden, dat de gunstigste
uren hervoor gemiddeld tussen 12 en 21 uur gelegen zijn.
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Rijksproefstation voor Zaadcontrole
Door de buitengewoon inferieure kwaliteit van de oogst Li 1954 was het nood
zakelijk, dat het proefstation zich grondig op de hoogte stelde van de uitzaaiwaarde
van deze oogst en vooral ook van het effect en de gevaren van ontsmetting. Vrijwel
al het onderzoek in 1955 hield met het bovenstaande verband.
Niettegenstaande het feit, dat de oogst van 1954 door het dikwijls zeer hoge vocht
gehalte en de ongunstige weersomstandigheden tijdens de afrij ping vaak hoge schotpercentages vertoonde, benevens hoge aantastingspercentages door kiemschimmels,
bleek door behandeling met fungiciden in vele gevallen een zeer belangrijke verbete
ring in de opkomst te kunnen worden verkregen. Dit gold wel zeer in het bijzonder
voor de granen, doch in mindere mate ook voor de bieten en de peulvruchten.
Tevens werd de gelegenheid aangegrepen om met behulp van zaadmonsters, die
zeer sterk door kiemschimmels waren aangetast, een inzicht te krijgen in de betrouw
baarheid van de methodiek voor het vaststellen van met het zaad overgaande ziekten.
Ook gaf de slechte oogst van 1954 de mogelijkheid om na te gaan, in hoeverre
verschillende kiemmethoden al dan niet goed correleerden met opkomstcijfers in
grondproeven in de kas en opkomstcijfers in veldproeven. Deze correlaties bleken in
vele gevallen zeer hoog te liggen en de proeven gaven vaak tevens uitsluitsel over
de juiste kiemmethodiek voor de Nederlandse omstandigheden. Het inzicht in de
kiemmethodiek is in het afgelopen jaar dan ook aanmerkelijk verbeterd.
Van de tetrazolium-proef was door toevallige omstandigheden de indruk verkregen,
d$t deze in bepaalde gevallen, waarin zij tot nu toe werd toegepast, onbetrouwbare
aanwijzingen gaf. Deze veronderstelling werd in vele proeven bevestigd. In geval van
droogbeschadiging reageerde de tetrazolium-proef veel minder snel dan de kiemkrachtproef.
Verder werd aandacht besteed aan de onderscheiding van Ladino witte klaver en
diverse andere witte klaverrassen, zoals Nieuw-Zeelandse witte klaver. Door grote
prijsverschillen werd namelijk een grote hoeveelheid Ladino klaver in Nederland
geïmporteerd, welke witte klaversoort inferieur wordt geacht ten opzichte van de
normale witte klaverrassen, die in Nederland worden gebruikt.
Het was mogelijk verschillende identificatiemethoden te ontwikkelen om de soorten
te onderscheiden, doch aan alle methoden zijn nog enige technische moeilijkheden
verbonden.
Ook werd aandacht besteed aan de onderscheiding van verschillende tarwerassen
in verband met de vermenging van zomer- en wintertarwe, die handelstechnisch aan
leiding tot moeilijkheden kan geven.
Ten slotte werd enig onderzoek verricht op het gebied van de schoning van zaai
zaden. Een aantal methoden voor het verwijderen van schadelijke onkruidzaden werd
uitgewerkt en aan de zaadhandel doorgegeven.
Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
Veel aandacht werd weer besteed aan de bloemfysiologie. Bij chrysanten bleek,
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dat de bloemaanleg door lage lichtintensiteit zowel chronologisch als fysiologisch
wordt vertraagd. Verscheidene Rhododendron-soorten konden door hoge temperatuur
(26 °C) en continu zwak licht met Kerstmis in bloei worden getrokken.
Van de onderzoekingen over het jeugdstadium bij planten kan worden vermeld,
dat bij Coniferen stekjes van het basale gedeelte van de plant niet als zelfstandige
plant in het jeugdstadium bleven. Het opkweken en enten van appelzaailingen met het
oog op verkorting van de vegetatieve fase werd opnieuw geëntameerd bij de zaadvaste
Malus hupehensis. Ook het onderzoek over het versnellen van de bloei van tulpen
zaailingen werd voortgezet.
Bij experimenten betreffende de invloed van de daglengte vóór en na de plantvernalisatie van Brussels witlof, bleek de combinatie korte dag vóór- en lange dag
nabehandeling het dubbele aantal schieters op te leveren in vergelijking met de ob
jecten, die een lange dag vóór- en nabehandeling hadden gekregen. De koudebehandeling had bepaalde morfologische naëffecten tengevolge. Bij Dianthus barbatus
werkte één week 35 °C vlak vóór de koudebehandeling bloeibevorderend. Werd één
week 35 °C direct na de koudebehandeling gegeven, dan trad devernalisatie op. Er
kon echter met 35 °C na de koude in een kritiek stadium ook bloei verkregen worden,
welke zonder deze hoge temperatuur niet optrad.
Met een nieuwe analyse-methode, berustend op het verschijnsel van „abscission"
werden verschillende groeistoffen onderzocht. De 2.3.5-halogeen-gesubstitueerde benzoëzuren bleken in deze toets te reageren als auxinen; er waren echter kwantitatieve
verschillen. Met a-naphtylacetamide in lanoline werd het totale aantal zaden en het
gemiddelde aantal zaden per vrucht bij Cyclamen verhoogd. Parachlorophenoxyazijnzuur, opgelost in water, verhoogde het totale aantal vruchten en zaden.
Voor het in vitro kweken van Cyclamen embryo's bleek het gewenst te zijn de
samenstelling te kennen van het endosperm. De reservestoffen zijn hier opgehoopt in
de celwanden en geven de cellulosereactie. In de nog vloeibare jonge zaadknop werd
langs papierchromatografische weg een fructosan aangetoond.
De bewaring van tomatenstuifmeel bij —20 °C bleek lang niet altijd gunstig te zijn.
De onderzoekingen over het verband tussen de bloei en de beworteling, de invloed
van stikstof op de bloemvorming en op de verdere ontwikkeling van de bloem en de
incompatibiliteit bij meloen/Cucurbita ficifolia-entingen konden nagenoeg worden
afgesloten. De onderzoekingen over entproeven in verband met de bloei, de houdbaar
heid van snijbloemen en de kruisingstechniek werden voortgezet.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas.
Begonnen werd met een onderzoek over de mogelijkheden voor de toepassing van
druppelbevloeiing bij de tomaat. Een belangrijk punt hierbij is de juiste keuze van de
voedingsoplossing. Het laat zich aanzien, dat deze werkwijze zal leiden tot een an
dere teeltmethode, waarbij een betere beheersing van de groei van het gewas mogelijk
zal zijn.
Bij het onderzoek over de plantteelt zonder aarde, dat onder auspiciën van de
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Landbouworganisatie T.N.O. wordt verricht, zullen enerzijds de mogelijkheden van
een dergelijke teelt voor tomaten en komkommers worden onderzocht, anderzijds
zullen voedingsfysiologische problemen worden bestudeerd.
Het onderzoek over de wortelontwikkeling bij sla en tomaat gaf reeds enig inzicht
in de temperatuurafhankelijkheid van de wortelgroei. Bovendien werd een zekere
periodiciteit in de groei waargenomen.
Bij kaskomkommers werd een nieuwe snoeiwijze ontwikkeld, die minder arbeid
vraagt, terwijl de vruchtzetting zeker niet minder is.
Door koeling van voorgeweekt zaad van sla en door de jonge planten vóór het
planten aan een lange dag bloot te stellen, gelukte het de zaadoogst ongeveer drie
weken te vervroegen. De zaadteelt bij sla zal hierdoor een grotere oogstzekerheid
verkrijgen.
Wanneer bij de opkweek van tomaten de toepassing van kunstlicht wordt gecombi
neerd met een regelmatig gebruik van een goede trostriller tijdens de bloei, wordt een
versterking van het effect van deze behandelingen verkregen. Een toepassing van
deze werkwijze leverde in de eerste 5 weken van de oogst een opbrengstvermeerdering
van 650 g per plant op.
Bij de onderzoekingen betreffende het enten van tomaten en aubergines bleek,
dat de vruchtzetting van aubergines zeer aanzienlijk kan worden verbeterd door ze
te enten op tomaten.
Er werd een inzicht verkregen in de vraag, hoe de stikstofleverantie aan de plant
wordt beïnvloed door grondontsmetting en toediening van organisch materiaal aan
de grond. De bij dit onderzoek gebruikte methode bleek tevens bruikbaar te zijn
voor de beoordeling van de waarde van organische stikstofmeststoffen.
Het onderzoek naar het verband tussen de waterhuishouding en bepaalde groeiverschijnselen bij de plant werd voortgezet, vooral bij tomaat en bloemkool. Dit
onderzoek geeft tevens meer inzicht in het optreden van bepaalde fysiogene ziekten.
Met behulp van radio-actieve fosfor werd nagegaan, welke omstandigheden invloed
uitoefenen op de fosforopname van jonge tomatenplanten. Deze opname bleek in zeer
sterke mate afhankelijk te zijn van de grondtemperatuur.

Proefstation voor de Bloembollencultuur
Voor de hyacint werd nagegaan hoe dit gewas het beste kunstmatig vermeerderd
kan worden.
Met het vervroegen van Irissen werden wederom goede resultaten verkregen, zowel
in de kas als in het warenhuis.

Laboratorium voor BloemboUenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de invloed van het natuurlijke en het kunstmatige klimaat op
de groei en de bloei van bolgewassen werd voortgezet. Hierbij is vooral de zeer vroege
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en de zeer late bloei economisch van groot belang. De praktische resultaten werden
op verschillende tentoonstellingen met succes bekroond.
Onderzoekingen op biochemisch en fysiologisch gebied hadden betrekking op het
vernalisatieprobleem en op de stofwisseling van bolgewassen. Vooral werd aandacht
besteed aan de invloed van verschillende temperaturen op de ademhaling van irissen.
Proefstation voor de Boomkwekerij
Bij het onderzoek over het stekken werden voor een 16-tal gewassen de beste groei
stofbehandeling en grondmengsels bepaald. Bij het overwinteren van bewortelde stek
werden goede resultaten verkregen door een bedekking met vlasscheven toe te passen.
Temperatuurmetingen wezen uit, dat bij Rhododendronstekken de beworteling gunstig
wordt beïnvloed door een hoge bodemtemperatuur en ongunstig door een hoge lucht
temperatuur. Het stekken onder waternevel gaf goede beworteling bij heesters en
coniferen; hierbij leverde de verneveling met een elektronisch blad het gunstigste
resultaat op.
De entproeven, die betrekking hadden op blauwe sparren, beuken, eiken en serin
gen, leverden gegevens inzake de behandeling van de onderstam, de tijd van het enten
en de kwaliteit van het enthout.
Het onderstammenonderzoek wees uit, dat Cotoneaster zabelii en C. bullata waar
schijnlijk de beste onderstammen voor Cotoneaster multiflora zijn. Voor Syringa vul
garis „Andenken an L. Späth" en „Mad. Lemoine" gaf de onderstam Syringa reflexa
de beste groei.
Aangetoond werd, dat de witte Azalea „Palestrina" met behulp van bestraling door
gloeilampen vóór Kerstmis in bloei gebracht kan worden.
Proefstation voor de Bloemisterij
Er werden in 1955 weer goede resultaten bereikt met de toepassing van onderbevloeiing bij anjers op tabletten. Bij het onderzoek over de mogelijkheden voor
grindcultuur bij anjers, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O.
wordt uitgevoerd, werden grotere proeven opgezet.
Ten aanzien van Forsythia werd medewerking verleend bij de toepassing van het
gemeenschappelijke koelen, ter verkrijging van vervroegde bloei. Ongeveer een derde
deel van de takken werd op deze wijze behandeld, waardoor een grote spreiding in
de aanvoer werd verkregen. Ook de proeven over een koudebehandeling bij Prunus
triloba leverden gunstige resultaten. Bij seringen en Hortensia's werd met succes een
verlating van de bloei verkregen door een koudebehandeling.
Zeer gunstige resultaten werden bereikt bij de teeltproeven met Azalea's. Het gevolg
hiervan is, dat verschillende kwekers met deze cultuur zijn begonnen, zodat er dit
seizoen enige honderdduizenden Azalea's in Aalsmeer worden gekweekt.
Bij Euphorbia fulgens bleek de vochtigheidstoestand van de grond een grote invloed
te hebben op het resultaat van een kortedag behandeling.
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Als gevolg van de goede uitkomsten van de proeven met winterbloeiende leeuwen
bekken maakte deze teelt grote opgang. Ten dele door de weersomstandigheden waren
de teeltresultaten soms onvoldoende.

Onderzoekingen over de plantenteelt zonder aarde
De onderzoekingen op het gebied van de plantenteelt zonder aarde, die geschieden
onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O., worden uitgevoerd op het
Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas, voor zover het problemen in
verband met de groente- en fruitteelt betreft en op het Proefstation voor de Bloemis
terij, waar aandacht wordt besteed aan vraagstukken betreffende de bloemisterij.
Tevens worden proeven genomen bij enkele particuliere kwekers.
Het onderzoek over de ionenvoeding van Asparagus plumoses leverde conclusies ten
aanzien van de ijzervoorziening, de pH-waarde van de voedingsoplossing en de totale
ionenconcentratie. Gegevens betreffende de ionenverhouding in de voedingsoplossing
zullen in 1956 ter beschikking komen.
Een praktijkinstallatie voor anjers in grindcultuur gaf zeer goede resultaten, een
dergelijke installatie voor Gerbera's beantwoordde echter niet aan de verwachtingen.
Een oriënterende proef met een uitgebreid orchideeënsortiment in grindcultuur leverde
waardevolle gegevens over de mogelijkheden van een dergelijke teeltwijze.

Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek naar de versnellende invloed van kunstlicht op de ontwikkeling van
de stooktomaat (ras Vetomold 121) en de hiermede gepaard gaande vroegere bloei
en oogst werd voortgezet. Het doel is een nader inzicht te verkrijgen omtrent de duur
van de nabelichting met gloeilampen.
Verder bleek door vergelijking van met en zonder kunstlicht opgegroeide planten,
dat het kunstlicht een belangrijke tijd- en arbeidsbesparing kan geven.

Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoek van de Landbouwhogeschool
Op het gebied van de fotosynthese werd bij algen fundamenteel onderzoek verricht
naar het rendement, waarmee de energie van het (zon)-licht wordt omgezet in che
mische energie. Tot een zekere lichtintensiteit is het rendement vrij hoog; bij hogere
lichtintensiteit daalt het als gevolg van het bereiken van lichtverzadiging. Daar bij
de hoge intensiteit van het directe zonlicht hierin één van de belangrijkste beperkin
gen van de plantengroei onder buitencondities ligt, werd dit verschijnsel nader geana
lyseerd. Zo kon onder speciale voorwaarden in buitenculturen met Chlorella — welis
waar voorlopig op kleine schaal — het rendement worden opgevoerd van ruim 2%
tot ca. 8% (equivalent met de produktie van ca. 20 g drooggewicht/ms/dag). Voorts

46

werd de schadelijke werking van zeer hoge lichtintensiteiten bestudeerd. Tevens wer
den diverse aspecten van de stikstofassimilatie onderzocht, met name het ontstaan
van een laag eiwitgehalte, gepaard gaande met hoge koolstof/stikstofverhouding en
het herstel van de normale samenstelling.
Bij de bestudering van het chemisme van de fotosynthese werd bij korte belich
tingsperioden bij Chlorella waargenomen, dat het fotosynthetisch quotiënt sterk van
1 kan afwijken, hetgeen erop wijst, dat onder dergelijke condities koolzuur- en zuur
stofwisseling niet direct met elkaar verbonden zijn. Bij anaëroob belichte algen kon
semi-continu op snelle wijze de produktie van waterstofgas worden geregistreerd.
Met behulp van papierchromatografie werden vorderingen gemaakt in het scheiden,
het identificeren en het kwantitatief bepalen van fosfaatverbindingen, die een rol
blijken te spelen in het chemisme van het fotosyntheseproces. Radioactief fosfaat
(P33) was hierbij een waardevol hulpmiddel.
Bij cultuurgewassen werd de invloed onderzocht van uitwendige omstandigheden
(koolzuurgehalte van de lucht, lichtintensiteit, temperatuur) en van de conditie van
de plant op de fotosynthesesnelheid. Bij alle onderzochte gewassen (spinazie, kom
kommer, tomaat, suikerbiet, stoppelknol, maïs) bleek bij het normale koolzuurgehalte
van de lucht (0.03%) de temperatuur tussen 10° en 30° C geen of slechts geringe
invloed te hebben op de snelheid van de fotosynthese. Lichtverzadiging treedt voor de
verschillende gewassen bij verschillende lichtintensiteit op. Tevens werd gevonden,
dat de lichtverzadigingsintensiteit in sterke mate afhankelijk is van het CO,-gehalte
van de lucht.
In samenwerking met het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouw
hogeschool werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de fotosynthese van
door bladrol aangetaste aardappelen, waarbij tevens de leeftijd van de bladen van
invloed bleek te zijn.
Wat betreft de morfogenetische invloeden van licht van bepaalde spectrale gebieden
op het uiterlijk en op de bloei van planten werd onder meer het onderzoek naar een
eventueel verband met groeistoffen voortgezet, in het bijzonder in verband met het
gedrag van Hyoscyamus niger bij uitsluitende belichting met licht van beperkte spec
trale gebieden. De invloed hiervan op de bloei werd nagegaan, terwijl tevens een
begin werd gemaakt met de bepaling van de hoeveelheden extraheerbare en door
diffusie verkrijgbare groeistof.
Ter nadere analyse van de formatieve werking van licht van spectrale gebieden
werd in twee gebieden (blauw en geel licht) bij Vicia Faba en Phaseolus de invloed
van de lichtintensiteit op de strekking der internodiën onderzocht. Bij alle gebruikte
lichtintensiteiten werd uiteindelijk een geringere lengte der internodiën bereikt dan
in het donker. Blauw licht remde de strekking sterker dan geel licht.
In samenhang met vragen van toegepaste aard werd een onderzoek begonnen naar
de formatieve effecten van brede spectraalgebieden op tomaten.
Bij sla (de rassen Meikoningin, Regina, Wonder van Voorburg) werd de kropvorming als morfogenetisch proces geanalyseerd. Verschillende factoren waren hierbij
van belang, onder meer de lichtintensiteit, de nachttemperatuur en de stikstofvoe
ding. De lengte/breedteverhouding der bladen bleek een criterium voor de krop-
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vorming te zijn; tevens werd aandacht geschonken aan het drooggewicht, de top/
wortelverhouding en aan de anatomie en de vorm van het blad. De kropvorming
werd bevorderd door hoge lichtintensiteit, lage nachttemperatuur en laag stikstofge
halte; de tegengestelde voorwaarden hadden een analoge invloed in omgekeerde rich
ting.
Voortgezet werd een onderzoek naar de knolvorming en de vegetatieve ontwikke
ling bij aardappelen onder invloed van de daglengte. Zowel bij vroege als bij late
rassen bleek korte dag de knolvorming te versnellen, de vegetatieve ontwikkeling vroe
ger te doen afsluiten en de bloemontwikkeling tegen te gaan.
Bij twee dahliavariëteiten werd begonnen met een soortgelijk onderzoek. De voor
lopige uitkomsten wijzen op een soortgelijke, echter nog meer uitgesproken reactie
dan bij de aardappel.
In een op zichzelf staand onderzoek naar het verband tussen de groei en de ont
wikkeling van tarwe onder invloed van temperatuur, licht en stikstof werd onder
meer gevonden, dat de reproduktieve ontwikkeling van het subtropische tarweras
Hindi werd bevorderd door een lage nachttemperatuur en door een lange dag-behan
deling. Hoge lichtintensiteit vertraagde de aanleg van de aar, doch bevorderde de
groei van de aar wanneer deze eenmaal aangelegd was. Vroege bloei ging meestal
gepaard met een hoge koolstof/stikstofverhouding.
Bij het onderzoek naar het vervroegen van de bloei van irissen werd in toenemen
de mate aandacht geschonken aan de lichtfactor tijdens de ontwikkeling van voorbehandelde bollen. Het bleek, dat bij Iris Wedgwood de verschillende prepareer
behandelingen, die tot vroege bloei leiden, met verschillende lichtbehoeften gepaard
gaan. Bij Iris Imperator werd bevestigd, dat met een lichtintensiteit van 3.4 x 104
ergs/sec/cm2 per bol bij een belichtingsduur afnemend van 16 tot 8 uur per etmaal
het bloeipercentage gelijk blijft. Bij kleinere bollen trad iets eerder een afneming in
het bloeipercentage op; deze werd het sterkst bij de kortste toegepaste belichtingsduur
van 6 uur. Tevens bleek, dat met kleinere bollen bij een goed gekozen belichting en
een goede watervoorziening goede bloeiresultaten te bereiken zijn. Voorts werd ge
vonden, dat in de bol van Iris Wedgwood bij de op vervroegen gerichte bewaar
methoden fysiologische en biochemische veranderingen tijdens de bloemaanleg op
treden, lang vóór de eerste bloemprimordia zichtbaar worden. Tijdens de bloemaan
leg legt de spruit reeds een voorraad aan van reservestoffen, afkomstig uit de rokken,
die dienst kan doen in de daaropvolgende strekkingsperiode.
In samenwerking met de Afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool werd
een onderzoek naar de invloed van inundatie met zoutwater op bomen voortgezet.
Gevonden werd, dat 1% zout bij eikenzaailingen nog betrekkelijk weinig invloed op
de snelheid van de transpiratiestroom uitoefent. De levende wortel bleek tot op zekere
hoogte het binnendringen van zout te kunnen tegengaan. Er werden aanwijzingen
verkregen, dat de schade, veroorzaakt door inundatie met zout water, in de eerste
plaats aan het chloorion moet worden toegeschreven.
In samenwerking met de „Werkgroep Waterhuishouding in de Tuinbouw" wordt
een onderzoek ingesteld naar enige fundamentele vragen bij de waterhuishouding van
planten.
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Stichting Voedingsfysiologisch Onderzoek bij planten
De onderzoekingen over de voedingsfysiologie bij cultuurplanten hadden o.m.
betrekking op diffusiepotentialen bij aardappelschijfjes. Bij dit onderzoek, dat in het
afgelopen jaar vrijwel werd voltooid, werd gevonden, dat het aardappelweefsel zich
wat de diffusie der ionen betreft, gedraagt als een ruimte met vaste, dat wil zeggen
niet diffunderende, elektrisch geladen groepen.
Bij aardappelschijfjes werd tevens de invloed van de nitraatconcentratie in het
milieu en van CaSCk op de opname van nitraat onderzocht, alsmede het verloop van
de NH4- en de NOs-opname als functie van de tijd.
Bij maïs werd tenslotte nog nagegaan welke invloed door de Cl-concentratie in het
milieu wordt uitgeoefend op de Cl-opname door de wortels.
Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van de Landbouwhogeschool
Na een studie van drie jaren kon in samenwerking met een commissie uit de
Vereniging van Vaste Planten Kwekers een lijst worden opgesteld van aanbevelens
waardige Delphiniums en af te voeren tuinvariëteiten van deze groep.
Voortgezet werd het onderzoek naar morfologische kenmerken, dat ten doel heeft
onderscheid te kunnen maken tussen de in cultuur zijnde tuinvariëteiten van Trolliusen Chrysanthemum maximum.
Er werd een begin gemaakt met de bestudering van de tuinvariëteiten van het
geslacht Helenium. Veel aandacht werd besteed aan de morfologische verschillen
tussen de verschillende klonen. Daarnaast werd een uitgebreid statistisch onderzoek in
gesteld bij een 35-tal tuinvariëteiten van deze groep.
De waarnemingen en de beschrijvingen van vormafwijkingen bij enkele tropische
Leguminosen ten gevolge van virusaantasting werden voltooid. Ook werd materiaal
van Rubus en Tropaeolum, dat overeenkomstige afwijkingen vertoonde, onderzocht.
Gedetermineerd werd het in het Belmonte Arboretum en in de botanische tuinen
aanwezige materiaal van Forsythia, Sorbus, Solanum, Lycopersicum en Datura.
Op vegetatiekundig gebied werd begonnen met een onderzoek naar de verspreiding
en oecologische amplitudo (incl. indicatiewaarde) van de soorten van het genus Rubus
in Nederland, met de bestudering van de vegetatie, de synoecologie en de landschaps
geschiedenis der brongebieden in Nederland, met de beschrijving en de typeninventarisatie van de loofbosvegetaties in het dal van de Kromme Rijn en met een onder
zoek naar de vegetatie der heggen in de omgeving van Gendringen. Dit laatste zal
als basis voor een landschapsplan bij ruilverkaveling dienen.
Ten behoeve van de Haagse Duinwaterleiding werden vegetatiekaarten met bij
behorende toelichtingen van de waterwinningsgebieden Meyendel en de Bierlap vol
tooid.
Biologisch Station van de Landbouwhogeschool
Enige cultuurrassen van Malus werden gedurende de wintermaanden geënt op de
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onderstammen IX en II, ter vervanging van het aanwezige sortiment. Tevens werden
op deze onderstammen entingen met schurftvrije crabapples uitgevoerd, ten einde
colchicinebehandelingen te kunnen toepassen. Tussen de schurftvrije crabapple Striped
Beauty en de rassen Jonathan, James Grieve en Zigeunerin werd een groot aantal
kruisingen uitgevoerd; de zaden werden gestratificeerd.
De druiven werden na gesnoeid te zijn zoveel mogelijk op de blijvende plaats uitgeplant. Met het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen en het Proef
station voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas werd contact opgenomen, ten einde
de verdere onderzoekingen met dit gewas in gezamenlijk overleg te kunnen uitvoeren.
Ten aanzien van Cantharellen werd onderzocht, of het mogelijk is dit gewas te
telen.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut
Ten behoeve van een detailstudie van de ontwikkeling van zomergerst werden ook
dit jaar proefvelden aangelegd met de rassen Balder, Piroline en Carlsberg. Tevens
werd met de rassen Balder en Piroline een stikstoftrappenproefveld aangelegd met
drie verschillende giften stikstof. Hierbij werden driemaal per week bepalingen van
het gehalte aan droge stof van het gewas verricht. Op alle proefvelden werden regel
matig de bladlengten gemeten, terwijl tevens de grondtemperatuur tijdens de kieming
en de eerste groei werd geregistreerd.
De in 1954 verkregen gegevens bij het onderzoek naar de invloed van temperatuur
en vochtigheid op de beworteling van stekken van rhododendrons in kassen, werden
bewerkt. Er werd een aanwijzing verkregen, dat hoge lucht- en lage grondtemperaturen nadelig zijn.
Het in het najaar van 1954 begonnen onderzoek naar de invloed van de glassoort
op de ontwikkeling en de opbrengst van sla werd voortgezet. Tussen het gewas werden
temperatuurmetingen uitgevoerd, terwijl regelmatig het vers gewicht en het droge
stofgehalte van de slaplanten werd bepaald. Er konden ook bij dit gewas geen belang
rijke verschillen worden geconstateerd.

Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur
Bij het onderzoek over de invloed van houtwallen op de opbrengst van cultuurgewassen werd gevonden, dat achter de houtwallen een zone ligt met een duidelijk
verhoogde opbrengst.
In Zeeland was deze verhoging zeer in het oog lopend bij vruchtbomen en aard
beien. Bij dit laatste gewas trad bovendien een vervroeging van de oogst op.
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Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
Voor het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek en het Laboratorium voor
Plantensystematiek en -geografie, beide van de Landbouwhogeschool, werden 2 sferische lichtmeters vervaardigd. Voorts werd voor verschillende instellingen een aantal
weerstandsbruggen voor veldwerk gemaakt.
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VEREDELING EN RASSENONDERZOEK

Stichting voor Plantenveredeling
Ten einde de basis van het aardappelveredelingswerk te verbreden en in het bijzon
der meer uitgangsmateriaal te verkrijgen voor het kweken op resistentie tegen aard
appelmoeheid, werden tijdens een verblijf in Zuid-Amerika omstreeks 800 typen van
gekweekte diploïde, triploïde en tetraploïde rassen in Peru en Bolivia verzameld.
Bovendien werden in Noord-Argentinië 120 nummers bijeengebracht.
Het kweken op resistentie tegen aardappelmoeheid kwam in een stadium, dat ook
de particulieren konden worden ingeschakeld. Gedurende de winter en het voorjaar
werden 8.000 nummers, ingezonden door de particuliere kwekers, op moeheidsresis
tentie onderzocht. Deze toetsing werd overgenomen door de Plantenziektenkundige
Dienst. Een drietal resistente nummers van Solanum andigenum bleek voor het veredelingswerk bruikbaar te zijn. De resistentie van het nummer 1673 is het beste. Ook
een tweetal wilde resistente soorten werd in het kruisingswerk betrokken.
Door kruising werd kweekmateriaal verkregen met een groot aantal verschillende
genen voor resistentie tegen Phythophthora.
Het kweekwerk op resistentie tegen de coloradokever leverde bemoedigende resul
taten op.
In Olpe (Westfalen) werden in samenwerking met het Pflanzenschutzamt te Mün
ster veldproeven genomen over de resistentie tegen het nieuwe wratziekte-physio G.
Van enkele Nederlandse aardappelrassen werd de resistentie bevestigd.
Een laboratoriummethode, waarbij jonge zaailingen massaal werden geïnfecteerd
met X-virus met een daarop volgende selectie, gaf goede resultaten.
De bladroltoetsing op het veld leidde tot de afzondering van een aantal zeer
resistente zaailingen, die voor kruisingsdoeleinden worden gebruikt.
Het aardappelveredelingswerk op de Prof. Broekema-hoeve in de Noordoostpolder
leverde een aantal zaailingen op, die enig perspectief bieden. Er werd een klein mil
joen zaden gewonnen, die voor een groot gedeelte aan de particuliere aardappelkwe
kers werden verstrekt. Deze ontvingen eveneens een 60.000 klonen, welke in de kas
waren opgekweekt.
Bij de voederlupinen werd in dit jaar voor het eerst de combinatie van de eigen
schappen alcaloïdvrijheid, snelle ontwikkeling, niet openspringende peulen, meeldauwresistentie en fusariumresistentie gevonden. Enkele zeer produktieve lijnen werden
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afgezonderd; één groep hiervan heeft zowel een zeer hoge groenvoeder-, als een hoge
zaadproduktie. In Portugal werd wild materiaal verzameld.
Er werden vele families van stoppelknollen afgezonderd, die in hoge mate resistentie
bezitten tegen knolvoet. Tevens bleek het mogelijk te zijn een hoog gehalte aan droge
stof te combineren met een goede produktie. Volgens de verrichte bepalingen werd
bij enkele families een zeer laag gehalte aan mosterdolie aangetroffen. Het maken
van klonen lukt thans vrij goed; het gelukte deze klonen gedurende V/2 jaar vegetatief
te houden, waardoor tijdig een indruk wordt verkregen omtrent de waarde van de
nakomelingen.
Bij de tarweveredeling was in 1955, vanwege de gele roestepidemie, een zeer strenge
selectie mogelijk. In een aantal kruisingen van 1952 en 1953 kwamen fraaie combi
naties van resistentie tegen gele en bruine roest voor.
Van wintertarwe en winter- en zomergerst werden respectievelijk 177, 162 en 51
kruisingen gemaakt. In wintergerstpopulaties met waarschijnlijk goede winterhardheid
werd op zandgrond met de selectie begonnen. In het najaar werd een bescheiden proef
opgezet om bij een aantal wintergerstgeniteurs de tolerantie tegen lage pH te onder
zoeken; de eerste resultaten bleken zeer bemoedigend te zijn. Enige zomergerstselecties
zijn aan de belangstellende kweekbedrijven uitgegeven.
De haververedeling was gericht op de eisen, waaraan dit gewas moet kunnen vol
doen op zandgrond.
Veel aandacht werd besteed aan het kouderesistentie-onderzoek bij tarwe, gerst en
haver, in het bijzonder aan de invloed van het ontwikkelingsstadium van de plant
op deze resistentie.
In de proeven met diploïde rogge werden massale proefkruising en telkens her
haalde selectie (recurrent selection) met elkaar vergeleken.
Bij het werk aan de tetraploïde rogge werden strenge maatstaven ten aanzien van
de zaadkwaliteit, de zaadzetting en de uitstoeling aangelegd. Door voortgezette selectie
verminderde de schaardigheid der tetraploïde rogge sterk. In de jaren 1948 en 1949
werd in uitgekozen selectiemateriaal een zetting van 73% vastgesteld; in 1955 werd
bij soortgelijk materiaal een zetting van 83% gevonden. Bij zeer goede plantengroepen
werd dit cijfer nog overtroffen. Het ongeselecteerde materiaal van diploïde rogge
vertoonde in 1955 een gemiddelde zetting van 83%.
Het aantal aan chromosoomverdubbeling onderworpen roggerassen werd uitgebreid;
enige voortgeteelde mengsels van tetraploïde rassen onderscheidden zich door bijzon
dere kwaliteiten, o.a. door een mooie buigzame halm.
Uit praktijkproeven met tetraploïde rogge bleek dat dit gewas 150 à 160 kg zaai
zaad per ha vraagt en dat het gunstig reageert op een extra stikstofbemesting. De
tetraploïde rogge bracht op een viertal praktijkproeven enige procenten meer op dan
de Duitse Tetraroggen. Een speciaal opgezette proef leerde, dat de nadelige uitwer
king van de verbouw van diploïde naast tetraploïde rogge in de rand zeer sterk is ; op
een afstand van ongeveer 20 m kon geen schadelijke werking meer worden vast
gesteld.
Bij maïs zijn door herhaalde terugkruising typen met mannelijke steriliteit zover
vervroegd, dat ze op het open veld tot rijpheid komen. Bij het zoeken naar mono-
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ploïden werd per 9.000 kiemplanten slechts één monoploid exemplaar aangetroffen.
Het onderzoek inzake ontwikkelingsritme van de plant in verband met de temperatuur
en de daglengte maakte het mogelijk de bloei van twee stammen, die normalerwijze
op geheel verschillende tijdstippen valt, volkomen te synchroniseren. De resultaten,
verkregen met de „recurrent selection", openen ook perspectieven voor de veredeling
van andere kruisbevruchters.
Door middel van herhaalde terugkruising werd bij vlas de basis van de roestresistentie verbreed. Door gebruikmaking van de kas werd meer dan één generatie
per jaar verkregen. Het beschikbaar hebben van een brandziek perceel maakte het mo
gelijk vele brandresistente lijnen af te zonderen. Wegens het ontbreken van géniteurs,
die resistent zijn tegen de verbruining, werden op dit terrein nog weinig vorderingen
gemaakt. De selectie op resistentie tegen dode harrel maakte goede vorderingen.
Van timothee, Engels raaigras en kruisingsprodukten van Engels en Italiaans raaigras werden proefselecties uitgezaaid, zowel in monocultuur als in mengsels voor
beweiding. Een ziekte richtte dit jaar vrij veel schade aan. In aangetaste planten
bleek het yellow dwarf virus van de granen voor te komen. Bij de hooitypen van
timothee bleek het niet mogelijk te zijn een hoge produktie te combineren met weinig
halmen in de nagroei. Bij de weidetypen zijn de selecties met vlugge voorjaarsontwik
keling het meest belovend. Bij kropaar werden 20 klonen gevonden, die de zomerdroogte zeer goed doorstonden.
Zeer bemoedigende resultaten werden verkregen bij het oriënterend onderzoek met
tetraploïden van Westerwolds en Italiaans raaigras en rode klaver. Verschillende
selecties van Westerwolds en Italiaans raaigras produceerden 17 tot 34% meer droge
stof dan de diploïde standaard. Tetraploïd Italiaans raaigras en tetraploïde rode kla
ver overtroffen de diploïde standaard met respectievelijk 19 en 12%.
Een groot aantal diploïde families van rode klaver, geselecteerd op resistentie tegen
stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci), had bij laboratoriumproeven 80% onvatbare
planten. Bij de Nederlandse landrassen werden 5 tot 30% gevonden.
Verschillende tetraploïde voeder- en suikerbietenfamilies bleken een hogere op
brengst te geven dan de diploïde handelsrassen. Het schieterpercentage was laag. Krui
singen van tetraploïde en diploïde vormen gaven bemoedigende resultaten. Bij toet
sing van verschillende voeder- en suikerbietenrassen op hun gevoeligheid voor de
vergelingsziekte bleken er enige te zijn, die een mogelijkheid inhouden voor verdere
opvoering van de tolerantie tegen deze ziekte. Ook het van het Instituut voor Rationele
Suikerproduktie ontvangen materiaal bevatte verschillende nummers met een zeer
goede tolerantie. De opkweek van de voor de infectieproeven benodigde bladluizen
slaagde buitengewoon goed, zodat ook enkele kweekbedrijven hiervan konden worden
voorzien. De instandhouding van de luizenpopulatie gedurende de winter gelukte uit
stekend in de geventileerde isolatiecellen van de kruisingskas.
Van de vorige jaren geselecteerde koolzaadfamilies gaven 10 donkergeel bloeiende
en 6 lichtgeel bloeiende hogere opbrengsten dan de respectieve standaardrassen Lemke
en Hamburger.
Uit raapzaad x spruitkoolkruisingen werden zaden verkregen; de hieruit groeiende
plantjes werden met colchicine behandeld.
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Jonge kruisingspopulaties van blauwmaanzaad leverden verschillende lijnen; een
drietal hiervan gaf hoge opbrengsten met zeer goede zaadkwaliteit. Met behulp van
nieuw verkregen buitenlandse rassen werd een uitgebreid kruisingsprogramma uit
gevoerd.
Bij koolzaad en blauwmaanzaad werden ten slotte nog oriënterende proeven ge
nomen voor de chromosoomverdubbeling.

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen van de Landbouwhogeschool
Het wetenschappelijke onderzoek van het instituut is vooral gericht op problemen
van fundamentele aard, gelegen op het gebied van de veredelingsmethoden, de ziekte
resistentie, de soorts- en geslachtskruisingen, de plasmatische erfelijkheid, de cytologie,
de kunstmatige mutatie (colchicinebehandeling) en de plantenfysiologie.
Een deel der onderzoekingen wordt verricht in nauwe samenwerking met de Stich
ting voor Plantenveredeling.
De in het vorige jaarverslag vermelde onderzoekingen over de methodiek van ver
edeling bij diploïde rogge werden voortgezet. In de thans lopende proeven worden
massale proefkruising en telkens herhaalde selectie (recurrent selection) met elkaar
vergeleken. Het uitgangsmateriaal werd verrijkt met een aantal primitieve landrassen.
Over de kruisingen tussen soorten en genera bij de granen vallen weinig bijzonder
heden te vermelden. Er werd een vrij uitgebreide collectie van Agropyron-soorten
bijeengebracht, welke dient als uitgangspunt voor tarwe-Agropyron bastaarden.
Het veredelingswerk bij maïs werd voortgezet volgens de richtlijnen, aangegeven in
het jaarverslag over 1954. Door herhaalde terugkruising werden de typen met man
nelijke steriliteit reeds zover vervroegd, dat zij op het open veld tot rijpheid komen.
Voor de monoploiden gelden nog dezelfde bezwaren als in 1954: gemiddeld over het
gehele tot dusver onderzochte materiaal werd slechts 1 monoploid op de 9.000 kiemplanten aangetroffen. Gebruik makende van gegevens, verkregen uit de onderzoekingen
over het ontwikkelingsritme van de plant in verband met de temperatuur en de dag
lengte, gelukte het de bloei van twee stammen, die normalerwijs op geheel verschillende
tijdstippen valt, volkomen te synchroniseren.
De nakomelingschappen van de in 1954 verrichte proefkruisingen in het kader
der „recurrent selection" bleken over een breed gebied te variëren; hierdoor konden
gemakkelijk aanknopingspunten voor de voortzetting worden gevonden. Deze nieuwe
methode opent ook perspectieven voor de veredeling van andere kruisbevruchters.
Ten einde de basis van het aardappelveredelingswerk te verbreden en in het bijzon
der meer uitgangsmateriaal te verkrijgen voor het kweken op resistentie tegen aard
appelmoeheid, werden in Peru en Bolivia omstreeks 800 typen van gekweekte diploï
de, triploïde en tetraploïde rassen verkregen. Bovendien werden in Noord-Argentinië
120 nummers bijeengebracht.
Door kruising werd kweekmateriaal verkregen met een groot aantal verschillende
genen voor resistentie tegen Phytophthora. Door het uitblijven van een intensieve
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aantasting te velde konden geen waarnemingen over het ontstaan van nieuwe fysio's
worden gedaan.
Het kweekwerk op resistentie tegen coloradokever leverde bemoedigende resultaten
op, het toetsingswerk ondervond moeilijkheden door het zeer late optreden van de
kevers.
Het kweekwerk, gericht op resistentie tegen aardappelmoeheid, kwam in het sta
dium, dat het op grote schaal door de praktijk wordt overgenomen, althans voor zover
het resistente ras C.P.C. 1673 van Solanum andigenum als basis is genomen. Een
tweetal andere resistente andigenum-nummers bleek eveneens voor dit veredelingswerk bruikbaar te zijn, maar de resistentie was iets geringer dan die van het nummer
1673. Tevens werd een tweetal wilde resistente soorten in het kruisingswerk betrokken.
Verder onderzoek wees uit, dat de zeer zeldzaam op resistent materiaal voorkomen
de cysten niet tot een nieuw ras van de parasiet behoren, maar dat er waarschijnlijk
behalve het hoofd-gen H voor resistentie, nog andere genen met een zeer geringe in
vloed voorkomen, die de vorming van enkele cysten mogelijk maken. Het aantal van
dergelijke cysten is zo gering, dat ze voor de populatie in de grond van geen beteke
nis zijn.
In Olpe (Westfalen) werden in samenwerking met het Pflanzenschutzamt te Mün
ster veldproeven genomen over de resistentie tegen het nieuwe wratziekte-fysio G.
Van enkele Nederlandse rassen werd de resistentie bevestigd. Er werd een onderzoek
ingesteld naar de erfelijkheid en tevens naar de mogelijke samenhang met het in WestEuropa algemeen voorkomende ras.
Er zijn sterke aanwijzingen verkregen, dat door kruisingen met Solanum demissum
het produktieniveau der aardappelen verhoogd kan worden.
Bij tetraploïde rogge werd cytologisch onderzoek verricht in verband met de fer
tiliteit en bovendien ter verkrijging van talrijke nieuwe tetraploïde roggeplanten.
Tevens werd een uitgebreid onderzoek gedaan over de zetting van tetraploïde rogge.
Hierbij is gebleken, dat de schaardigheid, die aanvankelijk (in het jaar 1948) nog
groot was, sterk vermindert. Ongeselecteerd tetraploïd materiaal uit verschillende
velden vertoonde in 1955 een gemiddelde zaadzetting van 77%; voor diploïde rogge
werd 83% zetting geconstateerd. Bij 153 voor uitzaai geselecteerde tetraploïde planten
werd eveneens als gemiddelde zetting 83% geconstateerd. Het hoogste zettingspercen
tage, bij een tetraploïde plant gevonden, bedroeg 90%. Bij voortgezette veredeling
van de tetraploïde rogge begint de zaadzetting die van diploïde rogge dus te bena
deren.
In vier proeven werd in 1955 tetraploïde rogge van het Instituut voor Veredeling
van Landbouwgewassen vergeleken met de Duitse Tetraroggen. In één proef bracht
de Tetraroggen 4% meer op, in de 3 andere proeven bedroeg de meeropbrengst van
de Nederlandse tetraploïde rogge respectievelijk 4,5%, 1,2% en 10,0%.
Het cytologisch onderzoek van andere gewassen betrof onder meer amfidiploïde
vormen uit kruising van verschillende tarwesoorten en bovendien vormen van Triticale. Ook is onderzoek gedaan ter vaststelling van monoploide maïsvormen.
Bij het onderzoek naar het voorkomen van plasmatische overerving werden de
nakomelingschappen van reciproke kruisingen tussen uiteenlopende rassen van tarwe,
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gerst, vlas en lupinen op morfologische en fysiologische eigenschappen beoordeeld.
Verder werden terugkruisingen, drieweg- en andere kruisingen verricht voor het
opsporen en onderzoeken van plasmatische invloeden.
Nagegaan werd in hoeverre maximale zuigkracht gecorreleerd is met landbouw
kundig belangrijke eigenschappen. Voorts werd het kruisingsmateriaal onderzocht
op maximale zuigkracht, ten einde gegevens te verkrijgen omtrent de erfelijkheid van
de zuigkracht en omtrent een eventuele plasmatische invloed op deze overerving.
Op het gebied van de gerstveredeling werden goede resultaten bereikt. De Vinesco
wintergerst breidt zich uit, terwijl van de soortskruising Hordeum laevigatum x sati
vum interessante selecties werden verkregen, waarvan de Minerva en de Vada zomergerst op de rassenlijst zijn geplaatst.

Veredelingsbedrijf van het Centraal Bureau
Enige nieuwe stammen van wintertarwe maakten in de officiële beproeving een
goede indruk, zodat het onderzoek op groter schaal wordt voortgezet. De geleroestepidemie in 1955 toonde aan, dat veel van het op het bedrijf ontwikkelde materiaal
onvatbaar is. Veel aandacht werd besteed aan de combinatie van verschillende resis
tentie-eigenschappen in kruisingen.
De veredeling van winterrogge werd op groter schaal voortgezet. Een uitgebreide
collectie rassen, bijeengebracht uit vele landen, werd beoordeeld op hun eventuele
waarde als géniteur; hierbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de strostevig
heid. Bij de tetraploïde rogge lijken de opbrengsten zich in stijgende lijn te gaan
bewegen.
Met de veredeling van haver werden bemoedigende vorderingen gemaakt. Twee
nieuwe stammen gaven in de voorbeproeving goede tot zeer goede resultaten wat
betreft de zaadopbrengst, de strostevigheid en de korrelkwaliteit. Eén hiervan was
bovendien in vrij hoge mate schotresistent. De veredeling op meeldauw en schot
resistentie werd voortgezet.
Bij de zomergerst werden gunstige combinaties gevonden tussen meeldauw- en
stuifbrandresistentie enerzijds en strostevigheid, zaadopbrengst en korrelkwaliteit
anderzijds.
Bij de mais werd bevestigd, dat enkele nieuwe dubbelkruisingen zeer vroeg en
bovendien produktief zijn.
Van de aardappel valt te vermelden, dat een nieuwe Phytophthora-resistente
kloon werd vermeerderd ten behoeve van de observatieproefvelden. Een andere kloon,
die zeer weinig vatbaar is voor infectie met bladrolvirus, gaf in de eerste voorbeproe
ving zeer goede zetmeelopbrengsten. Een aantal klonen van jongere datum leverde
zodanige resultaten op, dat ze op uitgebreide schaal zullen worden beproefd. Het
combineren in kruisingen van resistenties tegen Phytophthora, bladrol, X-virus en
aaltjes werd met kracht voortgezet. In de proefvelden werden de physio's 1, 4 en 1, 3,
4 van Phytophthora infestans aangetroffen. Er werden oriënterende proeven gedaan
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betreffende de bruikbaarheid van een kleurmethode voor de vaststelling van een
infectie met bladrolvirus.
Bij de veredeling van de ronde groene erwten werden goede vorderingen gemaakt
met het winnen van rassen met onvatbaarheid voor de Amerikaanse vaatziekte. Bij
de schokkers en de capucijners ontving de kwaliteit bijzondere aandacht.
De veredeling van bruine bonen op resistentie tegen de vetvlekkenziekte leverde
een aantal veelbelovende selecties met uitstekende kwaliteit en opbrengst. Begonnen
werd met een systematische veredeling tegen de vlekkenziekte.
Bij de voederbieten werd in combinatiekruisingen van éénkiemig met mannelijk
steriel materiaal de indruk verkregen, dat in het monogerme materiaal veel z.g. 0typen voorkomen. Met de veredeling van suikerbieten werd een begin gemaakt. Een
groot aantal klonen werd aangezet uit di- en tetraploïd materiaal met tolerantie tegen
de vergelingsziekte, éénkiemigheid en mannelijke steriliteit.
Bij kropaar gaf zelfbestoven zaad van een volkomen kiezelvrije plant uitsluitend
kiezelvrije plantjes. In kruisingen met „harde" planten zal worden nagegaan op welke
wijze de overerving plaatsvindt.
Tetraploïd materiaal van stoppelknollen, rode klaver, witte cultuurklaver, winterkoolzaad en Serradella ontving bijzondere aandacht. Een begin werd gemaakt met de
veredeling van tetraploïd zomerkoolzaad.
De cytologische afdeling hield zich, behalve met het winnen van tetraploïde planten
van nog enkele nieuwe gewassen, vooral bezig met de controle der polyploïde vormen.

Stichting Kweekbcdrijf C.l.V.
De stichting heeft zich in 1955 bezig gehouden met veredeling van granen, maïs,
aardappelen en voedergewassen.
Het nauw aan de veredeling gebonden onderzoek richtte zich voor de granen op
winterhardheid, droogteresistentie en resistentie tegen plagen als fritvliegaantasting,
aaltjesaantasting (rogge) en tegen ziekten als meeldauw en roest.
Bij de mais was het zoeken naar nieuwe produktieve hybriden gekoppeld aan on
derzoekingen over de resistentie tegen builenbrand en over de groeistagnatie bij koud
voorjaarsweer.
Bij aardappelen gold als de belangrijkste opgave de resistentie tegen Phytophthora,
terwijl ook bijzondere aandacht werd geschonken aan de resistentie tegen nachtvorst
beschadiging. Speciaal echter werd een nieuw gezichtspunt gevonden in de najaars
selectie met het oog op Phytophthora-aantasting en de resistentie daartegen, name
lijk de mogelijkheid om speciaal een produktieve aardappel voor de stoppelteelt te
kweken.
Bij de groenvoedergewassen, in het bijzonder voederbieten en stoppelknollen, werd
het onderzoek over tetraploidie ter hand genomen.
De grasselectie bewoog zich geheel op het terrein van de roestresistentie, het onder
zoek over de vererving van het eiwitgehalte en de aanpassing der soorten aan droge
gronden met het oog op kunstweiden.
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Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
Bij het zelfstandigheidsonderzoek aan ter registratie aangemelde rassen werd o.a.
bijzondere aandacht besteed aan de onderscheiding van Brassica-vormen in een
jong stadium en aan de indeling van grasrassen, behorende tot het geslacht Agrostis.
Bij aardappelen werd gestreefd naar een snellere determinering dan tot nog toe moge
lijk was met behulp van het lichtkiemonderzoek.
Bijzondere zorg vereiste het nog jonge systeem, waarbij in overleg met de kwekers
op hun proefvelden een keuze wordt gemaakt uit het aanwezige materiaal van granen,
peulvruchten en eventueel ook handelsgewassen. De uitgekozen nummers worden door
de kwekers en door het instituut op proefvelden getoetst, waarna wordt uitgemaakt
welke nummers voor verder onderzoek op de interprovinciale proefvelden kunnen
worden bestemd. Het onderzoek volgens dit systeem heeft enige gevolgen voor de
interprovinciale beproeving in de landbouwconsulentschappen, omdat het te beproeven
sortiment zich uitbreidt en verschuift in de richting van méér nieuw en jong materiaal.
Een voorlopige indruk omtrent combinaties van haver- en zomergerstrassen in
mengteelt werd verkregen uit enkele daartoe aangelegde proefvelden.
Met het zenden van monsters van zaaizaden en pootgoed voor beproeving in het
buitenland werd voortgegaan; naar 41 landen gingen pootaardappelen en naar 36
landen proefzendingen zaaizaad.
Er werd een methode uitgewerkt om de kouderesistentie van verschillende grasras
sen in de vriescel na te gaan. De overeenstemming met de waarnemingen te velde na
de winter 1953—1954 bleek goed te zijn.
De berekeningen ten behoeve van de getallenlijsten, die naar aanleiding van de
uitkomsten der rassenproeven worden gepubliceerd, werden veelal op andere wijze
dan tot dusver uitgevoerd. Gestreefd werd naar duidelijke en exact geformuleerde
veronderstellingen omtrent het wiskundig model, waarvoor de waarnemingen fungeren
als een steekproef. Men kan dan de eigenschappen van de aldus gefundeerde schattin
gen, binnen de geldigheid van het model, trachten te bepalen. Zo werd veel aandacht
besteed aan de veronderstelling van de additiviteit van de ras- en de proefveldinvloed
of van de ras- en de jaarinvloed, die beide het schatten van raseffecten in een bepaal
de richting sturen. In sommige gevallen was het nodig een eenvoudige functie van
de opbrengst op te sporen, waarvoor genoemde veronderstelling gold. Ook de opvat
tingen omtrent de als stochastisch op te vatten interacties tussen ras en proefveld en
die tussen ras en iaar werden aan kritische beschouwingen onderworpen.
Langs experimentele weg werd de beweerde hogere doeltreffendheird van z.g.
grafische vruchtbaarheidscorrecties getoetst en wel door vergelijking met drie andere
objectieve methoden. Er bleek er geen te zijn, die doeltreffender was dan de andere,
zodat gebruik zal worden gemaakt van de objectievere werkwijze, waarbij gewerkt
wordt met volledige blokken of, indien de volledige blokken te groot worden (b.v.
groter dan 10), met onvolledige blokken. Dit geeft tevens een grote tijdsbesparing.
Peulvruchten Studie Combinatie
In het buitenlandse rassensortiment van gele erwten werden enkele rassen ontdekt
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met een opvallend fraaie kleur; deze is het gevolg van het feit, dat de zaadhuid dicht
tegen de zaadlobben ligt aangedrukt. Dit materiaal werd aan de kwekers beschikbaar
gesteld. Het is mogelijk dat dit zaadtype minder last heeft van een groenige kleur,
een euvel waaraan gele erwten, in Nederland geteeld, veelal lijden.
In het doperwtensortiment werd een schokkertype ontdekt (Keuls Wonder = Laxton's Superb), dat na gaarkoken mooi heel blijft. Bovendien is de schil waarschijnlijk
vrij zacht. Aan de kwekers werd voorgesteld te trachten schokkerrassen te kweken,
die de kwaliteitseigenschappen van Keuls Wonder verenigen met goede landbouw
kundige eigenschappen. Dit heelblijvende karakter is tevens van urgent belang, omdat
in de toekomst het overgrote deel der schokkers in het Verenigd Koninkrijk en Ier
land in de vorm van „processed peas" in de detailhandel zullen komen. Heelblijvende
erwten zijn voor „processing" veel geschikter dan de tegenwoordige schokkers, die
veel neiging hebben om tot soep te koken en daarbij gemakkelijk „uit de schil gaan".
In dit verband moet ook bedacht worden dat de produktie en consumptie van bük
en vriesdoperwten in genoemde landen sterk toeneemt. Om aan deze concurrentie het
hoofd te kunnen bieden, zal getracht moeten worden de kwaliteit zodanig op te voe
ren, dat, gevoegd bij de relatief lage prijs, de consument dit type erwten als groente
blijft waarderen.
In België, Duitsland, Engeland, Denemarken en Zweden werd kennis genomen van
het kweken van erwtenrassen van een afwijkend type, n.l. het „multipod"- en het
„fasciata"-type. Het „multipod"-type wordt hoofdzakelijk gekarakteriseerd door het
vormen van meer dan 2 peulen per knoop. Het „fasciata"-type heeft een gefascieerde
stengel, die aan de top zeer gecomprimeerd bloeit en peulen vormt. Alhoewel deze
typen vooral betekenis kunnen hebben voor de doperwtenteelt, is het tevens van
belang hun betekenis als landbouwerwt te onderzoeken, zodat aan de kwekers enig
buitenlands geniteursmateriaal ter beschikking werd gesteld.

Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor Brouwgerst,
Mout en Bier T.N.O.
De rassenproef, die door de Gerstcommissie van de European Brewery Convention
in Nederland was aangelegd, leverde in 1955 zeer goede resultaten op. Carlsberg II
en Proctor behoorden tôt de hoogst opbrengende rassen. Het ras Carlsberg II gaf ook
de hoogste opbrengst in de proef met grotere velden.

Instituut voor Veredeling van Tuinbouw gewassen
Het rassen- en veredelingsonderzoek bij uien hield nauw verband met de verbete
ring van de resistentie tegen transport. Getracht wordt dit doel te bereiken door
selectie op een hoog soortelijk gewicht en sterkere buitenste rokken. Bij wortelen werd
meer inzicht verkregen in het rijpingsproces van de vlezige wortel, zoals dit tot uiting
komt in de vorm en in het cartoteengehalte. Tevens werd een bevestiging gevonden
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voor het vermoeden, dat wantsen de oorzaak zijn van de soms optredende sterk ver
minderde zaadzetting bij dit gewas. Ten aanzien van radijs werd gevonden, dat een
selectie op dunwandigheid van de hauwen wellicht een bijdrage kan leveren voor de
oplossing van het dorsprobleem bij dit gewas.
Voor sla kwam een internationale rassenlijst in concept gereed. In verschillende
teeltcentra werden met dit gewas rassenproeven genomen. Er kwamen nieuwe spinazierassen voor de teelt onder glas gereed, welke thans in de praktijk worden be
proefd. Begonnen werd met het kweken van een wolfresistent ras voor de glasteelt en
een ras met resistentie tegen blight voor de zomerteelt, terwijl tevens enige nieuwe
rassen werden getoetst op resistentie tegen mozaiek. De beproeving van stammen van
mannelijk aspergemateriaal werd voortgezet. Met dit gewas werden scheurproeven
opgezet, terwijl voorts, in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek, werd begonnen met een onderzoek over de resistentie tegen voetziekte.
Ten aanzien van witlof werd voortgegaan met het onderzoek, dat ten doel heeft de
mogelijkheden van inteelt, de kwaliteit en de uniformiteit te verbeteren. Tezamen
met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd begonnen met een
onderzoek over de resistentie van andijvie en witlof tegen bladvlekkenziekte.
Bij de koolgewassen bleek ten aanzien van bloemkool, dat een bepaalde vorm van
mannelijke steriliteit monofactorieel recessief overerft. Bij sluitkool werden sterke
aanwijzingen verkregen, dat de aanleg voor „rand" en „koffiedik" erfelijk bepaald
is. Het bleek mogelijk te zijn bij dit gewas binnen een paar generaties tot gelijkvor
mige kolen te komen door te selecteren op de koolvorm. Resistentie op knolvoet werd
onderzocht bij witte kool.
De praktijkproeven met tomaten werden afgesloten. Er werd verder gewerkt met
F I's en kruisingspopulaties, ten einde goede, vroege en ziekteresistente tomaten te
verkrijgen. Tevens werd onderzoek gedaan over de resistentie tegen het wortelknobbelaaltje. Eén van de door het instituut gekweekte groene platglaskomkommers met
resistentie tegen vruchtvuur, de Esvier, voldeed in de praktijkproeven zeer goed. Voor
dit ras werden aan 12 selectiebedrijven licentierechten verstrekt.
Het accent van de werkzaamheden bij het kruidenonderzoek gaat meer en meer
liggen op de selectie, nu de teeltzijde van verschillende gewassen bekend raakt. In
1955 werd geselecteerd in Atropa belladonna, Datura stramonium, Digitalis purpurea,
Digitalis lanata, Archangelica officinalis, Valeriana off., Taraxacum off., Artemisia
dracunculus en Viola tricolor. Bij Atropa, Datura en Digitalis werd tevens getracht
door verdubbeling van het aantal chromosomen het gehalte aan werkzame bestand
delen te verhogen. De eerste indruk is, dat over het algemeen de verdubbeling weinig
effect heeft. Bij sommige gewassen, die vluchtige oliën bevatten (b.v. Mentha), bleek
het nodig te zijn niet alleen op een hoog gehalte te selecteren, doch bovendien de
kwaliteit van de olie te beoordelen op reuk, smaak enz. Ook werd de invloed van
onkruid- en roestbestrijdingsmiddelen op de kwaliteit van pepermuntolie onderzocht.
Ten slotte werden nog teeltproeven genomen met Archangelica off., Chelidonium,
Valeriaan, Digitalis purpurea en Digitalis lanata.
Bij het kleine fruit werd een aantal nieuwe selecties van de aardbei opgenomen in
praktijkproeven; deze zullen in 1956 kunnen worden beoordeeld. Er werd een nieuwe
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luisdichte isolatiekas in gebruik genomen voor de vermeerdering en de instandhou
ding van getoetste virusvrije moederplanten van aardbeien en frambozen. Behalve de
temperatuur bleek ook de lichtintensiteit tijdens de lange dag van groot belang te
zijn voor een goede vorming van uitlopers bij het aardbeiras Deutsch Evern in de
herfst en in de winter.
Er werden ongeveer 200 nieuwe rassen van appels, peren en pruimen geïmporteerd,
waaronder appelrassen met resistentie tegen meeldauw uit Engeland en materiaal
met resistentie tegen schurft uit Amerika. In samenwerking met het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek werd voortgegaan met proeven betreffende de resis
tentie tegen loodglans.
Het aantal kersenrassen, dat thans in onderzoek is, bedraagt 417. Voor de noten
rassen werd een betere bestuiver gevonden.
Er werd een begin gemaakt met een studie van de fysiologische achtergrond van
de vruchtbaarheid bij fruitgewassen. Een belangrijk punt hierbij betreft de invloed van
bestrijdingsmiddelen op de opbrengst.
Tevens werd begonnen met de bestudering van het voor de teelt van groente
gewassen vereiste klimaat, zulks in verband met de export van groentezaden. Getracht
wordt o.a. door een berekening van de potentiële evapo-transpiratie een inzicht te
krijgen in de benodigde hoeveelheid neerslag, die voor een bepaald ras, tezamen met
de temperatuur en de daglengte, een maatstaf kan leveren voor de beoordeling van
de geschiktheid van een klimaat.
Bij de onderzoekingen betreffende de vegetatieve vermeerdering bleek stekken
onder waterverneveling in plastic tenten goede mogelijkheden te bieden; o.a. werd op
deze wijze bij verschillende laanbomen een goede beworteling verkregen. Het afleggen
werd toegepast bij de vegetatieve vermeerdering van berken; ook bij de onderstam
Pershore gaf deze werkwijze goed bewortelde planten. Het onderzoek betreffende een
vereenvoudigde methode voor het enten van druif op stek van onderstam zal worden
afgesloten; de resultaten van deze werkwijze waren gunstig. Bij het onderzoek betref
fende rozenonderstammen werden ten slotte nog aanwijzingen verkregen, dat enkele
edelcanina's belangrijk beter zijn dan canina-zaailingen.

Laboratorium, voor Tuinbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
Behalve de proefnemingen op het gebied van de plantenteelt, die elders in dit ver
slag zijn opgenomen, kan het volgende worden vermeld over de proeven op het gebied
van de veredeling.
Zeer veel kruisingen werden gemaakt tussen grootbloemige diploïde en tetraploïde
Cyclamen. De verkregen zaden hebben in totaal 166 zaailingen gegeven. Het cytologisch onderzoek wees onder meer uit, dat de F I's overwegend tetraploïd zijn, waar de
moeder diploid is. Andere kruisingen tussen grootbloemige en botanische soorten
bevestigden, dat de erfelijkheid van de bloemkleuren Wit met oog, Sylphide en Wit
overeenkomen met die in kruisingen tussen gekweekte grootbloemige rassen onder
ling. Voortgegaan werd met de selectie van praktisch waardevolle kleinbloemige ras-
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sen. Ook bij kruisingen tussen enkele botanische soorten onderling werd zaad ver
kregen.
Bij het onderzoek over resistentie tegen Cladosporium fulvum bij tomaat werd
.voortgegaan met het toetsen van in 1954 gemaakte isolaties. De gevonden tendens,
dat fysio 1 en 2 frequenter voorkomen dan de overige fysio's bleek juist te zijn. Fysio
6 is in Nederland niet gevonden. Van vier in 1954 aangehouden tomatenselecties,
die resistent zijn tegen bladvlekkenziekte, werden er twee in 1955 op het laboratorium
en in de praktijk op groter schaal getoetst op resistentie en andere eigenschappen. De
praktijk gaf een bevestiging van de kunstmatige toets. De vrucht was bij beide selec
ties te klein, bij een der selecties echter goed van vorm, kleur, vastheid en smaak.
Drie perenrassen werden gekruist met twee appelrassen en vice versa. Het bleek,
dat een bepaalde groeistof behandeling (bestoven + 100 dpm/?-naphtoly-a-propionzuur) het aantal goede zaden bij peren in geringe mate, bij appels in sterkere mate
bevorderde. Er werden, ongeacht de behandeling, slechts weinig goede zaden geoogst;
hieruit werd een dozijn zaailingen verkregen.
Het grote verschil in bloeidatum tussen de wilde Salvia splendens en de rassen
„Vuurbal", „Vuur van St.-Jan", en „Knirps" bleek op een verschillende reactie op de
daglengte te berusten. Dit verschil wordt door vele erffactoren bepaald. Bij Callistephus chinensis werden uit een vierde inteeltgeneratie zeven lijnen verkregen, die vol
komen resistent zijn tegen de tot nu toe gebruikte fysio's van Fusarium. Deze lijnen
werden dit jaar gekruist met vatbare planten, om de genetica van de resistentie te
bestuderen.
Bij spruitkool werd de bloeitijd van de tweede generatie van een éénjarige spruitkoolplant nagegaan. De variatie in bloeitijd was vrij groot, maar alle planten ver
toonden in het eerste jaar reeds bloemknoppen. Éénjarige planten werden gekruist
met een tweejarig ras; hiermee zal het onderzoek worden voortgezet.
Aan het kweken van laatbloeiende appelrassen, de veredeling van Delphinium en
het selectiewerk bij erwten werd verder gewerkt.

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Langdurig selectiewerk bij de winterbloemkool (broccoli) had tot resultaat, dat
thans een zeer goede broccoliselectie is verkregen, die gelijkgesteld kan worden met
een vorstresistente winterbloemkool.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
In 1955 werd begonnen met de uitvoering van het programma voor de veredeling
van vroege aardappelen. Het doel hiervan is een vervanger voor de Eersteling te ver
krijgen, die resistent is tegen wratziekte en zo mogelijk ook tegen Phytophthora en
aardappelmoeheid. Dit werk heeft reeds enige klonen opgeleverd, die resistentie tegen
één of meer ziekten bezitten. Terugkruising zal echter nog noodzakelijk zijn.
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Ook voor de komkommer en de tomaat werd een veredelingsschema opgesteld. Het
doel hiervan is te komen tot rassen, die bruikbaar zijn voor de teelt in de volle grond.
De landelijke stamslabonenrassenproef, die in samenwerking met een aantal Rijkstuinbouwconsulentschappen wordt uitgevoerd, werd voortgezet.
Proefstation voor de Boomkwekerij
Twee nieuwe kruisingsprodukten van het proefstation, nl. Cytisus „Hollandia" en
Cytisus „Zeelandia" verkregen een certificaat eerste klas en werden onder de kwekers
verspreid.
Proefstation voor de Bloemisterij
De rassenvergelijkingen met nieuwigheden werden, behalve met anjers, op grote
schaal voortgezet met Dahlia's en rozen. Ook in 1955 werden bij de proeven met
rozenonderstammen grote verschillen vastgesteld.
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool
De factoriële analyse van de kleureigenschappen der verschillende plantendelen van
de boon, zoals kiemplant, bloem, vrucht en zaad, werd voortgezet, evenals het daarop
aansluitende anatomische en chemische onderzoek naar de aard van de werking der
kleurgenen, waarvan sommige ook de smaak, de resistentie e.d. beïnvloeden.
Het onderzoek naar de erfelijkheid van de vorm en de grootte van het blad bij
tabak werd voorlopig afgesloten. Thans wordt aandacht besteed aan de genetische
analyse van de bloemkleur en de zaadkwaliteit en het verband daartussen.
Er werd een begin gemaakt met een uitvoerige genetische en cytologische bewer
king van het ingeteelde roggemateriaal.
De onderzoekingen betreffende het optreden van naturlijke polyploïdie bij enkele
grassoorten hadden betrekking op Festuca rubra en enkele hiermede nauw verwante
soorten.
Het cytologisch onderzoek van de inheemse orchideeën werd voorlopig afgesloten.
Er werden op grote schaal soortkruisingen verricht tussen rassen van de kers en
van de perzik. Hierbij werd een aantal zaden verkregen ; het resultaat van de embryo
cultures daarvan was echter nog onbevredigend.
Ten slotte werd bij de violier nog voortgegaan met de genetische analyse van
bloemkleur en dubbelbloemigheid, van signaalkenmerken voor dubbelbloemigheid en
van de vertakking.
Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
Ten behoeve van het Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen van de
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Landbouwhogeschool werd nagegaan of het mogelijk is een methode uit te werken,
waarmede een scheiding kan worden gemaakt tussen fertiele en steriele stuifmeelkorrels.
Voor het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen werd een nevelinstallatie
vervaardigd, terwijl tevens voor dit instituut werd gewerkt aan de vervaardiging van
een foto-elektrisch gestuurde sproei-installatie.
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TNO - 5

PLANTENZIEKTEN- EN ONKRUIDBESTRIJDING

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
In samenwerking met het K.N.M.I. werden belangrijke gegevens verzameld omtrent
de invloed van het weer op de uitbreiding van valse meeldauw bij uien. Verwacht
wordt, dat hierdoor een sterke rationalisatie van de bestrijding kan worden verkregen.
Gebleken is, dat zilverschurft van aardappelen niet alleen een ontsiering van het
uiterlijk van de knollen veroorzaakt, maar dat de door deze schimmel aangetaste knol
len tijdens de bewaring veel vocht kunnen verliezen, waardoor zij sterk indrogen.
Vroegtijdige bewaring in luchtgekoelde bewaarplaatsen kan de schade in belangrijke
mate beperken. Ontsmetten van pootaardappelen met organische kwikverbindingen
bleek ter bestrijding van Rhizoctonia zeer nuttig, ook op besmette gronden.
Ten opzichte van slamozaiek bleken er grote verschillen in gevoeligheid te bestaan
bij de herkomsten van bepaalde wilde slasoorten. Met behulp van meristeemculturen
blijkt het mogelijk uit viruszieke planten (bijv. anjers) gezonde exemplaren op te
kweken. Door middel van resorchineblauwkleuring kon het al of niet virusziek zijn
van aardappelknollen worden aangetoond. Het transport van X-virus blijkt bij ver
schillende aardappelrassen slechts geringe verschillen te vertonen. Een zaadbehande
ling bij zomer- en winterwortelen met aldrin en dieldrin ter bestrijding van de wortelvlieg bood zeer goede perspectieven. De bestrijding van de melige koolluis in spruitkool met systemische middelen en parathion, malathion of diazinon gaf goede resul
taten. Bij aardbeien bleek de periode van sterke virusverspreiding geheel samen te
vallen met de periode van sterke toename van de aardbeiknotshaarluis. Bestrijding
van deze luis betekent dus ook bestrijding van de aardbeivirussen. Bij framboos bleek
een nauw verband te bestaan tussen het optreden van de larven van de frambozengalmug en de aantasting door de schimmel Leptoshpaeria, die een verwelkingsziekte
veroorzaakt. Door een doelmatige cultuur zal deze ziekte waarschijnlijk kunnen wor
den beperkt. In uien trad reeds bij aanwezigheid van 5—10 stengelaaltjes per 500 g
grond vrij hevig kroef op. Gebleken is, dat vaak op zware grond, onafhankelijk van
de vruchtwisseling, meer stengelaaltjes voorkomen. Dergelijke gronden zijn dus on
geschikt voor de verbouw van uien.
Door de afdeling resistentie-onderzoek werd veel aandacht besteed aan gele roest
in tarwe en gerst. Onder de nieuwe rassen blijken er verschillende te zijn met hoge
resistentie. Voor de bepaling van de resistentie tegen vlekkenziekte bij bonen werd
een praktische bruikbare infectiemethode ontwikkeld. De z.g. „Zeeuwse voetziekte"
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van erwten bleek een virusziekte te zijn, die de naam „topvergeling" heeft verkregen.
Toepassing van de voor deze ziekte uitgewerkte toetsmethode toonde aan, dat er grote
rasverschillen bestaan ten aanzien van de gevoeligheid voor dit virus.
Voedingsziektensymptomen van klaver werden in samenwerking met het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek bestudeerd. In praktijkproefvelden van
dit instituut werden duidelijke verschijnselen van magnesiumgebrek waargenomen. In
watercultures werden symptomen van kalium-, magnesium-, ijzer- en boriumgebrek
bij rode en witte klaver verkregen.

Plantenziektenkundige Dienst
Door de afdeling Landbouw werd een nieuw zaadontsmettingsmiddel onderzocht,
dat is samengesteld op basis van een chinon. Indien vooral van het middel wordt
gevraagd, dat het de kiemende zaden beschermt tegen een infectie door bodemschim
mels vanuit de grond, dan voldoet dit middel zelfs beter dan het bekende TMTD. Dit
b.v. is het geval bij peulvruchten en maïs. Staat echter de ontsmettende werking tegen
op het zaad aanwezige schimmels op de voorgrond, dan bleek dit chinon onvoldoende
werkzaam te zijn.
Zeer gunstige resultaten werden bereikt bij de bestrijding van de bonevlieg met
behulp van een ontsmettingsmiddel, dat zowel een fungicide (TMTD) als een insekticide (aldrin) bevat. Het voordeel van deze combinatie is, dat met één behandeling
kan worden volstaan.
Oriënterende proeven toonden aan, dat het in principe mogelijk is jonge kiemplantjes van vlas gedurende enige tijd te beschermen tegen een aantasting van de blaadjes
door aardvlooien, indien het zaaizaad met lindaan wordt behandeld.
Bij de beproeving van het nieuwe insekticide heptachloor werden gunstige resul
taten bereikt bij de bestrijding van ritnaalden, bonevliegen, bietevliegen, erwtebladrandkevers en vroege akkerthripsen.
Voor de bestrijding van klein hoefblad in zomergraan en in de stoppel werd een
nieuw type middel, namelijk 2,4,5-trichloorphenoxypropionzure ester, goedgekeurd.
De mogelijkheden ter bestrijding van jonge onkruiden in vezelvlas werden uitge
breid met een natriumzout van DNC en een combinatie van de middelen MCPA en
DNBP.
Uit een onderzoek van vier jaar over de bestrijdingsmogelijkheden van éénjarige
grassen, o.a. duist en wilde haver, in erwten met natrium-isoprophyl-N-phenylcarbamaat bleek, dat dit middel weinig perspectieven biedt voor een bestrijding in erwten.
De gele ganzebloem kon in haver worden bestreden met DNC, mits de haver ca 14
dagen later dan normaal wordt gezaaid.
Een aantal bedrijven in de Achterhoek en Noord-Limburg werd bemonsterd op
het voorkomen van het havercystenaaltje. De parasiet veroorzaakt in genoemde ge
bieden veel schade aan haver. Er werden resp. 597 en 851 grondmonsters genomen,
waarvan resp. 78 en 96% besmet bleek met dit aaltje. Tijdens het seizoen werden
waarnemingen verricht over de groei van de haver op de bemonsterde percelen.
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Gevonden werd, dat tussen de besmettingsgraad van de grond en de schade aan het
gewas een zeker verband bestaat. Dit verband wordt sterk beïnvloed door bijkomende
factoren, waarbij de watervoorziening van de planten een voorname rol speelt. Op
de bemonsterde bedrijven dient, met het oog op de verspreiding en de populatie
dichtheid van het aaltje, terdege rekening te worden gehouden bij het inpassen van
de granen in het bouwplan.
De proeven ter bestrijding van vrijlevende wortelaaltjes in grasland door middel
van vruchtwisseling werden voortgezet. Verschillende grassen en klavers werden op
met DD ontsmette en niet ontsmette grond geteeld, ter vaststelling van hun gevoelig
heid ten opzichte van vrijlevende wortelaaltjes (speciaal Pratylenchus pratensis). Het
bleek, dat de invloed van deze aaltjes universeel is, hoewel tussen de grassen duide
lijke verschillen voorkwamen. Ten opzichte van de onbehandelde objecten gaven
de verschillende gewassen op de behandelde veldjes een opbrengstvermeerdering per
jaar (vers produkt) van 18 tot 289%. Het gelukte niet een grasmengsel samen te
stellen, dat met succes op zwaar met aaltjes besmet terrein kan worden uitgezaaid.
Proeven om de werking van zineb ten aanzien van de bestrijding van de aard
appelziekte te verbeteren toonden aan, dat door een wekelijkse behandeling van het
aardappelgewas met dit middel resultaten werden bereikt, waarbij zowel de loof- als
de knolaantasting goed werd bestreden. Overigens bleek ook dit jaar weer, dat bij een
normaal spuitschema op percelen, waar een matige tot ernstige knolaantasting optrad,
alleen de beide eerste behandelingen met dit middel kunnen worden uitgevoerd, de
volgende dienen met kopermiddelen te geschieden. De enquête over het optreden en
de bestrijding van de aardappelziekte werd voortgezet. Behalve in het noorden van
het land bleek de loofaantasting in de overige gebieden 2 tot 4 weken later op te
treden dan in 1954. De knolaantasting was in vergelijking met 1954 gering.
De resultaten van het onderzoek betreffende het loofklappen en het doodspuiten ter
vervanging van het loof trekken van pootaardappelen vielen dit jaar tegen. Blijkbaar
hebben de doodspuitmiddelen een enigszins vochtig milieu nodig om goed op de
stengelstompen te kunnen inwerken.
Voor de bestrijding van de larven van de bietevlieg werden de laatste jaren
verschillende middelen vrijgegeven. Uit de resultaten van een viertal proeven over
de behandelingstijdstippen bleek, dat de middelen op basis van dieldrin en heptachloor ( contact-insekticiden) met succes kunnen worden toegepast, zodra de eerste
mineergangen in het gewas zichtbaar zijn, terwijl middelen op basis van parathion,
diazinon en chloortion (half systemische insekticiden) moeten worden toegepast,
zodra de helft van de planten mineergangen vertoont.
Het door de afdeling Tuinbouw verrichte onderzoek lag op het gebied van het
verder uitwerken van waarnemings- en waarschuwingssystemen en de inventarisatie
en de bestrijding van enkele belangrijke ziekten en plagen bij tuinbouwgewassen.
De waarschuwingsdienst voor de bestrijding van de schurftziekte van appel en
peer werd in 1955 op een iets andere leest geschoeid. Behalve de gebruikelijke be
richten over het rijp worden van de ascosporen, het voorspellen van de eerste ascosporenvlucht en het bekend maken van de eerste en de laatste ascosporenuitstotingen
werden, evenals dit reeds in 1954 was geschied, ook berichten over infectieperioden
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verspreid. Dit geschiedde voorzover deze perioden tussen het begin en het einde der
ascosporenuitstotingen optraden. Voor het verzamelen der daarvoor benodigde gege
vens werd bovendien in 1955 in nauwe samenwerking met het K.N.M.I. een systeem
opgebouwd, waarbij een net van 12 z.g. boomgaardstations en 20 fruittelers-waarnemers, verspreid over het gehele land, betrokken was. De registratie van de knopontwikkeling van appel- en perebomen vond als gewoonlijk plaats. Het aldus ver
kregen inzicht in de ontwikkeling van de vruchtbomen in het gehele land diende als
steun bij het opstellen van de radioberichten.
Met behulp van vanglampen werden, evenals in 1954, in een aantal boomgaarden
de vluchten nagegaan van het fruitmotje en van verscheidene bladrollersoorten, waar
bij vooral ook gelet werd op de vruchtbladroller. De lampen gaven de vluchten van
bovengenoemde soorten voldoende duidelijk aan om hierop bestrijdingsberichten te
kunnen baseren en in bepaalde gevallen tot een gecombineerde bestrijding te kunnen
adviseren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder auspiciën van de Studiekring voor
Insectenphaenologie en het geschiedde in samenwerking met het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst en het K.N.M.I.
Gehoopt wordt met behulp van deze landelijke vanglampwaarnemingen en van temperatuurgegevens te komen tot een efficiënt waarnemingssysteem, waarbij de tijd
rovende veldwaarnemingen voor deze groep van insekten geheel of gedeeltelijk zouden
kunnen vervallen.
Bij de bestrij dingsproeven inzake bodemmoeheid in de boomkwekerij kon ook in
het derde gewas na grondontsmetting met DD en chloorpicrine nog een zeer duide
lijke groeiverbetering worden waargenomen. Het eerstgenoemde middel kwam thans
echter in' beide gebruikte doses het best naar voren, hetgeen de verwachting, die in
de herfst van 1954 werd uitgesproken op grond van de aaltjespopulatie in de wortels,
bevestigde.
Op het gebied van virusziekten bij fruit en boomkwekerij gewassen werd wederom
voortgegaan met de inventarisatie. Op grond van waarnemingen en entproeven werd
het duidelijk, dat in Nederland drie verschillende virusziekten bij peer voorkomen,
die zich allen uiten als mozaïek, zij het op verschillende wijze.
Voorbereidingen werden getroffen voor het toetsen op virus van de moederbomen
van fruitgewassen van de N.A.K.-B., met als doel te komen tot de opbouw van een
gegarandeerd virusvrij sortiment.
Een ringvlekkenmozaïek van sering werd beschreven.
In de groenteteelt is o.a. aandacht besteed aan de bestrijding van de uievlieg. Voor
de op grote oppervlakten geteelde uien is men voor de bestrijding van de uievlieg
aangewezen op een behandeling van het zaad met een insekticide. Kort na de oorlog
werd een bestrij dingsmethodiek ontwikkeld, waarbij men DDT op het zaad plakte met
arabisch gom of Dextroll. Deze zaadbehandeling voldeed niet in alle opzichten. In
vele gevallen trad een kiemremming op, die niet steeds gedurende de groeiperiode
werd ingehaald. Er werd daarom gezocht naar andere middelen met lange werkings
duur, welke de genoemde bezwaren niet of in veel geringere mate bezaten. In verband
daarmede zijn in 1955 proeven genomen, waarbij naast DDT de middelen aldrin,
dieldrin, chloordaan en heptachloor werden getest. Tevens werd nagegaan of TMTD
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een gunstige werking heeft bij kieming en opkomst. Chloordaan en heptachloor bleken
kiemschade en ten gevolge daarvan oogstderving te veroorzaken, waardoor deze mid
delen voorlopig nog niet geschikt zijn voor deze zaadbehandeling. Het beste resultaat
werd verkregen met aldrin 25% dust en dieldrin 50% wp. De uitval bij DDT was
iets groter. Het gebruik van TMTD in combinatie met de zaadbehandeling tegen de
uievlieg bleek verantwoord; het effect hiervan uit zich zowel in de betere opkomst
als in een grotere oogst. In het voor 1956 opgestelde bestrijdingsadvies wordt een
ontsmetting met TMTD, voorafgaande aan de behandeling met een insekticide,
voorlopig nog facultatief gesteld. Aangeraden wordt het gebruik van dieldrin
spuit 50% of DDT 50% wp. Bij gebruik van DDT moet arabisch gom of Dextroll
als plakmiddel worden gebruikt. In verband met de slechte resultaten van aldrin in
1954, wordt dit middel ondanks de goede werking in 1955, nog niet voor zaadbehande
ling in 1956 aanbevolen.
De tijdstippenproeven, welke ten doel hebben in de toekomst tot een waarschuwings
dienst voor de vuurbestrijding bij tulpen en gladiolen te komen, werden voortgezet.
In de tulpen werd met twee schema's gewerkt, waarbij resp. 4 en 6 kritieke perioden
konden worden opgevangen. Bij de gladiolen werd een iets ander schema gebruikt,
aangezien de groeitijd van dit gewas in een periode valt, waarin meer kritieke perio
den kunnen optreden. Bij de tulpen trad, evenals in seizoen 1954, eerst laat in het
seizoen een enigszins belangrijke vuuraantasting op, welke in de vlak vóór deze
perioden niet bespoten objecten tot uiting kwam. In de twee afgelopen jaren bleken
vroege bespuitingen tegen het vuur in tulpen dus van weinig of geen nut te zijn
geweest. Ook in de gladiolen trad ten gevolge van het buitengewoon gunstige weer
tijdens de groeiperiode eerst zeer laat een geringe vuuraantasting op. Dit was in
scherpe tegenstelling met het voorafgaande jaar, toen de weersgesteldheid bijna door
lopend kritiek was voor het optreden van vuur en regelmatige bespuitingen of ver
nevelingen hun nut bewezen. Hoewel nog geen definitieve conclusies kunnen worden
getrokken, is toch de indruk verkregen, dat voor het optreden van vuur in tulpen en
speciaal in gladiolen een zeer hoge relatieve luchtvochtigheid, gepaard gaande met
betrekkelijk hoge temperaturen, is vereist.
Ter bestrijding van mijten en andere dierlijke beschadigers van bloembollen wer
den op hyacinten, tulpen en narcissen verscheidene begassingen uitgevoerd met blauw
zuur en methylbromide, zowel bij atmosferische druk als bij een bijna constante on
derdruk van 660 mm kwik. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat de
tulpengalmijt geen probleem meer behoeft te vormen. Door één of enkele begassingen
met blauwzuur kunnen de partijen volkomen mijtvrij worden gemaakt. Doordat men
met lage concentraties kan volstaan, ondervindt het gewas hiervan geen enkele nade
lige invloed. Ook de doding van de in de narcisbollen doorgedrongen larven van de
narcisvlieg met behulp van blauwzuur en methylbromide blijkt zeer goed mogelijk met
concentraties, die aan het gewas geen schade toebrengen. Verder werd bij de meeste
proeven tevens de reactie van het betreffende gewas op de behandeling te velde en
sommige gevallen ook bij het forceren nagegaan, waardoor ook verschillende belang
rijke gegevens werden verkregen. Hierbij bleek, dat de plantmaat en de variëteit even
eens een belangrijke invloed op het uiteindelijk resultaat kunnen uitoefenen.
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De afdeling Diagnostiek ontving in 1955 van buiten af ± 2200 gevallen van ziekte
of beschadiging ter beoordeling. Door andere afdelingen van de Plantenziektenkundige Dienst en door eigen activiteit werden ± 1600 gevallen aangebracht. Grond
monsters voor aaltjesonderzoek en routine-determinaties ten behoeve van survey- en
inspectiewerk zijn hierbij niet inbegrepen.
Naar verscheidene ziektegevallen werd een diepergaand onderzoek ingesteld. Een
aantal methodiekvraagstukken werd onderzocht. Er werd stelselmatig gewerkt aan
documentatiesystemen ten behoeve van het diagnostisch onderzoek, aan literatuur
kaartsystemen en aan het maken van een index op de oude jaarverslagen van de
PD om de gegevens meer toegankelijk te maken voor andere onderzoekers.
Met betrekking tot de virologie en de gebreksziekten werden betere mogelijkheden
voor het onderzoek geschapen, zodat deze onderwerpen in de toekomst meer aandacht
zullen kunnen krijgen.
Op entomologisch gebied gaf een gedetailleerd onderzoek naar de nachtelijke vlucht
van vlindersoorten inzichten, die voor het beoordelen van vanglampresultaten met het
oog op de praktijk van betekenis zijn. Behalve een deel van de voorgenoemde inzen
dingen werden ten behoeve van surveys ± 1500 monsters van mijten en 1467 mon
sters van schildluizen onderzocht. De San José-schildluis werd hierbij niet aangetroffen.
Verschillende mijtensoorten bleken zeer schadelijk op te treden, o.a. Tarsonemus
pallidus in bloemkwekerijen, Tarsonemus laticeps op narcisbollen en op Haemanthus
spp. en een nog niet verder gedetermineerde Tarsonemus spp. in champignonkweke
rijen. Bij een inventarisatie van economisch belangrijke insekten trad als voornaamste
feit aan de dag, dat de Middellandse Zeevlieg in Nederland in het vrije veld werd
gevonden. De collectie van permanente preparaten op nematologisch gebied werd
sterk uitgebreid. Voor buitenlandse instanties werd aan de hand van ingezonden ma
teriaal een aantal determinaties verricht en werden series vergelijkingspreparaten
ter beschikking gesteld.
Bij het diagnostisch en voortgezet nematologisch onderzoek werd bevestigd, dat
vele moeheidsverschijnselen en vruchtwisselingseffecten in onze land- en tuinbouw met
aaltjesaantastingen verband houden. Deze aaltjesfactor blijkt in oud cultuurland zeer
algemeen aanwezig te zijn en maakt niet zelden akkerbouwland ongeschikt voor de
teelt van tuinbouwgewassen, de aanleg van bos of de inzaai van gras en klaver. Rode
klaver op bouwland, zowel als witte klaver in weiland blijken algemeen door ver
schillende soorten wortelaaltjes te kunnen worden geschaad.
Ten aanzien van Pratylenchus pratensis en P.penetrans, die beide vooral op zand
grond een rol spelen, werden nadere gegevens over de invloed van de verschillende
gewassen op de aaltjespopulaties verkregen.
Ditzelfde geldt voor enkele andere Pratylenchus-soorten op zavel- en kleigrond.
Vroege vergeling van erwten blijkt in verband te kunnen staan met een aantasting
door verschillende soorten wortelaaltjes. Bij het waardplantenonderzoek van verschil
lende Pratylenchus-soorten bleek de Afrikaan een uitzonderlijk gunstige werking als
„vijandgewas" van alle onderzochte Pratylenchussoorten te hebben.
Als nieuwe aantastingen werden o.a. geconstateerd Ditylenchus dipsaci bij Angelica
archangelica en Heterodera carotae in peen. Aphelenchoides fragariae blijkt in lelies
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vrij algemeen schade te doen. De tot nu toe als Heterodera marioni of Meloidogyne
spp. aangeduide wortelknobbelaaltjes blijken in ons land minstens 5 verschillende
soorten te omvatten; het onderscheid tussen deze soorten is voor het geven van ad
viezen en voor het veredelingswerk van belang.
Door warmwaterbehandeling konden Pratylenchus-soorten in de wortels worden
gedood bij 47 °C à ^ uurs 45 °C à
uur, 43 °C à 1 uur of 41 °C à 2 uur. Met
Pratylenchus besmet plantgoed gaf bij verplanting in onbesmette grond in elk geval
gedurende het eerste jaar goed groeiende gewassen. Stalmestbemesting blijkt aantas
ting van de wortels en de vermeerdering van wortelaaltjes in het algemeen merkbaar
te remmen. Bij de nieuwe nematiciden van de industrie werden stoffen aangetroffen,
die volgens proeven op kleine schaal goede perspectieven bieden.
Op mycologisch gebied werden in 1955 verscheidene voor Nederland nieuwe schim
mels geconstateerd, waarvan er een aantal economisch van belang is. Dit betrof
Dichotomophthora portulacae op postelein, Elsinoëpiri op peer, Herpobasidium de
formans op Lonicera, Septoria chelidonii op stinkende gouwe, Uromyces colchici op
Colchicum.
Nieuwgevonden waardplantaantastingen door verschillende schimmelsoorten zijn:
knolaantasting van Montbretia crocosmiflora en van Iris hollandica door Fusarium
oxysporum, kankers op jonge perebomen door Gloeosporium perennans, stengelaantas
ting bij Rhododendron door Phytopthora cinnamomi, roest op driekleurig viooltje
door Puccinia aegra, bolaantasting bij Ornithogalum door Sclerotinia bulborum, sclerotiënrot bij dragon en opgeblazen lobelia door Sclerotinia sclerotiorum, wortelaantas
ting bij ranonkel door Sclerotinia tuberosa, bolaantasting van Allium moly door
Sclerotium cepivorum.
De in Nederlandse voorlichtingsliteratuur als veroorzaker van een stengelziekte
van framboos genoemde schimmel Didymella applanata blijkt identiek te zijn met
Gnomonia rubi = Diaporthe rostellata. De juiste naam zal vermoedelijk moeten wor
den Gnomonia rostellata. In samenwerking met het Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen en het Instituut voor Tuinbouwtechniek werd aandacht besteed
aan de oorzaak en de bestrijding van nieuwe ziekten in de champignoncultuur in de
kruidenteelt. Waarnemingen werden verricht betreffende de overgang met zaaizaad
van Helminthosporium sativum bij gerst, Dichotomophthora portulacae bij postelein,
Alternaria dauci bij peen en Cuscuta campestris bij asters.
De bacteriologische onderzoekingen hadden in de eerste plaats betrekking op Corynebacterium sepedonicum, in verband met het optreden van rot in aardappelen op
een bepaald bedrijf. Of deze bacterie in het spel is geweest is nog niet met zekerheid
te zeggen. De diagnose van Corynebacterium met ultraviolette stralen bleek niet be
trouwbaar te zijn. Voorts werd aandacht besteed aan de inoculatietechniek van Cory
nebacterium michiganense bij tomaat en van Pseudomonas phaseolicola bij boon.
Nader onderzoek werd verricht met betrekking tot Corynebacterium fascians bij La
thyrus, Agrobacterium bij braam, Agrobacterium tumefaciens en Corynebacterium
fascians bij dahlia. Er werden enige proeven met antibiotica opgezet ter bestrijding van
verschillende bacterieziekten.
In het afgelopen jaar werd de enquête naar de mate van voorkomen van ziekten en
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plagen in land- en tuinbouwgewassen op de gebruikelijke wijze voortgezet. De uit dezeenquêtes samengestelde overzichten werden aan de belanghebbenden toegezonden.
Bij het wratziekte-onderzoek werden voor kwekers van nieuwe aardappelrassen 9850
nieuwe rassen op hun resistentie tegen de gewone vorm van wratziekte onderzocht.
Bovendien werden voor genetische doeleinden, 2348 rassen op hun resistentie tegen
dezelfde vorm van wratziekte gecontroleerd. Bij het onderzoek met het alleen in Duits
land voorkomende agressieve physio van de wratziekte werden voor de kwekers 105
monsters nieuwe of oudere aardappelrassen onderzocht, voor genetische doeleinden
739 rassen.
Het aantal monsters, dat ter keuring of controle werd ingeschreven bij de afdeling
Onderzoek Bestrijdingsmiddelen bleef slechts zeer weinig onder dat van 1954. Ook
ditmaal traden onder de fungiciden de dithiocarbamaten sterk in aantal naar voren.
Er werden in 1955 105 nieuwe ontheffingen afgegeven, waarmede het totaal aantal
goedgekeurde middelen steeg tot 1111.
De proeven over de invloed van de temperatuur op de insekticide werking van
organische fosforverbindingen werden voortgezet, doch men kwam nog niet tot een
eind-conclusie.
Veel aandacht werd besteed aan de beschadigingen door bestrijdingsmiddelen aan
gewassen, zowel in proeven op laboratoriumschaal, als ook in het veld.
Een zeer groot aantal veldproeven was nodig voor het onderzoek van nieuwe mid
delen en voor het nader bestuderen van allerlei bespuitingsproblemen. Het onderzoek
van grondontsmettingsmiddelen kon vrijwel worden afgesloten. Veel aandacht vergden
de nieuwe preparaten voor de bewaring van kool, peen en bieten. Een groot deel van
de veldproeven was gewijd aan de schürftbestrijding in de fruitteelt, waarvoor allerlei
nieuwe preparaten en combinaties van preparaten waren ingediend.
Appelmeeldauw was een probleem, dat voortdurende aandacht had.
Van de insekticiden vallen te noemen de proeven met winterbespuitingsmiddelen,
die ter bestrijding van blœdluis en de verdere bestudering van het spint-probleem.
In de bollenteelt werden de gebruikelijke proeven tegen „vuur", alsmede vele ontsmettingsproeven doorgevoerd. Ook ditmaal had het probleem van het mengen van diverse
bestrijdingsmiddelen in één bespuiting veel aandacht. Steeds meer wordt het duidelijk,
dat op dit punt allerlei risico's mogelijk zijn, die beter vermeden kunnen worden.

Afdeling Onderzoek van de Directie van de Wieringermeer
(Noordoostpolderwerken)
Het Amerikaanse middel Phygon-XL (2, 3 -dichloor - 1,4 - naphtachinon) werd in
de kas beproefd voor de bestrijding van Alternaria in koolzaad. Hoeveelheden van
0.08 en 0.1 g per m2, overeenkomend met 0.8 en 1 kg per ha, bleken afdoende voor
de bestrijding van Alternaria brassicae, doch onvoldoende voor de bestrijding van
A. brassicicola.
Diverse middelen werden in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst
en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek beproefd, waarbij verneveling
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met een vliegtuig werd toegepast. Door de gunstige weersomstandigheden trad er
echter vrijwel geen „verslag" op.

Nederlands Vlasinstituut
Bij het onderzoek naar de onkruidbestrijding in vezelvlas bleek duidelijk, dat bij
de toepassing van kleurstoffen ten minste twee dagen droog weer noodzakelijk is,
daar anders ernstige verbrandingsverschijnselen aan het gewas optreden. De toepas
sing van MCPA geeft iets minder risico, omdat deze stof minder afhankelijk is van
het weer vlak voor en tijdens de bespuiting. Van de kleurstoffen gaven het natriumzout van DNC en een mengsel van DNBP en MCPA van Philips Roxane de beste
uitkomsten.
Het onderzoek naar het „verbruinen" van vezelvlas toonde aan, dat er weliswaar
geringe rasverschillen bestaan, maar dat de milieu-omstandigheden en de toestand
van het gewas de grootste rol spelen bij de verbreiding van de ziekten. In het kiemplantstadium waren de verschillen in vatbaarheid tussen de rassen vrijwel nihil. Het
toetsen van rassen moet dus met oudere planten worden uitgevoerd. Het slagen van
de inoculatie met Polyspora bij kasproeven bleek een kwestie van vochtigheid te zijn.
De schimmel kan het best worden gekweekt op gesteriliseerde, geweekte groene erw
ten. Met een eenvoudige bcvochtiger voor kleine ruimten was het mogelijk ook de
stembreak-fase van de ziekte te verkrijgen.
Omtrent het verschijnsel „dode harrel" werd geconcludeerd, dat de vatbaarheidsverschillen tussen de diverse rassen niet groot zijn. Ook hierbij schijnen de uitwendige
omstandigheden bepalend te zijn voor de mate van aantasting, indien het zaad in
zekere mate besmet is.
Het bleek in 1955 dat Botrytis-aantasting bij kiemplanten kan optreden ondanks
een ontsmetting van het zaad. Vanuit een zieke kiemplant kan een kort rijtje buurplanten via de grond worden aangetast. De aantasting vindt voornamelijk oppervlak
kig plaats, deels onder en deels op het maaiveld. Theoretisch behoeft slechts 0.03%
van het totale aantal zaden een zieke kiemplant te leveren om op elke vierkante meter
van een perceel een rijtje planten te doen wegvallen.

Peulvruchten Studie Combinatie
In de Achterhoek werd op een perceel rivierklei waargenomen, dat het vrijlevende
aaltje Pratylenchus pratensis ernstige schade kan veroorzaken bij de intensieve erw
tenteelt.

Laboratorium voor Fytopathologie van dc Landbouwhogeschool
De onderzoekingen betreffende de resistentie tegen plantenziekten werden in twee
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richtingen voortgezet. In de eerste plaats werd het gedrag van Fusarium in resistente
planten bestudeerd. Het bleek, dat de parasiet hierin aanvankelijk even snel binnen
dringt en zich via de vaten verspreidt als in vatbare planten. Na enige tijd stopt de
ontwikkeling en later is de parasiet zelfs niet weer terug te isoleren. De resistente
plant ondervindt geen merkbare hinder van de parasiet. In bloedingssap konden
aminozuren worden aangetoond, maar gezien de lage concentraties, waarin deze voor
komen, is het niet waarschijnlijk, dat zij een voldoende, voedselbron voor vaatparasieten vormen. Het doordringen van Fusarium in de resistente plant kan hiermede dan
ook niet verklaard worden.
Het onderzoek over de overwintering van Phytophthora werd afgesloten. De werk
zaamheden betreffende de epidemiologie werden voortgezet, waarbij vooral aandacht
werd geschonken aan het verband tussen het micro- en het macroklimaat. Ontsmettingsproeven met warm water toonden aan, dat Phytophthora in aangetaste knollen
zeer gemakkelijk gedood kan worden zonder of zonder noemenswaardig nadeel voor
de knol. Een nadere studie werd gewijd aan de verandering in pathogene eigenschap
pen bij Phytophthora, als gevolg van de passage door bijna resistente aardappelras
sen. Het is nog niet duidelijk of deze veranderingen onder invloed van het milieu
ontstaan of bij toeval optreden.
Vastgesteld werd, dat bij Plasmodiophora brassicae tenminste twee fysiologische
rassen voorkomen, waarvan de ene vooral kool, de andere stoppelknollen en in iets
mindere mate kool aantast. Het eerste stadium van de cyclus van deze parasiet kon
experimenteel ook worden geconstateerd bij Lolium, Papaver, Trifolium e.a. Voor de
instandhouding van de parasiet hebben deze planten evenwel waarschijnlijk geen
betekenis.
Wat betreft de ziekten van het vlas werd het onderzoek vooral geconcentreerd op
het verbruinen (Polyspora) en op Botrytis. Het verbruinen is in hoge mate afhanke
lijk van de weersomstandigheden, terwijl vatbaarheidsverschillen tussen de rassen
gering zijn. Waargenomen werd, dat Botrytis met het zaad overgaat en dat het weg
vallen van kiemplanten door deze schimmel wel samenhangt met ongunstige weers
omstandigheden, maar er niet het gevolg van is, omdat niet is gebleken, dat Botrytis
in belangrijke mate als saprophyt in de bodem voorkomt.
Bij het onderzoek over Gloeösporium-rot bij appels bleek, dat jonge en oude takken
gemakkelijk geïnfecteerd kunnen worden met Gloeösporium en dat na enige weken
fructificaties ontstaan. De kunstmatige infecties gelukten gedurende het gehele jaar.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwgewassen en de praktijk werden proeven genomen over de tijdstippen, waarop in de
boomgaard de infectie van de vruchten plaatsvindt. De resultaten daarvan kunnen
eerst later worden vermeld.
De werking van zaadontsmettingsmiddelen werd onderzocht bij radijszaad, dat ge
ïnfecteerd was met Alternaria spp., die van zaadbeschermende middelen bij maïs.
Organische kwikverbindingen waren in het eerste geval beter dan TMTD en andere
middelen, hoewel de schimmel in de diep geïnfecteerde zaden niet geheel gedood
werd. Het antibioticum rimocidine was wel geheel effectief. Bij de bescherming van
kiemend maïszaad tegen bodemschimmels bleek TMTD het beste. Het had een lang-
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durige nawerking, terwijl dit niet het geval was bij organische kwikverbindingen.
Evenals vorige jaren werd een groot aantal nieuwe aardappelrassen onderzocht
op vatbaarheid en gevoeligheid voor verschillende virussen. Aan S-virus werd veel
aandacht besteed; het bleek, dat aardappelrassen in vatbaarheid voor dit virus ver
schillen, maar dat geen enkel ras met overgevoeligheid reageert. Proeven over de
passage van virussen door bepaalde aardappelrassen wezen uit, dat de virulentie zich
als gevolg daarvan kan wijzigen.
De toetsmethode voor de diagnose van virusziekten bij de aardappel volgens IgelLange werd verbeterd door bij de kleuring een fixeerbad in te schakelen. Verder werd
nagegaan wat de invloed is van licht, temperatuur en vochtgehalte van de omgeving
tijdens de bewaring op het optreden van de ziekteverschijnselen. Vooral de tempera
tuur bleek van groot belang.
Voor de chemische diagnose van virusziekten werd getracht gebruik te maken van
de chromatografische isoleringsmethode van virussen. Er werd een onderzoek inge
steld naar de aard en het werkingsspectrum van in de natuur voorkomende virusinhibitoren.
Voor de resultaten van het werk over de biologische bestrijding van het aardappelcystenaaltje wordt verwezen naar het verslag van de Werkgroep Onderzoek Bestrijding
Aardappelcystenaaltje T.N.O. De resultaten van het onderzoek betreffende de inwen
dige therapie van plantenziekten worden vermeld in het verslag van de betreffende
werkgroep.

Werkgroep voor Inwendige Therapie van Plantenziekten T.N.O.
Dit verslag bevat een korte samenvatting van het onderzoek, dat door verschillende
instituten en laboratoria op het gebied der inwendige therapie van plantenziekten
werd verricht. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de verslagen van
deze instellingen.
De werkzaamheden in 1955 hadden in de eerste plaats betrekking op een beproe
ving van 31 nieuwe, door het Organisch-Chemisch Instituut T.N.O. gesynthetiseerde
verbindingen op hun werking tegen aardappelziekte, komkommerschurft, stamkanker
van de tomaat (veroorzaakt door Didymella lycopersici) en een bladvlekkenziekte
van de erwt, veroorzaakt door Mycosphaerella pinodes. Eén van deze verbindingen
bleek, na opname door de plant, actief tegen komkommerschurft te zijn. Bovendien
werd nagegaan, of de nieuwe stoffen een groeistofachtige werking hadden.
Voorts werd bij de tegen komkommerschurft actieve stof G 33 onderzocht op welke
wijze de beschermende werking plaatsvindt; een definitieve verklaring werd nog niet
gevonden.
Het onderzoek van de ontsmetting van door Ascochyta pisi aangetaste erwtenzaden
met het antibioticum rimocidine werd voortgezet. Deze schimmel dringt tot diep in
het zaad door, en kan daardoor niet effectief worden bestreden met de tot nog toe
gangbare middelen. In kasproeven kon door een behandeling van het zaaizaad met
rimocidine het aantal zieke planten van 40% tot 1^% worden teruggebracht. Ana
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loge resultaten werden ook in veldproeven verkregen. De behandeling van zaaizaad
met rimocidine bleek noch de kieming, noch de ontwikkeling van de plant of de
opbrengst nadelig te beïnvloeden. Daar ook na een behandeling met rimocidine uit
een klein aantal zaden nog zieke planten groeiden, werd in een veldproef nagegaan,
in hoeverre de ziekte zich verspreidt vanuit een kleine haard over de omringende
planten; voorts wordt op verschillende wijzen gezocht naar methoden om het effect
van de rimocidine zo op te voeren, dat de zaadbehandeling de schimmel in de zaden
volledig doodt.
De proeven over de bestrijding van de bacteriekanker van kerse- en pruimebomen
toonden wederom aan, dat met superol (Oxychinoline-sulfaat) goede resultaten kun
nen worden bereikt. Uiteraard moet bij een dergelijke ziekte van een boom de waar
neming over enige jaren worden uitgestrekt, voordat een verantwoord advies omtrent
de bestrijding kan worden uitgebracht.
Het onderzoek naar de fysiologische invloed van bestrijdingsmiddelen op de plant
werd voortgezet. Als vervolg op de waarnemingen omtrent de invloed van dimethyldithiocarbaminaten op de enzymatische oxydatie van indolyl-azijnzuur, werd de in
vloed van trijoodbenzoëzuur op dit enzymproces nagegaan.

Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje T.N.O.
Aan de onderzoekingen op het gebied van de aardappelmoeheidsbestrijding wordt
deelgenomen door verschillende instellingen, waarvan de meeste met een eigen verslag
in dit boekje voorkomen. Ten einde echter een volledig overzicht over de werkzaam
heden te kunnen geven, werd ook het verslag van de werkgroep opgenomen. Van de
gezamenlijk verrichte onderzoekingen kan het volgende worden medegedeeld.
Evenals in het vorige jaar bleek bij de proeven over het wassen en het ontsmetten
van aardappelen, dat het ras Eersteling veel gevoeliger is voor de behandelingen dan
de rassen Libertas en Bintje. Vooral bij de laatste twee rassen werden zowel de houd
baarheid als de stand en de opkomst gunstig beïnvloed door het wassen en ontsmetten.
Indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, konden cysten, die bij de ont
smetting kunstmatig waren toegevoegd, volledig worden gedood. Het onderzoek over
de ontsmetting van aardappelen werd voorlopig afgesloten, het verdere onderzoek
betreffende het wassen werd overgedragen aan de Stichting voor Aardappelbewaring
en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek.
De grondontsmettingsproeven met DD, die in samenwerking met het Laboratorium
van de Koninklijke Shell werden uitgevoerd, werden eveneens afgesloten. Hoewel het
middel een gunstige werking heeft, maken de hoge kosten van de ontsmetting deze
behandeling voor de aardappelteelt nog niet economisch verantwoord. Het onderzoek
over de chemische grondontsmetting wordt voortgezet met een aantal nieuwe mid
delen.
Het onderzoek over de wekstof — dit is een stof, die het vrijkomen van het aaltje
uit de cysten bewerkstelligt — ondervond goede voortgang. Van deze stof, die zowel
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in het aardappelloof als in de wortels voorkomt, werden een aantal kenmerken ge
analyseerd.
Bij onderzoekingen over de biologische bestrijding van het aaltje was in 1954 in
laboratorium- en potproeven aangetoond, dat sommige schimmels onder bepaalde om
standigheden de inhoud van de cysten kunnen binnendringen en aantasten. In veld
proeven werd in 1955 een aanwijzing voor de bevestiging van deze waarneming ge
vonden. De proeven zullen echter enige jaren moeten worden voortgezet, alvorens een
definitieve beoordeling kan geschieden.
In verband met de reeds eerder gevonden gunstige invloed van een bemesting met
stalmest en compost op de mate van infectie en op de ontwikkeling van de aaltjes
in de wortels werd een onderzoek met potproeven begonnen, waarin wordt nagegaan
of de organische, dan wel de anorganische bestanddelen van deze meststoffen ver
antwoordelijk zijn voor de remming der infectie. Tevens werd een onderzoek inge
steld, waarbij wordt nagegaan of een combinatie van organische bemesting en schim
mels gunstig werkt ten aanzien van de vermindering van de aaltjespopulatie.
Bij het veredelingswerk, dat ten doel heeft aardappelrassen te kweken die resistent
zijn tegen het aardappelcystenaaltje, werd evenals in 1954 weer een grote hoeveelheid
kweekmateriaal met mogelijke resistentie tegen aardappelmoeheid beschikbaar gesteld
aan de particuliere kwekers, n.l. ± 120.000 zaden en 15.000 kaskloontjes. De kwali
teit van dit materiaal was veel beter dan van dat aangeboden in 1954. Tevens werden
voor de kwekers ongeveer 8000, door hen geselecteerde nummers op resistentie ge
toetst. Deze praktijktoetsing zal in de toekomst door de Plantenziektenkundige Dienst
worden verricht. Bij het kweken van zaailingen werd veel aandacht besteed aan het
combineren van de moeheidsresistentie met resistentie tegen Phythophthora. Ten
behoeve van het kruisingswerk werden weer honderden entingen op tomaat gemaakt
en werden duizenden kruisingen verricht. De resistente ouders van deze kruisingen
waren dit jaar scherp geselecteerd, zodat de waarde van het kruisingszaad — 300.000
zaden — weer groter is dan die van 1954. Voor het verdere onderzoek naar de erfe
lijkheid van de resistentie en voor het kweken van betere géniteurs werden in totaal
4000 planten opgekweekt. Veel aandacht werd besteed aan de resistente wilde soorten
S. macolae en S. famatinae. Het meer nematologische onderzoek betrof de ontwikke
ling van larven in de wortels van resistente planten, de beïnvloeding van de larvenpopulatie in de grond door de verbouw van resistente planten en het probleem van
de betekenis van de enkele cysten, die soms op wortels van resistente planten voor
komen.

Onderzoekingen over de perzikbladluis
Over het onderzoek betreffende de perzikbladluis, dat onder auspiciën van de
Landbouworganisatie T.N.O. door de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom wordt
verricht in samenwerking met verschillende instituten en instanties, kan het volgende
worden medegedeeld.
Uit een nader onderzoek van een groot aantal bietenkuilen kwam vast te staan,
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dat de perzikluis slechts zeer zelden in deze kuilen overwintert.
Als gevolg van een zeer geringe ei-afzetting in de herfst van 1954 was de voorjaarsvlucht van de perzikluizen in 1955 ongekend laag. Ook verder in het seizoen
bleef de bladluisbezetting, zoals reeds was voorspeld, minimaal tot na het rooien
van het aardappelpootgoed.
Voor het onderzoek van bladluismonsters uit gele vangbakken werd wederom veel
hulp ontvangen van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Ten einde voorbereid
te zijn op bladluisvluchten, afkomstig uit België, werd in dat land een aantal vang
bakken geplaatst, waarvan de vangsten in Nederland werden verwerkt.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
werden de proeven betreffende de bestrijding van aardappelvirussen voortgezet; hier
bij werd de werking van systox vergeleken met die van DDT. Ook de proeven, waarbij
wordt nagegaan of het mogelijk is pootaardappelen te telen als stoppelgewas, om
zodoende een virusvrij gewas te verkrijgen, werden voortgezet en wel in samenwerking
met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en de Stichting voor
Aardappelbewaring.
Het aantal verzoeken om advies bij de determinatie van materiaal van buitenlandse
zijde nam nog steeds toe. O.a. werd bij deze werkzaamheden vastgesteld, dat een
bladluis, die in Californië de teelt van luzernezaad vrijwel onmogelijk maakte, gelijk
was aan een reeds lang in het Midden-Westen der Verenigde Staten op klaver voor
komende luissoort. Het vraagstuk was van belang voor het zoeken naar in Californië
ontbrekende bladluisvijanden. Uit IJsland werd een grote hoeveelheid luizenmateriaal
ontvangen, in verband met het zoeken naar gebieden, die bruikbaar zijn voor de
aardappelteelt en waar geen aardappelbladluizen voorkomen. In het materiaal ontbrak
de perzikluis; wel werd een enkele boterbloemiuis gevonden, doch deze is als vector
van bladrol van weinig belang.
Het onderzoek op het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek bracht aan
het licht, dat het uiterst besmettelijke tabakmozaiekvirus door perzikluizen niet met de
voedselstroom wordt opgezogen. Voorts werd onderzoek gedaan over de betekenis van
bitterzoet als bron voor bladrolvirus van aardappel.

Onderzoekingen over mijten
In het afgelopen jaar werd begonnen met onderzoekingen over mijten op landbouw
kundig gebied, welke werkzaamheden worden verricht door de heer G. L. van Eyndhoven, conservator voor acarologie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam, onder
auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O.
Er werd een speciaal onderzoek ingesteld naar de systematiek en de biologie der
spintmij ten, in het bijzonder naar het genus Bryobia, waarin nog veel verwarring
heerst. Hierbij is o.a. reeds gebleken, dat de vier „biologische rassen", die gewoonlijk
onder de naam Bryobia praetiosa werden samengevat, morfologisch van elkaar kunnen
worden onderscheiden, en voorts, dat er veel meer Bryobia-soorten bestaan dan tot
dusverre bekend was.
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Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder glas
Het verschijnsel van bruinkleuring van bloemkool na de oogst bleek te worden
veroorzaakt door de inwerking van ultraviolette zonnestraling. Er wordt thans gezocht
naar een doorzichtige film, waarin de bloemkool kan worden verpakt en die de ultra
violette straling niet doorlaat.
Bij het onderzoek over kurkwortel bij de tomaat, dat in samenwerking met het
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek wordt verricht, werd als eerste oriën
tatie nagegaan, welke omstandigheden in de praktijk invloed uitoefenen op het op
treden van deze ziekte.
Ten aanzien van het optreden van virusziekten bij de komkommer werd gevonden,
dat deze ziekten vooral via het zaad worden overgebracht. Hieruit volgt, dat het
handelszaad van komkommers dan ook het beste buiten het eigenlijke teeltgebied
kan worden gewonnen. Voorts werd een geheel nieuwe virusziekte van de komkom
mer, veroorzaakt door een stam van tobacco ringspot, in studie genomen.
Voor de bestrijding van meeldauw in komkommer, welke ziekte in 1955 ernstige
schade veroorzaakte, werd een betere methode uitgewerkt.
Ook de toepassingswij ze van TMTD, ter bestrijding van smeul in sla, werd nader
uitgewerkt. Het bleek, dat verschillende cultuurmaatregelen invloed uitoefenen op het
optreden van deze aantasting, die door Botrytis wordt veroorzaakt.
Bij de bestrijding van de bladvlekkenziekte bij tomaten werden goede resultaten
verkregen met maneb en zineb.
Voor de bestrijding van spint werden bij de fruitteelt onder glas goede mogelijk
heden verkregen door een biologische bestrijding te combineren met een chemische.
Bij komkommers werden goede resultaten verkregen met tedion en een weinig giftige
fosforzure ester (diazinon of malathion).
Op het gebied van de grondontsmetting werden ten behoeve van de tomatenteelt
enkele nieuwe middelen in onderzoek genomen, zoals chloorbroompropeen. Bij de
teelt van schorseneren bleek grondontsmetting met formaline of DD goede vooruit
zichten te bieden, o.a. ter bestrijding van het verschijnsel der z.g. sigaartjes.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond
Bij de bestrijding van vuur en alternaria in andijvie werd goede vooruitgang
geboekt.
De bestrijding van de wortelvlieg werd vervolmaakt.

Proefstation voor de Fruitteelt in de volle grond
Ten aanzien van het onderzoek betreffende schurft bij appel en peer werd gevon
den, dat de fytotoxische werking van organische kwikpreparaten kan worden weg
genomen door de toevoeging van een geringe hoeveelheid absorbens. De fungi-
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cide en in het bijzonder de curatief fungicide werking van de kwikpreparaten wordt
daardoor echter ernstig geschaad, zodat een toevoeging van absorbentia voor de prak
tijk niet in aanmerking komt. Captan vertoonde de beste preventieve werking tegen
schurft. Dinitrorhodaanbenzeen veroorzaakte een ernstige verruwing van de vruchten
van Schone van Boskoop en Transparente de Croncels, wanneer het middel kort na
de bloei werd toegepast.
Ten aanzien van appelmeeldauw werd gevonden, dat een infectie met de sporen
van deze schimmel mogelijk is bij temperaturen beneden 20 °C. Karathane bleek
tegen appelmeeldauw iets minder werkzaam te zijn dan spuitzwavel. In de praktijk
kan een verantwoorde bestrijding verkregen worden door regelmatig te spuiten met
een mengsel van spuitzwavel (in lagere concentraties dan 0,5%) en thiram of captan.
Uit proeven ter bestrijding van wantsen op appel en peer bleek, dat parathion en
een combinatie hiervan met DDT, direct na het uitkomen der eerste wintereieren toe
gediend, een zeer goede bestrijding kunnen geven.
Bij de bestrijding van rondknop in zwarte bes werd gevonden, dat de middelen
EPN 300, gesaspint, chlorocide en PCPCBS geen verbetering zijn, vergeleken met
Californische pap. Er werd waargenomen, dat de rondknopmijt van de zwarte bes
knopsterfte kan veroorzaken bij de rode bes.
Uit veldwaarnemingen bleek, dat Bryobia op appel en peer drie generaties per
jaar heeft, op kruisbes slechts één. Een toepassing van vruchtboomcarbolineum redu
ceerde de aantallen mijten, die nog uit de wintereieren konden komen, tot te verwaar
lozen waarden.
Proeven ter bestrijding van fruitspint toonden aan, dat combinaties van parathion
en diazinon met chlorocide, PCPCBS en tedion V 8 goede resultaten kunnen leveren.
Een toepassing van chlorocide 0,1% vóór de bloei en na de bloei gaf een opvallend
goed resultaat. Hetzelfde middel vertoonde tevens een zeer lange werkingsduur.
Malathion en diazinon bleken zeer werkzame insekticiden tegen de appelbloedluis
te zijn, vooral wanneer deze stoffen voor de bloei worden toegediend als de kolonies
nog niet te dicht met waspluis zijn bedekt.
De groene appeltakluis bleek gedurende de zomer minder gevoelig te zijn voor o.m.
parathion dan in het voorjaar. De werkingsduur van de beproefde insekticiden was
zeer kort, namelijk ca. twee dagen.
Bij een landelijk onderzoek inzake het vaststellen van de vluchten der in boom
gaarden voorkomende schadelijke Tortriciden werd een goed overzicht van de voor
komende soorten, hun aantalsverhoudingen en de vluchten verkregen. Er werden
redelijke Synchronismen waargenomen tussen de vluchten en de ei-afzettingsperioden,
zodat zal worden nagegaan in hoeverre en op welke wijze de gebezigde methodiek
ten nutte kan worden gemaakt voor de waarschuwingsdiensten.
De „vroege wormstekigheid" bleek te worden veroorzaakt door Pammene argyrana.
In de verwaarloosde boomgaard te Eversdijk werd, nadat gedurende twee jaar
routinebespuitingen waren uitgevoerd met fungiciden, insekticiden en acariciden,
een zeer sterke opkomst van het fruitspint waargenomen. De kruisbessenspint en de
nuttige insekten en mijten werden hierbij vernietigd. Er kon nog geen duidelijke
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invloed van snoei en grondbewerking op de ontwikkeling van de mijtenpopulaties
worden waargenomen.
Proefstation voor de Bloembollencultuur
De proeven, welke betrekking hadden op de ziektebestrijding in narcissen door
middel van verspuiten van de bestrijdingsvloeistoffen, werden beëindigd, daar ze
geen resultaten opleverden.
Voortgegaan werd met enkele specifieke onderwerpen, zoals het doodspuiten, en met
de proeven, die in samenwerking met andere instellingen, onder andere de Plantenziektenkundige Dienst, worden uitgevoerd.

Laboratorium voor Bloembollenonderzoek van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek van diverse ziekten betrof wederom de diverse virusziekten van
sier- en voedselgewassen, hyacinten, tulpen, narcissen, gladiolen, crocussen, freesia's,
lelie's en verder in aardappelen en suikerbieten. In de tulpen moest veel aandacht
worden besteed aan het ratelvirus, dat ook een aantasting veroorzaakt in tabak en
aardappelen.
Bij het serologisch onderzoek werd de gel-diffusie methode uitgewerkt; voor de
anti-sera tegen het X- en het S-virus van de aardappelen werd ook vanuit het buiten
land veel belangstelling getoond.
De toepassing van de apperatuur van vriesdroging bracht grote verbetering, zowel
voor het zuiveren van de virussen, als voor de houdbaarheid van diverse antisera.
Hiernaast werd voor het onderzoek en de zuivering van de verschillende virussen
gebruik gemaakt van de papierelectroforese, de papierchromatografie, de ultra-cen
trifuge en het electronenmicroscoop.
De verdere fytopathologische problemen betroffen o.a. wortelrot in diverse bolge
wassen, vooral narcissen en lelie's, hardrot (Septuria gladioli) en brand (Urocystis
gladioli) in gladiolen, mijt (Steniotarsonemus laticeps) in narcissen en het zuur wor
den van tulpen.
Bij het onderzoek over de zogenaamde fysiologische ziekten werd vooral aandacht
besteed aan het blauw-groeien van tulpen.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Bij de rode lelie Lilium speciosum rubrum bleek een behandeling met TMTD een
goede bestrijding tegen bolrot te geven.
Bespuitingen met aaventa leverden goede resultaten bij de bestrijding van schurft
op Malus en Pyracantha.
Voor verschillende roze-onderstammen werd de gevoeligheid voor Verticillium
dahliae vastgesteld.
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Er werden proeven genomen omtrent het gebruik van de rugnevelspuit in de boom
kwekerij. Het apparaat bleek niet geschikt te zijn voor de winterbespuiting met
vruchtboomcarbolineum op groenblijvende gewassen. Ook was bij zeer dichte gewassen
het doordringingsvermogen onvoldoende.
De resultaten, die werden verkregen bij de chemische onkruidbestrij ding, waren
dusdanig, dat deze werkwijze reeds op vrij grote schaal in de praktijk wordt toege
past, in het bijzonder in pioenenhoeken en op kwekerijen van grotere produkten.

Proefstation voor de Bloemisterij
Bij de anjers werd, naast de twee vaatziekten en een bacterieziekte, nog een andere
bacterieziekte gevonden, die afsterving veroorzaakt.
Een ziekte bij Cyclamen bleek vermoedelijk te worden veroorzaakt door Cylindrocarpon. Het belangrijkste onderzoek bij Cyclamen is de bestrijding van de Cyclamenmijt, die zich in 1955 over vele bedrijven heeft verspreid.
Bij seringen werden goede resultaten verkregen met chemische onkruidbestrijding.
Hoewel de resultaten met CMU bij violen in het vorige seizoen zeer gunstig waren,
waren ze in 1955 daarentegen in verband met de weersomstandigheden zeer slecht.

Onderzoekingen over de luchtverontreiniging door industrie gassen
Bij dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. door
een aantal instellingen in samenwerking wordt verricht, werd overgegaan tot het
meten van die concentraties, waarin de gassen een nog juist zichtbare beschadiging
kunnen veroorzaken. In speciaal gebouwde kasjes werd op deze wijze onderzocht welk
gas de beschadiging aan de gladiolen rondom Beverwijk veroorzaakt. Deze proeven,
waarbij gebruik werd gemaakt van gladiolenrassen, die in genoemde streek als wel
en niet gasgevoelig bekend staan, toonden aan, dat vooral het fluorwaterstofgas voor
de schade verantwoordelijk is.
Van verschillende plaatsen in Nederland werd in het afgelopen jaar bericht ont
vangen over gasschade aan gewassen. Het onderzoek in de betreffende gebieden werd
uitgevoerd door de aanleg van proefvelden en de opstelling van meetapparaten. Als
gewassen voor de proefvelden werden gebruikt gladiolen en luzerne; het eerste gewas
is zeer gevoelig voor HF, het tweede voor S02. Door middel van de meetapparaten
werden de gehalten van HF en S02 in de lucht bepaald, terwijl door analyses van de
bladeren de door de planten opgenomen hoeveelheden van deze stoffen werden vast
gesteld. De resultaten van deze onderzoekingen komen in 1956 beschikbaar.

Afdeling Klimatologie en Landbouwmeteorologie van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut
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Het onderzoek naar de activiteit van de schadelijke insekten Enarmonia pomonella
en Adoxophyes reticulana in verband met de weersomstandigheden werd voortgezet.
Op de proeftuin te Wilhelminadorp werden uitvoerige waarnemingen omtrent de eiafzetting en de vlucht verricht, terwijl op enige stations alleen de vlucht werd nage
gaan. Op alle stations vond tevens registratie van de temperatuur plaats. De reeds
gevonden drempelwaarden van de activiteit, namelijk minstens 13 °C voor het uit
vliegen en minstens 15 °C bij het afzetten van eieren, werden bevestigd, alhoewel ook
uitzonderingen werden vastgesteld.
Ten behoeve van een onderzoek naar de invloed van de weersomstandigheden op
het optreden van schurft bij appel en peer werden op enige stations een pluvioscoop
en een thermograaf opgesteld, terwijl een 100-tal personen gegevens verschafte over
de perioden gedurende welke de bladeren nat waren. Het is mogelijk gebleken op
grond van de gegevens van temperatuur en het nat ziin van de bladeren waarschu
wingen over het optreden van schurft te geven.
Bij de metingen, die ten doel hebben de invloed van temperatuur, vochtigheid en
wind op de uitbreiding van valse meeldauw bij uien na te gaan, werd een cirkelvormig
proefveld gebezigd, waarop gezond materiaal werd uitgeplant met in het centrum
enige zieke planten. Als voorlopig resultaat werd verkregen, dat voor de uitbreiding
van de ziekte een minimumtemperatuur van 10° C en een relatieve vochtigheid van
gemiddeld 80% vereist zijn. Nader onderzoek zal dit nog moeten bevestigen.
Hetzelfde procédé werd gevolgd bij een onderzoek naar de invloed van tempera
tuur, vochtigheid en wind op het optreden van vuur in tulpen en gladiolen. Dit onder
zoek heeft evenwel nog geen resultaten opgeleverd.
Er werden enige oriënterende metingen verricht inzake de invloed van de tempe
ratuur op het optreden van meeldauw bij appels.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Bij luzerne bleek een bespuiting met TCA een nadelige invloed uit te oefenen op
de opbrengst van de eerste snede, terwijl bovendien de werking van dit middel als
onkruidbestrijder onvoldoende was. Het effect van IPC was in dit opzicht beter, vooral
indien de bestrijding der onkruiden plaatsvond tijdens de kieming of in het jeugdstadium van de plantjes.
Ten aanzien van de verbreiding van bladrol in aardappelen werd gevonden, dat
deze ziekte in belangrijke mate kan worden tegengegaan door bespuitingen met systox,
meta-systox en ook een ander systematisch insekticide.
Bij de beproeving van nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen werden goede resul
taten verkregen met aminotriazol. Terwijl dit middel voor de meeste planten zeer
giftig is, toonden blauwmaanzaad en vooral haver zich resistent. Het transport van
deze stof in de plant en het effect ervan worden nader onderzocht aan de hand van
kasproeven. Van een aantal middelen werd nagegaan op welke wijze ze in de grond
worden afgebroken; bij DNC bleek de afbraak snel te verlopen. Bij de groeistoffen
trekken naast de fenoxy-azijnzuren thans de fenoxy-boterzuren de aandacht. Met deze
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middelen werden goede resultaten behaald in klavers. Grassen konden behalve met
trichloorazijnzuur, ook met succes worden bestreden met behulp van dichloor-propionzuur.

Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool
Op experimenteel entomologisch gebied werd het onderzoek naar het werkings
mechanisme van de fotoperiode bij de coloradokever voortgezet. Het is thans door
regeling van de fotoperiode mogelijk het percentage coloradokevers, dat in diapause
gaat, naar willekeur te variëren tussen 30 en 100%. De coloradokever gedraagt zich
hierbij als lange-dag dier; een daglengte van 14 uur en langer geeft een toenemend
percentage eierenleggende wijfjes, een daglengte van 13 uur en korter levert uitslui
tend diapause-kevers op. Het meest gevoelige stadium blijkt het imago te zijn, kort
nadat het is ontpopt. Volwassen kevers zijn na afloop van de winterrust niet meer
gevoelig. Tevens werd gevonden, dat de bovenbeschreven invloed van de fotoperiode
eveneens plaats heeft bij kevers, waarvan de ogen zijn verwijderd of met een lichtafsluitend materiaal zijn overdekt.
Naast de fotoperiode bleek het voedsel van doorslaggevende betekenis te zijn voor
het optreden van diapause. Wanneer gedurende de belichting niet tevens gedurende
meer dan 10 uur voedsel wordt gegeven, ontstaan ondanks lange-dag behandeling
uitsluitend diapause-kevers.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de fysiologische betrekkingen
tussen de parasitaire vlieg Carcelia obesa en de in dennebossen schadelijke vlinder
Bupalus piniarius. Deze werkzaamheden geschieden in nauw contact met het Instituut
voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur, dat hierover oecologisch onderzoek
verricht. Er kon waarschijnlijk worden gemaakt, dat het tijdstip, waarop de vliegenmade de winterrust verbreekt, bepaald wordt door de fysiologische toestand van de
gastheer. Tevens werd de levenscyclus van de made gedurende het verblijf in de gast
heer gevolgd.
Het onderzoek op het gebied van de morfologisch-systcmatischo entomologie leverde
enkele publikaties op over de morfologie van de pre-imaginale ontwikkelingsstadia der
wantsen. Het onderzoek naar de biotaxonomie van Fieberiella flori (een cicade van
liguster, die in Amerika als vector van het aster-yellow virus bekend staat) en Saldidae (oeverwantsen) werd afgesloten.
Er werd een begin gemaakt met populatie-dynamisch onderzoek van cicaden en
wantsen in een graslandgebied.
Het histologisch onderzoek had betrekking op de vervaardiging van enkele volledige
histologische series van veel gebruikte proefdieren (coloradokever, treksprinkhaan).
Voorts werd een begin gemaakt met een onderzoek naar de histologische veranderin
gen in het centrale zenuwstelsel (neurosecretie) als gevolg van de inwerking der foto
periode.
Op toegepast entomologisch gebied werd begonnen met een vergelijkend onderzoek
van de levenscyclus van drie schadelijke Ceuthorrhynchus (snuitkever) soorten op
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koolgewassen. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de
verplaatsingen van insektenpopulaties met behulp van radioactieve isotopen.
Bij het onderzoek naar het aantalsverloop van de verschillende stadia van de koolvlieg (Chortophila brassicae) gedurende het aantastingsseizoen bleek vooral de „na
tuurlijke" mortaliteit van de eieren en de jonge larven zeer groot te zijn (90—95%).
Het ligt in de bedoeling dit onderzoek enige jaren voort te zetten in samenwerking
met het Instituut voor toegepast-biologisch onderzoek in de natuur. Hierbij zal in het
bijzonder aandacht worden geschonken aan de analyse van de mortaliteitsfactoren.
Tenslotte werden nog onderzoekingen verricht over de werking van het acaricide
tedion, het ontstaan van de gregaire fase bij treksprinkhanen en het mechanisme der
voedselkeuze bij de koolbladluis.

Laboratorium voor Biocidenonderzoek T.N.O.
Het onderzoek had in hoofdzaak betrekking op een zevental projecten.
Bij de onderzoekingen over het spier- en zenuwstelsel van de kakkerlak werden o.m.
gegevens verkregen over de invloed van enkele vergiften (y-HCH, DDT en ryanodine)
op het spierstelsel en over de eigenschappen van de langzame en de snelle spieren
bij dit dier.
De bestudering van het resistentieprobleem, waarbij de huisvlieg (Musea) als
proefdier wordt gebruikt, betrof de invloed van de absorptie van HCH en de invloed
van de HCH-afbraak in het lichaam. De resultaten zullen worden medegedeeld in
een proefschrift.
Een belangrijk project vormt het onderzoek over biologische bepalingsmethoden
van insekticiden in organische media. In veel gevallen is het niet mogelijk of zeer
moeilijk de hoeveelheid insekticiden in organen of weefsels van proefdieren langs
chemische weg te bepalen. Men neemt dan gaarne zijn toevlucht tot biologische me
thoden, die — als zij eenmaal goed gelukken — dikwijls het voordeel hebben bij
zonder gevoelig te zijn. Tegenover dit voordeel staat het nadeel, dat er dikwijls grote
spreiding in de resultaten optreedt, doch dit bezwaar kan tot een minimum worden
beperkt. Met behulp van Drosophila werd nagegaan in hoeverre de afname van de
toxiciteit van y-HCH (bij vliegen) overeenkomt met de chemisch bepaalde afbraak
van HCH, terwijl voorts werd begonnen met een onderzoek over de afbraak (even
tueel: detoxicatie) van aldrin en dieldrin (bij resistente vliegen).
Behalve aan de biologische methoden werd ook aan de chemische bepalingen van
HCH in organische media aandacht besteed. Hierbij werden voornamelijk proeven
gedaan met het doel een bepalingsmethode te vinden voor het organisch gebonden
Cl. Een dergelijke methode maakt het in principe mogelijk ook een aantal andere
insekticiden te bepalen, zoals aldrin, dieldrin en chloordaan. Voorts werd getracht
de isomeren van HCH langs chromatografische weg te scheiden. Beide richtingen van
onderzoek zijn nog in bewerking.
De vraag of er oecologische verschillen bestaan tussen gevoelige en resistente vlie
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gen werd onder leiding van Prof. Kuenen te Leiden onderzocht; de resultaten laten
nog geen duidelijke conclusies toe.
De onderzoekingen over het werkingsmechanisme van v-HCH bij insekten en zoog
dieren werden voortgezet, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de verdeling
van het vergif in de verschillende weefsels. Hiervoor werden muizen gebruikt, waar
aan het vergif op verschillende wijzen werd toegediend, nl. per os, subcutaan en
intraveneus. Onderzocht werden: lever, nieren, hersenen, bloed, longen, darm, huid
en spieren. Het bleek, dat ongeacht de wijze van toediening, het meeste gif terecht
kwam in de huid. Deze schijnt dus als opslagplaats te dienen, van waaruit meer of
minder gif kan diffunderen naar andere weefsels. Waarschijnlijk is het onderhuidse
vet hier de eigenlijke opslagplaats. Na verloop van tijd verdwijnt het gif uit alle
weefsels, doch er vindt geen excretie van onveranderd HCH plaats; blijkbaar wordt
de stof dus omgezet in een andere verbinding. Merkwaardig is voorts, dat een bijzon
der snelle resorptie via de darm plaats heeft bij toediening van v-HCH houdende
olie-emulsies per os.
De bestudering van de ionenhuishouding bij insekten werd voorlopig afgesloten
met een publikatie over de tolerantie en de regulatie van het ionengehalte in de haemolymf bij de kakkerlak. Het bleek, dat het gehalte van bepaalde ionen bij deze
dieren binnen enorme grenzen mag variëren en dat zij niettemin beschikken over
een sterk ontwikkeld regulerend vermogen.
De zeer gevoelige chemische j>-HCH bepalingsmethode, waarover het laboratorium
beschikt, werd vrij regelmatig toegepast. Hierdoor was het mogelijk in een aantal
gevallen diensten te verlenen aan derden. Zo werd o.a. een aantal melkmonsters op
HCH onderzocht, als onderdeel van een onderzoek dat het Rijkslandbouw-proefstation
voor Veevoeding en Veehouderij verrichtte in combinatie met het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en enkele instituten te Wageningen (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Plantenziektenkundige Dienst).

Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
Voor het Laboratorium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool werd een
oppervlaktemeter gemaakt, waarmede langs foto-elektrische weg de vraatsnelheid van
coloradokevers aan aardappelbladeren kan worden bepaald. Tevens werd voor dit
laboratorium een thermoschakelkastje ontworpen, waarmede de temperaturen in
boomschors kunnen worden gemeten.
Met behulp van het elektronenmicroscoop werden voor het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek enige bacteriën onderzocht op het bezit van zweepharen.
Het eveneens voor dit instituut verrichte onderzoek betreffende de overbrenging van
virussen door luizen is nog gaande.
Ten behoeve van het Laboratorium voor Fytopathologie van de Landbouwhoge
school werden virussen onderzocht, die met behulp van papierchromatografie waren
gezuiverd.
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LAND. EN TUINBOUWTECHNIEK

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
Ten behoeve van de beproeving van de constructie van landbouwwagens werd een
installatie gebouwd, waarmede gunstige resultaten werden verkregen. Deze apparatuur
zal in 1956 in gebruik worden genomen.
Op het gebied van de grondbewerking werd onder meer met succes geëxperimen
teerd met een tandensleep, voor het klaarmaken van bietenland, en met een voren
pakker, voor het aandrukken van geploegde zandgrond, die bestemd is om te worden
ingezaaid. Er werden enige grondbewerkingsproefvelden aangelegd, waarvan een deel
als blijvende proefvelden zal dienen.
Aan verschillende proefvelden betreffende het klappen en daarna doodspuiten van
aardappelen werd medewerking verleend. De bereikte resultaten waren echter weinig
bevredigend. Er werd opnieuw aandacht besteed aan het machinaal plukken van
aardappelloof.
Het onderzoek van de spuitdoppen van landbouwspuiten vond voortgang. In samen
werking met andere instellingen werden enkele proefvelden aangelegd, waarbij het
effect van verschillende bespuitingen op de gewassen werd nagegaan. Voorts werd
gezocht naar een goedkoper type pomp voor de landbouwspuiten.
Het onderzoek betreffende de doorloopmelkwagen toonde aan, dat een dergelijke
installatie arbeidsbesparend werkt. Kan één man met behulp van een weide-instal
latie 12 à 15 koeien per uur melken, bij de doorloopmelkwagen zijn deze aantallen
18 à 20.
Ten aanzien van de kunstmeststrooiers werd een behoorlijk beeld verkregen van
de regelmaat, waarmede bij het gebruik van verschillende strooisystemen kan worden
gestrooid.
De proeven betreffende de rijenbemesting leverden weinig bevredigende resultaten
op, ten gevolge van een ongeschikte constructie van de gebruikte machine.
In verband met het tekort aan arbeidskrachten werd veel aandacht besteed aan
de verzamelrooiers voor poot- en consumptieaardappelen. Hetzelfde geldt ten aanzien
van het machinaal rooien van suikerbieten.
Wat het oogsten van graan betreft werd op een graanbedrijf in het Oldambt een
proef genomen met een maaidorser en een opraappers (draadpers), waarbij gegevens
werden verzameld over de te bereiken arbeidsbesparing, de verliezen aan korrel en
stro e.d. Hierbij bleek, dat het mogelijk is een aanzienlijke besparing aan arbeid te
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verkrijgen. De verliezen aan korrel en stro dienen echter nog te worden verminderd.
Er werden verschillende proeven genomen, welke verband houden met het oogsten
van blauwmaanzaad en radijs. Een poging om de dorsbaarheid van radijs te vergro
ten door een bespuiting met DNC leverde een negatief resultaat op.
Van verschillende harkkeerders, harkschudders e.d. werden de z.g. vectorendia
grammen samengesteld. Waarschijnlijk kan aan de hand hiervan reeds veel worden
gezegd omtrent het werk van deze machines. Een en ander zal nog nader in de prak
tijk worden getoetst.
Het onderzoek betreffende het machinaal inkuilen werd voortgezet. Met deze werk
wijze werden gunstige resultaten behaald in een in Friesland genomen proef, waarbij
zoveel mogelijk werd gewerkt volgens de verwelkingsmethode en waarbij gebruik
werd gemaakt van een grasoplader. Het inkuilen met behulp van een pers gaf teleur
stellende resultaten.
Het gebruik van een opraappers bij de hooioogst vindt steeds meer ingang. Ook
aan deze apparatuur werd aandacht besteed.
De door het instituut ontwikkelde stoppelknollenplukmachine werd in produktie
genomen. De resultaten waren bevredigend.
Het reinigen van sloten komt door de moeilijke arbeidssituatie steeds meer in het
gedrang, zodat moet worden getracht deze werkzaamheden te mechaniseren. Er werd
een slootkantenmaaier ontworpen, waarmede goede resultaten werden bereikt.
Ten behoeve van de mechanisatie van het kleine bedrijf werden over dit onderwerp
onderzoekingen gedaan op een 24-tal, in het kader van een MSA-project ingestelde
proefbedrijven.
In verband met het feit, dat in het buitenland steeds meer gebruik wordt gemaakt
van z.g. frontladers, werd op een akkerbouwbedrijf in de Noordoostpolder nagegaan,
welke mogelijkheden een dergelijke lader biedt voor de Nederlandse omstandigheden.
Het onderzoek zal nog worden voortgezet.
Aan de organisatie van het werk op de boerderij wordt geleidelijk meer aandacht
besteed door middel van organisatieonderzoek. Hierbij worden verschillende werk
methoden en de gebruikte gereedschappen bestudeerd, te weten het poten van aard
appelen, de hooioogst, de graszaadoogst en de aardappeloogst.
Ten behoeve van het onderzoek inzake beregeningsinstallaties werden verschillende
bronnen en installaties doorgemeten. Het bleek, dat in de praktijk nog vele fouten
worden gemaakt bij de aanleg van beregeningsinstallaties.
Op het proefbedrijf van het instituut werden wederom vele machines op hun
bruikbaarheid onderzocht.
Het onderzoek inzake de landbouwbedrijfsgebouwen geschiedde vrijwel geheel in
het kader van het M.S.A.project stalverbetering. Er werd onder meer aandacht ge
schonken aan de ventilatie in stallen, de mest- en de gierafvoer, de koestanden, de
drinkwatervoorziening, de verlichting, hangkettingen en loopstallen.
Afdeling Landbouwwerktuigkunde en -gebouwen van de landbouwhogeschool
In de voorgaande drie jaren werd een onderzoek ingesteld naar de risico's, welke
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verbonden zijn aan het maaien van tarwe in het zwad in het Nederlandse klimaat.
De eveneens in voorgaande jaren begonnen proeven met het verwerken van een
graanzaad werden voortgezet. Hierbij werden vergelijkingen gemaakt tussen de nor
male oogstmethode, het maaidorsen van stam en uit het zwad, en het hakselen uit het
zwad.
Het reeds enkele jaren lopende slijtage-onderzoek bij in de grond werkende delen
van landbouwwerktuigen werd voortgezet.

Instituut voor Tuinbouwtechniek
Door het tekort aan geschoold personeel bestond dit jaar veel belangstelling voor
vraagstukken, welke verband houden met automatisering. Vele kolenstookinstallaties
werden vervangen door volautomatische oliestookinstallaties. Er werd op grote schaal
regelapparatuur toegepast, terwijl ook veel aandacht werd besteed aan het centralise
ren en het verkleinen van het aantal stookplaatsen op de bedrijven. Door de stooktechnici werden ± 4000 stookbedrijven één of meerdere malen bezocht. Zij hebben
thans de beschikking over registrerende apparatuur voor rookgasonderzoek.
Er werd een nieuwe methode van kasverwarming ontwikkeld, namelijk door middel
van een oliesoort, die in de buizen op hoge temperatuur wordt gehouden, zodat de
warmte-afgifte voor een groter gedeelte dan tot nu toe geschiedde door straling plaats
vindt. Bij dit systeem is het mogelijk de planten op de gewenste temperatuur te
houden bij een enkele graden lagere luchttemperatuur; wanneer deze proeven volledig
slagen, zal dit een brandstofbesparing van 5% à 10% betekenen, benevens een aan
zienlijke verlaging van de installatiekosten. De proeven met luchtverwarming bij
vroege stooktomaten toonden weer aan, dat op de plaatsen met de meeste luchtbewe
ging de eerste rijpe tomaten worden geplukt. Het bestuiven van de tomaten met
behulp van de luchtstroom van een motorrugnevelspuit leverde goede resultaten op;
de werksnelheid was tienmaal zo groot als bij de gebruikelijke triltoestellen.
Voor de verwarming van bollengrond (voor z.g. pijpebollen) werd een verbeterd
verwarmingssysteem ontwikkeld, o.a. met omkeerbare circulatierichting.
Er werden oriënterende proeven opgezet betreffende een van het licht afhankelijke
temperatuurregeling in kassen.
Het systeem van elektrische grondverwarming met behulp van kippegaas onder
lage spanning werd verder uitgewerkt; voor het trekken van witlof blijkt het zeer
goed te voldoen. Er wordt thans nagegaan, in hoeverre het ook geschikt is voor het
verwarmen van glasaardbeien, plantenbakken, komkommerplanten e.d.
Voor het stomen van de grond werd een grondstoomploeg ontwikkeld, die met
behulp van een lier automatisch voortbewogen wordt.
De kassenbouw gaat in de richting van genormaliseerde lichte kasconstructies,
waarop grote glasmaten worden toegepast. Diverse kunststoffoliën werden onderzocht
op hun waarde als vervanger van glas, echter zonder bijzondere resultaten. Wel werd
succes bereikt met verschillende andere, meestal op bescherming van de planten be
trekking hebbende toepassingsmogelijkheden voor kunststoffoliën.
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Het is mogelijk gebleken in geïsoleerde ruimten onder uitsluitend kunstlicht toma
tenplanten van uitstekende kwaliteit op te kweken. In deze ruimten kon worden vol
staan met de warmte, die door de lampen wordt ontwikkeld.
Bij vroege tomatenteelt werden goede vooruitzichten gevonden voor de teelt in kar
tonnen potten en een watervoorziening door middel van druppelbevloeiing.
In samenwerking met het Houtinstituut T.N.O. te Delft werd een grote proef opgezet
over de conservering van tuinbouwhout.
Voor de ziektebestrijding in de fruitteelt werden automatische nevelspuiten ont
wikkeld, die zeer goed blijken te voldoen. Er werden verbeteringen aangebracht in
de motorrugnevelspuiten; deze hebben in zeer korte tijd een grote toepassing ge
vonden.
Voor het rooien van bloembollen werd een machine ontwikkeld, die volgens het
trilprincipe werkt; de eerste indrukken waren gunstig.
Het onderzoek naar de watervoorziening in de tuinbouw leidde tot een verbetering
van Pennman's formule voor de potentiële verdamping.

Proefstation voor de Boomkwekerij
Door het dubbelwandig maken van kweekkassen met polivinyldoek bleek een aan
zienlijke kolenbesparing en een versnelling van het vergroeiingsproces bij het enten
bereikt te worden. Deze werkwijze heeft inmiddels algemeen ingang gevonden bij de
praktijk.
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BOSBOUW

Bosbouwproefstation T.N,O.
Nadat in 1954 het onderzoek naar de groeiplaatseisen van de Japanse lariks was
voltooid, werd in 1955 een begin gemaakt met het onderzoek naar de correlatie tussen
de bodemfactoren en de groei van de douglas. Uit voorlopige gegevens, die in de
blijvende proef perken van het proefstation werden verzameld, bleek, dat de optimale
behoefte aan water bij deze boomsoort reeds is gedekt wanneer in de doorwortelde
laag 100 mm water beschikbaar is. Dit is belangrijk lager dan bij de Japanse lariks.
Voor de berekening van de hoeveelheid beschikbaar water bleek het vochtspanningstraject pF 2.0—4.2 een zeer bruikbare maat te zijn. In de droge zomer van 1955
bedroeg de vochtspanning in de grond onder normaal gesloten opstanden van douglas
ongeveer 10 atm., pF 4.0.
Het proefstation verleende in het afgelopen jaar intensieve medewerking aan de
demonstratiebemestingsproefvelden, die door het Staatsbosbeheer in verschillende
delen van het land zijn aangelegd. Tevens werd tezamen met het Staatsbosbeheer
begonnen aan de uitvoering van bemestingen op grote schaal.
Proeven ter bestrijding van groeistoornissen bij de spar lieten zien, dat een bemes
ting met anorganische stikstof even werkzaam en bovendien goedkoper is dan de
toediening van compost.
Een onderzoek in de bossen van de gemeente Arnhem, waar 15 jaar geleden een
bemesting met stadsvuil was uitgevoerd, toonde aan, dat Amerikaanse eiken van 70
jaar oud en beuken van 140 jaar oud onmiddellijk na de behandeling begonnen met
een, nu nog voortdurende, bijgroei van de diameter van 200% en meer; de grovedennen reageerden niet.
Op bepaalde groeiplaatsen werd kaliumgebrek als oorzaak van de gelepuntziekte
van groveden vastgesteld.
Het onderzoek naar de groeiplaatseisen van populieren werd aan de hand van uit
gezochte objecten in de Noordoostpolder, het rivierkleigebied, Noord-Brabant en op
komkleigrond krachtig aangepakt.
Het onderzoek van grondmonsters ten behoeve van de praktijk, dat in samenwer
king met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek wordt verricht,
verheugde zich in een steeds toenemende belangstelling.
De chemische onkruidbestrijding, die in het kader van de Werkgroep Onkruid-
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bestrijding T.N.O. wordt onderzocht, bleek op grond van de voorlopige resultaten
goede vooruitzichten te bieden.
Het groeionderzoek had betrekking op de samenstelling van inhoudstabellen. Voor
zeker een tiental boomsoorten bestaat behoefte aan Nederlandse inhoudstabellen,
waarin de regressie-inhoud van een boom wordt weergegeven als b.v. de diameter op
borsthoogte en de totale hoogte van de boom bekend zijn. Er werd gebruik gemaakt
van materiaal van de Japanse lariks. Hiermede werd fundamenteel onderzoek ver
richt, terwijl tevens vergelijkingen werden gemaakt met uit de literatuur bekende
werkwijzen. Sommige grafische bewerkingen bleken wel te voldoen, doch een vol
doende nauwkeurigheid werd nog niet bereikt. In overleg met de Afdeling Bewerking
Waarnemingsuitkomsten T.N.O. werd daarom een nieuwe functie ontworpen voor
tabellen met twee ingangen. Daarnaast werd een andere regressievergelijking ontwik
keld voor nauwkeuriger bepalingen van de inhoud met behulp van een derde ken
merk, namelijk de diameter van de boom op 6 m hoogte.
Op houtteeltkundig gebied werd onderzocht op welke wijze de verliezen, die optre
den bij het aanplanten van douglasbossen, kunnen worden beperkt. Uitgebreide proe
ven betreffende omhulling van de planten met polyaetheen of dompeling van de
bovengrondse delen in latexemulsie gaven geen vermindering van de verliezen te zien.
Wel bleek, dat de weersomstandigheden bij en na het planten van groot belang zijn:
verplanten bij vochtig weer leidt tot geringere verliezen. Het is daarom nodig het
douglasplantsoen in een eigen kwekerij bij de hand te hebben, opdat ten volle rekening
kan worden gehouden met de weersomstandigheden.
Het onderzoek over de veredeling betrof in de eerste plaats de voortzetting van de
vegetatieve vermeerdering van uitgezochte exemplaren van groveden, douglas en lariks.
Voorts bleek bij het populierenmateriaal, dat de in 1950 opgekweekte collectie van
Populus deltöides, P. tremuloides en P. grandidendata, waarvan het zaad uit ver
schillende delen van de Verenigde Staten afkomstig was, waardevolle exemplaren
bevat voor de selectie van ouders voor veelbelovende soortkruisingen. Op grond van
de toetsing van de nakomelingschappen konden families met slechte groeieigenschappen worden uitgeschakeld en kon worden begonnen met proeven op grotere schaal in
de praktijk, waarbij alleen veelbelovende kruisingen worden gebruikt.
Op pathologisch gebied werd het resistentie-onderzoek bij verschillende boomsoor
ten voortgezet.
Voorts werden plaatselijk verontrustende ziekteverschijnselen aan Pinus nigravariëteiten en douglas bestudeerd. Kanker, opgewekt door Crumenula sororia Karst, trad
heviger op bij de Corsicaanse den dan bij de Oostenrijkse, vooral in Drente en Overijsel. Gepaard met kanker werd het top- en taksterven, dat wordt veroorzaakt door
Scleroderris (Crumenula) abietina (= Brunchorstia), aangetroffen. Bijzondere aan
dacht werd besteed aan het hier en daar verontrustende pleksgewijze afsterven van
tot 50 jaar oude Oostenrijkse dennen; er wordt een onderzoek ingesteld naar de
hierbij optredende ascomyceet Rhizina inflata.
Het in het voorjaar op vele plaatsen in het land opvallende afsterven van toppen
van de douglas, vaak over grote lengte van de stam, bleek verschillende oorzaken te
hebben. Voor het grootste deel was het verschijnsel van fysiologische aard; de winter
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vorst, afgewisseld met hogere temperaturen overdag, oefende een nadelige invloed op
de geactiveerde bast uit. In 12% van de onderzochte bomen kwam Phomopsis pseudotsugae voor, daarnaast werd bij 33% een nieuwe soort van Phomopsis gevonden,
die in het onderzoek werd betrokken.
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool
a.

Afdeling Houtteelt en Bosbescherming in de gematigde luchtstreek

Het onderzoek over de vegetatieve vermeerdering van bosbomen omvatte verschil
lende methoden van vermeerdering van houtsoorten, die voor ons land van belang
zijn, o.m. groveden, douglas, lariks, Sequoiadendron, Tsuga, berk, eik, iep en Leucepopulier. Er werden reeds goede resultaten bereikt met het enten in de kwekerij van
lariks en douglas, het enten in de kas van berk en het stekken van lariks in bakken
met dubbel glas.
De proefnemingen over de invloed van populierenbeplantingen op de aangrenzende
cultuurgronden hadden betrekking op de invloed van de randbeplantingen op de aard
en de botanische samenstelling van de grasmat en op de opbrengst van gras en akker
gewassen. Hierbij kwam vooral de gunstige werking van een sloot tussen de randbeplanting en het cultuurland tot uiting.
Het populierenonderzoek betrof proefnemingen, welke verband houden met de uit
breiding van de populierencultuur buiten het eigenlijke bos, selectie- en kruisingswerk, de aanleg van proefvelden op verschillende grondsoorten voor de toetsing van
nieuwe selecties en hybriden op hun groei en het onderzoek van populierenkanker.
Begonnen werd met de aanleg van een populetum.
De werkzaamheden aan de in 1951 opgezette proeven met plantsoen uit douglaszaad
van verschillende herkomsten en van geselecteerde opstanden, plusbomen en opstanden
van verschillende grondsoorten uit Washington en Oregon vonden normaal voortgang.
Het onder,zoek over de zoutgevoeligheid van houtsoorten, dat werd opgezet naar
aanleiding van de watersnood in 1953, betrof de analyse van de in het veld waarge
nomen beschadigingen, terwijl tevens werd getracht de waargenomen verschijnselen
in het laboratorium te reproduceren.

b.

Afdeling Bosexploitatie en Boshuishoudkunde

Bij een veertigtal Surinaamse houtsoorten werden proefnemingen gedaan over de
dynamische en de statische buiging, de drukvastheid, de splijtvastheid, de afschuivingsvastheid en de hardheid, terwijl van de fysische eigenschappen de volumegewich
ten en de krimp werden bepaald. De resultaten van deze proefnemingen werden vast
gelegd in voorlopige rapporten.
Het feitelijke onderzoek over deze houtsoorten is thans beiëindigd; de voorlopige
rapporten zullen worden samengevoegd tot een eind-publikatie, die in 1956 als mede
deling van het Instituut voor de Tropen, Afdeling Tropische Produkten, zal uitkomen.
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Het tijdstudie-onderzoek, dat sinds 1953 wordt verricht, had hoofdzakelijk betrek
king op veilingswerkzaamheden. Dit onderzoek, dat in samenwerking met het Staats
bosbeheer en de Nederlandse Heidemaatschappij wordt uitgevoerd, heeft ten doel een
basis-minuten-tabel op te stellen voor het vellen van verschillende houtopstanden. Om
trent de tijdsopnamen bij de vellingswerkzaamheden bij de groveden verscheen een
voorlopig rapport; de gegevens van de douglas en de lariks zijn in bewerking.
Naast bovengenoemd onderzoek werden tijdopnamen verricht van andere boswerkzaamheden, o.a. planten en opwerken in sortimenten.

c.

Afdeling Bosbedrijfsregeling, Bosbedrijfseconomie, Houtmeetkunde, Houtteelt en
Bosbescherming in de tropen

Bij het onderzoek naar de produktiviteit van de belangrijkste in de Nederlandse
bosbouw gebruikte houtsoorten, mede in verband met de wijze van aanleg en behan
deling van de opstanden, werden opnieuw periodieke metingen uitgevoerd in de ruim
200 proefperken; hierbij werd wederom een bevestiging gevonden van de voorlopige
resultaten, die in het jaarverslag over 1953 werden vermeld.
Het onderzoek naar de economische aspecten van de cultuur van douglas onder
scherm van groveden werd voortgezet, evenals dat naar het verband tussen kroon- en
stamdikte-ontwikkeling van verschillende houtsoorten.
In de Noordoostpolder werd de jeugdontwikkeling van gemengde eiken- en essenopstanden onderzocht in verband met de bodemgesteldheid. Hierbij bleek, dat op de
rijkere gronden een zuivere teelt van es kan worden aanbevolen, terwijl op de armere
gronden de zuivere teelt van eik de voorkeur verdient.
Het onderzoek naar de groei van de eik in Nederland werd voorlopig afgesloten
met de samenstelling van een Nederlandse opbrengsttabel. Er werd begonnen met een
oriënterend onderzoek naar de groei van de Japanse lariks in Brabant.
Het onderzoek naar een doelmatige bedrijfsboekhouding voor de bosbouw betrof
een beproeving van een ontwerp voor deze boekhouding in de houtvesterij „Utrecht"
van het Staatsbosbeheer. Het resultaat van deze proef was onverdeeld gunstig, hetgeen
aanleiding was voor de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening deze
boekhouding in 1957 voor het gehele Staatsbosbeheer door te voeren.
In samenwerking met de Commissie van de Nederlandse Bosbouwvereniging tot
herziening van de richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor
het bosbezit in Nederland en de Commissie voor de Bosstatistiek werd voortgegaan
met het onderzoek naar een doelmatige bosbedrijfsregeling voor de Nederlandse bos
bouw. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de meest doelmatige wijze van op
neming van de houtopstanden. Tevens werd medewerking verleend aan het onderzoek
naar de kostprijs van verschillende Nederlandse houtsoorten, dat door het Bosschap
wordt verricht.
Op houtmeetkundig gebied werd in samenwerking met de Afdeling Wiskunde van
de Landbouwhogeschool begonnen aan de uitwerking van een methode, waarmede
het stamtal per ha kan worden bepaald uit meting van de afstand van een aantal
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systematisch over het terrein verdeelde meetpunten tot de op 2 na dichtstbijzijnde
boom.
Voorts werd een nieuw instrument geconstrueerd voor een snelle en betrouwbare
bepaling van de gemiddelde hoogte van een opstand. Dit instrument belooft van grote
betekenis te worden voor de praktijk.
In samenwerking met het Bosbouwproefstation T.N.O. werd begonnen met de op
neming van een aantal proefperken voor de groveden, om tot de samenstelling van een
Nederlandse opbrengsttafel voor deze houtsoort te komen. Met dezelfde instantie werd
begonnen aan een herziening van de massatafel voor de douglas.
De bewerking van massatafels voor de belangrijkste handelshoutsoorten van Suri
name kon slechts weinig vorderen, door de geringe toezending van materiaal.

Laboratorium voor Plantkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek naar de houtanatomische kenmerken van de z.g. onderfamilies der
Leguminosae werd voortgezet; de resultaten hiervan werden in twee publikaties neer
gelegd.
Het anatomisch onderzoek aan Surinaams hout vond voortgang. Het doel van dit
onderzoek is het zoeken naar determinatie-kenmerken ter onderscheiding van de
soorten en de geslachten.

Plantenziektenkundige Dienst
Bij de werkzaamheden, die gezamenlijk met de Werkgroep ter bestrijding van
schorsbrand van populier worden uitgevoerd, werden in twee opeenvolgende jaren
door middel van enquêtes zoveel mogelijk gegevens verzameld om daarmede een beter
inzicht te verkrijgen in de omstandigheden, die van invloed zijn op het optreden van
deze schimmelziekte. Een gedeelte van de eerste enquête had betrekking op jonge
populieren, die enige maanden vóór de controle in het veld waren uitgeplant. Een
ander gedeelte van deze enquête werd uitgevoerd op de kwekerijen, die de uitgeplante
en gecontroleerde bomen hadden geleverd. Uit de gegevens, die bij deze enquêtes
zijn verzameld, blijkt dat de aantasting op de in het veld uitgeplante jonge populieren
voor een groot deel is terug te voeren op het reeds aangetast zijn van de bomen op de
kwekerij. Aantasting wordt bovendien bevorderd door een onjuiste plantbehandeling
en/of keuze van de groeiplaats. De aantasting op de kwekerij hangt in de meeste
gevallen samen met de factor „bodemprofiel", wellicht ook met de bemesting. Ter
toetsing van dit laatste werd in het daarop volgende jaar een tweede enquête uitge
voerd, waarbij een aantal percelen met populieren in hun derde of vierde groeijaar
zijn bezocht. Uit de verzamelde gegevens kon eenzelfde conclusie worden getrokken,
nl. dat de aantasting op de kwekerij in de meeste gevallen samenhangt met het bodem
profiel.
Bij het onderzoek naar de bestrijdingsmogelijkheden van schadelijke onkruiden,
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hoofdzakelijk de grassen Molinia coerulea en Deschampsia flexuosa in de bosbouw,
werden voorlopig gunstige resultaten bereikt.

Instituut voor toe gepast-biologisch onderzoek in de natuur
Uit de waarnemingen van de laatste jaren blijkt meer'en meer, dat een zware aan
tasting door insekten veel langer kan nawerken op de diktegroei van bomen dan
oorspronkelijk werd verondersteld. Vooral de groei van grovedennen kan na het op
treden van een plaag jaren achtereen stagneren, terwijl de sterfte onder de bomen,
die zich aanvankelijk ogenschijnlijk hadden hersteld, kan blijven aanhouden.
Het bleek mogelijk te zijn de rups Epinotia aceriana, die zeer schadelijk kan
optreden in populierenstammen, met succes te bestrijden. Het onderzoek over een
aantal andere houtboorders is nog gaande.
Bij de werkzaamheden, welke verband houden met de bestrijding van de iepen
ziekte, werd het selectiewerk voortgezet. Deze onderzoekingen werden met ingang
van 1 januari 1956 overgedragen aan het Bosbouwproefstation T.N.O.
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VEETEELT EN VEEVOEDING

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
Bij de voederproeven met melkvee leverde de winterproef 1954—1955, die in het
voorjaar van 1955 met twee groepen van 14. melkkoeien werd beëindigd, een bijdrage
tot de nadere precisering van de voederwaarde van voordroogsilage. In deze proef
werd het effect van voordroogsilage op melkgift, lichaamsgewicht en conditie der
dieren vergeleken met dat van AIV-silage, bereid uit hetzelfde gras. Gemiddeld bleef
de melkproduktie der groep, die de verwelkingssilage ontving, 0.27 kg per dier per
dag beneden die van de groep, die AIV-silage kreeg. Ook de melkvetproduktie ver
toonde een verschil van 7.5 g vet per dier per dag in dezelfde richting. Daar staat
tegenover, dat het levend gewicht der groep, die voordroogsilage ontving, 6.1 ± 3.5
kg per dier boven dat der andere groep uitkwam. Al deze verschillen zijn zo klein,
dat ze weinig praktische betekenis hebben. Hoogstens zou men er een aanwijzing uit
kunnen putten, dat voordroogsilage iets minder op de melkproduktie en iets meer
op de lichaamsgroei werkt dan AIV-silage. Dit kan samenhangen met een ietwat ver
schillend effect op de pensflora. Met behulp van laboratoriumproeven is namelijk bij
een aantal dieren dezer proef de activiteit van de pensflora ten opzichte van een
cellulosehoudende voedingsbodem nagegaan. Daarbij werden aanduidingen gevonden
voor een geleidelijke daling van het cellulose aantastend vermogen bij de dieren op
het rantsoen met AIV-silage; nadat in de naperiode op een ander rantsoen werd over
gegaan, herstelde het cellulose aantastend vermogen zich zeer langzaam.
Ten einde de specifieke werkingen van silages en hooi nog eens duidelijk te doen
uitkomen werd in de herfst van 1955 begonnen met een drie groepen melkkoeien
omvattende winterproef. Eén groep krijgt in de hoofdperiode als enig ruwvoeder melassesilage, de tweede groep voordroogsilage en de derde groep hooi. Om te voor
komen, dat de in de vorige proef gebleken nawerkingen op de pensflora de resultaten
van deze proef zouden kunnen vertroebelen, is aan geen der proefkoeien bij het
begin der stalperiode hooi verstrekt. Eerst ontvingen alle dieren op stal vers gras en
toen dit opraakte, werd overgegaan op melassesilage. Daar de hoofdperiode met ver
schillende voedering eerst in januari 1956 begint, kunnen van deze proef nog
geen resultaten vermeld worden.
Verder werd in de stalperiode 1954—1955 nagegaan of het voorkomen van resten
Conserbeta in rantsoenen voor melkkoeien nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
Conserbeta is een middel, dat aangewend wordt bij de bewaring van bieten om
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rotting en spruitvorming tegen te gaan. Gedurende vier maanden werd aan 5 melk
koeien 120 g Conserbeta per dier per dag gevoederd, zonder dat dit een merkbare
invloed op de melkproduktie of de gezondheidstoestand van de dieren uitoefende.
Wel bleek bij een aan het Laboratorium voor Biocidenonderzoek T.N.O. uitgevoerd
onderzoek van de melk van deze koeien, dat van de in Conserbeta werkzame bestand
delen (tetrachloornitrobenzeen en lindane) zodanige hoeveelheden in de melk over
gingen, dat deze melk door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid niet geschikt
werd geacht voor de boterbereiding. De aan de proefkoeien toegediende hoeveelheden
Conserbeta waren echter wel zeer hoog in vergelijking met wat zij naar verwachting
uit bieten, die met dit preparaat zijn behandeld, binnen kunnen krijgen. Daarom zal
nog worden nagegaan, hoeveel van de giftige bestanddelen in de melk terecht komt
als de koeien niet met Conserbeta als zodanig, maar met normale porties voederbieten
worden gevoederd, die bij het opslaan een normale behandeling met Conserbeta
hebben ondergaan.
Op de dépendance van het Rijkslandbouwproefstation, welke in Maarheeze is ge
vestigd, werd in het najaar van 1955 een voederproef met twee groepen van 6 melk
koeien aangevangen, waarbij dagrantsoenen van 40 kg en 60 kg stoppelknollen met
elkander werden vergeleken. Naast deze stoppelknollen werd per dier per dag resp.
5 en 3 kg hooi verstrekt en voorts hoeveelheden krachtvoeder, die verband hielden
met de produktie en het gewicht der proefdieren. Beide proefrantsoenen werden goed
opgenomen en goed verdragen, terwijl de produktie der koeien geen in het oog
lopende verschillen deed blijken. Deze proef liet dus geen bezwaren tegen de ver
strekking van 60 kg stoppelknollen per dier per dag zien, indien dit ruwvoeder oor
deelkundig met hooi en krachtvoeder werd aangevuld en het bij het oogsten slechts
weinig met grond wordt verontreinigd, zoals in het gunstige najaar van 1955 het
geval is geweest. Het ligt in de bedoeling deze proef in een volgend seizoen te her
halen om een goed inzicht te verkrijgen in de voor stoppelknollenvoedering onder
verschillende omstandigheden veilig te achten maximale hoeveelheden.
Bij de voederproeven met varkens werd de in 1953 aangevangen proef betreffende
de toediening van antibiotica aan opeenvolgende generaties fokvarkens op beperkte
schaal voortgezet. Hoewel de weinige dieren, waarmee deze proef kan worden ge
nomen, geen goed gefundeerde conclusie toelaten, werd de voorlopige indruk ver
kregen, dat het voortdurend gebruik van aureomycine tot in de derde generatie geen
nadelige invloed heeft gehad op de gezondheidstoestand, de voortplanting en de
vruchtbaarheid van de proefvarkens.
De proeven over het kunstmatig grootbrengen van zeer jonge biggen werden voort
gezet, waarbij een zeugenmelk vervangend preparaat met antibioticum werd verge
leken met een dergelijk preparaat zonder antibioticum. Het bleek, dat het laatstge
noemde preparaat geschikt was om van de aanvang af gezonde biggen groot te bren
gen, maar dat het preparaat met antibioticum duidelijk gunstiger werkte bij optreden
de ziekteverschijnselen, die hoofdzakelijk op darminfecties berusten en die bij zeer
jonge moederloze biggen haast niet te vermijden zijn.
Een tweetal mestproeven over de verstrekking van het voeder in droge of in korrel
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vorm werd afgesloten. Het bleek, dat een toediening van het voeder in korrelvorm
geen voordelen bood boven het voederen van meel van dezelfde samenstelling.
Eveneens afgesloten werd een mestproef over de voederwaarde van guarkiemmeel en
van aardappeleiwit als eiwitaanvullingen van het mestrantsoen. Guarkiemmeel bleek
minder geschikt te zijn, maar met aardappeleiwit werden goede resultaten verkregen.
Op de dépendance te Maarheeze werd een mestproef genomen, waarbij twee par
tijen gerst van verschillende eiwitgehalten in de rantsoenen zijn vergeleken. Hoewel
het overige rantsoen eiwit opzettelijk aan de lage kant werd gehouden, werd met
gerst, waarin het eiwitgehalte 11.2% bedroeg, geen beter resultaat verkregen dan met
gerst, waarin slechts 7.9% ruw eiwit voorkwam.
In de proefstallen te Hoorn, Rolde, Sevenum en Beesel werden in het kader van de
samenwerking met de Stichting „Nederlands Graan-Centrum" proefnemingen verricht
over de voor jonge varkens schadelijke stof of stoffen, die in rogge kunnen voor
komen. Hierbij bleek, dat de schadelijke factoren vooral aan de roggezemelen gebon
den zijn en in veel mindere mate aan de roggebloem. Bovendien werd gevonden, dat
de schadelijke eigenschappen van rogge door koken verdwijnen. Er wordt rekening
mede gehouden, dat de schadelijke factor een eiwitachtig karakter heeft of althans
aan het eiwit gebonden is.
Gedeeltelijk in samenwerking met het Centraal Veevoederbureau werd voorts een
onderzoek ingesteld naar de betekenis van vitamine E voor de varkensvoeding. Bij
mestproeven kon geen direct verband tusen het vitamine E-gehalte der rantsoenen en
de groei of het voederverbruik der varkens worden geconstateerd. Wel werden ver
schillen in het vitamine E-gehalte van bloedserum en spek gevonden. Daar vitamine
E als antioxydans een gunstige werking zou kunnen hebben op de houdbaarheid der
slachtprodukten, wordt het onderzoek in deze richting voortgezet.
In de proefmesterij te Giessen-Nieuwkerk werd een mestproef genomen met ge
ëmulgeerd destructorvet. Dit werd in de vorm van een 50% emulsie, die gemakkelijk
met water te verdunnen is, aan de dieren verstrekt. De eerste indruk was, dat een
verstrekking van 10% der toegediende zetmeelwaarde in de vorm van vet, gunstig
op de groei en het voederverbruik der varkens werkte. Uit de bepaling van het jood
getal van het spekvet bleek echter, dat de hardheid van het spek door deze vetvoedering zeer nadelig werd beïnvloed. Dit was tevoren niet verwacht, omdat destructorvet
een vrij sterk verzadigd karakter heeft, zodat dus mocht worden verondersteld, dat
het spek er niet zacht door zou worden.
Een mestproef, waarbij fijn gemalen gras aan de varkens werd verstrekt, wees uit,
dat gras ook in zeer fijn gemoesde vorm niet in staat is een besparing van enige
betekenis op het mestrantsoen te geven.
In samenwerking met een door de afdeling Diergeneeskunde van de Landbouw
organisatie T.N.O. ingestelde commissie werd in de loop van 1955 een proef aan
gevangen over hormonale castratie van vrouwelijke mestvarkens. Van drie groepen
vrouwelijke biggen werd één groep niet gecastreerd, één groep operatief gecastreerd
en ontving één groep van ongeveer 45 kg af per dier per dag één tablet met 0.05 mg
aethinyloestradiol (lynoral) door het voeder. Met deze toediening zou worden opge
houden, als in de controlegroep voor de eerste maal bronstverschijnselen optraden. Bij
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de jaarwisseling moest nog worden afgewacht in hoeverre deze hormonale castratie
geslaagd was.
In aansluiting op reeds eerder genomen proeven over het gebruik van dik-strooisel
in varkensstallen werd in de wintermaanden van 1955 op een bedrijf te Tolbert nage
gaan of deze wijze van houden in het koude jaargetijde voordelen biedt. Dit bleek
echter niet het geval te zijn.
In 1955 werden te Hoorn 57 verteringsproeven genomen, elk met 3 hamels, waarbij
in totaal 65 stel verteringscoëfficiënten werden bepaald. Van deze hadden 4 stel
betrekking op verschillende partijen havermoutafvalmeel. Het bleek uit deze proeven,
dat de verteerbaarheid van dit Produkt niet alleen door de chemische samenstelling
en met name het gehalte aan ruwe celstof wordt beheerst. Vermoedelijk heeft de
warmtebehandeling van de voor de havermoutbereiding bestemde haver invloed op
de verteerbaarheid van het bijprodukt havermoutafvalmeel. Hoe deze verhoudingen
liggen wordt nog verder nagegaan.
Een drietal verteringsproeven had betrekking op de doprijke bijprodukten van de
olie-industrie, namelijk katoenzaadmeel, zonnebloempittenmeel en grondnotenmeel. De
vraag was namelijk gerezen of de in de literatuur voorkomende verteringscoëfficiën
ten ook voor deze doprijke produkten juist waren. Dit bleek wel ongeveer het geval
te zijn.
16 verteringsproeven werden uitgevoerd met kunstmatig gedroogde luzerne, ter
vergelijking van het effect van bij hoge en lagere temperaturen werkende droog
installaties. 12 partijen hiervan waren in meelvorm, 2 in de vorm van brokjes en 2
in onbewerkte toestand. Deze luzernedroogproeven waren een voortzetting van een
reeds in 1954 aangevangen proevenserie, die er op gericht is om de voederwaarde
van kunstmatig gedroogde luzerne op betrouwbare wijze uit de analysegegevens te
kunnen berekenen.
Voor het onderzoek van silages werden 15 verschillende verteringsproeven geno
men. Hierbij werden 7 op verschillende manieren bereide grassilages, 5 silages van
suikerbietenkoppen en -blad, 2 klaversilages en 1 silage van snij haver onderzocht.
In verband met proefnemingen over schuurdrogen werd de verteerbaarheid van
2 partijen ruiterhooi en twee vergelijkbare partijen in de schuur gedroogd hooi
bepaald; op dezelfde wijze werden twee partijen gras oderzoeht, die na voordroging
op het land kunstmatig verder waren gedroogd om de samenstelling op het tijdstip
van de aanvang van het ruiteren en schuurdrogen te fixeren.
In het kader van proefnemingen over de voederwaarde van hooi van kunstweiden
werden twee hooisoorten onderzocht en werd de verteerbaarheid van een partij kunst
matig gedroogd Westerwolds raaigras vastgesteld.
Twee hooisoorten van de proef boerderij, die gebruikt moesten worden bij verteer
baarhei dsonderzoek van krachtvoeders volgens de indirecte methode, werden afzon
derlijk op verteerbaarheid onderzocht. Als voortzetting van vroegere proeven over
hooibroei werd nog een partij gebroeid hooi in dit onderzoek betrokken.
Met verse groenvoeders in verschillende groeistadia werden drie verschillende
proeven genomen. Verband houdende met de voor de voederproef met koeien in de

101

winter 1955—1956 nodige geconserveerde graslandprodukten werd het voor hooien
en inkuilen bestemde verse gras op verteerbaarheid onderzocht.
Op dezelfde wijze werd de eerste snede van Westerwolds raaigras onderzocht, welke
op verschillende tijdstippen was gemaaid. In een parallelproef werd de verteerbaar
heid van drie opeenvolgende sneden van deze grassoort nagegaan.
Ten slotte werden nog de verteerbaarheidsveranderingen nagegaan, die optreden
bij zomerkoolzaad, dat op verschillende tijdstippen was gemaaid en werden nog twee
proeven met verse rode klaver en een proef met voor inkuiling bestemde verse bieten
koppen en -blad genomen.
Op de dépendance te Maarheeze werden 12 verteringsproeven met hamels be
ëindigd. Eén hiervan betrof het onderzoek van verse snijmaïs in verschillende groeistadia. Verder werden silages van stoppelknollen met en zonder toevoeging van 10%
gedroogde pulp en een mengsilage van stoppelknollen en suikerbietenkoppen en -blad
onderzocht. In het kader van het onderzoek van grassoorten voor kunstweiden werd
de verteerbaarheid van kunstmatig gedroogd Engels raaigras weidetype en hooitype,
kropaar en rood zwenkgras vastgesteld. Ook werden verteringsproeven genomen met
verse bladkool, verse stoppelknollen, verse mergkool, suikerbietenkoppen en -blad en
verse stoppelwortelen. Wanneer de resultaten van al deze proeven uitgewerkt zijn,
zullen zij een belangrijke bijdrage leveren voor de voederwaardebepaling van ruwvoeders van het gemengde zandbedrijf.
In 1955 werd een aanvang gemaakt met het nemen van verteringsproeven bij var
kens. Na een bezichtiging en een bestudering van de in het buitenland voor dit doel
toegepaste stofwissel'ingsstallen werd besloten evenals bii de hamels te gaan werken
met een mestopvangbuidel en een urinetrechter, die door middel van een geschikt
tuig op hun plaats worden gehouden. De resultaten van deze werkwijze waren zo
bevredigend, dat in het najaar met twee dieren aan de eigenlijke proeven kon worden
begonnen. Eerst werden de verteringscoëfficiënten van een partij gerstemeel vastge
steld en daarna werden in combinatie met dit gerstemeel twee soorten sojameel onder
zocht. De ene soort was bij de bereiding hoger verhit dan de andere en de vraag was
of deze verschillen in de bereiding invloed op de voederwaarde hebben. De uitkom
sten van deze proeven waren bij de jaarwisseling nog niet beschikbaar, daar de vele
analyses in voedermiddelen en mest, die voor deze verteringsproeven nodig zijn, nog
niet door het laboratorium konden worden afgewerkt.
Er werd een studie gemaakt van de cellulosevertering door pensbacteriën in vitro
onder invloed van verschillende ruwvoederrantsoenen. Hierbij werd van een aantal
koeien tijdens de weideperiode en op stal pensinhoud afgenomen; deze pensinhoud
werd onderzocht op de cellulose aantastende activiteit. Gevonden werd, dat het cel
lulose aantastend vermogen der pensbacteriën tijdens de weideperiode veel geringer
is dan op stal, als de koeien een uit hooi, kuilgras en krachtvoeder bestaand rantsoen
ontvingen. Bij een voederproef, waarin ATV-silage met voordroogsilage werd verge
leken, bleek het cellulose aantastend vermogen van de oersinhoud der dieren uit de
AIV-groep al spoedig te dalen, terwijl het bij de dieren, die voordroogsilage kregen,
op peil bleef. Deze vermindering van het cellulose aantastend vermogen van de pens
inhoud bleef in de naperiode nog geruime tijd bestaan.
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Bij een koe met acetonemieverschijnselen werd geconstateerd, dat de pensinhoud
een sterk verlaagde cellulose splitsende activiteit had.
Gedurende deze proeven is ook gelet op de verschillen, die cultureel en microsco
pisch in de pensflora van verschillend gevoederde koeien konden worden vastgesteld.
Het bleek hierbij, dat het aantal coli-achtige bacteriën, dat bij in de weide en op stal
verkregen monsters pensinhoud werd aangetroffen, lager is dan in buitenlandse publikaties wordt vermeld. Verder kwam vast te staan, dat in de pensinhoud aanzienlijke
hoeveelheden aerobe bacteriën voorkomen, hoewel het milieu in de pens algemeen
als anaëroob wordt beschouwd. Een nadere bewerking van deze gegevens zal moeten
uitmaken of de aard van de rantsoenen ook invloed op dit verschijnsel heeft.
Ten slotte werd bij één koe het aantal zwavelwaterstof-producerende bacteriën bij
weidegang en tijdens de stalperiode nagegaan. Het bleek, dat dit aantal tijdens de
weideperiode veel groter was dan tijdens de stalperiode. Daar het gevormde zwavel
waterstof verschillende metaalionen (o.a. koper) in praktisch onoplosbare sulfiden
kan omzetten en zo invloed op de opname van sporenelementen zou kunnen uitoefenen,
zal een uitgebreider onderzoek naar de levensvoorwaarden van deze in de pens voor
komende zwavelwaterstofbacteriën worden ingesteld.
Er werd voortgegaan met het onderzoek betreffende de bruikbaarheid van chromoxyde als indicator voor de hoeveelheid per dag uitgescheiden mest. Nagegaan werd
of de chromoxyde-uitscheiding regelmatiger verloopt, wanneer deze stof niet met het
voeder wordt ingegeven, maar via een pensfistel tweemaal per dag boven in de pens
wordt gebracht. De eerste resultaten van deze werkwijze waren niet erg bevredigend,
maar de proeven worden voortgezet, waarbij een nieuwe chroombepaling volgens
Christian en Coup wordt toegepast.
Een uit Denemarken afkomstige methode om in monsters varkensspek langs chemi
sche weg vast te stellen of er kans is op een vissmaak van het spek en vlees werd
nader bestudeerd. De methode berust op een kleurreactie van thiobarbituraat met
geoxydeerde, hoog-onverzadigde vetzuren; de resultaten waren nog niet voldoende
betrouwbaar. Gehoopt wordt, dat de reactie duidelijker uitslagen zal geven wanneer
ze niet op spekweefsel, maar op uitgesmolten spekvet wordt toegepast.
Er werd een nader onderzoek ingesteld naar de aard van de stoffen, die in rogge
meel een ongunstig effect op jonge varkens hebben. Het bleek, dat waterige extracten
van roggemeel ook de groei van jonge ratten vertragen, in vergelijking met soortge
lijke extracten van gerstemeel. De extracten werden hierbij in plaats van drinkwater
gegeven naast een normaal standaardrantsoen. Voorts werd met behulp van diverse
extractiemiddelen en hemolyseproeven met varkensbloed getracht tot een verdere
identificatie der remmende stoffen te komen. De resultaten hiervan duidden er op,
dat zij vermoedelijk deel uitmaken van de in water oplosbare eiwitfractie. Deze onder
zoekingen zullen nog worden voortgezet.
De door het proefstation verrichte onderzoekingen op het gebied van de voederconservering en de gezondheid van het vee worden respectievelijk vermeld onder de
hoofdstukken Bewaring en Verwerking van Land- en Tuinbouwprodukten en Dierge
neeskunde.

103

Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst"
Bij het onderzoek naar de oorzaken van grastetanie bij herkauwers werd een
stofwisselingsproef gedaan met een ram, waarbij de invloed van kalium op het Mgmetabolisme werd nagegaan. Een proef met mestkalveren had betrekking op de
invloed van de toevoeging van Ca, Mg en/of AD3 aan de melk. Het onderzoek betref
fende de relatie bodem, plant en dier werd voortgezet met proeven, waarbij werd
onderzocht in hoeverre een toevoeging van een mengsel sporenelementen aan de
bemestinginvloed uitoefent op voederbieten.
In voederproeven met varkens werd een vergelijking gemaakt tussen de voederwaarde van miloglutenvoermeel en die van maïs-glutenvoermeel. Voorts werd onder
zocht in hoeverre gerst kan worden vervangen door destructievet ; hierbij werd het
voedereffect van een rantsoen met 5% vet vergeleken met dat van een rantsoen met
10% vet. Bij mestvarkens, die met eiwitrijke voedermiddelen werden opgefokt, werd
nagegaan welke invloed wordt uitgeoefend door een aanzienlijke verruiming van de
eiwitverhouding in de rantsoenen. Tevens werd de voederwaarde van haringmeel
zonder de „solubles" en met een normaal vetgehalte vergeleken met „whole herringmeal" met een normaal vetgehalte en met „whole herringmeal" met een hoog vetge
halte. Een volgend onderzoek had betrekking op de vergelijking van de voederwaarde
van rantsoenen, waarin het dierlijk eiwit voor de helft werd vervangen door sojaeiwit, resp. aardappeleiwit; bij dit onderzoek werd tevens het effect van een toe
voeging van terramycirre betrokken. Ten slotte werd nog bij mestvarkens onderzocht
of aardappeleiwit in het rantsoen kan worden vervangen door aardappeldiksap.
Het onderzoek bij mestkuikens betrof de invloed van wisselende hoeveelheden Bvitaminen in het volledige rantsoen; hierbij werd tevens de waarde van weistroop als
bron voor vitamine B onderzocht. De vergelijkende proef over de invloed van het
gebruik van antibiotica bij de opfok van kuikens werd met opvolgende generaties
proefdieren voortgezet.
Het laboratoriumonderzoek had in de eerste plaats betrekking op het anorganisch
sulfaatgehalte van de bodem, de plant, het bloedserum en de melk. Voorts werd een
nadere studie gemaakt van de invloed van sulfaatbemesting op de eiwit- en koolhydraatsyrithese in gras. Het onderzoek van runderharen op Cu en Mu werd voort
gezet. Er werden monsters van voedergewassen uitgewisseld met internationale in
stellingen, ten einde overeenstemming te verkrijgen in de analysemethoden. Een bij
drage werd geleverd aan de bepaling van de kwaliteit van bacon langs chemische
weg. Er werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de invloed van sporen van
antibiotica op de resistentie van de darmbacteriën. Ten slotte werd voortgegaan met
het microbiologisch onderzoek van oud strooisel voor pluimvee en werd een studie
gemaakt van de H2S-ontwikkelende microörganismen in de pens.

Laboratorium, voor Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool
Ter voortzetting van het onderzoek naar de factoren, die invloed uitoefenen op de
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consistentie van de boter, werden enkele verteringsproeven uitgevoerd met runderen.
Hierbij wordt de verteerbaarheid nagegaan van een groot aantal stoffen, die in het
„ruw vet" van gras voorkomen.
De chromatografische methode van James en Martin ter bepaling van de lagere
vetzuren en hun isomeren werd toegepast op de analyse van pensinhoud en van enkele
vetten.
Bij de bepaling van de samenstellende suikers uit de celwandpolysacchariden, welke
na hydrolyseren papierchromatografisch wordt uitgevoerd, gaat het glucuronzuur
verloren. Daarom werden methoden bestudeerd, waarmee geringe hoeveelheden van
dit uronzuur na decarbonylatie uit het gevormde C02 zouden kunnen worden bepaald.
De bouw van twee respiratiekamers voor grote huisdieren werd voortgezet. Aan
het einde van het jaar kon een begin worden gemaakt met het regelen en ijken van
de proefopstelling.
Er werd een begin gemaakt met het nemen van verteringsproeven met varkens.
Daarbij werd gevonden, dat de schijnbare verteringscoëfficiënt voor het ruw eiwit van
diermeel van ± 75% tot ± 55% daalde, wanneer het diermeel 2 uur op 150 °C
werd verhit.
Met muizen, ratten en ramlammeren werd de farmacologische werking van biureet
onderzocht.
Een onderzoek naar de vruchtbaarheid van het rundvee en het vóórkomen van
ernstige ziekten, die vermoedelijk met de voeding verband houden, op intensief ge
voerde bedrijven werd voorlopig afgesloten.
Het onderzoek naar de minerale samensteling van het gras op intensief en extensief
gevoerde bedrijven werd voortgezet en uitgebreid.
De invloed van bij voedering van keukenzout aan weidend melkvee op de melkgift
werd nagegaan. De uitkomst was negatief; tot nu toe beperkte het onderzoek zich
echter tot één enkel bedrijf.
Het onderzoek omtrent de anatomische structuur van de rundermetatarsus werd
afgesloten. De bestudering van het verband tussen de structuur van een groot aantal
metatarsen en de kalk- en fosforhuishouding van de dieren, waarvan deze afkomstig
waren, werd grotendeels voltooid.
Het onderzoek naar de resorptie van de mineralen in het darmkanaal werd voort
gezet. In het eerste stadium hiervan werd vooral aandacht geschonken aan de osmo
tische druk in het darmkanaal.
Het onderzoek betreffende het jodiumgehalte der melk werd verder afgerond en
voorlopig afgesloten.
De bewerking van de uitkomsten van het schildklieronderzoek bij nuchtere kalveren
werd grotendeels voltooid.
Het onderzoek naar het vitamine D en naar de rachitogene factor in ruwvoedermiddelen werd voorlopig afgesloten. De uitkomsten werden gepubliceerd.
Er werd een literatuuronderzoek verricht over de invloed van oestrogene stoffen
op het skelet. De proefnemingen ter bepaling van de aanwezigheid van stoffen met
oestrogene werking in grassen en klavers werden voortgezet.
In samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek werd een onderzoek
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ingesteld naar de zwaarte van de arbeid bij het plukken van tomaten.
In samenwerking met de Nederlandse Heide-Maatschappij en het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool werd begonnen met een
onderzoek naar energieverbruik en polsfrequentie bij het vellingswerk in eenmansarbeid.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
De toepassing van het principe van de standaardkoe vond verdere uitbreiding in
de praktijk. Bij de bewerking van een 50-jarige reeks melkcontrolegegevens van een
Fries bedrijf kwam tot uiting hoe groot de invloed van de produktie in een willekeu
rige tweemaandelijkse periode is op die van de daarop volgende tweemaandelijkse
perioden. Hierbij kon de wel algemeen aanvaarde opvatting, dat de conditie van de
dieren grote invloed heeft op hun produktie, in cijfers worden vastgelegd. Het bleek
echter tevens, dat voor het volledig herstel van een verloren gegane conditie bij melk
gevende koeien moet worden gerekend op zeker vier maanden.
Bij een aantal runderen, dat op stal werd gevoederd met vers gras, werd onderzocht
in hoeverre de gehalten aan chromogenen in het gras en in de mest bruikbaar zijn
voor de berekening van de verteerbaarheid van het ruw eiwit en de opname van koper
en mangaan in het rundcrlichaam. De resultaten, verkregen bij verschillende bepa
lingsmethoden, varieerden onderling slechts weinig. Uit deze proeven bleek tevens,
dat de schommelingen van de gehalten aan ruw eiwit en chromogenen in de mest zeer
goed de schommelingen van deze gehalten in het gras volgden. Op grond van deze
waarnemingen kon worden geconcludeerd, dat de „verteringsduur" ongeveer 40 uren
bedraagt. Het zand, dat de dieren binnenkrijgen, bleek daarentegen het lichaam veel
minder regelmatig te verlaten.
Er werd een vergelijking gemaakt van de gehalten aan droge stof, ruw eiwit en
werkelijk eiwit, alsmede de verteringscoëfficiënten (pepsine-HCl) van gras dat direct
werd gedroogd, van een monster van ditzelfde gras nadat het 2 x 24 uur in een
gesloten bus was bewaard en van een monster, dat 2 x 24 uur in een gesloten bus
met chloroformdamp had gestaan. Zoals verwacht werd, was het droge-stofgehalte
van het monster, dat direct was gedroogd, gelijk aan dat van het monster, dat boven
chloroform was bewaard; het droge-stofgehalte van het monster, dat 2 x 24 uur
zonder chloroform was bewaard, was ongeveer 0.5% lager. De gehalten aan ruw
eiwit waren in alle monsters nagenoeg gelijk. De gehalten aan werkelijk eiwit gingen
achteruit bij het bewaren zonder chloroform. De bewaring in chloroformatmosfeer
had tot gevolg, dat de verteringscoëfficïënt (pepsine-HCl) 3 à 4 eenheden achter
uitging; bij een verteringsduur van 92 uur werd een hogere verteringscoëfficiënt
gevonden dan bij 48 uur (gemiddeld ca 3 eenheden).
Bij de bepaling van het verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl) in gras werden enige
proeven genomen met vier soorten handelspepsine gedurende verschillende tijden,
namelijk 24, 48, 72 en 92 uren. De activiteit en het eiwitgehalte bleken bij de diverse
soorten pepsine nogal uiteen te lopen.
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Op grond van kleurmetingen van extracten van hooi in een oplossing van natriumcarbonaat was het mogelijk de voederwaarden van gebroeid hooi (verteerbaar ruw
eiwit en zetmeelwaarde) veel nauwkeuriger te berekenen dan tot dusver mogelijk was.
Aan dit onderzoek werd medegewerkt door het Rijkslandbouwproefstation voor Vee
voeding en Veehouderij. Ten dienste van de praktijk werden series van 9 monsters
hooi samengesteld, die een opklimmende mate van broei vertonen: deze series kunnen
als vergelijkingsschaal dienen.

Rijksinstituut voor Pluimveeteelt
De partij oud dik strooisel, die in 1952 voor het eerst dienst deed bii de kuikenopfok, was nog steeds in gebruik. Hetzelfde geldt voor het overeenkomstige materiaal
van gelijke ouderdom in de leghokken. De uiterlijke conditie ervan bleef goed. Bij
verwisseling van de tomen die erop verbleven, werd het steeds gedurende enkele
weken aan hopen gezet om het flink te laten broeien; de temperatuur loopt dan tot
boven 60 °C op. Hoewel volgens elders verricht onderzoek de eventueel aanwezige
ziekteverwekkende parasieten (coccidiën, ingewandswormen) en haar embryonale
vormen daarbij worden gedood, werd niettemin bij verschillende vergelijkende opfokproeven geconstateerd, dat er onder de kuikens op het oude dikke strooisel wel eens
enkele sterfgevallen door coccidiose voorkwamen. Maar als er op een gegeven moment
van een duidelijke uitbraak der ziekte sprake was, waren de uitval en de groeiremming in de groepen op dit strooisel steeds duidelijk geringer dan op geregeld ververst
nieuw strooisel. Dit ging gepaard met een betere conditie der dieren.
In de zomer van 1955 werd een partij nieuw dik strooisel opgebouwd uit dezelfde
grondstoffen (turfmolm en gehakseid roggestro), die het oude bevat. Daarop werden
tot dusverre achtereenvolgens drie broedsels tot de leeftijd van ca 10 weken gehouden.
Pas bij het derde broedsel was de nieuwe partij in een zodanige conditie gekomen,
dat zij in het bevorderen van de weerstand tegen coccidiose en van de groei niet
langer voor het oude strooisel onderdeed.
Bij een bepaalde proef werden het haringmeel en het diermeel in de gebruikelijke
voedermengsels van de kuikens voor een deel vervangen door een eiwitrijk voeder
middel van plantaardige herkomst, namelijk sesammeel. Het groeiverschil ten gunste
van het dierlijk eiwit was op het oude strooisel tot de leeftijd van acht weken aan
merkelijk kleiner dan op geregeld ververst nieuw strooisel. Het laat zich dus aanzien,
dat het oude dikke strooisel stoffen kan leveren, die tot op zekere hoogte de groei
in dezelfde richting beïnvloeden als de z.g. dierlijk eiwitfactor.
De proeven over de bruikbaarheid van rogge als bestanddeel van pluimveevoeder
leverden voor gemalen Petkuser, die in ochtendvoer tot een percentage van 20%
werd verwerkt, gunstige resultaten op. Het meel werd even goed gegeten als voeder,
waarin 20 % gemalen gerst in plaats van de rogge was verwerkt, terwijl de leg, de
uitval en de broeduitkomsten op hetzelfde peil lagen. Het onderzoek naar de kwaliteit
der gelegde eieren kon nog niet geheel worden afgesloten, maar tot dusverre werd
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de indruk verkregen, dat er in dit opzicht geen sprake was van een bijzondere invloed
van de rogge.
Indien uitsluitend geslibd krijt als calciumbron aanwezig is in de mineralenmengsels, beantwoordt het rantsoen van de kippen in ons land tijdens de opfok en later
in het algemeen niet aan de normen, die de Amerikaanse „Nutrient Allowances"
tegenwoordig aangeven; het heeft dan een tekort aan z.g. opneembare fosfor. Bij
een in 1955 begonnen vergelijkende proef werd bij de helft der dieren het geslibd
krijt in de mineralenmengsels gedeeltelijk vervangen door fosforzure voederkalk en
werd in de opfokperiode tijdelijk nog wat extra fosforzure voederkalk aan het meel
toegevoegd. Aldus werd bereikt dat deze groep wat calcium en fosfor betreft, over
eenkomstig de bedoelde normen werd gevoederd. Het mineralenmengsel voor de
overige proefdieren bevatte alleen geslibd krijt als calciumbron; hun rantsoen vol
deed daardoor niet aan de normen voor „opneembare" fosfor. Tot aan het einde van
het kalenderjaar werden bij de opfok en in het begin van de leg nog geen belangrijke
verschillen tussen de twee groepen waargenomen, die met zekerheid op het verschil in
calcium- en fosforvoorziening zijn terug te voeren. Wel werd een aanduiding ver
kregen, dat het asgehalte der lange pootbeenderen op het einde van de opfok bij de
groep met fosforzure voederkalk hoger was dan bij de andere groep. Door het optre
den van dunnedarmcoccidiose in de nazomer en de herfst, kwam een storing in deze
proef, waardoor het nodig zal zijn een herhaling uit te voeren.
Bepaalde fabricagemethoden, die tegenwoordig bij de vismeelbereiding toepassing
vinden, zouden o.a. van invloed kunnen zijn op de geaardheid van de eiwitachtige
stoffen en het meer of minder aanwezig zijn van bijzondere groeifactoren. De verdere
proeven, die met kuikens hierover werden gedaan, leverden evenmin sprekende resul
taten op als die, welke reeds eerder werden genomen. De verschillen in de kwaliteit
van het vismeel waren in elk geval niet van zodanige aard, dat zij bij gebruik van
normale praktijkrantsoenen duidelijk aan de dag traden. In dit verband werd wel
opnieuw bevestigd, dat onder de omstandigheden, waaronder de kuikens verbleven
(in opfokbatterijen met gazen bodems), in het algemeen gedurende de eerste paar
maanden van de opfokperiode een duidelijk geringere groeisnelheid wordt verkregen
bij vervanging van het haringmeel en diermeel in de gebruikelijke voedermengsels
door plantaardige eiwitrijke produkten (in dit geval hoofdzakelijk sojameel). In het
bovenstaande werd reeds vermeld, dat een soortgelijke vervanging bij kuikens, die
op oud dik strooisel werden gehouden, een aanmerkelijk kleinere uitwerking had dan
op geregeld ververst strooisel.
De invloed van de energiewaarde van het voer op de opfok- en de legresultaten
vormde opnieuw een onderdeel van het werkplan voor de onderzoekingen. Voor een
onderzoek hiervan werd het ruwe celstofgehalte van het rantsoen gevarieerd, terwijl
verder bij sommige proef groepen met een vettoevoeging (rundertalk) werd gewerkt.
Volgens berekening werd de verhouding tussen de energiewaarde van het eiwit en die
van het gehele rantsoen voor alle onderling te vergelijken groepen zoveel mogelijk op
hetzelfde peil gehouden. Beneden het voor het ruwe celstofgehalte gekozen maximum
van ca. 8% en bij de hoeveelheid vet, die voor sommige groepen aan het rantsoen
werd toegevoegd (10% aan het meelvoer, verstrekt naast kuikenzaad en gemengd

108

graan), was er tot nog toe opvallend weinig verschil in de opfok- en legresultaten van
de vergelijkbare groepen. Het gemiddeld voedergebruik per dier was algemeen hoger
naar mate het voer meer ruwe celstof bevatte. Bij één proef was het sterftecijfer over
het eerste legjaar in de groepen met een laag ruwe celstofgehalte beduidend groter
dan in die met meer ruwe celstof. Het viel op, dat in de groep met het hoogste gehalte
(ca. 8%) minder eileider- en buikvliesontsteking voorkwam dan in de andere groepen
en dat er in het geheel geen eiconcrementen werden gevonden. In de groep met het
laagste gehalte aan ruwe celstof in het rantsoen (ruim 4y2%) werd meer coccidiose
waargenomen dan bij de overige dieren van de proef. Het zal nodig zijn meer gege
vens te verzamelen, speciaal in verband met de voedering in de jeugd, voordat er
algemene gevolgtrekkingen worden gemaakt. Waar in het opfokvoer voor jonge kui
kens vettoevoeging en laag ruwe celstofgehalte samengingen, werd aanvankelijk een
snellere groei verkregen, maar de voorsprong is bij deze proef tussen de leeftijd van
zes en veertien weken geleidelijk verdwenen. Ook dit punt vraagt nader onderzoek.
De op kuikens beproefde monsters levertraan en vitamine D-houdende preparaten
uit de handel voldeden, behoudens een paar uitzonderingen, aan de door de fabri
kanten en importeurs voor het vitamine D-gehalte gestelde garanties. Wat de lever
traan betreft, was er dus een duidelijke vooruitgang te bespeuren in vergelijking met
enkele jaren geleden. Het onderzoek in kuikenproeven van enkele monsters, die met
het Governmental Vitamin Laboratory te Bergen (Noorwegen) waren uitgewisseld,
leverde vitamine D-gehalten op, die goed overeenkwamen met de te Beekbergen
bepaalde. Bij de proeven met nieuwe vitaminepreparaten, welke bij het Bedrijfschap
voor Veevoeder voor toelating tot de mengvoeders werden aangemeld, speelden vooral
die met z.g. stabiel vitamine-A een rol. Behalve de stabiliteit van dit vitamine na ver
werking in opfökvoeder en voederkern, werd ook de resorptie ervan door kuikens
nagegaan. Hierbij werd de indruk verkregen, dat het thans technisch mogelijk is het
vitamine A op zodanige wijze te beschermen, dat hiervan bij de veevoeding onder
omstandigheden een nuttig gebruik kan worden gemaakt.
De Veevoederadviescommisie bracht wederom verscheidene adviezen uit over onder
delen van de mengvoederbereiding, hoofdzakelijk het gebruik van bijzondere toe
voegingen betreffende. Deze adviezen waren dikwijls gebaseerd op gezamenlijk onder
zoek van het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt en het Rijkslandbouwproefstation voor
Veevoeder- en Meststoffenonderzoek.
Er werd een literatuurstudie gemaakt van de vererving van ziekteresistentie en
aanverwante problemen. Uit het grote aantal publikaties op dit terrein kon worden
opgemaakt, dat erfelijke verschillen in vatbaarheid zijn vastgesteld of waarschijnlijk
gemaakt voor een groot aantal verschillende ziekten, waarvan het leucosecomplex en
de coccidiose voor ons land economisch de belangrijkste zijn. Van geen der resistenties
zijn echter concrete gegevens bekend over de aard en de mate van erfelijkheid. In
het bijzonder ten aanzien van het leucosecomplex geldt, dat het resistentieonderzoek
wordt belemmerd door onzekerheid over de mate van infectie, waaraan de dieren
worden blootgesteld.
In het vorige verslag is op grond van een bewerking van eigen fokkerij gegevens
vermeld, dat vooral de aandacht is gevallen op de mogelijke betekenis van de gemid
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delde lengte der series, waarin de eieren worden gelegd, als een belangrijk kenmerk
voor het bereiken van produktieverhoging. Deze studie werd inmiddels gepubliceerd.
In aansluiting hierop werd een literatuuronderzoek begonnen, waarbij — behalve de
betekenis van de serie'lengten voor de fokkerij — de fysiologische achtergrond daar
van, de invloed van de uitwendige omstandigheden en de consequenties voor de moge
lijkheden van gedeeltelijke valnestcontrole de aandacht hadden. Dit onderzoek kwam
grotendeels gereed. Het leverde een sterke ondersteuning op van de conclusies, die
aan de eigen fokkerij werd ontleend. Bovendien kwamen enkele punten naar voren,
die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van het onderzoek, o.a. wat
de mogelijkheden tot produktieverhoging door het toepassen van kunstverlichting
betreft.
Enkele onderzoekingen van fundamentele aard hadden o.a. betrekking op de ver
erving van dons- en veerkleurkenmerken in verband met de opbouw van scheikuiken
rassen.
Het broederijonderzoek werd in samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. voortgezet. In het vorige verslag werd o.a. vermeld, dat het
dikwijls keren van de eieren, waardoor de broeduitkomsten kunnen worden verbeterd,
vooral van invloed is als het in de tweede broedweek plaatsvindt. Bij nader onderzoek
is echter komen vast te staan, dat die conclusie in haar algemeenheid niet verantwoord
is. In de voor deze proeven gebruikte machines kan soms het doorlopend om het uur
keren tot op de 18e broeddag betere resultaten geven en in andere gevallen het tijde
lijk om het uur keren (van de 6e tot en met de 14e dag: om het uur; gedurende de
overige tijd: om de zes uur). Het geheel van de waarnemingen geeft enige grond voor
het vermoeden, dat betrekkelijk kleine verschillen in de omstandigheden, die zich
voordoen in de lokaliteiten waarin de broedmachines staan opgesteld, de uitkomsten
in de aangegeven richtingen kunnen beïnvloeden. Hierbij is o.a. gedacht aan tempe
ratuurschommelingen, luchtstromingen, e.d. Maar achteraf kan zonder meer niet met
zekerheid worden gezegd, of dit juist is en zo ja, onder welke omstandigheden het
tijdelijk om het uur keren in deze machines dan de voorkeur verdient boven het
doorlopend om het uur keren tot op de 18e dag.
De twee in 1954 gebouwde, speciaal voor experimenteel werk ingerichte broed
machines werden bij het onderzoek betrokken. Uit hierin verrichte metingen bleek,
dat de nieuwe machines afwijkingen vertonen, die ten hoogste slechts half zo groot
zijn als die, welke in de oude machines wel voorkomen.
Bij een viertal broedsels in de nieuwe machines werd de positie van de eieren ten
opzichte van de keerbeweging in een vergelijking betrokken. Liggende eieren, om hun
lange as gekeerd, gaven gemiddeld ruim 2% hogere broeduitkomsten dan op de punt
staande, gekeerd om de korte as. Ten einde nog meer zekerheid omtrent de algemene
geldigheid van dit verschijnsel te verkrijgen, zal de vergelijking ook in het volgende
seizoen enkele maanden worden gedaan.
De inwendige kwaliteit der eieren, vers en na bewaring, maakte o.a. een punt van
onderzoek uit bij de proefnemingen met rogge als bestanddeel van het voer van leg
kippen. Daar hierbij ook eieren waren betrokken, die geruime tijd bij koeltemperatuur werden opgeslagen, zijn de gegevens ten dele nog in bewerking. Tot dusverre
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handhaafde zich de aanvankelijk reeds verkregen indruk, dat er geen sprake is van
een zodanige invloed van rogge op de kwaliteit, dat dit voor de praktijk van betekenis
zou kunnen zijn.
Bij de proef betreffende de opname van fosforzure voederkalk in het rantsoen van
legkippen, zowel tijdens de opfok als op latere leeftijd, bleek, dat de kwaliteit der
eischalen niet wordt beïnvloed. Aan het einde van het kalenderjaar was de proef
periode, waarbij het gehele eerste legjaar zal zijn inbegrepen, nog slechts ten dele
verstreken, zodat nog geen definitief oordeel kan worden gevormd.
Een onderzoek, dat zich over verscheidene jaren uitstrekt, betreft een studie van de
verschillende kenmerken der eikwaliteit in het algemeen, hun onderlinge samenhang,
alsmede van de erfelijke en niet erfelijke varianties dezer kenmerken. In 1955 vond
dit werk goede voortgang.
Het onderzoek naar de mogelijkheid tot beïnvloeding door fokkerij van het weer
standsvermogen tegen ziekten van de kippenstapel op een praktisch bedrijf werd
wederom door het Fonds voor Pluimveebelangen gesubsidieerd. Gelet op de verkregen
ervaringen en de omstandigheden op het bedrijf, werd besloten deze proef in 1956
niet voort te zetten.

Laboratorium voor Veterinaire Fysiologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
De onderzoekingen van dit laboratorium hadden voornamelijk betrekking op
onderwerpen betreffende de pluimveeteelt, waarbij in het bijzonder aandacht werd
besteed aan vraagstukken inzake de broederij. Hierbij werden belangrijke resultaten
verkregen aangaande de verbetering van de broedtechniek, door toepassing van ther
mostaten die niet op de barometerdruk reageren. Bovendien werden enkele methoden
ontwikkeld, waarmede de naleving van de ontsmettingsvoorschriften voor broedeieren in de praktijk kunnen worden gecontroleerd.
Voorts werd onderzoek verricht over de warmteregulatie bij vogels.
De onderzoekingen over de stofwisseling van het jodium bij de kip werden afge
sloten. Deze werkzaamheden hadden in het bijzonder betrekking op de uitscheiding
van dit element in het ei als functie van de concentratie ervan in de voeding.

Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
Bij het op dit instituut verrichte onderzoek werd in de eerste plaats veel aandacht
besteed aan de problemen, die met de kunstmatige inseminatie samenhangen.
Het fysiologisch spermaonderzoek, dat gericht is op het samenstellen van een
heldere, houdbare verdunningsvloeistof waarin de spermiën geruime tijd, bijv. 7
dagen hun bevruchtend vermogen behouden, leverde enige sequestrerende bufferzouten op, die in het bijzonder ten aanzien van het tegengaan van agglutinatie en troebeling veelbelovend zijn. Tevens werd de juiste mengvolgorde van de componenten
van het verdunningsmiddel vastgesteld, terwijl begonnen werd met een onderzoek
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naar de invloed van het kippenras, in verband met de samenstelling van de dooier, op
de agglutinatie.
Er werd een elektro-ejaculatieapparaat geconstrueerd, dat zowel bij eigen stieren,
als bij een stier van het K.I.-station te Meppel, die niet meer in staat was te dekken,
goede resultaten gaf.
Het in samenwerking met Prof. Dr. F. C. van der Kaay verrichte werk was in
hoofdzaak gericht op het gebruik van bij —79 °C bewaard stierenzaad. Bij een grote
praktijkproef met dit diepvrieszaad werd het zeer bevredigende bevruchtingspercentage
van 59% verkregen. In het kader van het diepvrieswerk werd tevens aandacht besteed
aan de stofwisseling van diepvrieszaad en, in samenwerking met het K.I.-station „de
Kempen", aan de bewaring van zaad in vloeibare lucht (—193 °C).
De apparatuur voor het objectief karakteriseren van de bewegingen van spermiën
kwam gereed. Uit gelijktijdig opgenomen registrogrammen en films konden de snel
heden van voortbeweging, rotatie en staatslagfrequentie berekend worden. De resul
taten der foto-elektrische metingen en die der films stemden uitstekend overeen. Aan
de hand van een groot aantal metingen van diverse spermamonsters zal getracht wor
den criteria te vinden, waardoor de „bewegingstoestand" van een verdund ejaculaat
gekarakteriseerd kan worden.
Ten behoeve van een onderzoek naar de genetische aspecten van het spermaproduktieproces en ook om na te gaan welke waarde eeneiige en twee-eiige tweelingstieren
hebben voor proeven op het gebied van de invloed van voeding en verzorging op de
spermaproduktie, werd voortgegaan met het vergelijken van tweelingstieren wat
betreft hun zaadeigenschappen. Hierbij bleek, dat er niet altijd een goede overeen
stemming bestaat tussen de resultaten van het bloedgroepenonderzoek en die, welke
betrekking hebben op het exterieur en op zaadfysiologisch gebied.
Verschillende tweelingparen werden gebruikt voor een onderzoek naar de invloed
van diverse voedingsniveaus tijdens de opfokperiode op de ontwikkeling en de zaadproduktie en voorts voor een onderzoek over de invloed van de behandeling van de
stier voor de dekking op de kwaliteit van het ejaculaat. Wat de voeding betreft werd
gevonden, dat de ten aanzien van de ontwikkeling ontstane grote verschillen bij het
ouder worden van lieverlede minder werden; over de invloed op de zaadproduktie
zijn nog geen gegevens beschikbaar.
Ten aanzien van de voorbereiding van de stier voor de dekking, welk onderzoek
geschiedt in samenwerking met de Werkgroep „Gedrag Landbouwhuisdieren T.N.O.",
werden gegevens verkregen die het waarschijnlijk maken, dat verschillende Neder
landse K.I.-stations, die tot nu toe weinig aandacht schonken aan het prepareren van
hun dieren, door toepassing van een doelmatige voorbereidingstechniek hun zaad
produktie mogelijk tot het 1^-voudige of het dubbele kunnen opvoeren.
Bij de proefnemingen op het gebied van de rundveehouderij werd het onderzoek
naar de brui'kbaarheidsduur van de Nederlandse rundveestapel voortgezet. Er werd
een begin gemaakt met de verwerking der bij de enquête verkregen gegevens omtrent
de redenen, waarom dieren voor dood of leven verkocht werden of succumbeerden.
Hierbij bleek, dat aandoeningen en afwijkingen van het geslachtsapparaat zeer veel
vuldig voorkomen.
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Ook de ontwikkeling van een nieuwe en juistere methode voor het onderzoek van
nakomelingen van stieren werd in samenwerking met Dr. Th. Stegenga voortgezet. Dit
systeem wordt thans reeds in verschillende provincies toegepast. Het ligt in het voor
nemen in 1956 een overzicht samen te stellen omtrent de met deze werkwijze bereikte
resultaten.
Bij de onderzoekingen, die betrekking hebben op types van loopstallen voor Neder
landse omstandigheden, waren de met de cafétariastal bereikte resultaten niet onver
deeld gunstig. Voor het merendeel was dit echter te wijten aan omstandigheden, die
met het staltype niets te maken hadden. Het onderzoek wordt voortgezet.
Ook werd voortgegaan met de verzameling van ééneiige rundertweelingen voor
eigen werk en ten behoeve van andere instellingen van wetenschappelijk onderzoek.
In het afgelopen jaar behoorden het Instituut voor Rassenonderzoek, het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, de Afdeling Veeteelt der Landbouwhoge
school en de Rijksseruminrichting tot de afnemers.
Het op het gebied der paardenfokkerij liggende, door het instituut gesteunde onder
zoek van de heer Grotenhuis naar de oorzaken van de veelal minder gunstige dék
resultaten, zal in 1956 met enige publikaties worden afgesloten.
Inzake de varkensfokkerij werd in samenwerking met verschillende instanties
begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor hormonale castratie bij
zeugen. Dit om na te gaan of door toediening van oestrogene stoffen de bezigheid
niet onderdrukt en het mesteffect niet verbeterd kan worden; de eerste resultaten
waren niet hoopvol.
Meer resultaten werden bereikt bij het onderzoek naar de oorzaken van zacht spek
bij baconvarkens. Hierbij bleek o.a., dat het percentage varkens met „zacht" spek
verband houdt met het seizoen, het type, het slachtgewicht en de spekdikte. Ook
werd aangetoond, dat de bepaling van de brekingsindex een zeer geëigende praktijk
methode is voor de vaststelling van de consistentie van het spek. Uit voederproeven
bleek voorts, dat er bij gebruik van voedermiddelen met een Joodadditieprodukt van
minder dan 300, weinig kans is op het optreden van zacht spek. Mannelijke en vrou
welijke castraten bleken verder harder spek te bezitten dan gecastreerde zeugen. De
castraten waren echter meestal iets vetter. Ten aanzien van het fabrieksproces werd
met behulp van praktijk- en laboratoriumproeven aangetoond, dat bij snel koelen
harder spek verkregen wordt dan bij langzaam koelen.
Bij het in samenwerking met het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt verrichte onder
zoek naar de oorzaken van de kiemsterfte bij het kunstmatig broeden werden proeven
genomen, waarbij het keren van de eieren om de lange as vergeleken werd met dat
om de korte as. Deze proeven worden nog voortgezet. Het onderzoek naar een moge
lijk verband tussen de eigenschappen van kippeëieren en de geschiktheid der eieren
voor het broeden, liet zien, dat de broeduitkomsten gemiddeld wat lager waren naar
mate de betrokken hennen eieren legden met een hoger percentage dik eiwit. Wanneer
men ook de schouwresultaten bij de berekeningen betrok, bleek, dat dit verband
hoofdzakelijk was terug te voeren op een iets groter aantal tussen de 6e en 14e
broeddag afgestorven embryonen bij een hoger gehalte aan dik wit.
De ontwikkeling van een snelle, goedkope en eenvoudige bepalingstechniek voor
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sporenelementen met behulp van isotopen vond voortgang. Een in verslagjaar be
proefd reagens bleek uitstekend als extractiemiddel te voldoen. In 1956 zullen expe
rimenten met radio-actief materiaal worden genomen.

Laboratorium voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool
De onderzoekingen over het verband tussen het exterieur en de produktie van het
rund werden voortgezet.
De ééneiige rundertweelingen, die o.m. hierbij worden gebruikt, hebben wederom
afgekalfd; een drietal paren werd door even oude nieuw aangekochte vervangen
wegens opgetreden abortus en mastitis en het feit, dat zij niet ééneiig bleken te zijn.
De verwerking van het verzamelde cijfermateriaal kon nog niet worden voltooid.
Gehoopt wordt, dat dit materiaal een inzicht zal geven in de variabiliteit binnen en
tussen de paren ten aanzien van de groei, de melkhoeveelheid, het vetgehalte van de
melk, het soortelijk gewicht van de melk en het gehalte aan vetvrije droge stof en
eiwit van de melk. Tevens wordt gezocht naar een correlatie tussen de uiervorm en
de produktie per kwartier, alsmede naar de variabiliteit in de hoeveelheid en het
vetgehalte van de melk tussen de kwartieren bij eenzelfde dier.
Het bloedgroepenonderzoek bij runderen werd uitgebreid, terwijl werd voortge
gaan met de bereiding van sera. Er konden reeds verschillende gevallen van twijfel
achtig vaderschap worden opgelost. Tevens werd een aantal ééneiigheidsdiagnoses bij
rundertweelingen gemaakt.
Bij M.R.IJ.-yee in Noord-Brabant werd een onderzoek ingesteld naar de beste
methode voor het bepalen van de vererving der melkproduktie door stieren. Hierbij
werd speciale aandacht besteed aan de noodzakelijk toe te passen correcties met het
oog op de grote invloed van uitwendige omstandigheden op de produktiviteit. Bij deze
werkzaamheden kwam duidelijk de grote betekenis van het nemen van het juiste
monster uit alle afstammelingen tot uiting. Tevens bleek, dat leeftijdscorrecties dienen
te worden vermeden en dat moeder-dochter-vergelijking voor oudere dieren meer
waarde heeft dan voor jonge.
In Friesland wordt in samenwerking met het Fries Rundveestamboek en de Bond
van Coöperatieve Zuivelfabrieken een onderzoek ingesteld naar de invloed van de
erfelijkheid en het milieu op de gehalten aan eiwit, caseïne, melksuiker en vetvrije
droge stof van de melk en het verband tussen deze bestanddelen onderling.
In Noord-Holland bleek een sterke correlatie te bestaan tussen de gemiddelde dagproduktie in de eerste lactatieperiode en de gemiddelde dagproduktie van alle lactatieperioden.
In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Schapenfokkerij en de Neder
landse Wolfederatie werd een onderzoek ingesteld naar het vachtgewicht, de wolkwa
liteit en de vleeskwaliteit bij het Texelse schaap. Hierbij bleek, dat de wolkwaliteit in
de laatste jaren achteruitgaat en het vachtgewicht duidelijk toeneemt. Verder bleek,
dat bij de huidige prijsverhoudingen de zwaardere (en dus grovere) vacht het meest
rendabel is voor de schapenhouder. Daarnaast werd gevonden, dat er een positieve
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correlatie bestaat tussen de fijnheid van de vacht en de slachtkwaliteit, zodat het
fokken naar zwaardere vacht een ongunstige invloed op de slachtkwaliteit zal gaan
uitoefenen.
Een studie van de invloed van de tochtigheid op de melk- en vetproduktie toonde
aan, dat de melkproduktie door de tochtigheid gemiddeld verlaagd wordt met (4,3
± 0.55%). Ten aanzien van het aantal grammen vet bleek op de dag na de tochtig
heid de grootste invloed te constateren te zijn, namelijk een verhoging van ruim
10%. Ook op de dag vóór en de tweede dag na de tochtigheid werd een verhoging
waargenomen, de dag der tochtigheid zelf liet een verlaging zien. Bij dit onderzoek
bleek de methode der z.g. samengestelde monstername de voorkeur te verdienen boven
de methode van het berekenen der produktie uit gegevens over de voorgaande en de
volgende monstername. Het materiaal voor dit onderzoek was beschikbaar gesteld
door de Centrale Melkcontrole Dienst.
De veranderingen in de lichaamsmaten, die sinds 1907 bij het Groninger Zwartblaar-veeslag zijn opgetreden, werden aan een onderzoek onderworpen. De resultaten
van dit onderzoek lenen zich moeilijk voor een kort verslag.
Ten slotte werd een uitvoerig onderzoek ingesteld naar de erfelijkheidsgraad (h2)
van de melkhoeveelheid en het vetgehalte bij het Friese stamboekvee.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer van de Landbouwhogeschool
Bij kippen werden de mogelijkheden en de voorwaarden voor autosexing onderzocht
in de kruising van Barnevelder met Noordhollandse blauwe. Thans wordt de aandacht
geconcentreerd op het verband tussen de donskleur en de kleur van het volwassen
verenkleed.
Het cytologisch onderzoek van enkele vissoorten werd afgesloten met een publikatie
over de chromosomen van de regenboogforel en de snoek.

Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek over de pensflora werd weer opgevat. Hierbij wordt speciaal aan
dacht besteed aan de vergisting van formiaat.

Onderzoekingen over het gedrag van landbouwhuisdieren
Het onderzoek naar het gedrag van landbouwhuisdieren, dat onder auspiciën van
de Landbouworganisatie T.N.O. op het Zoölogisch Laboratorium van de Gemeente
lijke Universiteit te Amsterdam wordt verricht, had in hoofdzaak betrekking op het
gedrag van stieren, die gebruikt worden voor de kunstmatige inseminatie.
Voor de resultaten van de werkzaamheden wordt verwezen naar het verslag van
het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O.
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Commissie Stalklimaatsonderzoek T.N.O.
Het doel van deze onderzoekingen, die worden uitgevoerd op het Laboratorium
voor Veeteelt van de Landbouwhogeschool, is na te gaan of het stalklimaat de produktie van rundvee beïnvloedt en vast te stellen, welke klimaatsomstandigheden in
de stal het gunstigst zijn voor het melkvee.
De eerste uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van temperatuur en de
vochtigheid op de melkproduktie doen vermoeden, dat hoge temperaturen in de stal
een nadelige werking hebben op de produktie van hoog-producerende dieren.
Bij een ander onderzoek, waarbij werd nagegaan of er een verband bestaat tussen
de melkaanvoer bij melkfabrieken, dus de melkproduktie, en de buitentemperaturen,
werd gevonden, dat in de oostelijke provincies bij vorstperioden een geringe daling
in de melkaanvoeren kan optreden. Het is echter mogelijk, dat deze daling alleen
een gevolg is van wijzigingen in de rantsoenen, zoals bevroren knollen en het dichtblijven van de kuilen.
Bedrijf slaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
Evenals het grondonderzoek ondervond ook het onderzoek van ruwvoeders een stij
ging. Uit de praktijk werden 14.845 monsters ontvangen (d.i. 2689 meer dan in 1954),
terwijl voorts nog 6441 monsters gedroogd gras werden verwerkt, alsmede 24.174
monsters, afkomstig van proefvelden, Het totale aantal monsters, dat in 1955 werd
onderzocht, bedroeg 45.460; hierin werden 279.259 bepalingen verricht.
Ten behoeve van een controle op de uitkomsten van het gewasonderzoek vond met
6 Nederlandse en 14 buitenlandse instituten een uitwisseling van monsters plaats.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder- en Meststoffenonderzoek
Behalve de reeds onder het hoofdstuk Bodem en Bemesting genoemde werkzaam
heden werden onderzoekingen gedaan op het gebied der veevoedermiddelen. Hiervan
werden 10.521 monsters onderzocht, waarin 31.574 bepalingen werden gedaan.
Ten aanzien van de analysemethodiek werd onderzoek gedaan over de bepaling
van verschillende koolhydraten in mengvoeders, de bepaling van nitrofurazon, sulfachinoxaline en nitrophenide in veevoeders, de bepaling van anorganisch gebonden
fosfor en van fytinefosfor in veevoeders, de aantoning en de bepaling van minerale
olie in levertraan, de fluorimetrische bepaling van lage gehalten aan vitamine Bi,
de microbiologische bepaling van pantotheenzuur en de bepaling van vitamine K,
pyridoxine (vitamine Bc) en choline.
Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwho ge school
Ten behoeve van de Commissie Stalklimaatsonderzoek T.N.O. werd onderzoek
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gedaan over de ontwikkeling en de beproeving van apparaten, waarmede het klimaat
in de stal kan worden bepaald en waarmede kan worden nagegaan op welke wijze
de dieren op het klimaat reageren.
Voor het Laboratorium voor Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool
werd een stappenteller voor weidend vee ontwikkeld.
In verband met de onderzoekingen op het gebied van de arbeidsfysiologie, die
worden verricht door het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de Landbouw
hogeschool, werd voor deze instelling een draagbaar elektronisch polstelapparaat ont
worpen. Tevens werd gewerkt aan de vervaardiging van een hartslagfrequentiemeter
voor laboratoriumgebruik.
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Rijksseruminrichting
Van een ziekte bij varkens, die aanleiding geeft tot een veelvuldig voorkomende
huidontsteking, werd de oorzaak aangetoond. Tevens werden de verschillende omstan
digheden, die de ontwikkeling van dit ziektebeeld begunstigen, bestudeerd.
De proeven met het „lapinized" vaccin tegen varkenspest werden begin 1955 be
ëindigd. Er was reeds gebleken, dat zeugen, die gedurende de dracht met dit vaccin
waren geënt, grotendeels dode en misvormde biggen wierpen. Simultaan-toepassing
van serum vermocht dit euvel niet geheel op te heffen. Verder onderzoek bracht aan
het licht, dat het vaccinvirus in de misvormde biggen nog was aan te tonen, zodat
mag worden aangenomen, dat het virus inderdaad de oorzaak is van de mislukte
worpen en tevens, dat het een nadelige invloed heeft op het gehele drachtigheidsproces.
Ten aanzien van de vlekziekte bij varkens werd gestreefd naar een verbetering van
het adsorbaatvaccin. Door een wijziging van de voedingsbodem, het gebruik van
nieuwe stammen en de beproeving van diverse soorten aluminiumhydroxyde werd een
vaccin bereid, dat naar het zich laat aanzien werkzamer is dan het tot nu toe ge
bruikte.
Het vibriofetusonderzoek betrof vooral de techniek, waarmee bij stieren de besmet
ting kan worden aangetoond. Dit onderzoek bracht tevens aan het licht, dat de bij
het steriliteitsonderzoek aan te tonen vibrionen te onderscheiden zijn in drie verschil
lende groepen. Hiervan moeten de stammen van groep I als de veroorzakers der enzoötische steriliteit worden beschouwd, terwijl die van groep II apathogeen zijn en
die van groep III als de oorzaak van sporadisch optredende gevallen van abortus
moeten worden opgevat.
Als bijdrage voor de praktische bestrijding van vibriobesmetting werd een 18-tal
besmette of hiervan verdachte stieren aan de Rij ksseruminrich ting in behandeling
genomen en in de loop van het verslagjaar goeddeels als genezen aan de eigenaren
teruggezonden.
Tevens werd aandacht besteed aan het optreden van banale infecties in het genitaalapparaat van het vrouwelijk rund. Op een aantal bedrijven met klachten van witvuilen werd het uterus secretum periodiek onderzocht, waarbij tevens de ingestelde
therapie werd getoetst.
Omtrent het onderzoek over brucellose kan het volgende worden vermeld. De drach-
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tige uterus is een praedilectieplaats voor abortusinfecties. Het eigenaardige is, dat
bloed van runderen dikwijls sterke bactericidie vertoont; de vraag rijst waarom de
bacteriën zich juist in de zeer bloedrijke cotyledonen kunnen vastzetten. Heeft het
weefsel daar ter plaatse wellicht anti-bacteriële stoffen? Cotyledonen van 3 maanden
tot 9 maanden drachtige runderen werden fijngewreven in buffer pH 7, waarna ze
werden geëxtraheerd en gefiltreerd. Dit filtraat werd in verschillende concentraties
gemengd met anti-bacterieel serum, waarna de invloed ervan werd nagegaan op de
grond van de doding ten opzichte van Bangbacteriën. Deze proeven in vitro werden
verricht zowel met virulente stammen onder C02-atmosfeer, als met aan de lucht
groeiende bacteriën zonder C02. De hypothetische stof oefende in vitro echter geen
werking uit.
Er werd een begin gemaakt met een onderzoek van de z.g. aspecifieke agglutinine
bij Bang-infecties door serumreacties bij 37 °C en 65 °C. Deze proeven worden voort
gezet.
In verband met de klachten over het persisteren van enttiters werd een proef ingezet
met 5 paren één-eiige tweelingen, ten einde daarbij na te gaan of door verlaging van
de dosering van het vaccin de entreacties zouden kunnen worden verminderd zonder
nadelige gevolgen voor de opgewekte immuniteit. De resultaten van dit onderzoek
moeten nog worden afgewacht.
Algemeen wordt aangenomen, dat de infectie met brucella een beduidende ver
mindering van de fertiliteit veroorzaakt. Over de wijze waarop dit geschiedt en onder
welke begeleidende omstandigheden deze steriliteit optreedt, heerst groot verschil
van mening. Zo zou volgens sommigen de steriliteit alleen te wijten zijn aan een
metritis of endometritis in aansluiting aan de abortus, terwijl anderen in dit opzicht
vooral belang hechten aan het moment van de infectie in een bepaald stadium vóór
de dekking. Soms werd de mening verkondigd, dat een z.g. abortusstorm in een stal
meestal niet gepaard gaat met klachten over steriliteit, terwijl dit bij meer chronisch
geïnfecteerde bedrijven, waarbij slechts enkele gevallen van abortus optreden, juist
hevig zou kunnen zijn. Om al deze redenen werd een nader onderzoek naar alle
bestaande verhoudingen op dit gebied urgent geacht. Momenteel is een aantal bedrij
ven in onderzoek, waarbij van alle aanwezige runderen de inseminatie- en vaccinatiegegevens en eventuele verwerpingen worden geregistreerd, terwijl tevens serologisch
onderzoek, aangevuld met cultureel onderzoek van secreta en excreta, wordt verricht.
Een bestrijding van de mastitis door Strept. agalactiae bij het rund zal op grote
schaal slechts mogelijk zijn, wanneer men beschikt over een eenvoudige en goedkope,
doch tevens zeer betrouwbare diagnostiek. Voor dit doel werd de bruikbaarheid van
de zogenaamde „Camptest" onderzocht. Er werd een modificatie van deze methodiek
uitgewerkt, die geheel aan de bovengestelde voorwaarden bleek te voldoen. Met
behulp van de ontwikkelde diagnostiek werd op enkele stallen begonnen met een
oriënterend onderzoek over de meest efficiënte bestrijdingsmethodiek.
Op het gebied van de tuberculose bij runderen werd gezocht naar mogelijkheden
om de specificiteit van de in gebruik zijnde bovine tuberculine te verhogen, alhoewel
deze in vergelijking met soortgelijke preparaten reeds aan hoge eisen voldoet. Hiertoe
werden onderzoekingen verricht op het gebied van de tuberculinezuivering en -be-
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reiding. Met behulp van fractioneermethoden werd een proteïne geïsoleerd, dat in
vergelijking met de tegenwoordig gebruikte tuberculine PPD een verbeterde specifi
citeit vertoonde naast gelijke potentie. Tevens werd onder meer gezocht naar een
efficiënte en rendabele bereidingswijze van de voornoemde actieve fractie.
Uit een nauwkeurig onderzoek van runderen met specifieke, zij het vaak kleine,
reacties op tuberculine, bleek, dat in vele gevallen, ondanks een vaak macroscopisch
negatieve sectie, toch de aanwezigheid van bovine tuberkelbacteriën kon worden
aangetoond.
Voorzover aspecifieke reacties op bovine tuberculine berusten op nauwkeuriger te
definiëren oorzaken als vogeltuberculose en paratuberculose, kan een vermindering
van dit euvel worden verkregen door een bestrijding van deze ziekten.
Voor wat betreft de tuberculose bij pluimvee werd reeds vastgesteld, dat de tuberculinatie, mits deze gepaard gaat met nauwkeurig uitgevoerde doeltreffende hygiëni
sche maatregelen, een uitstékend hulpmiddel is om plu im veebedrijven te saneren.
Paratuberculose (ziekte van Johne) is zowel op zichzelf van groot belang, als wel
doordat deze ziekte één der oorzaken vormt van de z.g. aspecifieke reacties op bovine
tuberculine. Er werd gewerkt aan een verdere verbetering van de diagnostische me
thoden. Voor de primaire isolatie van de parâtuberkelbacteriën werd overgegaan van
een eibodem, waaraan toegevoegd waren phleumbacteriën, naar een agarbodem,
waaraan toegevoegd worden een extract van phleumbacteriën en runderserum. Dit
phleumextract wordt als het ware nog meer voorverteerd door een opzettelijke, afge
paste infectie met staphylococcen, welke later weer worden gedood. Het voordeel van
deze bodem is het doorzichtig zijn, waardoor de steriliteit gemakkelijk is te beoor
delen en reeds spoedig een geringe groei van de paratuberkelbacteriën kan worden
vastgesteld.
Het serologisch onderzoek werd uitgebreid. De voor deze reactie benodigde rea
gentia kunnen thans alle aan de Rijksseruminrichting worden vervaardigd en getitreerd. Gebleken is, dat positieve complementbindingsreacties in het algemeen worden
waargenomen bij dieren, die binnenkort het klinische stadium van de paratubercu
lose zullen bereiken of reeds klinisch ziek zijn.
Getwijfeld wordt aan de praktische mogelijkheid om met hygiënische maatregelen
alleen de paratuberculose te bestrijden. Daarom wordt gewerkt aan een methode van
vaccinatie, waaraan het nadeel van vroegere methoden, te weten het langdurig aller
gisch zijn voor bovine tuberculine, niet mag kleven. Als uitgangspunt voor de moge
lijkheid van het welslagen van zo'n methode dient het feit, dat het vermoedelijk
voldoende is als de weerstand van het jonge rund tegen infectie gedurende de eerste
levensmaanden wordt verhoogd, aangezien juist in deze tijd de later letale infecties
tot stand komen.
Bij de onderzoékingen op microbiologisch gebied werd met behulp van de in 1954
ontwikkelde kunstpensmethode nagegaan welke invloed de pensflora van kalveren
ondergaat bij enting met verse of gedroogde pensinhoud. Verse herkauwbrok bleek
de ontwikkeling van de pensfunctie aanzienlijk te bevorderen, terwijl de gedroogde,
uit de handel betrokken preparaten, welke in vitro reeds geen kweekbare cellulose-
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aantasters hadden opgeleverd, geen waarneembare invloed uitoefenden bij het levende
dier.
Bij de voortgezette studie van de kunstpensmethode werden enige soorten cellulose
op hun bruikbaarheid vergeleken en werd de invloed van vluchtige verbindingen uit
de pensinhoud op de groei van cellulosebacteriën nagegaan.
De biologische koperbepaling volgens Mulder met behulp van Aspergillus niger
werd zonder succes beproefd voor een scheiding tussen „opneembaar" en „onopneembaar" koper in „goed" en „slecht" gras. Deze schimmel werd tevens benut om de
koperbe'hoefte van een levend organisme na te gaan bij wijziging van de minerale
samenstelling van het voedingsmedium.
Met behulp van de kunstpensmethode werd geconstateerd, dat vergaande verlaging
van de koperconcentratie in de kunstpensvloeistof geen remming geeft van de cellulose-omzetting tot vluchtige vetzuren. Evenmin bleek bij proefrunderen met een lage
koperstatus een toediening van kopersulfaat bevorderlijk te werken op de cellulose
bacteriën en op de melkgift.
Met betrekking tot de bestrijding van pseudo-vogelpest bij pluimvee werden de
onderzoekingen over het Hitchner Bi drinkwatervaccin voortgezet. Vooral de vereiste
concentratie van het vaccin en de duur der verkregen onvatbaarheid werden nader
onderzocht.
Ook over de infectieuze bronchitis werden intensieve onderzoekingen verricht. Het
gelukte dit virus te isoleren en op eieren te kweken. Veel aandacht werd besteed aan
de symptomatologie en de diagnostiek van deze meer en meer op de voorgrond tre
dende ziekte.
Voor de laboratoriumdiagnose van de psittacose werd een standaardtechniek ont
worpen.
Voorts werd een aanvang gemaakt met de bestudering van het leucose-complex,
waaronder als belangrijkste wel de viscerale lymphomatose en de neurolymphomatose *
vallen. Beide zijn ziekten, die economisch zeer veel schade veroorzaken, maar tot
dusver uiterst moeilijk onder controle zijn te krijgen.
Het parasitologisch onderzoek had in de eerste plaats betrekking op de leverbot
ziekte. Bij opgestalde en bij grazende runderen werden de aantallen leverboteieren per
gram rectaalinhoud met intervallen van een uur bepaald met behulp van een nieuwe,
in de Rijksseruminrichting ontwikkelde methode. In alle gevallen stegen gedurende
de ochtend de aantallen leverboteieren regelmatig, tot een maximum werd bereikt
om 13.30 uur, waarna in de namiddag een even geleidelijke daling was waar te
nemen. Deze resultaten zijn van groot diagnostiek belang. Hoewel na een behandeling
met tetrachloorkoolstof of hexachlooraethaan bij sterk met leverbotten besmette run
deren altijd een klinische verbetering optrad, gelukte het met geen der beide middelen
de leverbotten volledig af te drijven. Er werd begonnen met een onderzoek over het
verband tussen de aantallen volwassen leverbotten bij runderen en de aantallen eieren
in de rectaalinhoud.
Voorts werd gevonden, dat het aantal eieren van Paramphistomen per gram rec
taalinhoud bij opgestalde runderen van uur tot uur een onregelmatig verloop vertoont.
Het aantal eieren van Trichostrongyliden per gram rectaalinhoud vertoonde bij
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opgestalde en bij grazende runderen van uur tot uur een ingewikkeld verloop, dat
zich echter in alle gevallen herhaalde.
Op biochemisch gebied werden, ter verdere bestudering van de cyclus van het
rund met behulp van de fosfatasebepaling in het schedeslij m, proeven verricht o.a.
met gecastreerde runderen.
In het kader van onderzoek van ziekten bij jonge biggen werden de vitamine Agehalten van varkens- en biggenlevers bepaald, zowel van zieke als van gezonde dieren,
terwijl tevens de samenstelling van het serum van pasgeboren biggen met behulp van
papierelektroforese werd onderzocht.
Op experimentele schaal werd onderzoek gedaan over de zuivering en de concen
tratie van antisera door middel van uitzouting en dialyse.
Ter bepaling van de immuniteitsduur tegen hondsdolheid, welke na vaccinatie met
het aan het kippeëi geadapteerde rabiesvirus (Flury stam) wordt opgewekt, werd
een groep honden met de aan de Rijksseruminrichting vervaardigde entstof behandeld
en successievelijk op kunstmatige wijze besmet. Daarbij werd voorlopig een absolute
onvatbaarheid gedurende ten minste 14 maanden geconstateerd, terwijl de frequent
uitgevoerde onderzoekingen omtrent eventuele uitscheiding van virulent virus in het
speeksel na de infectie volledig negatief verliepen. Hierdoor kan de van Duitse zijde
geuite vrees, dat gevaccineerde honden na natuurlijke infectie een onopvallende ver
spreiding van virulent virus kunnen teweegbrengen, althans bij gebruikmaking van
het Flury vaccin ongegrond worden geacht.
Ten aanzien van hondeziekte werd na oriënterende proefnemingen een nieuwe ent
stof (kippeëi-vaccin volgens Haig) op haar immuniserend vermogen in een uitge
breide praktijkproef getoetst en gunstig bevonden.

Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut
Het onderzoek betreffende de kweek van vacciniavirus ten behoeve van de vacci
natie bij mens en dier, dat met steun van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. wordt
uitgevoerd, werd voortgezet.
Voor de titratie van in vitro gekweekt mond- en klauwzeervirus werd een onderzoek
op ongespeende muizen verricht, ten einde te weten te komen of de titratie in deze
diersoort die in runderen zal kunnen vervangen.
Voorts werd onderzoek verricht over de vatbaarheid van één dag oude kuikens.
Er werd begonnen met een onderzoek over de bruikbaarheid van de z.g. éénlagige
celcultuur voor virustitratie. De bedoeling hiervan is te trachten deze methodiek
bruikbaar te maken voor de titratie van varkenspestvirus. Er werden reeds hoop
gevende resultaten bereikt.
Tevens werd begonnen met de kweek in vitro van het ecthyma virus, dat de oorzaak
is van een infectie bij lammeren en schapen. Door sommige onderzoekers wordt ver
band gelegd tussen het ecthyma virus en het z.g. rotkreupel bij schapen, een ziekte,
die bij deze diersoort van grote economische betekenis is. Indien zou kunnen worden
aangetoond, dat de gangreneuse klauwontsteking werkelijk door het ecthymavirus
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wordt veroorzaakt, zouden belangrijke perspectieven voor een vaccinatie worden ge
opend.
De onderzoekingen betreffende het kweken van poliomyelitisvirus, die met steun
van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. worden verricht, werden voortgezet. Thans
wordt deze kweek in vitro uitgevoerd, voornamelijk met weefsel, dat afkomstig is
van menselijke placentae, welke worden verkregen door kunstmatige vroeggeboorte
of door sectio caesarea.
Tenslotte werd nog gevonden, dat de aanwezigheid van gekweekt virus kan worden
aangetoond door het cytopathogene effect, dat in éénlagige culturen van menselijk
nierepitheel wordt opgewekt.
Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie van de
Rijksuniversiteit te Utrecht
In samenwerking met het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. werden
proeven genomen op het gebied van het diepvriezen van stierensperma. Voor nadere
bijzonderheden hieromtrent wordt verwezen naar het verslag van genoemd instituut.
Voorts werd onderzoek gedaan over de bacteriologie van het sperma en de verdunning
van sperma.
Het onderzoek over de steriliteit bij runderen en paarden betrof de oorzaak van
stal- en bedrijfssteriliteit op bedrijven, waar kunstmatige inseminatie wordt toegepast.
Tevens worden waarnemingen verricht, klinisch zowel als microchemisch en histolo
gisch, over de geslachtscyclus bij pinken en paarden.
Instituut voor Veterinaire Pathologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Op dit instituut werd voortgegaan met de onderzoekingen over het microscopisch
beeld van het baarmoederslijmvlies bij de grote huisdieren, in het bijzonder bij het
rund. Nadat in het vorige jaar in een drietal proefschriften, bewerkt in samenwerking
met andere afdelingen van de faculteit, de eerste resultaten van het steriliteitsonderzoek waren neergelegd, werd voortgegaan met een onderzoek betreffende de bouw van
het slijmvlies van de normale baarmoeder. Deze werkzaamheden hebben ten doel
een antwoord te vinden op de vraag hoe het microscopisch beeld van het baarmoeder
slijmvlies moet zijn om aan de bevruchte eicel maximale kansen te geven zich aan
te hechten. Daartoe werd een systematisch onderzoek ingesteld met behulp van histochemische onderzoekingsmethoden bij enige tientallen proefpinken, die enige maan
den lang nauwkeurig waren geobserveerd en die op bepaalde tijdstippen gedurende de
uterine cyclus en de bronst werden geslacht.
Bovendien werd op een aantal uitgezochte bedrijven, waar bevruchtingsmoeilijk
heden voorkwamen, een biopsie van het baarmoederslijmvlies genomen voor micros
copisch onderzoek, terwijl tegelijk een inseminatie werd verricht. Uit de al dan niet
volgende drachtigheid konden conclusies worden getrokken over de mogelijkheid
voor bevruchting.
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Instituut voor Veterinaire Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Op dit instituut werd ten behoeve van de onderzoekingen op het gebied van de
steriliteit een groot aantal uterus-secreta en -biopsieën onderzocht, alsmede serologisch
bloed- en melkonderzoek verricht, ten einde na te gaan of de betreffende dieren waren
geïnfecteerd met Brucella abortus Bang.
Voorts werd een onderzoek begonnen, waarbij de waarde van enkele brucellastammen voor de immunisatie wordt vergeleken. Dit onderzoek is nog in het begin
stadium, zodat nog geen resultaten kunnen worden vermeld.

Laboratorium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
De onderzoekingen over de hormonale stofwisseling van het rund in verband met
het steriliteitsvraagstuk werden voortgezet. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan
de bepaling van oestrogene hormonen in het bloed.
Tevens werd nagegaan of er enige correlatie bestaat tussen het kopergehalte in het
bloed en het optreden van aspecifieke reacties bij de tuberculinatie van runderen.
Hierbij kwam vast te staan, dat de koperstofwisseling bij aspecifieke reacties minder
stabiel is, doch er kon geen direct verband tussen het kopergehalte en het optreden
van aspecifieke reacties worden aangetoond.

Instituut voor Veterinaire Virulogie van de Rijksuniversiteit te Utrecht
Behalve diagnostisch onderzoek van virusziekten voor de verschillende klinieken
van de Diergeneeskundige Faculteit, werden door dit instituut verschillende eigen
onderzoekingen gedaan op virulogisch gebied. Zo werd nagegaan of papierelektroforese bruikbaar is voor het diagnostisch onderzoek van kippenziekten. Tevens werd
een onderzoek ingesteld naar de invloed van het milieu op de ontwikkeling van in
compleet virus, alsmede naar de recombinatieverschijnselen bij virussen en naar een
in Nederland voorkomend stomatitisvirus bij runderen.
In samenwerking met de Gezondheidsdienst voor Postduiven werd onderzoek gedaan
over ornithosis.
Ten slotte werd nog nader ingegaan op problemen, welke betrekking hebben op
pokken, waarbij o.a. het verband tussen het optreden van pokken bij rundvee en de
pokkeninenting bij de mens werd onderzocht.
Instituut voor Tropische en Protozoaire Ziekten der Diergeneeskundige Faculteit
van de Rijksuniversiteit te Utrecht
De onderzoekingen op het gebied der protozoaire ziekten bij dieren hadden voor
namelijk betrekking op coccidiosis, histomoniasis, trichomoniasis en piroplasmosis en
de bij deze laatste ziekte in het spel zijnde overbrengers.
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Voor de Nederlandse dierenartsen, die in de tropen werkzaam zijn, werden regel
matig en op ruime schaal onderzoekingen verricht, waarbij de diagnostiek en de be
strijding van diverse bloedprotozoaire en bacteriële ziekten, evenals van schimmel
infecties, de voornaamste punten vormden.

Afdeling Kennis der menselijke voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong der
Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht
De afdeling verleende medewerking aan een onderzoek, dat werd verricht door
de Kliniek voor Veterinaire Verloskunde en Gynaecologie, welke onderzoek betrek
king had op de kiemhoudendheid in diepvriessperma.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
De in het kader van de veterinaire verkenningswerkzaamheden op het proefstation
en in samenwerking met verschillende instanties op een groot aantal praktische
veehoudersbedrijven verrichte onderzoekingen over de koperhuishouding van jongere
en oudere runderen gedurende de weideperiode en op stal vonden een voorlopige
afsluiting. De resultaten werden neergelegd in een publi'katie getiteld „Het koper
gehalte van lever en bloedserum bij het Fries-Hollandse rund". Het is gebleken, dat
op de meeste weidebedrijven gedurende het weideseizoen de kopervoorziening van
het rundvee te wensen overlaat, ook in geval het kopergehalte van het grasbestand
binnen normale grenzen ligt. Een vergelijkende proef met jong vee deed zien, dat
zelfs onder volkomen normale bedrijfsomstandigheden de kopervoorraad in de lever
gedurende het weideseizoen duidelijk daalde en zelfs niet op peil kon worden gehouden
door extra giften van CuS04, die van 250 mg tot 500 mg per dier per dag werden
opgevoerd. Deze kopertoediening had echter een duidelijk verhogend effect op het
droge-stof-gehalte van de mest. De algemene conditie der proefdieren verschilde
weinig van die der controledieren. Bij de laatstgenoemde werden in de late herfst
extreem lage waarden van bloedserumkoper gevonden, zonder dat klinische verschijn
selen van koperdeficiëntie optraden.
In verband met weide-haemoglobinurie werden in de loop van 1955 proeven in
Oost-Drente genomen. Er kwamen op de proefbedrijven enkele gevallen van deze
afwijking voor. Steeds werden dan bij de nog gezonde dieren op de ziekmakende
weilanden zeer lage natriumgehalten in de urine gevonden. Enkele ziektegevallen
konden tot genezing gebracht worden door het ingeven van keukenzout. Waar pekel oplossing (2.5%) ter beschikking van de dieren stond, kwamen geen gevallen van
haemoglobinurie voor. Er zijn dus tal van aanwijzingen, dat de natriumvoorziening
een rol speelt bij het ontstaan van deze afwijking.
Ook bij het optreden van kopziekte is een onvoldoende natriumvoorziening wellicht
een der factoren, die tot het optreden der acute afwijking kan medewerken. Op een
aantal bedrijven, waar als voorzorgsmaatregel pulp met keukenzout aan de koeien
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was verstrekt, traden enkele gevallen van kopziekte op bij de dieren, die weigerden
het bijvoeder op te nemen. Dit kan als een aanwijzing voor het gunstig effect van
het bijvoeder beschouwd worden.
Naast de incidentele onderzoekingen, die de verkenningswerkzaamheden meebren
gen, werd aangevangen met een meer diepgaande studie van de kalium- en natriumuitscheiding, zoals deze door de mestconsistentie wordt beïnvloed.
Gebleken is ook, dat bij sommige gevallen van acetonaemie wijziging in de ver
houding van kalium en natrium in de urine optreedt. Wanneer hierover voldoende
gevallen zijn verzameld, wordt gehoopt mogelijke aanwijzingen te vinden voor een
voedering, waarmede acetonaemie kan worden voorkomen.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
De bestudering van de invloed van het gehalte aan mineralen in het weidegras op
de gezondheid van het vee was voornamelijk gericht op kopergebreksverschijnselen
en kopziekte.
De resultaten van het onderzoek op een aantal bedrijven in Z.W.-Friesland, dat in
samenwerking met het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
geschiedde, leidden tot de conclusie, dat naast het Cu-gehalte van het gras, vooral
de waarde Ca-S-P van het gras van belang is voor het al of niet optreden van ver
anderingen in het bloedkopergehalte. Op het in 1938 aangelegde proefveld met hoge
en lage stikstofbemesting bleek, dat niet alleen het Cu-gehalte van het bloed reageerde
op het verschil in Cu-gehalte van het gras, doch ook het Cu-gehalte van de lever. Bij
de lage stikstofbemesting nam het Cu-gehalte van de lever in de weideperiode gemid
deld toe van 28 tot 69 mg Cu per kg droge stof, terwijl bij de zware stikstofbemesting
en lager Cu-gehalten van het gras de gehalten in de lever afnamen van 26 tot 20 mg
Cu per kg droge stof.
Bij het kopziekte-onderzoek werden grote verschillen gevonden in de samenstelling
van het gras op de bedrijven met en die zonder kopziekte. Op de bedrijven met kop
ziekte waren de gehalten aan K20 en P205 hoger, die aan MgO, CaO en Na20 lager
dan op de bedrijven, waar geen kopziekte voorkwam. Het lijkt, dat vooral de ver
houdingen K in procenten van (K + Ca + Mg) en Na in procenten van (K -j- Na
+ Ca + Mg) van belang zijn voor het al of niet optreden van kopziekte. Het ontstaan
van onjuiste verhoudingen in de gehalten aan mineralen blijkt in de eerste plaats
te worden veroorzaakt door zware K20-bemestingen (anorganisch en organisch),
vooral wanneer dan ook nog veel stikstof wordt gegeven. In de tweede plaats blijkt
echter ook de temperatuur een rol te kunnen spelen.

Werkgroep voor steriliteitsonderzoek bij rundvee
Onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. wordt door verschillende
instituten van de Diergeneeskundige Faculteit te Utrecht en de Rijksseruminrichting
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in onderlinge samenwerking een uitgebreid onderzoek verricht naar de oorzaken van
het optreden van steriliteit bij rundvee. De resultaten hiervan worden medegedeeld
in de verslagen van bovengenoemde instellingen.

Werkgroep voor onderzoek over a-specifieke reacties bij rundvee
De onderzoekingen op het gebied van de a-specifieke reacties bij de tuberculinatie
van runderen worden onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. verricht
door de Rijksseruminrichting, de Gezondheidsdiensten voor Dieren en het Laborato
rium voor Medisch-Veterinaire Chemie van de Rijksuniversiteit te Utrecht. Nadere
mededelingen over deze werkzaamheden zijn opgenomen in de verslagen der betrokken
instellingen.
Werkgroep voor onderzoek over besmettelijk verwerpen bij rundvee
De resultaten van dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie
T.N.O. wordt verricht door de Rijksseruminrichting en het Instituut voor Veterinaire
Bacteriologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, worden medegedeeld in de verslagen
van de genoemde instellingen.
Commissie Drinkwatervoorziening van vee
De commissie, waarin de Diergeneeskundige Faculteit, het Rijkslandbouwproef
station voor Veevoeding en Veehouderij, enkele Gezondheidsdiensten voor Dieren en
de Rijksseruminrichting vertegenwoordigd zijn, beoogt een nader inzicht te krijgen
in de betekenis van het drinkwater voor de produktie, de gezondheidstoestand, e.d.
van het vee. De werkzaamheden geschieden onder auspiciën van de Landbouworga
nisatie T.N.O. Er werden voorbereidingen getroffen om te komen tot een vergelijkend
onderzoek op een viertal bedrijven in de provincie Friesland.
Werkgroep voor onderzoek inzake resistentie tegen leucose bij pluimvee
Dit onderzoek, dat onder auspiciën van de Landbouworganisatie T.N.O. wordt
verricht door de Gezondheidsdienst voor Pluimvee, had in het afgelopen jaar ten doel
een methode uit te werken, waarmede de vatbaarheid van kuikens voor leucose kan
worden bepaald. Bij de werkzaamheden werden enige tegenslagen ondervonden, zodat
over de resultaten nog niets definitiefs kan worden medegedeeld.
Commissie voor Onderzoek over hormonale castratie bij vrouwelijke varkens
De resultaten van de onderzoekingen betreffende de mogelijkheden voor hormonale
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castratie bij vrouwelijke varkens worden medegedeeld in de verslagen van het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij en het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek T.N.O. De onderzoekingen vinden plaats onder auspiciën van
de Landbouworganisatie T.N.O.

Werkgroep Onderzoek Kopziekte T.N.O.
De resultaten van de onderzoekingen betreffende de oorzaken en de bestrijding van
kopziekte bij runderen worden medegedeeld in de verslagen van de instellingen,
die in de werkgroep zijn gecoördineerd. Deze instellingen zijn het Centraal Instituut
voor Landbouwkundig Onderzoek, het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding
en Veehouderij, het Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst", het Land
bouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O., het Laboratorium voor Fysiologie
der Dieren van de Landbouwhogeschool en het Laboratorium voor Veterinaire Che
mie, de Kliniek voor Inwendige Ziekten en Buitenpraktijk en het Pathologisch Insti
tuut, welke laatste instellingen een onderdeel vormen van de Diergeneeskundige Fa
culteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Werkgroep Leverbotonderzoek T.N.O.
De onderzoekingen op het gebied van de bestrijding van de leverbotziekte bij run
deren en schapen werden, voor zover ze plaatsvonden in het kader van bovengenoem
de werkgroep, afgesloten. De in de loop der jaren verrichte werkzaamheden zullen
in een eindrapport worden samengebundeld, welk rapport in de loop van 1956 zal
verschijnen. Tevens werd ten behoeve van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst een
kort overzicht van de onderzochte bestrijdingsmethoden (keukenzout en DNC)
opgesteld.
In het overleg over de wijze, waarop de praktische landbouw gebruik zal kunnen
maken van de verkregen resultaten, bleek dat het Produktschap voor Vee en Vlees
gelden ter beschikking zal stellen om jaarlijks streeksgewijs een bestrijding op prak
tijkschaal mogelijk te maken.
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BEWARING EN VERWERKING VAN LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN

Stichting voor A ardappelbewaring
De bouw van aardappelbewaarplaatsen voor massa-opslag ging gestadig voort. De
meeste bewaarplaatsen zijn gebouwd in het zeekleigebied. De bewaarplaatsen met de
uitgebreidste voorzieningen (bijkoeling met koelmachines en drogen met oliebranders)
bevinden zich in het zuidwesten, mede doordat daar uien worden geteeld, die met
succes in aardappelbewaarplaatsen kunnen worden opgeslagen. Thans is ook een
bouwprogramma in de zandgebieden gaande, met name in Drente, Overijsel en de
Veenkoloniën.
Eén van de moeilijkheden bij de constructie bleek te zijn, dat de druk van de aard
appelen op de houten binnenkist van bewaarplaatsen via de isoleerlaag van vlas
scheven werd overgebracht op de als een „stolp" rondom de kist gebouwde lichte
muurconstructie, die niet op zijwaartse druk is berekend. Het Instituut T.N.O. voor
Bouwmaterialen en Bouwconstructies gaf een oplossing aan, die goed voldoet: er
wordt een lichte houten wand aan de buitenkant der scheven aangebracht, zodat tus
sen deze wand en de muur een spouw ontstaat, die breed genoeg is om de doorbuiging
van de houten kist op te vangen.
Het mechanisch ontladen der bewaarplaatsen werd bevredigend opgelost, aan het
beladen wordt nog gewerkt. Beide onderwerpen zijn door de afnemende arbeidskracht
op het platteland zeer actueel geworden.
Er werd een stalen mand geconstrueerd, die bij de aardappeloogst belangrijk min
der beschadiging van de knollen veroorzaakt dan de bestaande.
Wanneer in mei en juni de buitentemperatuur in het algemeen te hoog is om de
dan spruitlustig geworden aardappelen kiemloos te houden, kan men bijkoelen met
koelmachines. Het is echter ook mogelijk gebleken om bij aardappelen, die tot eind
mei of juni moeten blijven zitten, een poedervormig kiemremmingsmiddel met behulp
van de ventilator door de hoop te stuiven.
Er werd een voorschrift samengesteld voor het ventileren van scheepsruimen voor
transport van aardappelen naar West-Indië, Zuid-Amerika en het Verre Oosten, om
te voorkomen dat in de warme zone de zo nadelige condensatie van water op de
koude aardappelen optreedt.
Het wassen van aardappelen is technisch geen probleem meer. Ook kleiaardappelen
kunnen thans worden gewassen, mits ze gedroogd en daarna bevochtigd worden.
Vastgesteld werd, dat de volledige knolzetting van een aardappelplant meestal in 14
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dagen verloopt, ongeveer 6 weken na het planten. De aanvankelijk grootste knollen
groeien het snelst en worden het dikst. De 20ste knol in grootte groeit nog maar
weinig. Alle knollen, die kleiner zijn (ongeveer de helft van het totaal), groeien in
het geheel niet.
Oriënterende proeven, die in samenwerking met het Natuurkundig Laboratorium
van Philips N.V. te Eindhoven worden uitgevoerd, leerden, dat de kieming van aard
appelen zowrf met röntgenstralen als met elektronenstralen kan worden tegengegaan.
De praktische betekenis hiervan moet blijken uit verder onderzoek.

Centraal Instituât voor Landbouwkundig Onderzoek
Het inkuilonderzoek had betrekking op het conserveren van wikken, snijhaver,
gekneusd gras en suikerbietenblad. Bij dit laatste produkt werd een te groot sapverlies
tegengegaan door toevoeging van luzernehooi, erwtestro of bonestro. Praktijk waar
nemingen toonden aan, dat de pH van de silage grote invloed heeft op de achteruit
gang van de gehalten aan ruw eiwit en verteerbaar ruw eiwit. In ander materiaal trad
een duidelijke correlatie op tussen de pH en het drogestofgehalte enerzijds en de
gehalten aan ammoniak-stikstof en organische zuren anderzijds.
Het coagulaat, dat ontstaat bij het persen van eiwit uit gras, bleek ook na een
goede bewaring door varkens uitstekend te worden opgenomen. Een voorlopige
berekening toonde echter aan, dat de kostprijs van dit produkt in verhouding tot de
voederwaarde veel te hoog ligt, zodat het procédé economisch niet verantwoord is.
Betere vooruitzichten biedt het ventileren van hooi in de schuur. In het afgelopen
jaar, waarin zeer veel hooibroei voorkwam, werd op een zestiental bedrijven getracht
de broei te voorkomen door middel van ventilatie met koude lucht. Op een van de
bedrijven gelukte dit niet als gevolg van een verkeerde opstelling van de ventilatiebuis
ten opzichte van de afmetingen van het hooivak. Op de andere bedrijven, zelfs daar
waar het hooi met 35 à 40% vocht werd ingeschuurd, trad geen broei op ; de groene
kleur van het hooi bleef behouden en de schimmelaantasting was zeer gering. Om het
drogend effect van de ventilatielucht te verhogen, werd met succes gebruik gemaakt
van een dubbelwandig dakvlak voor het aanzuigen van deze lucht. De temperatuur
van de lucht werd hierdoor op zonnige dagen met ruim 10 °C verhoogd. Het ligt in
de bedoeling dit systeem in 1956 op een drietal bedrijven toe te passen.
De bewaarbaarheid van bieten, die op lichte zandgrond waren geteeld, bleek na
een bemesting met chilisalpeter beter te zijn dan wanneer kalkammonsalpeter was
gebruikt. Magnesiumbemesting had bij een lage bewaartemperatuur een gunstige
invloed, bij hogere temperaturen echter niet.
De door kunstmatige ventilatie gekoelde pootbietjes gaven ook in 1955 duidelijk
hogere zaadopbrengsten (ongeveer 20%) dan het materiaal uit de traditionele kuil.
De optimale bewaartemperatuur ligt laag: in een proef met 2°, 5°, 7° en 10°C gaf
een bewaring bij 2°C de minste misplaatsen en de hoogste zaadopbrengst, een be
waring bij 10°C leverde een zeer slecht resultaat.
Bij een onderzoék betreffende de bewaring van lijnzaad op de boerderij bleek, dat
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in het noorden des lands de knopbulten, die tijdens het repelen in de schuur ontstaan,
vaak te vochtig liggen; de kwaliteit van het zaad kan hierdoor aanmerkelijk dalen.
Ten aanzien van de smaak van aardappelen werd gevonden, dat deze sterk samen
hangt met het soortelijk gewicht. Daar in één partij de knollen zeer sterk variëren
in soortelijk gewicht, verklaart dit waarom er zulke verschillen kunnen ontstaan bij
de beoordeling van een partij ; per partij worden immers slechts enkele knollen
geproefd. Anderzijds is het mogelijk het soortelijk gewicht tot op zekere hoogte te
gebruiken als objectieve maat voor de kwaliteit. Door van twee objecten knollen van
eenzelfde soortelijk gewicht te vergelijken, kan tevens de invloed van het soortelijk
gewicht (waarschijnlijk dus van het zetmeelgehalte) worden gescheiden van andere
kwaliteitskenmerken.
Op het gebied van de droogtechniek werd zeer veel aandacht besteed aan de
theorie van de eestdroging tijdens het drogen van produkten met een hoog aanvangsvochtgehalte (gras en groen voedergewassen).
Ten aanzien van het drogen van gras werd een studie gemaakt van de automatise
ring van trommeldrogers, type Van den Broek.
Evenals in 1953 en 1954 werd een serie proeven genomen met zogenaamde „hoge"en „lage"-temperatuur-groenvoederdrogers. Hierbij werd in samenwerking met het
Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij onderzocht in hoeverre
de verteerbaarheid van het produkt zich handhaaft bij drogers van verschillend type.
In 1955 werd dit nagegaan bij luzerne, die vroeg, op een normaal tijdstip en laai
was gemaaid.
Het drogen van hooi in de schuur werd op verschillende plaatsen in ons land en in
verschillende installaties, in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
en landbouwers, beproefd bij 66 partijen. Het Rijkslandbouwproefstation voor Vee
voeding en Veehouderij zal bij enkele partijen onderzoeken of er verschil is tussen
de verteerbaarheid van schuurhooi en die van ruiterhooi, dat afkomstig is van het
zelfde perceel. De winningskosten van het schuurhooi waren gemiddeld f 59,— per
ton; hiervan werd f 18,— per ton besteed aan lonen, gerekend na het maaien. Het
bleek, dat de grootste installatie het goedkoopste werkte ; dit wijst in de richting van
de wenselijkheid de droging te doen geschieden in loon drogerijen.
Er werd een oriënterende proef verricht over het drogen van geperst hooi in de
tas. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ventilator, terwijl tevens een indirecte,
matige verhitting van de lucht wordt toegepast. De analyseresultaten van dit hooi
zullen in 1956 beschikbaar komen.
Ten behoeve van het drogen van akkerbouwprodukten werd een model ontworpen
voor een verbeterde cascadedroger. Dit model werd gebouwd en het wordt inmiddels
beproefd. Voorts werden ontwerpen gemaakt voor eenvoudige drooginrichtingen voor
landbouwers en coöperaties (schuurdroogprincipe) en voor drogerijen voor maïs,
graan, rijst en zaden. Het drogen en opslaan van graan op het bedrijf werd in een
voorbereidende studie onderzocht; hierbij werd aandacht besteed aan de mogelijk
heid handenarbeid te vermijden.
Ten slotte werd een apparaat ontwikkeld, waarmede op eenvoudige en snelle wijze
het vochtgehalte kan worden bepaald. Met dit apparaat, dat door een fabrikant in de
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handel zal worden gebracht, werden proeven genomen bij vele gewassen en zaden,
ten einde de juiste voorschriften samen te stellen. Een vereenvoudigd apparaat voor
grove vochtbepalingen (met een nauwkeurigheid van 5%) is in ontwikkeling.

Nederlands Vlasinstituut
In verband met de mogelijkheden voor de teelt van hennep in de veenkoloniën kan
het volgende over de verwerking van dit produkt worden medegedeeld. Door de
Fransen worden proeven genomen om het hennepstro te verwerken tot papier. Dit
lijkt in principe mogelijk. Er zullen vermoedelijk machines ontworpen moeten worden
om het hennepstro te snijden. Verder lijkt het samengaan van de zeer lange textielvezel en de korte hennepvezel gemakkelijk aanleiding te geven tot verstopping van de
papiermachine. Er zijn echter berichten, dat de moeilijkheid van het scheiden van de
lange en korte vezels is opgelost en dat men erin slaagt om op proefschaal papier te
maken van de korte vezels. De lange vezels kunnen misschien verwerkt worden in
de textielindustrie als zogenaamde cotoninevezels. Het is nog de vraag wat men met
het verkregen papier kan doen. Vermoedelijk zal men de hennep moeten mengen
met andere grondstoffen b.v. met papierpulp van dennenhout.
Op het Vlasinstituut werd aan kleinere partijen de mogelijkheid onderzocht om
hennepstro te verwerken tot breekhennep door middel van drogen, braken en roten
van groenonthoute vezels. De belangrijkste vraag hierbij was of deze vezels gemak
kelijk te roten zouden zijn. Hoewel men hierbij in het buitenland is gestrand, bleek
uit proeven op het Nederlands Vlasinstituut, dat dit mogelijk zal zijn.

Laboratorium voor Microbiologie van de Landbouwhogeschool
Bij een onderzoek betreffende de pectinesplitsers, die een rol spelen bij het dauwroten van vlas, bleek, dat tijdens het winterseizoen gisten van de familie der Cryptococcacaeën (Cryptococcus en Rhodotorula) de overhand hebben. In de zomer over
heersen de schimmels, o.a. Cladosporium herbarum.
Bovendien kon worden vastgesteld, dat het gedurende de winter gerote vlas een
blankere vezel oplevert dan dat van de zomer.
Afdeling Nacobrouw van het Nationaal Instituut voor Brouw gerst,
Mout en Bier T.N.O.
Een door Prof. Roelofsen te Delft gevonden synthetische remstof, die de wortelgroei
bij het kiemen van gerst remt, bleek in de proefmouterij een moutrendement op te
leveren, dat 1% hoger ligt dan zonder gebruik van remstof. De kwaliteit van het
mout bleef onveranderd. Thans wordt deze stof op grotere schaal beproefd.
Er werd een moutmethode uitgewerkt, waarmede waarschijnlijk een hoger rende
ment wordt verkregen.
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Het onderzoek van het Duitse patent no. 917423, betreffende een nieuwe weekmethode, leverde geen gunstige resultaten op.

Peulvruchten Studie Combinatie
De voorlopige opbrengstraming voor erwten, die begin augustus 1955 door de
Peulvruchten Studie Combinatie werd opgesteld, bleek in zeer grote mate overeen
te stemmen met de definitieve oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rijksproefstation voor Zaadcontrole
Uit een drietal bewaarproeven bleek, dat de invloed van de relatieve vochtigheid
van de lucht op de bewaarbaarheid van het zaad uitermate groot is, terwijl bij min
of meer vochtig zaad ook de temperatuur een belangrijke rol gaat spelen. Door ver
pakking van goed droog zaad in polyaethyleen zakken kan een zeer gunstige bewaring
worden verkregen.

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten
Bij de afzet van het kleine fruit wordt vooral een rol gespeeld door de kwaliteit
van de vruchten, de kwantiteit, de verpakking, de verwerkingsmogelijkheid en in het
bijzonder, de hygiëne. In verband hiermede werd een begin gemaakt met een gede
tailleerde bestudering van de samenhang tussen de aard van de verpakkingsmaterialen
en het gedrag van het produkt in dit materiaal. Bij aardbeien leidde dit tot de over
tuiging, dat het platte bakje de voorkeur verdient boven het spanen mandje en dat
een interieur in dit platte bakje noodzakelijk zal worden.
Standaardisatie van kwaliteit begint ook onder de verwerkende industrie meer
belangstelling te ondervinden. Voor peren op sap leidde dit tot een kwaliteitsvoor
schrift, dat werd vastgelegd in een verordening van het Produktschap voor Groenten
en Fruit. Er werd een begin gemaakt met de kwaliteitscontrole van Duitse jam. Voor
de Nederlandse jamindustrie werd het 2500ste monster onderzocht.
Aan de N.V. Hero werd, vooruitlopende op nog niet verleende patentrechten licen
tie verleend voor de fabricage van de vruchtenmelkdrank, die op het instituut werd
ontwikkeld.
Proefstation voor de Groente- en Fmitteelt onder glas
Een onderzoek over de bewaartemperatuur van fresiaknollen (deze beïnvloedt zowel
de vroegheid als de kwaliteit van de bloemen), toonde aan, dat een bewaring bij
31 °C gedurende dertien weken, gevolgd door een bewaring bij 13 °C gedurende
4 weken, bij alle rassen de vroegste bloei opleverde.
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In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten werd onderzoek verricht over de bewaring van druiven in koelhuizen.
Hierbij werd een beter inzicht verkregen in de speciale eisen, waaraan de teelt van
koelhuisdruiven moet voldoen.

Proefstation voor de Groenteteelt in de volle grond,
De proeven betreffende de bewaring van plantgoed van sjalotten gaven aanwijzin
gen, dat een warme bewaring (ca 26 °C) van de bollen tijdens de winter een belang
rijk grotere opbrengst kan geven en de neiging tot schieten kan onderdrukken.

Proefstation voor de Bloembollencultuur
Er werd veel aandacht besteed aan de bewaartemperaturen van het plantgoed van
verschillende soorten bloembollen, zoals hyacinten, tulpen, narcissen, gladiolen en
crocussen.

Proefstation voor de Bloemisterij
Voor Lilium regale konden, na enige jaren met dit gewas proefnemingen te hebben
verricht in samenwerking met de Lelie-vereniging West-Friesland, positieve adviezen
worden gegeven over de bewaring van de bollen.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij
Van de in de 'herfst van 1954 verrichte proefensileringen zijn in de loop van 1955
enige resultaten bekend geworden.
Klaversilage onder toevoeging van 6.1 liter AI V-zuur per 100 kg vers materiaal
was zeer goed geslaagd, de pH was laag en er had slechts een geringe eiwitafbraak
plaatsgevonden. Alleen de bovenste laag bevatte 0.22% boterzuur, de rest was hiervan
vrij.
Uit een vergelijking van gehakselde en ongehakselde klaver met toevoeging van
melasse bleek, dat bij het ensileren van klaver het hakselen op zichzelf de conservering
bevordert. De gehakselde silage was volledig geslaagd (pH 4.1—4.2, geen boterzuur
behalve 0.05% in de bovenlaag), terwijl de ongehakselde vergelijkingssilage niet
geslaagd was (pH 4.5—4.8, 0.36% boterzuur).
De silages, die ter vergelijking van kneuzen en hakselen met gras gemaakt waren
onder toevoeging van 2% melasse, bleken geen van beide gelukt te zijn. Bij de gehak
selde silage was dit bij de lage melassetoevoeging te verwachten. Gehoopt was echter,
dat eventuele verschillen tussen hakselen en kneuzen het duidelijkst tot uiting zouden
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komen wanneer zo min mogelijk melasse werd toegevoegd. Er bleek praktisch geen
verschil tussen beide silages opgetreden te zijn.
De silageproeven, die genomen werden om een indruk te verkrijgen van de toe
voegmiddelen „glycosil" en „spurosil", leverden voor deze produkten een volkomen
negatief resultaat op. De kwaliteit van deze silages verschilde in geen enkel opzicht
met die der controlesilage, die zonder toevoeging was bereid (pH 5.2 à 5.3, ongeveer
1.3% boterzuur en slechts 0.2% melkzuur). Ook een vergelijkbare silage, waaraan
10% suikerpulp was toegevoegd, slaagde niet. Wel was de pH lager (4.45) en bevatte
de silage ongeveer 1.4% melkzuur, doch het boterzuurgehalte bedroeg nog ongeveer
1%. Indien de pulp homogener door het gras gewerkt had kunnen worden, zou het
resultaat van deze ensilering vermoedelijk veel beter zijn geweest.
De silages van suikerbietenkoppen en -blad in gedraineerde en ongedraineerde
silo's en in hopen op en in de grond slaagden geen van alle. In het algemeen was de
kwaliteit der grondkuilen nog iets minder dan van de silo's. Tussen gedraineerde en
ongedraineerde silo's werd geen verschil geconstateerd.
De in 1954 met het oog op een voederproef met melkkoeien bereide voordroogsilages bleken bij vervoedering in 1955 geheel geslaagd te zijn. Deze silages waren
geheel vrij van boterzuur en ondanks het zeer hoge drogestofgehalte (ruim 60%)
was er geen broei of schimmelvorming in opgetreden. De AIV-silages voor boven
genoemde voederproef waren eveneens geheel boterzuurvrij en tan een uitstekende
kwaliteit (pH 3.19—3.49).
In de zomer en de herfst van 1955 werden een aantal proefinkuilingen verricht,
waarvan nog geen resultaten beschikbaar zijn. Zo werden vier silo's met grassilage
gevuld onder toevoeging van melasse en twee silo's met voordroogsilage, die alle
bestemd zijn voor een voederproef met melkvee in de stalperiode 1955—1956. Met
suikerbietenkoppen en -blad werden drie silo's gevuld. Een silo werd zonder speciale
behandeling, de andere twee werden met de Ley-inkuilmachine geënsileerd. Ter bestu
dering van het effect van een toevoeging van 0,8% Na-metabisulfiet en van het inkuilingsmiddel MP werden vier silo's met grassilage gemaakt. Als vergelijkings-objecten
hiervoor dienen één grassilage zonder toevoeging (negatieve controle) en één met
toevoeging van melasse. Voorts werden twee voorjaars-grassilages zonder toevoeging
gemaakt; één hiervan werd bereid met gehakseid gras, de andere met gemoesd
gras, ten einde het effect van een uiterst fijne verdeling van het ensilagemateriaal
op het verloop van het conserveringsproces na te gaan. Hierop aansluitend werd
ook nog gemoesd najaarsgras in een kleine proefsilo geënsileerd. In dergelijke
silo's werden tevens gemoesde voederbieten gebracht om opnieuw na te gaan, of dit
produkt zich als zodanig laat bewaren. Als voortzetting van het onderzoek over de
conservering van bouwlandprodukten werd nog een haversilage bereid onder toe
voeging van melasse.
Te Maarheze werden nog een drietal ensileringsproeven ingezet, te weten één met
groene maïs (gehakseld zonder toevoeging), één met stoppelknollen in drie silo's,
waarbij inkuiling met en zonder toevoeging van AlV-zuur en inkuiling met en zonder
hakselen van het materiaal met elkaar worden vergeleken en één met bladkool in drie
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silo's, waarbij wel en niet hakselen en de toevoeging van AIV-zuur aan het ongehakselde materiaal met elkaar worden vergeleken.
Omdat in geslaagde voordroogsilages slechts weinig of geen boterzuur gevormd
wordt en toch de pH niet als remmende factor voor de boterzuurbacteriën optreedt,
werd nagegaan of het drogestofgehalte van het milieu de ontwikkeling van boterzuur
bacteriën remt. Dit bleek duidelijk het geval te zijn in een voedingsbodem met 40%
en meer droge stof. Op grond van deze resultaten wordt het advies om bij de toepas
sing der voordroogmethode het in te kuilen materiaal op een drogestofgehalte van
40% of hoger te brengen beter gefundeerd.
Er werd een bepalingsmethode uitgewerkt voor het totale gehalte aan micro-biolo
gisch aantastbare suikerachtige stoffen van gewassen, die voor inkuiling bestemd zijn.
Gehoopt wordt, dat de hiermede te verkrijgen gegevens aanwijzingen zullen geven
voor de benodigde hoeveelheid toevoeging bij ensilering en wellicht ook voor het
effect van de silages op de pensbacteriën.

Laboratorium voor Technologie van de Landbouwhogeschool
Het chemische onderzoek had betrekking op de winning van eiwit en zetmeel uit
verschillende materialen, zoals breekerwten en aardappelen, alsmede op de fabricage
van plantaardige welk, in hoofdzaak uit soja, en de vervaardiging van verschillende
Produkten uit deze welk, o.a. kaas en yoghurt.
Op fysisch-technologisch gebied werd onderzoek gedaan over de stroming van
granulaire materialen, zoals granen en zaden, de warmte-overdracht aan granulaire
materialen, de verdamping, hydrocyclonen, de warmte-overdracht in platenpasteurs.
de warmtedoordringing in verpakte materialen en de extractie, het uitpersen en het
drogen van vaste stoffen.

Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
Voor het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten werd
een schema uitgewerkt voor het aanbrengen van een indicatie- en een registratieapparatuur. Tevens werd voor het Instituut een apparatuur gemaakt waarmee de
temperaturen van fruit en groenten tijdens het transport in koelwagens, vrachtauto's
en scheepsruimten kan worden gemeten.
Voor de Directie van Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening werd een apparaat vervaardigd, waarmede de pak
kingsdichtheid aan de hand van de soortelijke massa van opgetast hooi of persvoer
kan worden gemeten.
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ZUIVEL

Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek
Bij het voortgezet onderzoek naar de gevoeligheid van vet en andere bestanddelen
van melk voor oxydatie bleek uit proeven met een Warburgapparaat, dat de veronder
stelling, dat de vrije koperionen in oplossing essentieel zijn voor een versnelling van
de zuurstofabsorptie, gerechtvaardigd is.
In het kader van de identificatie van de typische geur- en smaakstoffen van
yoghurt werd fundamentele chromatografische arbeid verricht. Zo werden termen
van verschillende alifatische homologe reeksen in gekleurde verbindingen omgezet.
Mengsels van deze derivaten van een bepaalde homologe reeks bleken op verdelings
zuilen met silicagel als drager steeds scheidbaar te zijn. Voor deze wijze van analyse
kon een eenvoudige theoretische betrekking worden afgeleid, die voor alle homologe
reeksen en alle stelsels van niet mengbare vloeistoffen in de zuil geldt. Verder gelukte
het een silicagel te bereiden, waarmede deze scheidingen geheel volgens de gestelde
theorie verliepen.
De methode van Murray en Baker bleek niet geschikt te zijn voor het isoleren en
het concentreren van bittere peptiden uit kaas.
Er werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van antibiotische zuursels op
bacteriën, die betrokken zijn of kunnen zijn bij bacteriologische processen in kaas.
Hierbij werd gevonden, dat met behulp van deze antibiotische zuursels boekelscheurgisting in kaas kan worden bestreden. Voorts bleek het mogelijk te zijn de duurzaam
heid van smeltkaas te verflogen door bij de bereiding ervan geheel of gedeeltelijk uit
te gaan van kaas, die met antibiotische zuursels is gemaakt. De mate van verlenging
hangt o.a. af van de aard en de concentratie van de anaerobe sporevormers in de
verwerkte kaas.
Een onderzoek over de bestrijding van abnormale gasvorming in kaas met oxydatiemiddelen toonde aan, dat salpeter alleen helpt tegen boterzuurgisting in kaas, indien
het van nature in melk aanwezige enzym van Schardinger (xanthine oxidase) aan
wezig is. De oxidatiemiddelen chloraat, perboraat, persulfaat en bromaat bleken geen
invloed te hebben op het optreden van boterzuurgisting.
Uit het onderzoek van een aantal monsters rauwe melk bleek, dat van de aerobe,
mesofiele sporevormers Bacillus licheniformis belangrijk domineert. Daarnaast komen
vooral Bacillus subtilis en Bacillus pumilis voor. Voorts werd gevonden, dat een ver-

137

hitting gedurende 10 min. op een temperatuur van 80 °C niet voldoende is om alle
niet sporevormende bacteriën te doden.
Het staat thans wel vast, dat de normale ogenvorming in kaas, bereid uit gepasteu
riseerde melk, wordt veroorzaakt door de aromabacteriën van het zuursel.
Vervolgens werd gevonden, dat a-acetyl-melkzuur optreedt als tussenprodukt bij de
vorming van diacetyl; dit onderzoek bevestigde in grote lijnen vroegere, door het
Rijkslandbouwproefstation te Hoorn uitgevoerde onderzoekingen.
Het bleek, dat yoghurt, die in tanks wordt bereid en daarna wordt gebotteld, dient
te worden gekweekt bij 32—35 °C.
Bij het onderzoek over de bereiding van het wei-eiwit werd gevonden, dat het
eiwit enigszins wordt afgebroken door de werking van het enzympreparaat Rhozym
Pil. Smeltkaas, die met aldus verkregen eiwitpreparaten werd bereid, vertoonde een
markante smaakverbetering, maar kreeg een niet te maskeren grauwe kleur.
Uit een grote praktijkproef betreffende korstbehandelingsmiddelen bleek, dat een
korstbehandeling met minerale olie de beste resultaten geeft. De plantaardige oliën,
waarvan lijnolie en arachide-olie nog het beste lijken, staan hierbij ten achter, doch
aan dit bezwaar is tegemoet te komen door een veelvuldiger behandeling van de
kazen.
In pas bereide en jonge kaas werd gevonden, dat bij een normale zuring tijdens
het omlopen niet alleen het gehalte aan lactose voortdurend daalt en ten slotte een
zeer geringe waarde bereikt, maar dat tegelijkertijd in de kaas kleine hoeveelheden
galactose worden gevormd.
Er werd een vergelijking gemaakt van verschillende methoden voor het bepalen van
het gehalte aan vocht in kaas en andere zuivelprodukten, waaronder de Karl Fischer
methode.
Gebleken is, dat de methode van Perrin, Lightfoort en Mori ter bepaling van het
gehalte aan koper, minder geschikt moet worden geacht voor melk en room.
In de melk van een bepaalde fabriek werd een tot nog toe niet beschreven bacterie
gevonden, die op agar oranjekoloniën vormt en ongeveer dezelfde eigenschappen
heeft als Microbacterium lacticum.
Ten einde te kunnen aantonen, dat de busscnspoelmachine de oorzaak kan zijn van
een te hoog kiemgetal, voornamelijk veroorzaakt door Microbacterium lacticum, werd
hiervoor een eenvoudige methode ontwikkeld.
Voorts werd aangetoond, dat z.g. branderige melkzuurstreptococcen behoren tot het
geslacht Streptococcus; het zijn typische culturen van S. lactis of van typen, die lussen
S. lactis en S. cremoris in liggen.
Gebleken is dat een bêtabacteriecultuur van de eigen bacterieverzameling in staat
was nitraat te reduceren.
Het gebruik van leidingwater, dat koper bevat, kan als verdunningsvloeistof voor
het tellen van bacteriën soms een zeer storende invloed hebben op de resultaten.
Vooral Bacillus cereus bleek zeer gevoelig te zijn voor koper.
Op verzoek van de commissie voor standaardisatie van bacteriologische methoden
van de Internationale Zuivelbond werd nagegaan hoe de overeenkomst was tussen
de resultaten, verkregen bij gebruik van de door deze commissie als voorlopige stan
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daardbodem voor de bepaling van het kiemgetal van melk aanvaarde voedingsbodem
„Plate Count agar" van Difco en die, verkregen met de in Nederland in gebruik
zijnde bodems. De overeenstemming was zeer goed.
Op verzoek van een melkinrichting werd nagegaan tot hoever consumptie-ijsmeng
sels moeten worden ingedikt om onbeperkt duurzaam te zijn. Een indikking tot op
de helft van het oorspronkelijke volume (saccharosegehalte in het vocht 41,0%) ver
oorzaakte nog slechts een geringe vertraging van de groei van de aerobe sporevor
mers.
Verschillende bepalingsmethoden voor melkpoeder werden nagewerkt. Enige me
thoden voor de uitvoering van de z.g. TBA-reactie, ter bepaling van de mate van
oxydatief bederf van vetten, werden toegepast op melk, boter en melkpoeder. De
resultaten vielen tegen.
De microscopische methode ter bepaling van de verdeling van vocht in de boter
bleek iets gevoeliger te zijn dan die met behulp van los vochtpapier.
In samenwerking met het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afde
ling Graan-, Meel- en Broodonderzoek, te Wageningen, werd een onderzoek begonnen
over de mogelijkheid wei-eiwit in brood te verwerken.
Gebleken is dat door toevoeging van 2—5% extra eiwit aan ondermeik of melk
een aangenaam, voller smakend produkt wordt verkregen; hetzelfde geldt voor zure
melkprodukten, die op deze wijze worden verkregen op yoghurt- of boterzuurselbasis.
Er werd een onderzoek begonnen naar de invloed van zonlicht op melk; hierbij
werd ook de verpakking in papieren melkflessen betrokken.
Voor het bepalen van het homogenisatie-effect van een homogenisator werd een
eenvoudig uitvoerbare methode ontworpen.
Voortgegaan werd met de meting van de kleur van melk en melkpoeder.
Gevonden werd dat ouwel zich niet leent voor het merken van kaas.
Het gebrek „ouds" bij volle walsenpoeder blijkt te worden veroorzaakt door de
reactie van Maillard.
Op verzoek van het Bedrijfschap voor Zuivel werden bepalingen van het gehalte
aan vet uitgevoerd volgens de normbladen en volgens de methode van Röse-Gottlieb.
In beide gevallen werden winsten aan vet verkregen, n.l. resp. 0,37—1,69% en
0,34—1,00%.
In totaal werden 17, meest kleinere opdrachten aanvaard. Van 12 opdrachten werd
het onderzoek afgesloten en werd een rapport opgesteld.
Het aantal gevallen, waarin aan de bedrijven hulp werd geboden in verband met
bedrijfsmoeilijkheden of kwaliteitsvraagstukken, bedroeg niet minder dan 213. Veelal
blijkt men zich in het bedrijfsleven onbewust te zijn van de juiste maatregelen, die
men ter voorkoming van deze moeilijkheden kan en eigenlijk moet nemen. Een typisch
voorbeeld is de wijze van kweken van zuursel, waarbij het aantal storingen legio is,
vooral ten gevolge van het optreden van bacteriofagen. Hetzelfde kan worden gezegd
van koperbesmettingen in melkinrichtingen.
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Rijkszuivelstation
In de laatste jaren werd van verschillende zijden aangedrongen op een verbod
tot verwerking van melkpoeder in consumptiemelk. Naar aanleiding hiervan werd
nagegaan in hoeverre het mogelijk is melkpoeder in consumptiemelk aan te tonen
door een bepaling van de eiwitreductiewaarde ten opzichte van een oplossing van kaliumferricyanide volgens Choi. Het bleek, dat bij de in het westelijk consumptiemelkgebied
gebruikelijke laaggepasteuriseerde melk een toevoeging van 10% poedermelk meestal
reeds aantoonbaar is. Voor hooggepasteuriseerde melk is de methode echter minder
gevoelig.
Bij een onderzoek naar oxydatiegebreken in gepasteuriseerde flessenmelk werd een
door Sidwell c.s. aangegeven methode voor het aantonen van oxydatieprodukten in
melkpoeder met het TBA-reagens („thiobarbituric acid") enigszins gewijzigd, waar
door het mogelijk bleek in gepasteuriseerde flessenmelk, die korte tijd in het licht had
gestaan of die een zelfs maar weinig verhoogd kopergehalte bezat, eveneens oxydatie
produkten aan te tonen. Langs deze weg werd een groot aantal monsters, afkomstig
van de aan de melkcontrolestations verrichte keuringen van flessenmelk, onderzocht
om een indruk te krijgen van het verband tussen de intensiteiten van de TBA-reactie
en van oxydatiesmaak. Bij een uitgesproken oxydatiesmaak viel de TBA-reactie steeds
zeer sterk positief uit. Bij zwakke of ontbrekende oxydatiesmaak trad nu en dan naast
vele zwakke of negatieve reacties, een duidelijk positieve reactie op.
Voorts werd een onderzoek ingesteld naar de invloed van de methode van oplossen
bij de kiemgetalbepaling in melkpoeder. In de literatuur wordt vermeld, dat het
kiemcijfer, dat wordt verkregen na oplossing van de melkpoeder in water al of niet
onder toevoeging van chemicaliën, min of meer afhankelijk is van de oplosmethode.
De betekenis hiervan werd nagegaan door als oplosmiddelen te gebruiken water,
2% natriumcitraat, 0,1 n LiOH en 0,025 n NaOH, zowel bij kamertemperatuur als
bij 50 °C. In het algemeen bleken de verschillen gering te zijn. Het temperatuureffect
was het grootst bij water; gemiddeld werd bij 335 monsters verstuivingspoeder een
verhoging van het kiemgetal met 37% gevonden, bij gebruik van water van 50 °C
in plaats van kamertemperatuur bij 80 monsters walsenpoeder was de verhoging ge
middeld 14%. Ditzelfde effect werd bij toepassing van een citraatoplossing alleen
voor verstuivingspoeder gevonden: 24% bij 408 monsters. Citraat gaf bij kamer
temperatuur 16% hogere waarden dan water, maar het verschil verdween bij 50 °C.
Dit zou erop kunnen wijzen, dat de verschillen hoofdzakelijk berusten op een verschil
in de mate van oplossing. Lithiumhydroxyde gaf met verstuivingspoeder duidelijk
lagere kiemgetallen, die — hoewel hoger — bij 50 °C toch nog bleven onder die,
welke werden verkregen bij kamertemperatuur met water. Natronloog, dat alleen bij
walsenpoeder werd gebruikt, gaf geen verhoging in vergelijking met water. Natrium
citraat lijkt dus de voorkeur te verdienen, hetgeen bovendien wordt versterkt door
de waarneming, dat de telplaten van slecht oplosbare poeders bij gebruik van dit
oplosmiddel veel helderder waren en daardoor gemakkelijker te tellen dan wanneer
water werd gebruikt.
Bij de bepaling van het kiemgetal in melkpoeder wordt gewoonlijk slechts het
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aantal bij 37 °C groeiende bacteriën vastgesteld. Er blijken evenwel ook grote aan
tallen thermophiele bacteriën in melkpoeder te kunnen voorkomen. Enkele van deze,
Bacillus calidolactis en Bacillus coagulens zijn in staat uit lactose aanzienlijke hoeveel
heden zuur te vormen. De ontwikkeling van grote aantallen dezer bacteriën kan dus
oorzaak zijn van te hoog oplopen van de zuurgraad van de te verpoederen melk
tijdens het indampen bij 50°—60 °C onder vacuum of daarna, met als gevolg een
verhoogde zuurgraad van het poeder. In samenwerking met de Rijkszuivelconsulent
voor melkprodukten werd een onderzoek ingesteld naar het optreden van deze bacte
riën bij de vervaardiging van melkpoeder. Er kon worden bewezen, dat de bacteriegroei vooral plaatsvindt in de indampketel en het daarop volgende buffertankje. Een
verhoging van de zuurgraad ging parallel met het aantal thermophielen. Dit onderzoek
toonde aan, dat het van belang is naast de bepaling van de mesofiele bacteriën, ook
de thermophiele te bepalen.
In verband met de export van reuzel werd een onderzoek verricht over methoden
van kwaliteitsbeoordeling, die bij dierlijke vetten een rol spelen. Enerzijds moet bij
de kwaliteitsbeoordeling aandacht worden besteed aan de eigenschappen, die bepalend
zijn voor de bruikbaarheid en de houdbaarheid van het vet, anderzijds moet erop
gelet worden of het vet met de juiste benaming wordt aangeduid en of geen vreemde
vetten en bestanddelen aanwezig zijn. Met het oog op de export van reuzel naar
Duitsland is het verder van belang, dat vastgesteld kan worden of reuzel al dan niet
geraffineerd is.
Het bleek, dat het cholesterolgehalte van het vet een bruikbare maat is voor de
beoordeling van de bij de bereiding van reuzel gebruikte grondstoffen. Dit gehalte
kan op eenvoudige wijze bepaald worden volgens de reeds vroeger door P. C. den
Herder aan het Rijkszuivelstation ontwikkelde methode.
De in de handel voorkomende reuzel heeft doorgaans een cholesterolgehalte van
niet meer dan 0,1%. De niet-eetbare technische varkensvetten daarentegen hebben een
cholesterolgehalte van 0,3% of meer. Bij het raffineren wordt weliswaar een gedeelte
van het cholestrol verwijderd, met name bij het ontzuren, doch dit is niet zoveel dat
het cholesterolgehalte van het geraffineerde technische varkensvet onder 0,2% daalt.
Niet alleen voor het onderscheid tussen eetbare reuzeis en geraffineerd technisch
varkensvet, ook over de herkomst van de reuzel zelf kan het cholesterolgehalte aan
wijzingen geven. Zo werd bijv. gemiddeld gevonden voor bladreuzel 0,06% choleste
rol, voor rugspek 0,05%, buikspek 0,07%, darmschijlvet 0,13%, netvet 0,10% en
voor beendervet 0,52%. De beste grondstoffen voor de reuzelbereiding, zoals blad
reuzel en spek, hebben dus het laagste cholesterolgehalte.
Overeenkomstige resultaten werden verkregen voor rundvet. Het cholesterolgehalte
van eetbaar rundvet bedraagt minder dan 0,1%, dat van technische rundertalk is
doorgaans 0,2 à 0,3%.

Laboratorium voor Zuivelbereiding en Melkkunde van de Landbouwhogeschool
Het onderzoek betreffende de variaties in de samenstelling van melk is thans zover
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gevorderd, dat met de bestudering van het omvangrijke cijfermateriaal kan worden
begonnen. Het inzicht in de samenstelling van melk, vooral wat betreft de onderlinge
verhouding van de melkbestanddelen, zal door het onderzoek ongetwijfeld worden
verbeterd.
Begonnen werd met een oriënterend onderzoek over de samenstelling van biest.
Het onderzoek over eenvoudige en snelle methoden voor de bepaling van het
gehalte van melk aan eiwit kan binnenkort worden afgesloten. Tot nu toe voldoet
geen enkele methode aan de eisen, welke men in de praktijk betreffende snelheid,
eenvoudigheid en nauwkeurigheid stelt. De „alkalische stoomdestillatie" bleek voor
delen te hebben boven de andere methoden.
Ook nu weer bleek, dat van nature in melk aanwezig koper geen schadelijke invloed
heeft op de duurzaamheid van boter en dat de invloed van toegevoegd koper catastro
faal is. De invloed van toegevoegd koper werd niet versterkt of verminderd door de
aanwezigheid van ijzer- en/of mangaanzouten. Aan de wijze, waarop koper in de
melk voorkomt, werd zeer veel aandacht besteed.
Bij het bestuderen van een eigen methode voor de bepaling van het vetgehalte van
melk en van zuivelprodukten werd gevonden, dat de internationaal erkende methode
van Schmid, Bondzynski en Ratslow voor het onderzoek van kaas geen juiste waarden
levert en dat de methode Röse-Gottlieb niet geschikt is als standaardmethode voor het
onderzoek van room. Zowel bij de methode S.B.R. als bij de methode R.G. worden
tezamen met het vet en de vetachtige stoffen, verbindingen geëxtraheerd en gewogen,
die niets met vet te maken hebben.
Praktijkproeven over kaasrijping leverden gunstige resultaten. Door toevoeging van
vetsplitsende bacteriën aan gepasteuriseerde melk, kon de smaak van de uit die melk
bereide kaas worden verbeterd.
Micro-organismen, die ondanks een intensieve bestrijding in het algemeen op de
kaaskorst groeien, kunnen invloed uitoefenen op de smaak van de kaas, o.m. omdat
zij de vetsplitsing bevorderen. Naar aanleiding van dit onderzoek dient men zich de
vraag te stellen of het wel juist is altijd en met alle mogelijke middelen de korstflora
te bestrijden.
Door middel van chromatografische analysen van de vrijgekomen vetzuren kon
worden aangetoond, dat het melkvet door de gebruikte vetsplitsende micro-organis
men op nagenoeg dezelfde wijze wordt afgebroken als door vetsplitsende enzymen van
de melk. In verband met de hiervoor genoemde proeven over de kaasrijping is dit
een gunstig resultaat, daar vooral de lagere vetzuren belangrijke componenten van
de smaak van kaas zijn.
De op het laboratorium uitgewerkte theorie over het kneden van boter kon met
succes worden toegepast op verschillende soorten kneedwerktuigen.

Commissie Onderzoek Boerenkaas T.N.O.
In het afgelopen jaar werd een onderzoek ingesteld, waarbij een vergelijking werd
gemaakt van de kwaliteit van kazen, die volgens de in 1954 uitgewerkte standaard
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methode werden bereid, en kazen, die bereid werden met behulp van zogenaamd
„lang zuursel". De voorlopige conclusie van de proeven is, dat het noodzakelijk moet
worden geacht de bereiding bij toepassing van lang zuursel nauw aan te passen aan
de speciale eigenschappen van dit produkt. Het onderzoek wordt voortgezet ten einde
meer gegevens over dit vraagstuk te verkrijgen.
Vervolgens werden proeven gedaan over de bereiding van kaas, waarbij aan de
inhoud van de kaastobbe geen water werd toegevoegd, en waarbij het vullen van de
kaasvaten door aftapping geschiedde. De bedoeling van dit onderzoek was na te gaan,
of op deze wijze een arbeidsbesparing kon worden verkregen met behoud van de
kwaliteit van de kaas. De eerste indruk is, dat deze doelstellingen onder de gegeven
omstandigheden niet konden worden bereikt. Er zal dan ook worden getracht tot een
beter resultaat te komen door toepassing van enkele variaties in de bereidingswijze.

Onderzoekingen over de toxiciteit van boter- en kaaskleursels, bereid uit
Bixa oreüana (annatto)
Op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid wordt onder auspiciën van de Land
bouworganisatie T.N.O. een onderzoek ingesteld naar de eventuele toxiciteit van
annatto. Deze kleurstof, die een mengsel is van carotenoïden, wordt reeds vele jaren
gebruikt voor de kleuring van boter, kaas en margarine. De fysiologische werking van
het produkt op warmbloedige dieren is echter onvoldoende bekend, zodat thans voederproeven worden genomen, ten einde de benodigde gegevens te verkrijgen. Bij deze
proeven, die ruim een jaar lopende zijn, wordt annatto in een grote overdosering aan
ratten en muizen verstrekt. Tot nu toe kon geen schadelijke werking worden vast
gesteld.
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LANDBOUWECONOMIE EN -SOCIOLOGIE

Landbouw-Economisch Instituut
De afdeling Algemeen Economisch Onderzoek hield zich in 1955 in hoofdzaak
bezig met onderzoekingen op het gebied van de financiering van landbouwbedrijven
en aan- en verkoopcoöperaties, de markt- en prijspolitiek en het marktonderzoek.
Ten behoeve van een onderzoek naar de additionele kapitaalbehoefte in de land
bouw is een begin gemaakt met een proefonderzoek naar de rentabiliteit van concrete
investeringen.
Het in het vorige jaar aangevangen onderzoek naar de financiering van coöpera
tieve aan- en verkoopverenigingen werd voortgezet. Bij dit onderzoek zijn 216 coöpe
raties betrokken.
Het onderzoek aangaande de markt- en prijspolitiek van diverse Europese landen
zal niet langer worden gericht op de per land geldende regelingen voor alle belang
rijke produkten, maar er zal een studie worden gemaakt van de per produkt in de
verschillende landen gevolgde politiek. In deze zin werd een begin gemaakt met een
onderzoek naar de markt- en prijsregelingen voor de zuivelprodukten.
De afdeling Streekonderzoek begon met een onderzoek naar de demografische ont
wikkeling, de sociale positie en de seizoenswerkloosheid onder de landarbeiders in de
zand- en rivierkleigebieden. Ten behoeve hiervan werden in 60 gemeenten enquêtes
gehouden. Tevens werd met eenzelfde onderzoek onder de werknemers in de tuinbouw
begonnen.
Een 15-tal werkstukken kwam gereed, waaronder een verkorte uitgave van het
onderzoek over de landarbeiders in de akkerbouwgebieden, de weidegebieden en de
Veenkoloniën.
Aan het onderzoek van de zogenaamde economische ontwikkelingsgebieden werd
verder gewerkt.
Bijna gereed kwam het onderzoek naar de welvaartsbronnen van zeven gemeenten
in de bollenstreek. Het sluitstuk, een beschrijving van de streek als geheel, was aan
het einde van het verslagjaar in een vergevorderd stadium.
Het aantal bedrijfsboekhoudingen, dat door de afdeling Bedrijfseconomisch Onder
zoek Landbouw wordt bijgehouden, onderging in het verslagjaar een stijging van
± 25%, zodat thans 2617 bedrijven bij de documentatie zijn betrokken.
Vele onderzoekingen kwamen gereed. Deze hadden onder meer betrekking op de
kostprijs van varkensvlees, consumptie-eieren en broedeieren, melk op de weide-

144

bedrijven en de gemengde bedrijven op zandgrond, alsmede op de kostprijs van akkerbouwprodukten in enkele kleigebieden, de Veenkoloniën en de zandgebieden.
Veel tijd werd besteed aan de keuze van nieuwe bedrijven, alsmede aan de ont
wikkeling van methoden van onderzoek.
De afdeling Tuinbouw besteedde vooral aandacht aan de opbouw van het onder
zoek, dat zich in vier afzonderlijke secties voltrekt, nl. de secties groenteteelt, fruit
teelt, sierteelt en rentabiliteitsonderzoek.
Door deze secties werden o.a. voltooid de onderzoekingen naar de kostprijzen van
aardbeien en spruitkool, van appelen en peren in de provincie Zeeland, van bloem
bollen (tulpen, hyacinten en narcissen) en van chrysantenbloemen in de open grond
en in warenhuizen, van seringenbloemen in het bloemencentrum Aalsmeer, van de
rentabiliteit van de bloementeelt in Aalsmeer en van de rentabiliteit in de groenteteelt
in 1953.
Het aantal bedrijfsboekhoudingen in administratie bedroeg 228, tegenover 121 in
het vorige jaar.
Op het gebied van de bedrijfsstudie werd een nieuwe reeks van publikaties ten
behoeve van onderwijs en voorlichting geopend, onder de naam „Het tuinbouwbedrijf
in cijfers."
De werkzaamheden van de afdeling Visserij bleven beperkt tot de kleine zeevisserij,
de garnalenvisserij, de IJselmeervisserii en de binnenvisserij, van welke takken van
visserij een rapport inzake de rentabiliteit is verschenen.
Daar de rentabiliteits- en kostprijsrapporten pas geruime tijd na afloop van het
desbetreffende boekjaar kunnen worden uitgebracht, waardoor de inhoud aan actua
liteit verliest, werd overgegaan tot het uitbrengen van een z.g. diagnose-rapport over
1954. Dit rapport geeft een beeld van de rentabiliteit van de genoemde takken van
visserij over de periode 1950 t/m 1954.
De afdeling Statistiek verrichtte in de loop van het verslagjaar onderzoekingen over
het verloop van de prijzen af-boerderij der landbouwprodukten, het verloop van de
prijzen franco-boerderij der produktiemiddelen, de prijzen en technische gegevens
van praktisch alle in Nederland voorkomende land- en tuinbouwwerktuigen, de diverse
typen van beregeningsapparaturen in land- en tuinbouw, de bouwkosten van de bedrijfsopstanden in land- en tuinbouw, de waarde van nieuwe bedrijfsgebouwen en
installaties, de invoer van landbouwtrekkers per merk en per type en het verloop van
de opbouw van de landarbeidersionen in verschillende delen van Nederland.
Tevens werden wekelijks „Weekberichten" uitgegeven met cijfers over de handel
in agrarische produkten en bedrijfsbenodigheden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk
is, werd ook in 1955 in samenwerking met het Centraal bureau voor de Statistiek
het boekje „Landbouwcijfers", waarin een algemene documentatie van de landbouw
wordt gegeven, uitgegeven.
Afdeling Landbouw- en Voedselvoorzieningsstatistiek van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
Deze afdeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde een onderzoek in
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naar de verkavelingstoestand in de land- en tuinbouwbedrijven, de verhouding van
de oppervlakten cultuurgrond (landbouwgrond) in eigendom en pacht, de aansluiting
van de bedrijven op het elektrisch net en de waterleiding, het aantal van enkele
belangrijke werktuigen, waaronder melkmachines, en het aantal land- en tuinbouwtractoren.
De verwerking van de uitkomsten van de telling van de melkmachines was er tevens
op gericht gegevens te verkrijgen over de verhouding van het aantal melk- en kalfkoeien en het aantal melkmachines, dat in de bedrijven aanwezig is. Wat de land- en
tuinbouwtractoren betreft, bepaalde het onderzoek zich niet alleen tot het aantal, maar
ook tot de verhouding, welke bestaat tussen de bedrijfsgrootte, het aantal landbouwpaarden, het aantal eigen trekkers en het aantal paardekrachten.
Voorts werd in 1955 voor het eerst een produktiviteitsindexcijfer voor de akker
bouw gepubliceerd.
Uit de gegevens betreffende de opbrengsten per hectare, welke jaarlijks worden
verkregen uit de z.g. oogstraming, welke per gemeente plaatsvindt, kan niet direc!
een totale indruk van de ontwikkeling van de bodemproduktiviteit worden verkregen.
Er is daarom gezocht naar een methode van berekening van een indexcijfer voor de
bodemproduktiviteit, waarbij gebruik is gemaakt van de oogst per ha en de beteelde
oppervlakten in de basisperiode 1930—1939, waarmede een weging is toegepast. De
wegingscoëfficiënten houden derhalve geen verband met de prijzen der gewassen.
Zoals bekend, wordt sinds geruime tijd een prijsindex voor de landbouwprodukten
en de produktiemiddelen berekend, met daarnaast ook een hoeveelheidsindexcijfer
van de produktie; er ontbrak echter een inzicht in het verloop van de omvang der
aangewende produktiemiddelen. Ten einde in deze lacune te voorzien werd een volume
indexcijfer van de aangewende produktiemiddelen berekend op dezelfde basis als een
indexcijfer van de produktie, n.l. 1949/'50—1952/'53 = 100. Hierdoor werd het
mogelijk gemaakt de ontwikkeling van het volume van de produktie te vergelijken
met de ontwikkeling van het volume der bij het produktieproces betrokken produktiefactoren.
Bij gelegenheid van de Landbouwtelling mei 1955 werd op verzoek van de Directie
van het Landbouwonderwijs een onderzoek ingesteld naar het door de bedrijfshoofden en/of hun medewerkende zoons genoten land- en tuinbouwonderwijs. De waar
dering van dit onderwijs was gebaseerd op verkregen diploma's van landbouwcürsussen, van lagere land- en tuinbouwscholen en van middelbare land- en tuinbouwscholen
of land- en tuinbouwwinterscholen. Steeds werd voor de betrokkenen alleen het hoogst
genoten onderwijs genoteerd.
Voorts werden de bedrijven ingedeeld volgens het hoofdberoep van het bedrijfshoofd en de grootteklassen der bedrijven; hierbij werd tevens rekening gehouden
met de leeftijd van het bedrijfshoofd, t.w. jonger dan 35 jaar, en 35 jaar en ouder.
Aangezien het niet mogelijk is bij de Landbouwtellingen in mei en december in
bijzonderheden te treden, worden sinds enkele jaren steekproeven uitgevoerd, ten
einde meer gedetailleerde gegevens omtrent belangrijke aspecten van het landbouw
bedrijf te verkrijgen. De uitkomsten van deze onderzoekingen, die maandelijks in
een 13000 bedrijven worden uitgevoerd door de Provinciale Voedselcommissarissen
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en de onder hen werkzame Plaatselijke Bureauhouclers, worden regelmatig in de
Maandstatistiek voor de Landbouw gepubliceerd. Zij hadden in het verslagjaar voor
namelijk betrekking op de veehouderij (aantal dieren, produktie per dier, aantal
dekkingen), en wat de akkerbouwgewassen betreft op het verloop der in de bedrijven
aanwezige voorraden.

Afdeling Sociologie en Sociografie van de Landbouwhogeschool
In het afgelopen jaar werd begonnen met een onderzoek naar de sociologische
aspecten van de landbouwvoorlichting. Als uitgangspunt werden de gegevens over
moderne bedrijfsmethoden gebruikt, die werden verzameld bij een in 1953/1954
gehouden enquête betreffende de deelneming van de boeren in het Iandbouwverenigingsleven. Deze gegevens werden aangevuld met een beoordeling van de kwaliteit
van de bedrijfsvoering door de rayonassistenten. Een verslag over de uitkomsten in
8 gemeenten kwam gereed.
Tevens werd begonnen met een onderzoek naar de reactie van de bevolking in de
Over-Betuwe op drie jaar intensieve voorlichting over het rooien van oude boom
gaarden, de z.g. rooiactie.
In Hollandscheveld werd een onderzoek ingesteld naar het mentale klimaat, in het
kader van de ruilverkaveling en de sociale sanering.
Een algemeen onderzoek onder de boerenbevolking van Winterswijk leverde mate
riaal voor een studie van het verband tussen het persoonlijkheidstype en de bedrijfs
voering. Dit materiaal zal tevens als uitgangspunt voor enige andere onderzoekingen
kunnen dienen.
Op grond van de situatie in Winterswijk werd besloten een onderzoek in te stellen
naar de omvang en de structuur van de traditionele samenwoning. De werkzaamheden
hiervoor zullen in het kader van de in 1956 te houden woningtelling worden uitge
voerd in de Achterhoek, de Noordwest-Veluwe en de Betuwe.
Ten einde een oordeel te kunnen vormen in hoeverre de vlugschriften van de landbouwvoorlichtingsdienst doeltreffend zijn, werd begonnen met een onderzoek naar
de leesgewoonten op het platteland.
Een aantal onderzoekingen, die reeds voor 1954 ter hand waren genomen, werden
voortgezet. Deze betreffen de deelneming van de boeren aan het landbouwverenigingsleven en de selectieve factoren bij de binnenlandse migratie. Vooral dit laatste onder
zoek stuit op grote moeilijkheden bij het verzamelen van de nodige gegevens.

Afdeling Landbouwhuishoudkunde van de Landbouwhogeschool
In samenwerking met de vrouwen van de deelnemers in het voorbeeldcentrum
Rottevalle werd een oriënterend onderzoek op het gebied van het financieel beheer
in de huishouding op de hoererij opgezet.
Van het onderzoek naar de tijdsbesteding in de huishouding, dat zich uitstrekt over
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ruim 800 gezinnen met jonge kinderen, voornamelijk uit de groep met een salaris
lager dan f 6000,—, werden in de loop van 1955 de benodigde gegevens verzameld.
Met de verwerking hiervan werd een aanvang gemaakt.
Het in een vorig verslag vermelde onderzoek naar het conserveren op het platteland
werd afgesloten en gereedgemaakt voor publikatie.
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SPECIALE ONDERZOEKINGEN

Instituut voor toe gepast-biologisch onderzoek in de natuur
Het onderzoek naar de rol, welke fauna, schimmels en bacteriën spelen bij het
afbreken van organisch materiaal werd voortgezet. Hierbij werd vooral gelet op de
voortplanting en de voedselvoorkeur van enige soorten van wormen en een aantal
bacteriën.
Er werden enkele voorlopige waarnemingen gedaan naar de invloed van herbiciden
op de bodemfauna. Het onderzoek naar de verandering van de fauna onder invloed
van bekalking in een grovedennenbos werd voortgezet. Ten einde grondcoupes te
verkrijgen, die geschikt zijn om onder het microscoop te worden bekeken, werd een
verbeterde methodiek uitgewerkt. Het is thans mogelijk de in strooisel en verschil
lende bodemsoorten voorkomende aaltjes kwalitatief en kwantitatief te isoleren.
Het onderzoek over de populatie-dynamica had betrekking op de regulatie van de
insektensoorten onder natuurlijke omstandigheden. Dit probleem, dat nog steeds vele
duistere aspecten heeft, dient te worden opgelost om een biologische bestrijding van
de schadelijke insekten in het cultuurland mogelijk te maken. In het afgelopen jaar
werden vorderingen gemaakt ten aanzien van de interpretatie van de rol van para
sieten in samenwerking met andere factoren.
Het onderzoek betreffende de invloed van houtwallen op de opbrengst van het ach
terliggende cultuurland wordt vermeld onder het hoofdstuk Plantenteelt.
Voor enkele mededelingen betreffende het onderzoek over insektenplagen in bossen
en over de bestrijding van de iepenziekte wordt verwezen naar het hoofdstuk Bosbouw.
Het wildonderzoek betrof het nagaan van de mogelijkheid de cultuurgewassen,
waaronder ook bosbomen, tegen wildschade te beschermen. Hiertoe werden bepaalde
groepen van stoffen onderzocht op hun eigenschappen om het wild af te schrikken.
Het onderzoek over de eenden werd in samenwerking met jagers en kooikers voort
gezet. Over de eendenkooien als producerende elementen ten aanzien van de inlandse
wilde eend is een manuscript in bewerking.
In zake de myxomatose werd contact onderhouden met onderzoekcentra in het
buitenland, waar een uitgebreid onderzoek naar deze ziekte wordt gedaan.

Afdeling Klimatologie en Landhouivmeteorologie van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut
De metingen van de minimumtemperatuur op 10 cm werden op een 65-tal stations
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voortgezet. Zij beogen een uitvoeriger inlichting te geven over de kans op nachtvorst
in de verschillende districten dan uit de gegevens van de termijnstations kan worden
verkregen.
Nadat in het voorjaar nogmaals metingen van de minimumtemperatuur onder
enige bedekkingsmaterialen, te weten sisalkraftpapier, crêpe-jute, plastic-doek en stro
tijdens heldere nachten hadden plaatsgevonden, werd dit onderzoek afgesloten.
In het voor- en najaar werden wederom metingen van de windsnelheid op 50, 100
en 200 cm hoogte op een aantal posten tussen een tweetal NNW-ZZO-lopende berken
hagen in het proefterrein te Grubbenvorst uitgevoerd. Tevens vonden gedurende
enkele korte tijdvakken metingen van de verdamping plaats en van de temperatuur
van de grond en die van de lucht vlak boven de grond. De verkregen gegevens werden
ten dele bewerkt.
De metingen van de luchttemperatuur in boomgaarden ten behoeve van het onder
zoek van de phaenologie van schadelijke insekten werden in het verslagjaar gestaakt.
Op 58 regenstations van het K.N.M.I. werden de dagelijkse metingen van de ver
damping en van de grondwaterstand voortgezet, welke ten doel hebben na te gaan
op welke wijze de variaties in de grondwaterstand afhankelijk zijn van neerslag en
verdamping.
Het verzamelen van monsters regenwater op een 8-tal stations in Noord-Holland,
ten einde deze op chloorgehalte te onderzoeken, vond ook in 1955 plaats.

Werkgroep Sporenelementenonderzoek T.N.O.
Het onderzoek betreffende de fysische problemen bij het spectrochemisch-analytische onderzoek werd afgesloten. Het chemische deel hiervan werd voortgezet door het
Analytisch Instituut T.N.O. Dit instituut verrichtte onderzoekingen over de destruktie
van organisch materiaal en over methoden voor de bepaling van ijzer, koper, molybdeen, mangaan en cobalt in gras.
Het onderzoek van de overige leden van de werkgroep vindt plaats in het kader
van de instellingen, waaraan zij zijn verbonden.

Laboratorium voor Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool
Bij het onderzoek over de fundamentele grondslagen van fysische scheidings
methoden en warmteoverdracht werd een studie gemaakt van mengsels met verhoogde
warmteoverdracht onder lage druk. Ook hier bleek een verhoogde warmteoverdracht
op te treden, al was de winst niet zo groot als bij atmosferische druk.
Er vond een systematische verwerking van de in de loop der jaren vergaarde
bodem-meteorologische waarnemingen te Wageningen plaats, waarbij o.a. te voor
schijn kwam, dat de warmtegeleiding van lucht vrijwel het gehele jaar door lineair
verloopt met de hoogte. In samenwerking met het Mathematisch Centrum te Amster
dam werden hiervoor speciale berekeningsmethoden ontwikkeld. Het praktische
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belang van deze berekeningen ligt in het feit, dat wanneer de warmtegeleiding van
lucht met behoorlijke nauwkeurigheid bekend is, men de verdamping kan berekenen
uit de temperatuur aan het aardoppervlak.

Laboratorium voor Fysische en Colloid Chemie van de Landbouivhogeschool
Het onderzoek van potentiaalmetingen aan jonge plantenwortels werd voortgezet.
Voor voederwikke werden potentialen gemeten in KCl- en NaCl-oplossingen. Ook wer
den voorlopige potentiaalmetingen gedaan in KCl-oplossingen, waaraan een kleine con
centratie dinitrophenol was toegevoegd. Het probleem van de zoutophoping in planten
werd opnieuw in studie genomen. Hierbij werd gezocht naar eenvoudige fysisch-chemische modellen, waarmee met behulp ook van convectie, behalve diffusie en migratie,
zoutophoping kan worden verkregen.
Het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van chromatografische methoden
voor de zuivering en de isolatie van eiwitten, enzymen in het bijzonder, werd voort
gezet. Behalve de al eerder in de literatuur beschreven experimenten met enkele laagmoleculaire enzymen uit pancreas, waarbij deze door percolatie van het extract over
een zwak zure gebufferde kationenuitwisselaar gedeeltelijk konden worden gezuiverd,
werden ook, ter vergelijking, micro-elektroforetische proeven met deze enzymen uitge
voerd. Voorts werd begonnen aan zuiveringspogingen aan tyrosinase, door de adsorp
tie van dit enzym na te gaan aan enige ionenuitwisselaars.
Het onderzoek van macromoleculaire stoffen betrof o.a. het tabaksmozaïekvirus.
Hierbij werd een methode gevonden om de diffusiecoëfficiënt te bepalen na vooraf
gaande elektroforese. Deze methode werd eveneens toegepast op het onderzoek van
enkele enzymen, ni. trypsine, ribonuclease en chymotrypsinogeen.
Om een theoretisch inzicht te verkrijgen in het ontstaan van humusachtige stoffen
door oxydatie van polyphenolen, werd een onderzoek ingesteld naar de oxydatie van
phloroglucinol (1.3.5.-trihydroxybenzeen). De eerste oxydatietrap, van phenol tot vrij
radicaal, bleek reversibel te zijn.
Bij de werkzaamheden betreffende de reactie van 4-chloorpyridine met zichzelf en
met enige aminen werd langs spectrofotometrische weg aangetoond, dat 4-chloorpyri
dine met zichzelf reageerde onder vorming van verbindingen met meerdere ketens,
waarvan enige konden worden geïsoleerd.
Het onderzoek van glaselektroden uit glassmelten van verschillende samenstellingen
werd voortgezet.

Laboratorium voor Organische Chemie van de Landbouwhogeschool
Op micro-analytisch gebied werd een kwantitatieve halogeen- en zwavelbepaling
uitgewerkt. De andere technieken, genoemd in het overzicht van 1954, werden verder
ontwikkeld. Bovendien werd een tegenstroomapparaat volgens Craig in bedrijf ge
steld; met dit uit 200 cellen bestaande apparaat gelukte het een mengsel van a-, ß-
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en j'-chloorboterzuur te scheiden. Deze scheiding maakt het mogelijk een begin te ma
ken met een onderzoek van het probleem van de kwantitatieve analyse van een meng
sel der vier isomere chloorvaleriaanzuren.
Bij het onderzoek over de inwerking van diazo-azij nester op di-alkylaethers werd
het verloop van de inwerking van het genoemde reagens op dibutylaether vastgesteld.
Het onderzoek wordt voortgezet met zuuranhydriden als substraat; bij de inwerking
op azijnzuur anhydride werden reeds interessante resultaten verkregen. Een onder
zoek betreffende de chlorering van vetzuren onder invloed van U.V. licht toonde aan,
dat de inwerking van chloor op butyryl- en valerylchloride anders verloopt dan kort
geleden door Bruylants met verschillende medewerkers is beschreven. De proeven zijn
van belang als model-experimenten voor de biochemische oxydatie van vetzuren.
Thans wordt gewerkt aan de fotochlorering van capronzuur.
Er werd voortgegaan met de synthese van verbindingen, die een rol kunnen spelen
bij het metabolisme in de tabaksplant; hierbij werd een van het nicotyrine afgeleid
carbonzuur verkregen. Het onderzoek wordt voortgezet door uitgaande van anabasine,
het alkaloïd dat speciaal in Nicotiana glauca voorkomt, het /j-pyridylproline te synthe
tiseren.
Een uitgebreid synthetisch onderzoek werd begonnen op het terrein van zuren met
groeistofeigenschappen, die afgeleid zijn van pyridine en pyrimidine. Dit onderzoek
waarbij de werking van telkens drie isomere derivaten der genoemde heterocyclische
verbindingen kan worden vergeleken, biedt wellicht de mogelijkheid enig inzicht in
hun werking te verkrijgen.
De chemie van de N-oxyden van verschillende heterocyclische verbindingen werd
verder bestudeerd. Opmerkelijk is, dat kortelings is gevonden, dat N-oxyden een rol
spelen in de stofwisseling van verschillende alkaloïden.
Medewerkers van de Biochemische werkgroep van de Landbouwhogeschool ver
richten kwantitatieve analyses bij verschillende mengsels van vetzuren, die verkregen
waren door omzetting van gistsoorten van glucoseoplossingen onder verschillende om
standigheden. Daarbij werd gevonden, dat al naar de reactietemperatuur en -duur
het mengsel een verschillende samenstelling had.
Afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool
In 1955 werd onder meer aandacht besteed aan onderwerpen betreffende de variantie en de covariantie-analyse, de statistische erfelijkheidsleer en de theorie der
proefschema's.
Landbouw Fysisch-Technische Dienst van de Landbouwhogeschool
In het afgelopen jaar werd onderzoek gedaan betreffende de vervaardiging van
weerstandsthermometers door het opdampen van zeer dunne metaallaagjes bij hoog
vacuum, de toepassingsmogelijkheden van elektronica en microgolven voor landbouw
kundige doeleinden en methoden voor de meting van infrarode straling, vooral met
het oog op microklimatologische toepassingen.
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