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ï» P« eadwzoeklas^a Iii faet verleen»
1» Bereiding van voedergiet.

_

iten kan zeggen, dat het biologisch onderzoekop het H.P.V.S. Ia begonnen M
.1940 met het kweken van -róederglst op door ^gèdeeltelijke vers«ilcer$»g van.
,graanstroo bereide extracten. Êit'werk vloëlàe voort uit onderzoek „verricht
®n laltlatlef genomen door Dr.J'. v. Julstagha. die'ia militair dlénstverband bij het ,N.P.V.S. ms gedetacheerd gedurëaüe de eerste öaandeii van 1940.
• • Weliswaar werd dit'mak'vwyiehfc^löfw.de ausjsiciea ©mier commissie -onder
voorzitterschap van Professor Cr. Ö. de Vries.' tevensbestuurslid van het
N.P.V.S., en gefinancierd door het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in
C * ' Oorlogstijd, doch aangezien het initiatief in dezen uitging van het NVP.V.S.,
in genoemde commissie twee bestuursleden en de directeur van het N.P«Y#S.
...j
zitting hadden en de administratie,*epn deel van het .expèrimenteeieïwerk ®q ;
-v v *».' de samenstelling Van het verslagdoor het N.P.V.S. werden verrichtt^heeft
dit in genoemd onderzoek een belangrijk, aandeel gehad. Hoewel Merbij slecht#
ça. 20% van het verwerkte stroo in voor üe gist assimilierbare; organisch
.. verbindingen werd omgezet, %a de hierbij opgedahe ervaring toch van p*oot
•
belang voor een eventueele latere verwerking van een zoo groot mogelijk deel vt
van het stroo op voedergist, zoodat dit onderzoek geheel past in het kader van,
de verdere door het N.P.V.S. verrichtte en nog te verrichten onderzoekingen,
De uitkomsten van dit onderzoek werden niet gepubliceerd, doch dóór bovenge
noemde commissie gerapporteerd aan den Directeur-Generaal van.het &.V.V#0»
Dit onderzoek werd in de jaren '1942 en 1943 nog aangevuld.«et
N.P.V.S. verrichte proefnemingen met stroo-extracten en oet oplossingen van
zuivere xylose, waarvan de uitkomsten in een intern verslag werden':;j^gt|gêlegd.
y'_
2. Bereiding van aethanol.
*
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îî^dàt ondergeteekende met September 1941 In den dienst van het
was f*
- > vergegaan, werd begonnen met de bestudeering tfen de mogelijkheid vaa aethanolbereiding uit graanstroo. Hierto.e wera eerst een studie gemaakt van de
trapsgewijze versuikering van graanstroo door verdund zuur, terwijl later ook
door Jhr. W.F. Héwi.in te Delft, bij een onderzoek ten behoeve der Technische
Afdeeling der Stichting T.N.O., door volledige versuikèring aet geconcentreerd
zuur bereide extracten in het onderzoek werden betrokken. Dit "onderzoek werd
• in den herfst van 1942 beëindigd en vfast gelegd in publicatie no. 10 van het
N.P.V.S.
v »
3._Anatomisch onderzoek.

^

Ihmiddels werd gedurende den Printer 1941/42 een literatuurstudie verricht over
vezel!engte en celstofopbrengst
van plantaaruige materialen, teneinde dese ~
te kunnen vergelijken met graanstroo, terwijl in de eerste helft van 1942
van een tiental graanstroosoorten en andere landbouwafvalproducten- de lengteverdee^ing der cellen werd bepaald. De uitkomsten uezer'werkzaaahedfh werden
respectievelijk gerapporteeru in de publicaties 6 en 7.
4« Voedercelstof.
Toen bij de uitwerking van procldâ's voor de bereiding van grondstoffen voor to
kranten- en pakpapier uit graanstroo 10 - 20$ der grpndstof bleek te worden
omgezet in een fijn verdeeld, niet-vezelig, doch, evenals het hoofdproduct
ontsloten materiaal, moest naar een toepassing hiervoor worden gezocht, waar
bij ia de eerste plaats werdggeddcht aan voedercelstof, vooral voor herkauwers*
0a dit denkbeeld nader te kunnen uitwerken, verichtte ondergeteekende gedurende het voorjaar van 1943 een literatuurstudie, welke ertoe leidde, dat
hij zich met ingang van Juli van dat jaar naâr Delft begaf, om te trachten al
daar op het Laboratorium voor Microbiologie der Technische HoogeschooX een
laboratorlummethode uit te werken, waarmede op korten termijn een indruk
-van-

van de
bivore
aërobe
uit te

verteerbaarheid van. voedereeistofl'en en andere ruwe voeders door her
zoogdieren r.cu kur.r.en worden verkregen. Het geluvte om met behulp vm
cellulose-aantastende bacteriën uit aen boaeai een veelbelovende methode
werken, waarover in Juni 1944 een voorloopig verslag verscheen.

5« Mcthaanwinninè; uit ôttuuêartonafvalwater»
Reeds in den winter van 1941/4* had ondergeteek ende bunioéiingen met dit onder
werp, üooruat hij geregela bezoeK«n bracht aan de '--cop. Stroocnrtonfafcriek "de
' U^ndracht" te Appingeuam, alwaar eerst aoor Lr. van Julsir^rha een laboratoriumonuer^zoek wera verricht en naaerhanu een technische installatie werd gebouwd
en in bedrijf genonen.
In den zomer van 194-^ '.«"aai ue semi-technische installatie bij üe cocp. Stroocnrtoniabrick "De Halm" te Hoogeer* g^n-cv., weifte, gsbou"« op koeten van ue
provincie Groningen, coor het- N.P.V.C. in beurijJ' w^rd ges tele. en waarmede
enkele maanden wera géxnoriaont»-era. Joorut t ae installatie onvolledig bleek
te zijn, v.-eraen hierbil echter t;-een bevreuiF-.nuo uitkomsten verKregen.
Tapen het einue van 1V4.? deuen zich in ue m\ ctijk moeilijkheden voor met oulfiethoudena afvalwater en uit rac aanleiuing om eon onuernccK te entameeren
naar den invleea van vrij sul fi<>t op ue rseth* ar.risting waartoe in Januari
1944. tiej. iii.A. Goeuewaagen op U« t !•- boratori'jr. veer Microbiologie in Jjblft
te verîc werd gesteld.
De huidige stana van hft bioié,-'.i r>:'h onuer. O1-'.-:.
Ir. St---te.^-er Lv4h m-a.-ctün au oöi\Loi.3üj.stanaigueaeii
«"oort.'.etting van ;iat v.-erk •
in £fclft unacgolijÂ. L-e stana van aet hierboven oauer 4. £.wao«nue onderzoek was
teen alî vclgt.
Si-t -2lean was --en. d.i. bruiübure vergelijken-.e uwtho- -• vour ue bepaling uer
verte«,r'ieid a:.:i Kleins liouvealh-.uü.-i ßu-.teriv...i cj xo.-tcu toruijn uitgeweekt,
doch tevens varan een aantal waarue-vjlle .• • go-v-.n..-: ver. :iuel.. ovtsr het retires van
verse airUn'te oubenua-aelu'.. graanstroosoc rten, n-st n. t -onloo,- ontsloten stroo, in
*en t-rilfl:'jlsn hynerfijr ;-*éi;al-=n gfoe =n tenslotte v«.n . t bijprouuct aer berc-iiing van een grondstof voor krantenpapier,
la - tst-* voor aefr aan rjQ-?> bleek
tu- woraen om ;e*.et. Voorts waren stampen on-.-.r monen s.ti ta gcre'iuu tot eun toet
sing uer uetnoue uoor aiuuel van ve^teeringspro-}"-. n eet her«a.uv.ers.
Inmiddels '"as onuyrg'itee^nas begonnen an een uitvoerig; litur;.buurstuaie ov«n*
dé verbeeri.'L,; ^a:i cwi.'va:i^.< jol!:; :.r; ton aoor ti.-rilive re ?oox Aucun. Duse stuaie wera
na September
no.-T wel voortgezet. 00ch «ie onist: nuighwaon ia-. ,.,ct.en, uat ait
slechts met rrocte onde•.•orekingon .-cou
J.-u-.-n, lot-.it in Juli lV4f> a- toeat--nden v.-e • r 1:r>Ti '"z.11 ;j -loniuol '..'üi-atn.
stuaie n;..aert thans naar voltooiing; }n.-t
^
• . x
I. .t. afzonderlijk te />uoliv,«eren,
Leî'a I in Au.ru at'is .1. Konuen ue V'ei^:iv.aiii;;oaon in ~.ol?t v.oraen hvsvi t. Gelukkig
llc/::ar u-; iitrun*.in:; k-:î hut l^i a . :-tu -ia-u :luatr, evenals ae bij ii*_ t, on,:' .•/c-uk
{'e^ruiV {<;
tei'ie-ul vares, int-. ;t zc
-uK-.-lxjâ ."u^-t-u :iof: juouilijkh-.'.dtin
onuer .'luei: duc':bepur-itô t - a s - u\ alu.-tri^ifceitöi"c..':tsoón.5ii, -u;:: wij -.opon uat
deze ypo2al^ :ci hat "'jrl;^un rullen üu/ioorcn. ~e- feeds in j-9-^4- onueraoïa^n Etap
pen 7ûox ïen tceii'in^j der i::cthoua voer--a bepaling aei i/vrtee-rbai.x'heid leiuuen
pedurer.i.is ue laats~e ßi^aia.ci! tot een veelbelove;.«.« con t'.et me-t ue pnj siolOi':ii>che
Afduulir.^ vc.r. hot iJL.iksl^tnubouv.pi'oefst;-.tion tc iiourn, ale ons een .iantol monsters
ter aeschikKir.g stelde, v.aarvan alat ar d verteuringscoefx^iciontün aan hamels va
re'! bei" gulc^Bi-jnneer ueze monsters volg ms an tu a-elft ont^-ikkelde met hout- zijn
onderzocht, zal het mogelijk v.ijn om een verbtjsd te leggen tussciion ue .-.otttaètbaarheia door de aerobe baotorien uit den boaern en ae verte0r-ba•:.rheir. in hot dier
lijk lichaam.
Voorts ligt het ir- ae bedeel ing om nog een turnt-:1 monttere stroo en strco pivpart.t.en
alsmede vj'.-dere monsters uer bijpreduetén van ae bt-reiuing v*di p; pierg'-onustoffen!
Delft te cr.derzoe/.en; wanneer dit alles is rescfci-ul, kan aet onderhoek loraen af
gesloten en kannen ze uitkomsten v-oruor gapt;blic«.:oru.
het onder I, 5 genoemde onuerzoek van üej. Coeuovaa.t-en hs u tot September 1944- v;eli?
waar een aantal c-«.-langwekx:ende uitko^stun opgelc-veru, aoch Kon nog niet alt- af
gesloten wordon oes^houv-a. Heeds in Juni j.l. werd on î-le.i. Coe'ievaagen (die al eer
der als assistente aan ae Rijksuniversiteit te Utrecht werkzaam wasj door het
hocger onderlijs c-en drinaena beroep rsaaan, zooaat zij den dienst van het N.P.V.S.
-verli«t-

verliet. Zij zal echter nog een verslag van het door haar verrichtte onderhoek
opmaken, waarna dit door ondergeteelcocac te Dolft zal «-orden voortgezet.
De methaaninstallatie te Hoogkerk ónderging vorig ja&r een uitbreiding, welke ech
ter door de oorlogeomstandigheaen niet meer kon worden beproefa. Eén verdere uit
breiding is nog in bestelling. Zoolang echter "He Halm" nog buiten bedrijf ia, kan
van een voortzetting van het pnuerzoek met dese installatie geer sprake 2ijn.

W

XXX» De verder^ ontwlkkirlinR vr.n h$t biclof'isch onderhoek.
De dopr de benoeming vwi orxdergeteftkf=n e tot onderdirecteur van het N.P.V.2. gesch^peit toestand sioet «r o. A. op den «uur toe leideri, dat het N.P.V.S.,
uit
eenvalt in*een chemiscb-tecHiologische?
er biologische cfdeeling.
Het XV denkbaar, uat de in hat vwriucien te't* lu.na genomen onderwerpen ook in de. tóe«komst onze a&ndacht nullen vragen, terwijl er aa&rne.&st anuere zijn, wuaroede wij oi
ons tot dusver ni«t hebbon be?ig gehenden, coch Wöarvan het é.i. gewenscht is se
t4z.i. t& entans-eren.
1. - tfewerkirg van ^raanstroo vi; een •"•oliedege verauiiserinp,
He-t oauer I,
genoecce onutrzotó van iU.etti,1n heeft uitge^esea, uat het in be
ginsel mogelijk it* on t>5 - 10% der urogu stçf van graaaatruo om te setten in
menosfccchc.riaeE. %elKe v.nr 'j/5 uit glucose th voor L/ 5 uit xvlose bestaan. het
behoort tofus tatu; uer chemischetechnologische a rau^ling, oia^cventu .-^1 ia samen*
werking riet umtru instellingen, na te ?ti>zx vrelKe laouiouc v>..n volledige Versuikering.voor graaastreo het œeeste in a<..ïcierkir»g koat en v.el^e ùtcQoaoovi ..ich
hiervoor het but;te ieont. le..tcepassiiig aer alaue vorkregt-n suiKerstroop kan
o.i. in '-e vclgenue richtingsr. v.-crden gemocht;
tu i'JLts kiiL.iUiiel.:.t,tîV vooi' ii.cngtfOec.etCviVéivting, en ensileering of 'als voeuer—
iuilor (uc*. laatsto vooral \oor ..u-;:*tin'g vi.n varkerr:),
«ereltlLn
:i-.ît.
loruiii;i;, v'.n -ristin.;s:.-rouuctvn ^
O is 'sZi.1 U-'-J.*» J .ael.-.. -lut, uoterzuur,. asijn^vj.'u.r. ouîijCino-1
Lt
ar-iay; uu , -j-l-.itaand Lol, enz.,
- ton,
u v
v.
Ht N."?.V'.3., uoeh
XiC> ^ 9 \J ÏAKÀer ..ui-V X-l * eli sjvAJL t
C '-g-*
ùiooten aan Instellingen ul^ Let .tijk.;!»,naaoui'-proei'&t Ion V.-. ioor.1 e.d. "Vierden
ovet'gfclatfcü. h O C
viv^i ter.-- nuttig- :.\i,ja oiu cu3 hierove-" te orientieren en met
de:;e ijustellirgsr oont'-ct ta /.owtcn, httgeen uitttri.tru. ten de '-om»?e:fc»:.atie dsr•
biologische jjfe.c"_linr benc^rt.
Ad» b. Zooals re^ds on^ei- I, 1 is vei.navlu, heeft aet ufestijua verrichte onder-,
*/.oek hierover nuttige gegevens oogdlevsru. Moentî.ns äuu met het oog op een verwerxing
hi^rbc-ve-n genocmee suikutr-troop op votuerribt een aa^vullenc onuerzcek, ï.ccïve'L or. l^boru-torium - ais or. seruxteennisehe &cf«-al, noodig aijn. Het
ligt echter niet in' om.e bc.uw<-iint; een ue-rgelijx onaerv oök ter hhna te neia^n,
zoolsJxg '«let cnauueelrinni,:'it geóloKen dtt er'nier. te lenoe behoefte uaa vocdergist ils ei^itvoode-'r tostaat-.
AG. c. Hoev;el tot uusver alleen ne aogalijsh«-*u v«n ue bereiding, vnn i.e+iianol
uit stroosuiK'crttreev is &engetooüa, in het alleszins u«nKbaar, Uv.t ook dc an
dere hierboven erenoerado -fistia<:snrouu;^en uaaruit sunn'-n vor-.^n v^i-Kre^^u. Voor
een aantal uézer producten staat ther<o echter v-«;! Vï-öx, '.<-t ,.ij Vc-.Cl K^ -.jkoopvr
uit coisesovengassen of Kratkgassen der < eruolie-industrie xunnen- ror^en bereid,
wrlKe gronastoffen ook hier te ':: nae tor' besuüiirkiag sUa.n. *,eliö%a«u* worat
een deel der genoemde producten thans nog niet aoor ue steenkolen- of ï.aruolie-industrie bereid, noch men mg veinw chten, uat, ' joura oen grootex'u vrc.ag '
naar een dezer prouucten ontstaat, ao:?e inuu^trie
procédé's Voor de bereidinß ervan «uilen uitwerken, v;elKe haar in stt-.fct zullen stellen ze goeukooper
te prcducôeren dan eer giatingsinauatrie aulks versag te uocn. VJij zijn dan ook
van meeni-ig, uat het voor ons geen zin heeft verder onderzot*# in aeze rivuting
ter iiena te nemen.
'.'o

2. Verwerking zet voedereelsT-of.
liet oad^r I, 4 gecoesida onierxotsX is er slechts op gericht oir» uo bruikJj&arhoid
var. de vsraüi..e bijproducten al a voeierccelstof vast te ätelloa. Weliswaar werden
in dit onderhoek ook enkele,uit het ^eheale stroo.beroiue celstoffen betrok
ken, doch ue'/,3 waren niet bei'&id ust het speciale deul om als vooaercel3tof , .
te Kcraen toegenac-t, ^cch slechts era saterialen van uiteenlcoponden aard ter
-beproevingMii^lêdMË&4âÈ£iWi

—•4-~-

beproeving van de in Delft ontwikkelde aiathode te verkrijgen.
Reeds in 1944 nam het Centraal Instituut voor Industrialisatie het initiatief tot ;
.proefaanlagen met de s.g. kouae ontsluiting van stroo met natronloog voor de berei
ding van voedercelatof. bij welke proefnemingen het N.P.V.8. ook bstrekken is;
indien deze proefnemingen thans kunnen worden verricht, ligt het là onze 'bedoe
ling de daarbij verkregen producten volgens onze methode te onderzoeken.
• **lWien ia ons land inderdaad een groote behoefte aan voedercalstof mocht blijken
bestaan (welke.door ce onder 1,-4. genoemde bijproducten, niet kan worden gedekt),
is het*o.i. gewenscfrt om eerat op laboratoriumschaal een onderzoek la te stellen
naar de beste werkwijze voor- de bereiding van voeüercelstof uit greenstroo, als
mede om na te gaan, welke stroosoort hiervoor het meeste in &&naerking koot.
£en dergelijk onderzoek zal door de chemisch-technologische afdeeling»in samenV Werking met de biologische, moeten v.'oraéu verricht.

»

3j_J/erwQrkien reinig!vt-'a afvalvrater van £trcoverv:ericenae industrieën»
Het onder I. e genoemde onderzoek naar den invloeu van' suifiet op de taethaangisting vormt slechts een klein onderdeel van het in hoofde genoemde vraagstuk, dat
naast een economische ook een sociaal-hygiënische zijde heeft. Kr bestaat n,l.
eenerzijds ae mogelijkheid om een v.u.vrdevol bijproauct ulu wetl^an uit het ufvalw
ter te winnen, terwijl anderzijas door looking v&n het afvelwater in de openba
re watercr: • eai zeer ongewenschte vervuiling vui laatstgenoemde ontstaato l'eliswaar
kunnen reeds vtfór ae totstandkoming der betrokken -vetgeving gevestigde bedrijven
er niet toe woraen gedwongen om hun afvalw&ter zoo ver te reinigen, dat het
geen vervuiling meer veroorzaakt, aoch met nieutv op te richten bedrijnen is dit
. wel degelijk net geval, Daarenboven zint man reçus g«.-rUimen tijd op middelen om
de b.v. on vele plaatsen in de Groninger Veenkoloniën bestai-nde, seer ernstige
vervuiling der kanalen cbor ae stroocarton- en faarua-pp^lmeeli'tbrieken tegen te
gh.cn. .Al mat «1 zullert v;ij ar aerhalve gosci aa;i ucsn
oot. ùe socli-al-hygiëni
sche zijde van net onuerhavige vraagst'dK niet uit het oog ie verliezen.
Voor vereer onderzoek op dit zoo veel omvattende terrein
in de eerste plaats
een uitvoerige literstuuratvviie noodig ,;ijn. Als onderwerjtp,«elke voor een
onderzoen in aanmerking kunnen koaea, noemen wiji
a, De laetnBanwinniag uit net afvalwater der ^troccartonindustrie.
b. De toepassing van het uitgerotte slib voor grondverbetering.
C. De verdere reiniging van het onder a genoemde afvalwater.
4. SoortfreU ilce onderzoekingen voor het afvalwatdr van nog te stichten strooverwerkende industrieijn.
•
•.
Ad. a, Gedurende l'-^uZ - I?4à zijn in de provincie Groningen een tweetal instal
laties in bedrijf geweest, welke een flinke hoeveelheid, methaan produceerden en
voor de betrokken bedrijven een niet onbelangrijKe bron van inkomsten vormden.
De toestand.in deze installaties was achtor zoodtmig, dat slechts de in het efvelv&ter ontloste organische stof (welke ongeveer 1/3 der totale organische
stof uitniaaKt) in methaan werd omgezet. Dn gesuspendeerde organische stof, welke
uit eelwancLfraementen van uiteenloopende grootte bestaat, v;arut n.l. door. de mi«
croflora in de gistingeruimten veel langzamer aangetast? naar schatting zullen
er bi j 30 - 35 minstens 4 weken voor noodig zijn om ook deze materie zooveel
mogelijk om te zetten in Gil, en C0o. Zo'owel uit een oogpunt vqn methaanwimiing
els ^it een oogpunt van afv3lv:a terreiniging verdient het derhalve aanbeveling om
de metnaangisting der gesuspenueerde materie nader te onderzoeken.
Ad. b. Het slib, dat bij de methaanwinning uit het bezinksel van stedelijk af
valwater, na afloop der gisting achterblijft, i3 een zeer gezochte compost. Het
is denkbaar, dat dit ook geldt voor het bij ae methaangisting van het bezinksel
ontstane slib uit stroocartonafvaiwate^ wanneer dit eveneens volledig is "uitgerot". Welis®
waar ligt het niet op den weg van het N.P.V.S. om hierover zelf een onderzoek
te beginnen (afgezien van eventueele analyses), doch het zal tot de taak der
4
biologische afdeeiing behooren om zich over deze mogelijjJsh.èid van toepassing van
genoemd slib te oriente»faa en contact te zoeken met op dit terrein bevoegdê
instanties.
Ad. c. Over het algemeen zijn üe effluor.tia van een metkaangistingsinstallatle
nog niet zoo ver van organische stof en andere reduceerande verbindingen ontdaan,
dat zij zonder vervuiling te veroorzaken in de openbare wateren kunnen rorden ge
loost? wij verwachten dat dit ook bij de methaangisting van stroocartonafvalwater
.

.

.
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bei geval zal zijn. Waaneer t.z.t. het vraagstuk van de vervuiling der openbare
«eiteren in de provincie Groningen weer aan de orde komt» bestaat de kans, dat
ook hpt N.P.V.S. hierbij wordt betrokken. Alsaan ligt het op onzen weg o m n a te
gaan welke aërobe werkwijze voor de reiniging van afvalwater voor genoemdfe effluhet meest in aanmerking komt.
Ad 4..#et ligt voor de hana om aan te nemen, o.at het N.P.V.S. bemoeiingen Zal heb
ben S^t^cte oprichting van nieuwe gtrooverwerkende industrieën. Zooals hierboven
reeóa\is uiteengezet, zal hierbij ook tie verwerking ea.'^e reiniging van het afval
water aier industrieën "onder oogen moeten voorden gezien.
Aantasting /an graenstroo en daaruit vervaardigde proaucten door alcro-organiamen

5n5ïjp*"vör3criïïlenae voorwaarden.
Sooals alle organische materie wordt stroo bij üanv^ei'.igheid van voldoende vocht
door tal.van iaicro-organismen aangetast, waarbij de organische beStanddeelen, af
hankelijk'van de vsruere omstandigheden (toetreding der lucht, aanwezigheid vaa
jainerale mouten, enz), geheel of gedeeltelijk woraen omgezet in stofwisselingsproducten en celmaj,eriual der betrokken -organisuan; hetzelfde'gelat voor alle uit
stroo vervaardigde producten, voorzaover geen middelen worden toegepast om, deze
aantasting tegen te gaan.
Het behoeft, pemi betoog, dat dit een zeer .-uitgebreid ondei-wurp is, dat zich «ver
vele en velerlei gebieden van «uivere en toegepaste wetenschap uitstrekt» Beteiligt
seer Keker riet on on^en weg om of) al dore gebieden ::elf onderzoekingen te ver
richter. Wuar echter de op het eenfc gebied opgeduue ervaringen van belang kunnen
zijn voor ueE of me«r der tndere gebieden, mullet- wij cr goed aan doen ons op de
hoos.te te stellen ven wat er tot dusver op uci-,u ui '.etrcloopt.-nae gebieden is ver
richt. Var. de ver5chillende£yan het in hoc.lue genoemute onuerwery noemen wi^..?oil-- ,
der daarbij causerai;,* t'i "läakßä 'op' vö3ledigheid, ö.e volgendei
a. Le o>>t •::i: *•
„tcfvt I f-r- "" "
ct-oo in J.e stalmest i?ï aen aickèrbodea«
I). Z'é jreräaderi&gett, welice stroo.opaecga&t bij opslag.in.de -ones lucht, ia vèr^
band mst de toepassing als gronastof voor verschillenue industrieën,
c. De ver&aaeriagen, welxe cptreaen bij bevïaren onder valer, zoowel aëroob,als
anaëroob. '
a. De aantasting door micro-organismen, waaraan de uit stroo vervaardigde produc
ten bij hun tcepasâiag bloot 3taan en middelen om ueze te voorkomen.
Ad. a. Hierover '.-ijn en woraen door landbouwkundigen en bodenimicrobiologen reeds
talrijke onderzoekingen verricht. De experimenteels bewerking vaa uit gebied moeten
wij o.i. aan deze categorieën van onaerzoeKars overlaten, aoch wij zullen er goed
aan doen .oas hun ervaringen eigen te maken.
Au. b. Het is een ervaring aer stroocartoninduGtrie, cat graan^troo bij opslag in
ae open lucht, vorgelegen bij over-etefc opgeslagen stroo, in kwaliteit achteruit
gaat. Eenerzijus zal hier wel van een zuiver physische en chemische "verwering*1
spraice zijn, uoch anaerzijus sullen ooit micro-organismen hierbij een rol kunnen
spelen. Een onuerzoek naar den aard vaa aezen achteruitgang in kwaliteit en nasr
de daarbij werkzame agentia komt ons, ook met het oog op anusre inuudtriëele toe
passingen van graanstroo gewenscht voor; uitterc^ra zullen hierbij de beide afdeelingen vau het N.P.V.S. moeten samenwerken.
Ad. c. Het is een bekend- feit, dat hout onder water ücer bestendig is, althans
bij afwezigheid van zuurstof en in uun vorm ven groote voorwerpen als b.v. hei
palen. Het ä>8 echter de vraag of dit ook geldt voor het ninuer sterk met ligniun
geïncrusteer&e en uit veel kleinere "eenheden" bestaande stroo. Vooral met het oog
-op-

v«rechillende toe^ssiagesi
itél öas autttg hierovèr gegsveas te verséaaelelw
• Ad, à. De situatie, waarin ons land tengevolge vein den oorlog verkeert» sal ongetwij• feie, de toepassing van atrooproaucten aïs verpatokinga- en bomaaateriaal in .de hand wjy
ken en het behoeft geen betoog, dat in vele gevallen de béstendigheid- dezör materi- (
alsn tegen aantasting de©* micro-oi^
Van belang zal zijn, Ook hier geldt, dat u„
- atea aich. in velé gevallen de, met tüt andere grondstoffen vervaardigde producten opge- tisàfe cawaringen ten.nutte zei kufcnen maken, , terwijl, daarnaast oAdercoete' v&rga&oeode
\ -àtrooppoducten óp hunb^teàdigheid noodig kan zijn,
coaurete gevalled-S^ bierdvör
- Cjsn$fe6t «et iuEtèllingen al^: b.v. het Centras^. Instittot voor iteteriaaloaderaoelc moe-,
• tea worden gezocht. - (4•
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Beads enkele jêxéh geleden" /wéra van de zijde der atroocia^ioninaustri« de weita4h ge
uit oa het onaer X, 3 genoemde diirierzo&K-iit. te breiaen tbt vcrsciiillende.rassen dfer
grasestrposóórten, iiet is denkbtar, ci&t hierbij met een eenvoudige p.eefeiis&lyse, in- X*
pl&atè 'van h«*t tan Microscopische preparaten opaeten van een groot ae.ntaöL elementen ;;
van hfct gemticereerue stroo zal kunnen morden volstaan» Het z&l dan echter açoâig
' zijn^ô%"àe\,peefanalytische methode aet' behulp veäa. de microscopische te ljkea*
De incrustatie der celwanden met lignien is bij graanstroo niet beperkt tsjt de jalgealijke "vezels", doch et-rekt rich (enkele uitsonderingen elf:afgelaten) uit ^Ver-.aUe"cellep. Dit neemt -niet *?ëg, dat het denkbaar ia, dat b.v. de parenchymcellea minder
sterk gijn geincrusteerd dan- de sklerertehymvezsls en uit'dien- hoofde, zoowel door
chemische alp door biologische -agentia, gemakkelijker zullen verdón aàngete&ti-®â--'
- zien het feit, utt voor de meeste toeyessingen van etroo ae verschillende.-.eigenten
uiteer,looperiüe vaarde ht-Vben, behteç vij' het. van V-tJfcng om- voortsan- bij onderzoekin
gen over je ontsluiting t-n aontastin g van stroo ook oar wit "anatomische* gezicjitspunt sandacht te scliBiücer.
•
•
Eij de our-t; 4, c er d geno» ut!e oniiprzcekingen vtrtfient het'; anbeveling oö na te gaan
in hoeverre hier een ai-n de roting ver. ve-'-elgryï>Qf«toffen al» vlas en hennep analoge,
maceratic, i-,. uiteanvnllr.B vf.n het aaterii al in lesse cellen of celcomplexen op
treedt, uatit •.J1
h-.;t oûf- cp Ve;;&alce toepassingen v&n. betee-isenis j£an -sijni,
Alts laatste -m-agstuk op uil gebied noemen wij,ue ontsikiceling \.u-*i de graanhalm en de
overgsng vtifdt it.;v<?rc\: h:.I:n in het* ao-ode etroo. OuK hier gaat hel in eerste aanleg
om eerf"bi?ienteericg e«.n ie h«nd der 1 fiterttuur.

6. Slotbegc ? toi;- ing-~r »
Het behoeft geen betoog uat een Vbexomvatteuo prograiûiûfc' als iiex, bovenstaande met tte
huiüige peröon«el6bözett'ing en uitrusting vaa het N.P.7.-5. berv/iavlijk kan worden
verwezenlijkt. V«at ue uitrusting betreft, zeJL h^t co eertvolgendf jaren .voor.het
i.'.P.V.S. v;ei niet mog4dijA tijn om een nieuw geuouv? .Ie betrekien-, vterin ook voor biologiach onueraoek ue nooùige ruimCe en tpparutuur aanwesäg is. Voorloopig echter kan
de door ondergeteektnde op het kt.boratoriUi!i voor Microbiologie te Lslft genoten gastvrijheia woraeu bestenaigu.
,
Rat ae personeeisbezetting betrei't, zial-het in de eerste plaató noouig zijn, 'utt een
academisch gevormu bioloog wordt ó^ngebteid uan wi*ï {ïi) onuergeteekenrie althans een
deel van het experimenteele werk Xan overuragen, zoodat. er tiju besciïikbaar komt
voor het uitwerken der verschillenae plannen en voor de verzorging van het contact met
andere instellingen, »«ij zijn reeds doende om een voor dezen werkkring geschifte
peraoon te vinuen, aie binnen afzieïibaren tija beschikbaar-Kai runnen zijn»
Op den Muur nullen voorta een aoministratieye ^ncht (vooral voor ue verzorging der
doauméntfatiu; en een of mee-r laboranten voor ae biologische afdeeling noodig zijn»
utiF'î, il September 1945«

, Dr. F.M. Muller.

