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Dit geschiedt op speciale instituten zowel als op^l-aoopaiûr
ria van landbouwhogescholen.
Wij bezochten de volgende instellingen;
1. Unie-Instituut voor Plantenteelt, Leningrad
2. Physiologisch Instituut (Baoh-Instituut) van de Akademie van
Wetenschappen, Moskou
3. De Timiriâzef-Hogeschool voor Landbouwwetenschappen te Moskou
4. Suikerbieten-Instituut te Kief
5. Instituut voor Fruitcultuur te Kief
6. Het Instituut voor Phytopathologie en Entomologie te Kief
7. Botanische Tuin te Kief
HET UNIE-INSTITUUT VOOR PLANTENTEELT, LENINGRAD
Dit is de instelling waarvan indertijd de bekende Vavilof
directeur is geweest. Thans is dit Zjoekóvski. Wij werden ont
vangen door één der onder-directeuren, Maljóegin (agro-meteoroloog).
Deze instelling werd in 1904 gesticht als een centrum voor
botanisch onderzoek, maar van 1924 - 1934 uitgebreid tot de
tegenwoordige omvang.
Er zijn thans 14 afdelingen.
GRANEN
VLINDERBLOEMIGEN
BOEKWEIT
VOEDERBOUW
TECHNISCHE GEWASSEN
AARDAPPELEN EN GROENTE
OOFT

SUBTROPISCHE GEWASSEN
BLOEMENTEELT
ECOLOGIE
SYSTEMATIEK
BIOCHEMIE
AGRO-METEOROLOGIE
VERZAMELING
Er zijn filialen in verschillende klimaatgebieden (zone
instituten).
De onderzoekers, die werken met bepaalde gewassen, houden
zich bezig met: verzamelen, systematiek en veredelingswerk, maar
ook met plantenziekten.
De collectie
De verzameling is wellicht de grootste ter wereld, met
180.000 dode monsters en 127.500 in vermeerdering. De beschrij
ving van deze monsters is neergelegd in een serie monografieëh,
waarin ieder nummer zo volledig mogelijk wordt behandeld, b.v.
de botanische kenmerken maar ook bekende resistenties.
Zo zagen wij de monografie over lucerne, die vele 10-tallen
vormen omvatte en enkele honderden bladzijden telde.
Van het materiaal uit de verzameling kan men zaad bestellen
b.v. voor veredelingsdoeleinden. Hiervan wordt druk gebruik ge
maakt, men'verzendt per jaar ongeveer 300.000 monsters.
Het bureau van deze verzameling is gevestigd in het hoofd
gebouw in de stad«.
Dit is een ouderwets maar ruim gebouw met veel personeel.
Wij spraken het hoofd van de afdeling granen (Jakoebtslner).
Deze deelde mede.40.000 tarwes in zijn collectie te hebben uit
68 landen, vooral landrassen. 20.000 hiervan stamden uit de S.U.
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-2van de rest kwam een groot aantal uit het gebied van de Middel
landse Zee. Jakoebtsfner was goed op de hoogte van de Nederland
se rassen en merkte op, dat de Wilhelmina-tarwe een grote in
vloed heeft gehad bij de tarwe veredeling, b.v. in Italië' en ook
in N.W.-Rusland.
Met de bibliothekaresse, mevrouw Heinz (Geints op z'n
Russisch), spraken wij nog even over uitwisseling van literatuur.
Het proefstation te Poesjkin
Het bij het Unie-Instituut behorende proefstation ligt 25
km ten Z.O. van Leningrad in Poesjkin, het voormalige Tsärskoje
Sjélo (tsaren-dorp). Dit is een villadorp om een kasteel en park
van Catharina de Grote gegroepeerd.
Men bereikt het over een vlakte, die door de oorlog als het
ware kaalgeschoren is en bedekt met onkruid. Hier was een groot
scheeps plan voor de aanleg van loofhout en boomgaarden in uit
voering. Ook Poesjkin heeft zwaar geleden. Het proefstation in
een grote, ouderwetse villa is niet bijzonder modern geoutilleerd.
Men werkt er met eenvoudige middelen; kassen, verduisteringshokken om over de planten te zetten, wagentjes met potproeven. Er
is een kleine, gekoelde kas met een koelmachine van Braun-Boveri
uit I93O. Deze kas had dubbel glas en kon van boven worden be
sproeid. Zij was aan de oostzijde van het gebouw aangebracht.
In deze kas waren nog eens met glas afgedekte tabletten, waarin
de vereiste zeer lage temperaturen konden worden bereikt. Hier
heeft ToemÄtiov zijn klassiek onderzoek verricht over de afhanke
lijkheid der vorstresistentie van de jarowisatiegraad.
Deze onderzoeker was sinds 3 jaren overgeplaatst naar het
Physiologisch Instituut te Moskou en belast met onderzoek over
de wintervastheid van Citrus, alsmede met de bouw van een modern
laboratorium met klimaatskamers.
Thans werken hier nog verschillende onderzoekers met een
wereldnaam, b.v. Boekâsof (aardappelveredeling) en Rasoemof
(ontwikkelingsphysiologie van de granen).
In de proeftuinen zagen wij b.v. silo-mais en ook vollegrondscultuur van aubergines en tomaten. Deze tomaten behoorden
tot een nieuw, vroegrijpend ras, dat bij Leningrad (60° noorder
breedte'.) reeds half Augustus rijpt en 30 à 40.000 kg/ha rijpe
vruchten kan geven. Wel moest worden gespoten tegen Phytophthora.
De planten waren laag, werden niet opgebonden. De vruchten waren
rond. Er was ook een voederbietenveld met o.a. Barres- en voederaiikerbiet-typen. Deze leken gezond, maar hadden kennelijk weinig
stikstof gehad (randplanten veel groter).
De onderzoekingen van Rasoemof over jarowisatie
In Poesjkin wordt o.a. onderzoek verricht over de optimale
jarowisatietemperatuur en de optimale jarowisatieduur.
De Nederlandse wintertarwe-typen b.v. (zo vertelde Prof.
Résoemof) kunnen niet worden gejarowiseerd, als men ze ineens
op -4 C brengt» Hun optimale jarowisatietemperatuur ligt boven

0° 0.

Geeft men ze b.v. 20 dagen +2 C, dan zijn ze nog niet
klaar, maar het is wél mogelijk, om ze dan bij -4° C verder te
jarowiseren.
Tarwes uit het Oeralgebergte kan men wèl van begin tot ein
de met minustemperaturen jarowiseren en de optimale jarowisatieperiode is vrij kort.
De grote belangstelling voor dit alles hangt samen met de
afhankelijkheid van de wintervastheid van de jarowisatiegraad,

-3waarover Toemanof zeer verhelderende onderzoekingen heeft ge
publiceerd. Het is gebleken, dat de wintervastheid grotendeels
berust op de diepte van een rusttoestand, die door Genkel als
"plasma-isolatie" wordt aangeduid (vergelijk blz. 6).
Deze
rusttoestand kan door planten, die geheel gejarowiseerd zijn,
niet meer worden bereikt.
Dit wreekt zich, als de winter wordt onderbroken door een
zachte periode. Dan wordt de rusttoestand opgeheven en kan niet
weer worden hersteld bij terugkerende vorst. In zuiver conti
nentaal klimaat gebeurt dit nooit, maar in N.W.-Europa heeft
men vaak te maken met wisselende temperaturen«. Het feit, dat
N.W.-Europese wintertarwes een betrekkelijk lange jarowisatieduur vragen, zien de Russische onderzoekers als een aanpassing
aan dit wisselende klimaat.
Prof. Rasoemof toonde ons nog de volgende proeven (in pot
ten)s
In een potproef stonden objecten, die 22 dagen +2° C, ver
volgens 50 dagen -6° C ontvingen. Deze waren normaal geschoten.
Het object 10 dagen +2° C en 50 dagen -6° C was niet geschoten.
Dit laatste object was dus 60 dagen behandeld; 1/6 van de
tijd met +2° C en 5/6 met -6° C.
Wanneer men precies hetzelfde doet, maar dan dagelijks, dus
60 dagen lang 4 uur +2° C en 20 uur -6 C, dan schiet de rogge
wèl.
Deze waarneming brengt Rdsoemof tot de hypothese, dat de
jarowisatie geen enkelvoudig proces is, maar in 2 stadia ver
loopt, die verschillende optimale temperaturen hebben en op el
kaar aan moeten sluiten. De voorbereidingsphase zou reversibel
zijn.
Dit zou verklaren, waarom de behandeling met +2 C veel
meer effect sorteert, als zij dagelijks wordt afgewisseld met
-6° C, dan wanneer zij aaneensluitend wordt toegediend en pas
daarna gevolgd door -6 C.
Het bovenvermelde feit, dat Nederlandse tarwe-typen slechts
op minus-temperaturen reageren als aanvulling op plus-temperatu
ren, v/ijst ook in die richting. Minus-temperaturen zouden niet
in de voorbereidingsphase werken, maar wèl in de slotphase.
Y&ïLi§£2
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Als men Wiatka-rogge uit het Verre Oosten vergelijkt met
die uit N.W.-Rusland, dan blijkt de eerstgenoemde een veel korte
re jarowisatieduur te bezitten. Wij zouden er vlug bij zijn,
om te veronderstellen, dat plaatselijk vermeerderde rogge door
natuurlijke selectie snel kan veranderen.
Prof. Rasoemof was ook wel attent op deze mogelijkheid,
maar zijn proeven wezen in andere richting. Als proefobject had
hij wintertarwe gekozen, de Lutes^ens 1060/10 en de Krimka.
Hij was begonnen met een partij te splitsen. De ene helft
werd 3 generaties bij plus-temperaturen gejarowiseerd (Europees
klimaat), de andere helft een generatie bij -2 C en de volgende
generaties bij -4 0 (Siberisch klimaat).
Zonder dat enige selectie kon worden aangetoond, bleek de
2e partij in 1954 met 15 dagen (+2° C) al volledig gejarowiseerd
te zijn, terwijl de eerste partij 30 à 40 dagen behoefde. In bei

de rassen werd dit effect opgemerkt. Wij zagen de diverse objec
ten, die 10, 15? 20 enz. dagen waren gejarowiseerd en waarin de
verschillen mooi waren te zien.
Prof. Râsoemof distancieerde zich uitdrukkelijk van iedere
genetische interpretatie van deze proeven.
III.
Prof. Rasoemof leidde deze proef in door op te merken, dat
de re servestoffen een belangrijke rol spelen "bij de jarowisatie.
Hij haalde de proeven van Mej. Purvis (Engeland) aan3volgens wie geïsoleerde graanembryonen alleen gejarowiseerd kunnen
worden als men ze suiker geeft.
De daglengte (ook de lichtkleur) heeft invloed op de che
mische samenstelling der assimilaten en het is dus a priori te
verwachten, dat de daglengte ook de jarowisatie kan beïnvloeden.
Wij zagen de volgende proef met Kooperatorka wintertarwe.
Gezaaid 1 April in kas bij 10 à 18° C.
Ie groep continu belichting? schiet niet.
2e groep 40 dagen 10 uur licht per etmaal s schiet.
Hieruit werd de conclusie getrokken, dat eenzelfde tempera
tuur bij korte dag jarowiseren kan en bij continu licht niet.
Op mijn vraag of dit niet gewoon korte-dagjarowisatie was,
zoals Voss, Purvis en Gregory en eigenlijk alle Westeuropese
graanphysiologen die accepteren, antwoordde Râsoemof glimlachend?
"Laten ze het maar eens bij 30° C proberen, dan heeft K.D. in
het geheel geen jarowiserend effect meer".
Volgens hem moet men de waarnemingen aldus interpreteren,
dat K«D. de optimale jarowisatietemperatuur verhoogt tot waarden
tussen 10 en 20 C»
Er kan volgens hem geen sprake zijn van het vervangen van
een temperatuureffect door een daglengte-effect.
De directe daglengte-induetie begint pas na de jarowisatie.
Rasoemof blijft dus met zijn interpretatie binnen het kader
van de fasentheorie van Lysenko.
Gesprek met enige phytopathologen
De volgende dag spraken wij in het hotel nog enkele phytopathologen, Stepanof, Gogdjakdf en nog een derde persoon. Hun
instituut werd juist verbouwd. Stepanof werkte over de prognose
van appelschurft en Gogdjakdf was mycoloog. Hij vertelde, dat
in het Verre Oosten veel zwarte roest voorkwam, hoewel de berbe
ris er ontbrak. Men nam aan, dat de sporen door zuidelijke \^inden over zeer verre afstanden werden vervoerd.
In het graangebied van de noordelijke Kaukasus was bruine
roest een probleem, in Midden-Azië gele roest.
Moederkoren was geen probleem meer in de S.U. Er was. zelfs
een tekort, dat gedekt moest worden uit kunstmatig geïnfecteerde
rogge.
De derde bezoeker, wiens naam niet is genoteerd, vertelde
zeer interessant over aardappelcultuur en aardappelziekten in
de noordelijke gebieden. Dit behandelen wij elders.

-52. HET PHYSIOLOGISCH INSTITUUT VAN SE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
TE MOSKOU (BACH-INSTITUUT) TE MOSKOU
Op dit instituut wordt plantenphysiologisch onderzoek ge
daan» waarbij kennelijk veel aandacht wordt "besteed aan de be
hoeften van de landbouw.
Het heeft vele bekende botanici als directeur gehad, zoals
Kóstitsjef (die samen met Prof» Went Sr een leerboek schreef),
Paladin en Maxfmof. Na de dood van Maxfmof is Koersdnof direc
teur geworden. Deze heeft op het Botanisch Congres - 1954 te
Parijs een voordracht gehouden, die zeer de aandacht trok. Later
bezocht hij zelfs de U.S.Al
Het instituut draagt nu de naam van een voormalig directeur«
Tot voor kort droeg het de naam van Timfriazef, een 19e-eeuwse
plantenphysioloog. Het omdopen zal wel samenhangen met de ver
warring, die licht ontstaat, doordat ook de landbouwhogeschool te
Moskou de naam van Timfriazef draagt.
Er zijn 9 afdelingen (van slechts enkele werd de naam van
het hoofd genoteerd)»
PHOTOSYNTHESE
VORSTRESISTENTIE
TRANSPORT
RESERVESTOFFEN
WATERBALANS
OPNEMING VAN MINERALEN
DROOGTE- en HITTERESISTENTIE
GROEISTOFFEN
ONTVIKKELINGSPHYSIOLOGIE

Toemanof
Pitfnof
^ Genkel
Rakitin
Tsjailachj&i

Van deze is Toemanof internationaal bekend door zijn werk
over de samenhang van jarowisatie en vorstresistentie en
Tsjailachjän door zijn hypothese betreffende bloeihormonen
(florigen)•.Deze laatste hypothese ondervindt in Rusland felle
bestrijding. In het Westen is er meer waardering, maar ook daar
wordt de florigenhypothese niet algemeen aanvaard en verliest
volgens de laatste berichten terrein.
We hebben er nog even over gepraat. Het bezwaar van mijn
gesprekpartners scheen te zijn, dat de bloei wordt voorafgegaan
door zó ingrijpende wijzigingen, over de hele linie, in de
physiologie van de plant, dat het niet logisch is hiervoor één
stof verantwoordelijk te stellen.
Dit argument is niet geheel overtuigend, maar het is ander
zijds ook nooit gelukt de realiteit van het florigen met zeker
heid aan te tonen. Er schijnen trouwens wel meer concrete bezwa
ren te zijn.
De beschikbare tijd is verder geheel doorgebracht met P.A.
Genkel, omdat deze zeer belangwekkende dingen liet zien, die
het Nederlandse landbouwkundig onderzoek direct raken.
Eerst gaf hij een uiteenzetting over:
Rusttoestanden bij planten
Ge'nkel en zijn medewerksters hebben ontdekt, dat plantencellen in rust, hetzij winterrust, kiemrust of rusttoestanden
die kunnen optreden in droge perioden, dikwijls in een toestand
verkeren, die ze aanduiden als plasma-isolâtie. In deze toestand
zijn de Plasmodesmen (de fijne draadjes die via poriën in de
celwand het contact van cel tot cel onderhouden) afwezig en is
de protoplast omgeven door een lipoidlaag. Het protoplasma wordt
gedehydrateerd, ook de vacuolen worden met een lipoidlaag omge-

-6veno De concentratie van het celsap is dan zeer hoog en het
stofwisselingsniveau zeer laag. In deze toestand is de proto
plast resistent tegen vochtverlies en zeer resistent tegen
droogte en vorst. Soms laat de protoplast los van de celwand
(een soort spontane Plasmolyse dus). Het beeld dat men bij Plas
molyse verkrijgt, is anders dan bij een actieve cel. Yorstschade
is volgens Maxïmof een kwestie van mechanische vernieling door
ijskristallen en volgens Génkel was deze opvatting nu wel bewe
zen juist te zijn. Bij bevriezing treden eerst ijskristallen
op in de celwanden. Dit is ongevaarlijk mits de plasma-isolatie
zich heeft voltrokken. Pas veel later treden ijskristallen in
de cel op en dit is het enige gevaar dat geharde objecten (met
plasma-isolâtie) bedreigt. Toemanof heeft ontdekt dat een gejarowiseerd graan niet meer gehard kan worden»
Als verklaring vermeldt Génkel, dat gejarowiseerde graanplantjes geen plasma-isolatie meer kunnen verkrijgen.
De hardbaarheid van een bepaalde plant hangt dus sterk af
van zijn jarowisatiegraad en dit is de reden, dat men vroeger
nooit reproduceerbare resultaten kreeg bij koude-resistentieproeven.
Dit alles is aanleiding geworden tot een geheel nieuw
kweekprogram op wintervastheid, dat hierop neerkomt, dat men
rassen maakt, die een zolang mogelijke jarowisatieperiode heb
ben, zodat het verlies van de koude-resistentie wordt uitge
steld.
Er werden mij preparaten getoond van aardappelcellen bij
de inplanting van een kiem in de knol, die de plasma-isolâtie
vertoonden. Bij rustbreking met ethyleen-chloor-hydrine wordt
deze onmiddellijk opgeheven.
De preparaten lagen onder een fasen-contrast-microscoop,
waarbij Prof. Génkel nog opmerkte, dat hij door een Nederlander
(Zernißke) was uitgevonden.
Een volgend onderwerp, waarover Génkel een exposé gaf, was
de
Hitte- en droogteresistentie
De hitteresistentie hangt samen met de viscositeit van het
protoplasma. Een cactus b.v. heeft een zeer visceus plasma. Ook
de kafjes van een tarwe-aar. Deze viscositeit kan worden geme
ten door de cellen te leggen in een oplossing, welke 1/10 mol.
boven het isosmotische punt ligt en dan te centrifugeren. De
tijd, waarin de chloroplasten een bepaalde afstand in het protoplasma afleggen, is een maat voor de viscositeit.
Voorwaarde is, dat de chloroplasten zetmeel bevatten.
Voor bijzonderheden verwees Genkel naar een boek van 2 de
len, door hem in 1954 gepubliceerd in de Pranse taais
P.A» Genkel. Sur la résistance des plantes à la sécheresse et
les moyens de la diagnostiquer et de l'augmenter.
Académie des Sciences de 1' U.S.S.R., Essais de Botanique,
Moskou 1954«
Dit werk was volgens hem aangeboden ter gelegenheid van
het 8e Botanisch Congres te Parijs.
De oplaag was te klein gebleken en hijzelf had slechts één
exemplaar ter beschikking.
moet volgens Génkel scherp worden gescheiden
van hitteresistêntie. Een cactus is b.v. in het geheel niet
droogteresistent. Als zij ondanks haar vochtreserve indroogt,
gaat zij snel te gronde.

-7De droogteresistentie zou samenhangen met de elasticiteit
van het plasma.
Deze kan gemeten worden door preparaten in een suikeroplos
sing welke 1/10 mol. "beneden het isosmotische punt ligt, te cen
trifugeren met een toerental van 1000 x per minuut. De tijd die
nodig is om dan het plasma van de celwand los te trekken, is een
maat voor de elasticiteit.
Er werd ook een veldmethode uitgewerkt, waarbij doorsneden
2 à 3 uur in een exsiccator worden gelegd, waarna Plasmolyse
wordt toegepast om het aantal nog levende cellen te kunnen tel
len.
Met deze methode was het mogelijk om serie-onderzoek te
doen aan nieuwe selecties. Voorts was het volgens Génkel moge
lijk gebleken om de droogteresistentie te verhogen door een be
paalde behandeling van het zaad. Daartoe brengt men het zaad op
40 io vocht en laat het 2 dagen daarbij. Daarna droogt men aan de
lucht.
De planten die uit deze zaden komen, zijn resistenter tegen
droogte dan de contrôles.
Aan de hand van afbeeldingen werd getoond, dat de planten
uit aldus behandelde zaden anatomisch duidelijke afwijkingen
vertonen. Zonnebloemen krijgen grotere bladen, maar kleinere
epidermiscellen en relatief meer huidmondjes. De houtvaten zijn
veel wijder en het wortelstelsel uitgebreider. De opbrengst is
ook veel hoger, tot 60
Ook tomaten vertonen een sterk effect,
evenals mais. Tarwe en aardappelen gaven ook effect; bij aard
appelen door gesneden pootgoed iets te laten indrogen.
Dit alles klinkt fantastisch en Prof. Génkel was zich hier
van bewust. Hij vertelde dat hij pas nadat 6 jaren achtereen
duidelijk effect was verkregen, tot publicatie was overgegaan.
Het is overigens algemeen bekend, dat organismen een groot
aanpassingsvermogen hebben, zodat modificaties kunnen ontstaan
onder invloed van en in harmonie met bepaalde milieufactoren.
Maar het klinkt voor in de klassieke genetica opgevoede
botanici wel zeer fantastisch, dat volgens Génkel bij kruisbestuivers ook de nabouw nog een verhoogde droogteresistentie
heeft.
Hij toonde materiaal dat in anatomische bouw nog dezelfde
bijzonderheden vertoonde als de le generatie.
Dit effect in de nabouw was voor de practijk van groot be
lang, omdat Prof. Génkel meende, dat de behandeling zelf te ho
ge eisen stelde om bij practijkgewassen te worden toegepast.
Bij het afscheidsdiner dat de Minister voor Hoger Onderwijs
ons aanbood en waarbij enige leden van de Akademie van Weten
schappen waren uitgenodigd, ben ik nog speciaal naast Prof.
Génkel gaan zitten om zijn boek nog eens ter sprake te kunnen
brengen. Hij beloofde mij, moeite te zullen doen om het mij te
bezorgen»

DE TIMIRIAZEF-HOGESCHOOL VOOR LANDBOUWWETENSCHAPPEN
Dit is de grootste landbouwhogeschool van de S.U., gelegen
vlak bij Moskou, waar de "Timiriâzefka" grote bekendheid geniet.
De tegenwoordige rector heet Loza, wij werden ontvangen door een
der onderdirecteuren, Ivänowitsj, die ons het volgende mededeel
de 2
De hogeschool dateert uit 1865 en leverde tot 1918, 2700
landbouwkundigen af.
Timiriäzef, naar wie de hogeschool naderhand is genoemd,
was plantenphysioloog. Hij deed onderzoek over fotosynthese. Er
zijn verschillende geleerden van wereldnaam aan de hogeschool
verbonden geweest, zoals; de bodemkundige Stebutt, die er 22 jaar
werkte, Prianisjnikow, die er 55 jaar werkte en bemestingsleer
doceerde. Williams, wiens naam verbonden is aan de Russische
variant van de wisselbouw (het trawapdlnaja-systeem) werkte er
50 jaar. Voorts verwierven in het verleden bekendheid;
Iwanow
Sjit
Dmitrièf

veeteelt (k.i.)
fruitteelt
weidebouw

Thans zijn er 50 leerstoelen, waaraan in het geheel 500
academici zijn verbonden.
Van de 50 huidige professoren werden ons genoemd als zeer
bekende s
Jakoesjkin
Lysenko
Liskoesjnik
Edelstein
Boesjinski
Doenin

plantenteelt
erfelijkheidsleer
veeteelt
groenteteelt
wisselbouw
plantenziekten

Het viel ons op, dat Lysenko over wiens, door hem aan
Mitsjoerin toegeschreven genetica zoveel te doen is geweest,
hier helemaal niet met bijzondere onderscheiding werd genoemd
en aan de hogeschool niet meer is dan een der 50 hoogleraren.
Er is gevraagd of wij hem wensten te ontmoeten, maar zonder
opvallende aandrang en toen wij weinig animo toonden, kwam. men
er niet op terug.
Daarentegen werd speciaal aangeraden een bezoek aan
Jakoesjkin.
Voorts noteerde ik nog het volgendes
Van een hoogleraar verwacht men, dat hij 5 à 6 uur per dag
"op zijn werk" is en ongeveer de helft van zijn tijd aan eigen
onderzoek besteedt.Overigens is er geen sprake van een starre
regeling op dit punt (De Minister van Hoger Ondervijs legde hier
de nadruk op, toen wij dit punt ter sprake brachten). Wel moet
een hoogleraar jaarlijks een plan van onderzoek ter goedkeuring
voorleggen aan de rector, en ook verslag uitbrengen.
De hogeschool publiceert bulletins betreffende deze onder
zoekingen en organiseert halfjaarlijkse conferenties in Decem
ber en Juni.
De studie
Aan de Timiriazefka studeren 4000 personen, waarvan onge
veer de helft meisjes.
De studenten worden na een vergelijkend examen toegelaten,
omdat het aantal aanmeldingen zeer groot is. De gegadigden ko
men van de gewone 10-jarige school, er zijn er ook die na 7 ja-

9ren L.O. 4 jaar middelbaar landbouwonderwijs hebben gehad.
Evenals bij alle hoger onderwijs ontvangt de student een
stipendium, terwijl hij goedkoop logies en maaltijden kan ont
vangen.
Het stipendium begint bij 300 roebel maandelijks (75 à 100
gulden) en wordt later verhoogd naarmate der prestatie.
De studie duurt 4~k jaar. De eerste 2 jaren is de opleiding
algemeen gehouden, men is bang voor te ver doorgevoerde speciali
satie. 70 $ van de tijd wordt gewijd aan theorie, waarbij naast
algemene landbouwkunde aandacht wordt besteed aan:
Algemene biologie
Physica
Chemie, ook colloid-chemie
Botanie, zoölogie
Geologie, meteorologie
Marxisme (dialectiek, historisch materialisme, politieke economie ).
Yan het 3e jaar af specialiseert men zich in de volgende
vakken;
Plantenteelt
Phytopathologie
Veredeling
Bewaring
Technologie
Weidebouw
Bedrijfseconomie
Veeteelt
Organisatie
Tuinbouw
Boekhouding
Bessenteelt
Recht.
Entomologie
Als speciale vakken werden nog genoemd Mechanisatie en
Geodesie. Hiervoor heeft men aparte instituten, evenzo voor de
viskwekerij.
Tweemaal per jaar wordt de student geëxamineerd in 3 à 4
vakken. Het eindexamen is een staatsexamen, maar in plaats hier
van kan ook een dissertatie worden verdedigd.
Practijk
In het le en 2e jaar krijgen de studenten practijk op de
proefboerderijen van de hogeschool. Er zijn er 6, ieder van 2 à
3000 ha, sterk gemechaniseerd. Op deze boerderijen vinden de
studenten ook woongelegenheid.
In het 3e en 4e jaar doen ze 's zomers 4 maanden practijk
op een kolchos als assistent-brigadeleider. In het 5e jaar 5
maanden als assistent bij een als specialist in de practijk
werkzaam landbouwkundige. Dan kan ook materiaal verzameld worden
voor een dissertatie ( eigenlijk meer een scriptie), die de stu
die kan afsluiten.
De plaatsing van afgestudeerden levert geen moeilijkheden
op. Er is overal een tekort en men kan de persoonlijke voorkeur
volgen. Voor moeilijke taken (ontginning Altai-gebied) worden
vrijwilligers opgeroepen.
Dit jaar gaf van de 600 afgestudeerden de helft zich hier
voor op.
Afgestudeerden, die door de docenten zeer geschikt geacht
worden voor het onderzoek, kunnen doorstuderen als "aspirant".
Eigen onderzoek is hierbij hoofdzaak, de aspirant ontvangt
een salaris. Na 3 jaren wordt dit onderzoek afgesloten met een
dissertatie, die in het openbaar tegen 2 aangewezen opponenten
verdedigd moet worden. Hierna volgt een geheime stemming van de
senaat.
Van Prof. Vertheim vernam ik, dat er net heel wat te doen
geweest was over de afwijzing van een aspirant van Lysenko, die
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de door hen bedreigde gewassen afstamden. Bij slagen is men "Candidaat der Wetenschappen". Men kan dan een betrekking krijgen
als onderzoeker of docent op een hogeschool.
Een candidaat kan nog 2 jaren "besteden aan geheel zelfstan
dig onderzoek en dit met een doctors-dissertatie afsluiten. Dan
heeft hij dus een 10-jarige studie achter de rug.
De voorlichting
De Landbouwvoorlichting wordt door het landbouwonderwijs
verzorgd en hierbij speelt de Timiridzef-Hogeschool een belang
rijke rol. De studenten worden hierbij ingeschakeld. De middelen
zijn vele; radio, vlugschriften, kranten, boeken, affiches, ver
gaderingen.
Het kolchosen-systeem vergemakkelijkt de voorlichting zeer.
De kolchos is een groot-bedrijf, de besturen worden terzijde ge
staan door landbouwkundig gevormde personen.
De Hogeschool ontvangt zeer veel excursies. Tijdens deze be
zoeken worden voordrachten gehouden, ook wel eens door een be
zoeker, een practicus, waarbij hoogleraren en studenten kunnen
luisteren en discussiëren.
Het Williams-museum
Hier zagen wij slechts de benedenverdieping, waar zich een
collectie geprepareerde profielen bevond, met foto's van het
bijbehorende landschap en herbariummateriaal van de flora.
De echte zwarte aarde heeft 10 à 12 /o humus over een diepte
van 80 cm, extreme zwarte aarde zelfs tot 1-50 m.
Naar het zuiden wordt het humusgehalte minder en mineralengehalte hoger. In het profiel van de Ascania Nova-steppe (vlak
ten N. van De Krim) zag men carbonaatvlekken. Meer naar het Z.O.
krijgt men de "kastanje-aarde" en "grijze aarde", de laatste van
de zoutsteppe, vrijwel zonder humus en structuurloos. Hier valt
jaarlijks slechts 150 mm neerslag. In de subtropische gebieden
aan de voet van de Kaukasus vindt men de "rode aarde", bij 2000
mm neerslag.
Een dergelijk museum lijkt voor een landbouwhogeschool een
waardevol bezit.
Tezamen met Dr Wit bracht ik daarna een kort bezoek aan en
kele afdelingen.
De laboratoria lagen verspreid, zodat wij een eindje moes
ten lopen. Ze lagen aan openbare wegen, tussen dorpse woonhuizen
in. Onze begeleider vertelde, dat nu het hele terrein aan de
Hogeschool was toegewezen en de bewoners zouden verhuizen als er
elders nieuwe huizen gereedkwamen.
De laboratoria waren ouderwets behuisd, Jakoesjkin ontving
ons in een echt schoollokaal met banken.
Afdeling Plantenteelt
Prof. Jakoesjkin was een stoere 80-er, een echte ouderwetse
"professor" (een vaste leeftijdsgrens voor ambtenaren bestaat
in de S.U. niet). Later werd ons als bijzonderheid verteld, dat
hij kleinzoon was van een der decabristen (een groep uit de
hoogste Russische adel, die in 1825 gepoogd heeft door middel
van een opstand het autocratisch regime door een liberaal be
stuur te vervangen en daarvoor zeer zwaar is gestraft). Prof.
Jakoesjkin sprak met ons Duits.
Hij begon met ons te complimenteren met de goede naam der
Nederlandse landbouw en daarna werden verschillende onderwerpen
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(Triticum turgidum mirabile) toonde hij zich sceptisch en
mede, dat deze in de S.U. een zeer beperkte verspreiding
Over zijn eigen onderzoek vertelde hij eerst een en
van de

tarwe
deelde
had.
ander

Poterteelt
In Rusland zijn de zomertemperaturen voor een- goed deel "be
palend voor de kwaliteit van het gewonnen pootgoed. Veengrond
heeft in dit opzicht een goede naam, de grondtemperaturen lopen
daarin niet gauw hoog op. Over het snijden van pootgoed was ook
onderzoek gedaan. Bij snijden lopen meer ogen uit dan zonder snij
den, 3 halve poters kunnen evenveel opbrengen als 2 hele»
Selecteren en vroeg rooien worden in de S.U. veelvuldig
toegepast.
Zaadwinning van mais in het noorden
Voorts werd onderzoek gedaan over de vraag hoe men in het
noorden van het land zaad kan winnen van de aldaar geteelde
silo-maisrassen, die wel 4 m hoog worden. Deze zijn veel te laat
om daar rijp zaad te geven. De beste methode bleek te zijn om op
1 April in perspotjes te zaaien onder glas en daarna te verplan
ten. De schutbladen worden in September opengesneden (dit ver
snelt de rijping).
. Deze aangelegenheid vormt een illustratie, hoe zeer de land
bouw er naar streeft om "self-supporting" te zijn. Men past
liever bewerkelijke methoden toe dan afhankelijk te zijn van •
een zaadteelt in het zuiden des lands.
De afdeling Plantenteelt werkte ook met Sudan-gras, waar
van in het Moskou-gebied hooi werd gewonnen van kunstweiden.
Het glanspunt van de afdeling van Prof. Jakoesjkin was het
onderzoek over
Late overbemestingen op aardappelen en bieten
Op grond van deze onderzoekingen is een werkmethode ont
wikkeld, waarbij op late aardappelen per vliegtuig 400 1 water
wordt verspoten, waarin opgelost 50 kg super en 30 kg kalizout
(gehalte ?). Dit gebeurt + 1 maand voor de oogst,•in Augustus.
*
Voor een goed effect moet de temperatuur minstens 15° 0 bedra
gen. Deze bespuiting verhoogt de knolopbrengst met ongeveer
10 io en het zetmeelgehalte met 1
zelfs bij gewassen op zwaar
bemeste grond. Het onderzoek had aangetoond, dat het transport
van koolhydraten van loof naar knol door deze bemesting zeer
wordt bevorderd. Het onderzoek was verricht met behulp van
radio-actieve isotopen.
Op onze vraag welke verbreiding deze methode in de practijk had, antwoordde Jakoesjkin, dat dit jaar 60.000 ha aard
appelen werd bespoten» "De practici zijn al vergeten dat wij,
en niet zij, het hebben uitgevonden" voegde hij er ironisch aan
toe.
Voorts vermeldde hij terloops, dat ook op granen overbemestingen in een laat stadium met P en K 10 à 16 ^ opbrengstver
hoging kunnen geven. Bij_suikerbieten was de toepassing raeds
algemeen.
Over dit laatste gewas ontleen ik nog de volgende bijzon
derheden aan een vlugschrift van de hand van Jakoe'sjkin en
Edelstein, dat op de tentoonstelling werd uitgereikt;
Bij de oogst van suikerbieten zit nog 20 $ van de suiker
in het blad. Bij de vorming en transport van suiker schijnen te
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minerale sector.
Bij een bespuiting (3 li 4 weken voor de oogst) met 1000 1
water/ha, waarin 100 kg super is opgelost, komt + 800 1 op de
bladen terecht en + 200 1 op de grond.
Yan alle verspoten P wordt 23 à 24 $ opgenomen door het
loof, voornamelijk in de eerste 2 dagen na het spuiten. Dit
spuiten dient te geschieden bij een hoge relatieve luchtvochtig
heid, dus 's morgens vroeg of 's avonds.
In proeven werd vastgesteld, dat het suikergehalte in de
wortel hierdoor sterk toeneemt, veel sterker dan bij een late
overbemesting opgenomen door de wortels.
Als gemiddelde van proeven die over 11 jaren lopen, werd
een stijging van het suikergehalte met 1.12 fo vastgesteld, ter
wijl de totale opbrengst aan bieten ongeveer 10 $ steeg. In de
practijk ligt dit effect wel wat lager.
In 1952 werd op 37000 ha bieten een gemiddelde verhoging
van het suikergehalte verkregen van 0.8 $ en een opbrengstver
hoging van 8 $. Dit leverde een extra-opbrengst van 400 kg sui
ker per ha. Dit was in Europees Rusland, waar men op z'n best
met suikeropbrengsten van plm. 4000 kg/ha zit, bij gehalten
van 16-18 fo.
(Uit de brochure blijkt, dat het 5-jarenplan 1951-1955
een uitbreiding van de suikerbietenproductie met 65 à 70 $ om
vat en een verhoging van de gemiddelde ha-opbrengst in Europees
Rusland tot 26000 kg en in Midden-Azië tot 42000 kg.)
Ook besproeiing met kali zou een dergelijk effect kunnen
hebben.
In de brochure wordt een proef genoemd in Wit-Rusland, in
een practijkperceel. Dit geeft tevens een beeld van de bemesting
der suikerbieten in de practijk.
Alles in kg per ha
najaar bij zaai overbem. I overbem. II bietop suiker
in de rij in de rij
in de rij brengst gehalte
11 Oct.
stm
super
kali1)
za

\

30000
300

140

130

100

70

30

30

25

150

70

70

f23000

16.1 fo

Dit waren de contrôles.
Een besproeiing met fosfaat (dosis hier niet gepreciseerd)
op 14 September gaf op dit veld een opbrengst van 25100 kg bie
ten en een suikergehalte van 18.5
Een besproeiing met kali (dosis niet genoemd) gaf 26000 kg
bieten met 18.5
Merkwaardig is in dit klimaat met droge zomers de relatief
hoge P- en de lage E- en N-bemesting'.
Proeven met P + K worden niet vermeld. De brochure geeft
de indruk, dat in de practijk speciaal P wordt verspoten.
De samenstelling van dit voor voorlichting bedoelde ge
schriftje kan ik niet bewonderen. Het geeft geen bondig advies,
maar een reeks vrij onsamenhangende voorbeelden na een inlei- .
ding, die nogal enkele vragen onbeantwoord laat. Het was in
11J

Vermoedelijk een KCl-meststof met gehalte 42 $.
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Op de omslag van dit kosteloze vlugschrift
ziet men een
kleine tweedekker (een soort Russische Piper-cub, die ook op de
tentoonstelling was) een enorm bietenperceel besproeien.
Vele percelen zijn 100 à 200 ha groot en dit is natuurlijk
wel uitermate gunstig voor deze methode. We zien hier dus een
voorbeeld, hoe het onderzoek zich aanpast aan de technische moge
lijkheden die de verkaveling der kolchosen biedt.
Het vraagstuk der late overbemestingen al of niet uit vlieg
tuigen is ook buiten Rusland de laatste tijd aan ds orde en verdient
ook in Nederland de aandacht.
Het lijkt er echter wel op, dat de oudste ervaring in dit
opzicht in de S.U. gezocht moet worden (Jakoesjkin sprak immers
van proeven die reeds 11 jaar liepen) en het is zaak om de meer
wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp te raadplegen.
Afdeling Veidebouw
Hier vertelde Andréef ons een en ander over Bromus inermis.
Dit gras wordt sinds 1930 in de practijk veel op kunstweiden ge
bruikt, vooral in de Z.0.-gebieden. Het kan daar 12 ton vers
gras per jaar leveren en is ook geschikt voor beweiding.
Lucerne brengt in het gebied van Stalingrad zonder irrigatie
plm. 3000 kg hooi per jaar op. Met 30 mm besproeiing kan het ech
ter 17000 kg leveren.
Men deed ook onderzoek over Lotus corniculatus (rolklaver).
Dit was zeer droogteresistent en het bleek ook goed mogelijk er
zaad van te winnen, mits men maar oogst, voordat de peulen bruin
zijn. Zo kan 600 kg zaad per ha worden gewonnen.
Proefstations in Saratov en Penza hielden zich met voeder
gewassen voor droogtegebieden bezig.
In het gebied ten Z. van Moskou wordt Westerwolds raaigras
verbouwd. Het was begonnen met een zending zaad die er door een
misverstand was beland. Andréef vertelde dit bij wijze van anec
dote aan de Nederlandse gasten.
Een tweede onderzoeker, die niet erg mededeelzaam was en
wiens naam mij ontging, beantwoordde nog een aantal vragen over
het natuurlijk grasland.
Dit is in de S.U. van enorm practisch belang, vooral in de
gebieden met hoge neerslag. 90 % van alle vers gras en 60 $ van
alle grashooi komt nog van het natuurlijk grasland, ondanks de
grote uitbreiding van de wisselbouw.
Dit natuurlijk grasland is van ouds extensief gebruikt, be
weid met gehoede kudden vee en plaatselijk gehooid.
De M.T.S. hebben momenteel opdracht om daarvoor geschikte
stukken te ontwateren en te bemesten. Men geeft dan 150 kg/ha van
een stikstofineststof met een gehalte van 25 à 32 $ maar gaat
ook wel hoger (60 à 90 kg zuivere N per ha).
'
Ook het aanwenden van stalmest op natuurlijk grasland wordt
gepropageerd, het wordt versproeid met water (gemengde bewaring?).
Op niet ontwaterde grond gaf men geen N, echter wel P en K,
waarbij giften van 200 kg K per ha (gehalte 42 $) en 300 super
werden genoemd.
Dit alles is nog slechts in een beginstadium, naar het mij
voorkwam.
In Vit-Rusland en tussen Moskou en Leningrad was uit het
vliegtuig toch al iets van de practijk te zien. In de grasvlak
ten tussen de bossen zag men hier en daar vers begreppelde vlak
ke stukken, waarvan de greppels in een geul uitmondden, die zich
door de laagste gedeelten van het terrein naar een beek kronkelde.
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van een geschikte gelegenheid, ongehinderd door bezitsverhoudin
gen.
Afrasteringen waren nergens te zien, het systeem van over
nachten op stal schijnt wel regel te zijn.
Men vertelde echter op de afdeling Weidebouw, dat ook over
nachten op omrasterde percelen voorkwam.
Afdeling Plantenphysiologie
Deze leerstoel werd ingenomen door Prof. Goenar (Zweedse
naam?). Deze vertelde het een en ander van zijn onderzoek en
had daarbij veel hulp nodig van een kordate jonge vrouws kenne
lijk zijn rechterhand.
Zij werkten over de invloed van de daglengte op de chemische
samenstelling van de plant. Bij korte dag schijnt b.v. het pro
teïne- en fosfaatgehalte van tarwe lager te liggen dan bij lange
dag.
Dit onderzoek houdt stellig verband met de opvattingen van
de "Russische school", die de bloeihormoon-theorie niet wil ac
cepteren, maar meent dat de ontwikkeling tot bloei wordt veroor
zaakt door veranderingen in de levensverrichtingen over de hele
linie, die tot een nieuw evenwicht voeren.
Volgens Goenar was voorts de jarowisatieduur korter bij
K.D. (dit sluit aan bij de proeven van Rasoemof, volgens wie de
optimale jarowisatietemperatuur bij K.D. hoger is.
De optimale jarowisatieduur maakte volgens Goenar tijdens
de jeugdontwikkeling van wintertarwe een minimum- door; ze was
lang bij de kieming, het kortst bij 2 à 3 blaadjes, om dan weer
toe te nemen.
Interessant waren de kassen van het Laboratorium voor Plan
tenphysiologie. Hieronder bevonden zich ruime kelders, waarin
de lucht geconditionneerd werd, die vervolgens in de kassen werd
geblazen. Er was alleen verwarming en bevochtiging mogelijk. De
kassen konden hiermee in het koude seizoen geconditionneerd wor
den. Er werd dan ook bijbelichting toegepast met Russische
fluorescentiebuizen met kleine diameter.
Des zomers werd de temperatuur in de kas zo nodig gedrukt
door schermen plus sproeien. Men sproeit dan boven op de scher
men, een systeem, dat ook in de nieuwe kassen van de Biologische
Anstalt te Gliesmarode bij Brunswijk is gebruikt.
Deze kassen van Goenar waren niet nieuw en wat primitief,
maar ze toonden, dat men al vrij lang geleden een ontwikkeling
in de kassenbouw heeft voorzien, die nu overal ter wereld a.h.w.
dóórbreekt.
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Dit instituut is door Dorst, Wit en Van Dobben 2 maal
"bezocht, omdat het uit een oogpunt van plantenveredeling in
teressant was. Het leek een ""burcht" van de Mitsjoerin-richting en men kon er merkwaardige dingen zien.
Voorts waren op hun selectiestations Bjelotsjerkóvski en(
Jaltoesjkóvski ("beide in de Ukraine) eenkiemige suikerbieten-'
rassen ontwikkeld, resp. door Olga Kolomiejets en A. Popof.
Het eerstgenoemde ras stamde uit een in 1935 opgezet
kweekprogram en stond nu op de interprovinciale proefvelden.
Het instituut "beperkt zich niet tot de suikerbietenteelt,
maar houdt zich ook "bezig met gewassen, die in een vruchtwis
seling met "bieten worden verbouwd» nl. granen, erwten en
voedergewassen.
Het kweekte enkele eigen tarwerassen, o.a. de bekende
Ukraînka en Sovjetska 339»
Het instituut geeft voorts entstof af aan de practijk,
ook van Azotobacter en fosforbacteriën.
Het instituut staat onder leiding van Boes^nof, die ons
ontving met een staf van plm. 15 medewerkers.
De directeur vertelde, dat er aparte afdelingen zijn
voor veredeling, ziektenbestrijding, irrigatie, mechanisatie,
bemesting, anatomisch en physiologisch onderzoek.
Bij het selectiewerk worden in een zeer jong stadium ge
halten bepaald in de blaadjes. Er wordt gelet op suikergehal
te en mineralen. Het sap moet bij voorkeur arm aan zouten
zijn.
De zaadteelt voor de practijk geschiedt op speciale be
drijven, niet uit pootbietjes, maar uit volgroeide bieten,
die hiertoe worden uitgeselecteerd. Vroeger kon maar één
jaar worden nagebouwd, maar thans meer. Het zaad wordt via
de fabrieken verstrekt aan de practijk.
Als ziekten werden genoemd Botrytis cinerea en Cercosporoza. Er bestaan tegen de laatstgenoemde resistente ras
sen. Vergelingsziekte komt niet voor.
Tegen snuitkevers wordt het zaad behandeld met HCH. Dit
wordt door de plantjes opgenomen, zodat ze nog 7 à 10 dagen
na opkomst resistent zijn tegen insectenvraat.
Tegen luizen spuit men met nicotinesulfaat of anabasim(?)sulfaat.
Over het anatomisch en physiologisch onderzoek tekende
ik het volgende op:
De suiker zit in de vaatbundels van de biet, meest in de
periferie. Beneden 6° C zou het suikertransport naar de wor
tel stilstaan en veel koolhydraten in de bladen worden opge-i
hoopt. De optimale nachttemperatuur voor het suikertransport
hangt van de vochtvoorziening af.
In een enigszins primitief aandoende glazen apparatuur
werd van losse bladen boven K$H de ademhaling gemeten, waar
bij rassen en objecten van bemestingsproeven werden vergele
ken.
De mate van ademhaling werd een bruikbare maatstaf ge
acht voor het opbrengend vermogen.
Dit deed iets denken aan de "Anwelk-methode" van Arland,
die men wel bleek te kennen (Arland bepaalt het vochtverlies
van vers afgesneden materiaal). Men deelde mij mede, dat in
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maar kon er niet veel van zeggen.
Het gesprek kwam ook weer op de late overbemestingen, waar
over op dit instituut ook veel was gedaan.
De opgaven klopten ongeveer met die van Jakoesjkin. De vol
gende punten waren echter betrekkelijk nieuws
Het effect is regionaal verschillend, het gaat bijzonder
goed in het Noord-Kaukasusgebied. De verhoging van het suiker
gehalte blijft soms uit, maar die van de totale bietopbrengst
zelden? men mag haast wel op 10 % rekenen.
Wat de kali betreft, vertelde men hier, dat dit lang niet
zo'n betrouwbaar effect geeft als P. Zelfs stikstof zou onder
bepaalde omstandigheden (N-armoede?) effect kunnen geven.
Voor de bietenteelt achtte men bemesting van stalmest plus
kunstmest ideaal.
Onze N-giften op suikerbieten vonden zij wel erg hoog'.
Aansluitend bij dit bezoek-verslag volgen hier nog enkele
bijzonderheden over de suikerbietenteelt, die wij vernamen op
de tentoonstelling en ook gedeeltelijk ontleend zijn aan een
kosteloos vlugschrift, dat uit 1954 dateert (Solovjei en Peter
sen : Teelt in vierkantsverband van suikerbieten).
Najearszaai van suikerbieten
Op de tentoonstelling viel ons naast het suikerbietenpavil
joen al direct een proefveld op, waarin bepaalde objecten 100 $
doorgeschoten waren en andere niet. Dit proefveld bleek 11 No
vember 1953 (l) gezaaid te zijn.
Wij knoopten hierover een gesprek aan met twee in het pa
viljoen werkzame personen, die goed op de hoogte bleken van de
suikerbietenteelt en ons over deze proefvelden het volgende ver
telden;
In de S.U. streeft men er naar, de suikerbietenteelt naar
het N. uit te breiden. Hierbij stoot men op het schieterprobleem.
Nu heeft men ontdekt, dat het mogelijk is om rassen te kweken,
die een zeer grote resistentie hebben tegen schieten, welke be
rust op het feit, dat ze niet als kiemplantje gejarowiseerd kun
nen worden.
Om selecties hierop te toetsen, past men de meest rigoureu
ze methode toe: men zaait al in het najaar. Wie dan in de vol
gende zomer niet schiet, bezit de gewenste eigenschap.
Echter, deze methode kan alleen worden toegepast in stre
ken, waar men kan rekenen op een constant sneeuwdek, dat niet
tussentijds wegdooit en met niet te lage temperaturen. In een
bepaalde zone in de Ukraine is deze eis vervuld en kan men deze
proef nemen. De resultaten zijn zo goed, dat men nu op deze
basis een practijkmethode heeft ontwikkeld voor de gewone teelt,
zodat nu in deze zone reeds 1000-en ha worden uitgezaaid in het
najaar.
Op de veldjes van de tentoonstelling te Moskou maakten deze
in de herfst gezaaide bieten een prima indruk.
Dat deze de winter 1953-1954 buiten overleefd hebben, is wel
kras. De ligging was uiteraard beschut en misschien is nog een
speciale bedekking toegepast.
De teelt in vierkantsverband
In het paviljoen waren ook maquettes opgesteld, die alle
bewerkingen op een bietenveld weergaven.
Hier werd onze aandacht getrokken door een eigenaardige
werkwijze, die het mogelijk maakt om bieten'in 2 richtingen te
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Men begint met te zaaien op 44.5 cm rijenafstand en een
zeer grote hoeveelheid zaaizaad (32 kg/ha). Dit geschiedt met
een speciale 12-rijige zaaimachine, de 2-SK-16. Daarna wordt ge
rold.
Men kan na opkomst eerst schoffelen in de rij. Als de bie
ten 2 echte blaadjes hebben, wordt machinaal overdwars doorge
hakt, aldus dat blokjes van 18 cm lang blijven staan, doordat
blokjes van 26.5 cm worden weggeschoffeld.
De volgende dag wordt opeengezet en wel door van de blokjes
van 18 cm de buitenste plantjes te laten staan.
Zo krijgt men per ha 101.000 planten, waarvan na allerlei
verliezen gemiddeld een 85.000 overblijven, een aantal dat voor
Nederlandse omstandigheden ook wel acceptabel zou zijn.
In droogtegebieden laat men het middelste plantje per blok
staan en krijgt dan het halve plantgetal.
Na deze bewerking schoffelt men nog 3-^aal overlangs en
overdwars met een machine (de kultivator KPS-5?4 genaamd), die
12 rijen meeneemt. Eigenlijk zijn dit 2 machines, ieder met een
maner op, die naast elkaar lopen en samen door een lichte trek
ker worden getrokken (de chauffeur hiervan is dus de 3e man in
dit aggregaat).
Aan de afbeeldingen is te zien, dat de laatste maal door
een vol gewas wordt gereden.
Volgens de opgaven van Solovjei en Petersen geeft deze me
thode een belangrijke werkbesparing bij het opeenzetten en
schoonhouden van de bieten, terwijl ook de opbrengst wat hoger
zou liggen.
Ze geven cijfers van practijkproeven die in 1951 begonnen
zijn.
De gegevens hiervan gaven een aardig beeld van het niveau
waarop men werkt«
In de volgende proef waren op een zeer groot practijkveld
drie stroken gewoon bewerkt en drie in vierkantsverband.
Mandagen per ha
opeen schoffelen oogst
zetten

bietgetal bieten
gehal
per ha
opbrengst
te
in 1000
kg/ha

Gewoon

9.9

6 «3

40.2

82.5

34800

13.8

Vierkantsverband

7.4

5.1

34.2

52.4

38100

13.8

De bezuiniging bij het opeenzetten ontstaat, doordat men
met veel minder blokjes te maken heeft dan bij de gewone methode.
Dit veld was met de hand gerooid en, zo zeggen de schrij
vers, het geringere aantal mandagen bij de 2e methode was gewoon
een gevolg van het lagere bietgetal (in dit geval was van de
101.000 blijkbaar slechts de helft overgebleven).
Een dergelijke proef op een suikerbieten-sovchos bij Kièf
leverde de volgende arbeidsuren;
Mandagen per ha
opp.
in ha

opeen schoffelen hand- oogst
zetten
wieden

opbrengst
in kg/ha

3-ewoon

38

13.8

9.1

2.0

25.4

26000

Vierkantsve rband

27

10.3

6.4

1.2

23.1

28600
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genoemde proef en hieraan zal, behalve het verschil in opbrengst,
de grote variatie in arbeidsproductiviteit wel debet zijn.
De arbeidsbesparingen schijnen dus in de practijk wel vast
te staan. Waaraan de verhoogde opbrengst is te danken, daarover
laten de schrijvers zich niet uit. Zij noemen nog een aantal
proeven die meeropbrengsten van 5 à 10 $> laten zien en in geval
len van laag opbrengstniveau nog veel hogere percentages.
Aan de iets verschillende verdeling der bieten over het
veld kan de opbrengstverhoging moeilijk worden toegeschreven.
De intensieve bewerking zou, al of niet via de invloed van
het onkruid, verantwoordelijk gesteld moeten worden.
"Nest"-methode
Het is wel waarschijnlijk, dat het onkruidprobleem een gro
te rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de bietencultuur
in vierkantsverband. Ze is een variant van de "nest"-methode,
die we zelfs bij de aardappelen weer zullen tegenkomen» De idee
om de planten in "nesten" (kleine geïsoleerde bosjes) te plaatsen
stamt van Lysenko en hangt samen met zijn opvattingen over con
currentie.
Lysenko gaat er van uit, dat er tussen soortgenoten geen
concurrentie in eigenlijke zin bestaat.
Uit zijn uiteenzettingen blijkt de volgende gedachtengang;
Soortgenoten zijn tegen elkaar opgewassen, zodat een intra-specifieke concurrentie geen beletsel is voor een goede ontwikke
ling van de soort als zodanig en dus principieel verschilt van
de inter-specifieke concurrentie, die de soort wèl bedreigt,
omdat zij het daar op moet nemen tegen andere soorten, die even
tueel sterker zijn.
Als practische toelichting geeft Lysenko een beschouwing
als volgtî
Wanneer een plantje alleen staat, kunnen de onkruiden hem
van alle kanten bedreigen.
Als een plantje echter in een "nest" staat, wordt hij
hoogstens van één zijde bedreigt' door onkruiden.
Aan de andere zijde heeft hij soortgenoten, tegen welke hij
in beginsel is opgewassen. Tezamen beletten zij het onkruid om
in het nest door te dringen en staan er dus steeds wat beter
voor dan een enkeling.
In deze redenering steekt ongetwijfeld iets. De landbouwpractijk heeft steeds dicht zaaien als een middel gehanteerd om
het onkruid meester te blijven en waarschijnlijk is Lysenko de
eerste geweest, die geprobeerd heeft om deze werkwijze een theo
retische basis te geven en daarmee verder te ontwikkelen.
Het zeer dicht zaaien van de bieten (32 kg zaad/ha) bij de
nieuwe methode garandeert natuurlijk enerzijds, dat er op de
bestemde plaats ook een biet komt te staan, maar heeft waar
schijnlijk anderzijds iets te maken met de strijd tegen het on-?
kruid in het kiemplantstadium.
De regelmatige stand van de bieten in de rij biedt wellicht
ook weer kansen bij de•constructie van rooimachines.
Op de tentoonstelling waren rooimachines voor bieten te
zien. Deze toonden een band zonder eind met klemmen die de biet
om de kop grijpen en uittrekken (na kop-schoffelen en lichten?).
Bijzonderheden hierover heb ik niet kunnen achterhalen.
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Dit instituut staat onder leiding van Doeka, het werkt
alleen voor de zuidelijke zone en heeft filialen in de Krim,
het Donbas-gebied en de steppenzöne.
Ook subtropische cultures horen er. bij. Men hield zich
hier bezig met kwekerswerk, onderzoek over de teelt en plan
tenziekten.
Wat het eerste onderwerp betreft, scheen men geheel vol
gens de opvattingen van Mitsjoerin te werken, hetgeen ook be
grijpelijk is, omdat Mitsjoerin zijn grote successen juist
in de fruitteelt heeft behaald.
Een veel gevolgd procédé is, dat men vormen afkomstig
uit ver uiteengelegen streken kruist, b.v. Siberische soor
ten met Westeuropese of Amerikaanse en dan de hybriden laat
opgroeien in het klimaatsgebied, waarvoor men werkt. Hybri
den zouden de eerste 3 à 5 jaar een groot aanpassingsvermo
gen bezitten aan milieu-omstandigheden. Ook zouden knop-mutanten veelvuldig voorkomen bij hybriden, ontstaan uit krui
singen van ver-verwijderde vormen, en speciaal in de eerste
jaren.
Verder meent men,dat ent en onderstam eikaars erfelij
ke eigenschappen kunnen wijzigen.
Het bekende voorbeeld van Mitsjoerin werd weer aange
haald van een kersen-hybride met rose vruchten, die geënt op
onderstam met rode vruchten, haar vruchtkleur blijvend wij
zigde.
Het instituut had 200 nieuwe rassen op de "interprovin
ciale" proefvelden en reeds 70 rassen in de practijk.
De directeur zelf specialiseerde zich op aardbeien. Hij
was kweker van een ras, de KiSfse Vroege, dat 10 dagen eerder
rijpte dan de tot nu toe vroegste.
Jonge hybriden van aardbeien worden "opgevoed" door ze
te enten op een oneven knoop van een rank (dus op een knoop
die geen plantje draagt).
Een ander ras, Koralowa, was van belang wegens het zeer
stevige vlees. Dit laatste is blijkbaar een van de eerste
eisen, die men aan Russisch fruit stelt en dit is plausibel
met het oog op de grote afstanden en de slechte wegen.
De appels die men ons toonde, waren ook erg hard en
knappend. Ze zagen er prachtig uit en stonden in smaak zeker
niet achter bij hetgeen men eind Augustus in Nederland kan
krijgen. Ook leek het sortiment aan middenvroege appels bij
zonder gevarieerd.
In de proeftuin van 300 ha toonde men ons diverse
soortskruisingen, b.v. kers x pruim x perzik en zwarte bes x
kruisbes.
In dit laatste geval ging het erom om stekelloze kruis
bessen te kweken.Hiermee was men al aardig op weg.
De directeur vertelde, dat er onlangs in Duitsland ge
publiceerd was over dergelijk werk, maar meende, dat het des
betreffende materiaal wel eens uit zijn tuin afkomstig zou
kunnen zijn.
Er werd ons ook onderzoek getoond betreffende de ontwikkelingsphysiologie van de appel.
Als men 1-jarige takjes van een oude boom overent, kun
nen ze al na 1 jaar bloeien. Doet men hetzelfde met een tak
je van een zaailing, dan vertoont dit een veel sterkere groei,
maar bloeit pas na 4 jaar.
Zulk een loot verkeert dus, physiologisch, in een ander
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Ook werd onderzoek gedaan over de invloed van de "bemesting
op de bloemvorming.
De laatste zou o.a. afhankelijk zijn van de concentratie
in het celsap.
In de Ukraine draagt het ooft onregelmatig (beurtjaren)
ook bij goede organische en anorganische bemesting. Men ver
moedt dat temperatuur en droogte hier hun invloed doen gelden.
Het proefstation deed ook aan fruitverwerking. Dit maakte
een wat primitieve indruk.
De ciderindustrie kon volgens mededeling een product maken,
dat vergelijking met de beste Franse cider kon doorstaan.
Wij bezochten nog een kleuterschool in de proeftuin, die
uitsluitend voor kinderen van het eigen personeel was bestemd.
Het rustige gedrag van de kinderen viel op. In de tuin stond
een pereboom met rijpe vruchten, die ons werd aangeduid als
"Oude Ukraînse soort". Dit was precies dezelfde peer, die mij
uit Priesland bekend is onder de naam "Goudbal" en die men daar
nog wel bij boerderijen zal aantreffen.
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Dit instituut lag in de stad. en was wat ouderwets ge
huisvest, maar verder behoorlijk geoutilleerd.
mets

De naam van de directeur is mij ontgaan, wij spraken

Zjoekówski
Stoedénko
Moeravjóf

ecologie van de insecten
biologische bestrijdingsmethoden
Phytopathologie

Wij informeerden eerst naar Phytophthora, maar dat was
in de Ukraine geen urgent probleem. Wel de wratziekte (Russisch;
rak = kanker). Er werden geen physio's onderscheiden. Het
serie-onderzoek van nieuwe rassen gebeurt in de proeftuin
te Tsjernowftsjka.
In besmette gebieden is de teelt van vatbare rassen
verboden en de uitvoer van pootgoed uit deze gebieden is
aan restricties gebonden.
Onze bladrol kwam volgens hen niet in de S.U. voor.
Wel een verwante: virusziekte, die ook gerold blad geeft,
de "gotiek"| deze breidt zich van noord naar zuid uit en
wordt behalve door luizen, ook door cicaden (2 soorten)
overgebracht. Een gevaar voor de aardappelcultuur in de
Ukraine was verder een verweIkingsziekte, veroorzaakt door
Vertioillium. Hiertegen kon men nog niets doen.
De suikerbietencultuur ondervindt veel last van een
snuitkever, die de jonge plantjes aantast. Een zaadbehande
ling met HCH is hier bijzonder effectief. De jonge plantjes
nemen deze stof nl. op, zodat het nog 7 à 10 dagen na op
komst nawerkt als systemisch middel.
Tegen de larven van deze kever kan ook een bodembehan
deling met 10 kg/ha HCH aangewend worden? de bezwaren hiervan
met het oog op de teelt van consumptie-aardappelen waren
echter wel bekend.
Een dergelijk bezwaar maakt de behandeling van groente
zaden met HCH tegen ritnaalden ook ongewenst; men zaait wel
met HCH behandelde haverrijtjes tussen de groente. Dan komt
er slechts 600 gram HCH per ha in de grond.
Voorts hoorden wij het een en ander van methoden, die
de resistentie van tarwe tegen ziekten kunnen verhogen.
Men meent dit te kunnen bereiken door te zorgen, dat de
vermeerderingsvelden goed worden bemest, waarbij de sporen
elementen bijzondere aandacht hebben.
Verhoging van resistentie door intra-varietale kruising
Ook werd een methode genoemd (waarvan wij ook elders
vernamen), waarbij voor het verkrijgen van elite zaad een
aantal aren wordt gecastreerd . Deze worden daarna langs na
tuurlijke weg door de buurplanten bestoven.
Doordat de individuen binnen één tarweras volgens de
Mitsjoerinistische opvattingen genetisch niet identiek zijn
(althans niet in physiologisch opzicht)? verwacht men bij de
ze werkwijze een heterosis-effeet. Dit werkt volgens de er
varing tot in de 4e generatie na.
Men duidt dit aan als intra-varietale kruising, men be
schouwt hierbij een tarweras, hoe zuiver het ook mag schij
nen, als een verzameling ingeteelde lijnen.
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gen van de Ukraînse Academie van Wetenschappen, nr 7? 1954«
Speciaal de resistentie tegen ziekten zou hierbij sterk
toenemen.
In de practijk schakelt men schoolkinderen in, om op de
velden, die het uitgangsmateriaal moeten leveren, volledige
rijen te castreren.
Biologische bestrijdingsmethoden
Op de Afdeling Biologische bestrijding deed men o.a.
2
serie-onderzoek voor de bosbouw. Alle cocons gevonden op 1 m
bosgrond worden opgestuurd. Deze worden gedetermineerd en on
derzocht op parasitering om na te gaan of bespuitingen nodig
zijn.
Voor biologische bestrijding van insecten is veel belang
stelling. Vooral tegen insecten die van andere klimaatsgebieden binnendringen, wordt succes geboekt met deze methoden,
maar inheemse insecten leveren veel moeilijkheden op.
Toch lukt het om Agrotis segetum (de aardrups) klein te
houden met de sluipwesp Trichogramma, een ei-parasiet. Deze
wordt gekweekt op eieren van een kleine mot (Citotroga cerealis),
die op gerst wordt gekweekt. Men zuigt de motten met een stof
zuiger van de voedingsbodem en plaatst ze in leghokken. De
eieren laat men infecteren door Trichogramma en dan gaan ze in
de ijskast tot ze nodig zijn.
Indien men 10 à 20.000 Trichogramma's per ha loslaat,
wordt tussen 60 en 80 °]o van de Agrotis-eieren vernietigd.
Tegen de kooluil heeft men zelfs 100 $ succes, maar het
gewone koolwitje is langs deze weg weer niet te bestrijden.
Het kweken van Trichogramma gebeurt volgens aanwijzingen
van het instituut op de kolchosen, die er belang bij hebben.
Op fruitbedrijven wordt het sluipwespje Telemonus ge
kweekt, o.a. tegen Carpocapsa. Ook tegen een wants die het
graan beschadigt, is deze bruikbaar.
Het aantal bespuitingen van vruchtbomen beperkt men in de
Ukraine tot 5 à 6 per jaar.
In dit instituut wordt ook over de invloed van vergiften
op insecten fundamenteel onderzoek verricht, in de hoop betere
middelen te ontwikkelen.
Men vond op dit instituut ook bestrijdingsmethoden tegen
een ziekte van de grote Chinese zijdevlinder Anterus pernii.
Het bleek, dat men door zorgvuldig nazien van het "fokmateriaal" de aangetaste vlinders kan uitselecteren en zo de
teelt gezond houden.
Een van de heren wees op zijn zomerpak en vertelde dat het
van zijde van deze vlinder (wel te onderscheiden van de gewone
zijderups) was gemaakt.
De zandvlakten op de lage oevor van de Dnjepr worden mo
menteel bebost en hierbij ondervond men veel hinder van de
Junikever. Het instituut werkte een methode uit om de jonge
boompjes te plaatsen in "nesten" met turfmolm, gemengd met
HCH.
Boktorren in eikenbossen bleken te bestrijden, door te
zorgen dat het bos was omgeven met andere boomsoorten. Aan de
bosrand nl., vooral aan de zuidrand zitten de haarden van deze
plaag.
Bossen worden veel bespoten met DDT in olie, b.v. eiken
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kels te voorkomen.
Eikels zijn duur wegens de grote,nieuwe bebossingspro ;jecten. Ze worden ontsmet uitgezaaid.
De betekenis van vogels bij de bestrijding van insecten
plagen in nieuwe beplantingen wordt hoog aangeslagen.
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Deze heeft e en oppervlakte van 200 ha en is mooi gele
gen langs de Dnjepr, maar nog slechts 6 jaar oud.
De directeur is G-resjkd, een "buitengewoon actief man.
Wij denken "bij het begrip "Botanische Tuin" het eerst
aan zuiver wetenschappelijk onderzoek. De gehele opzet van
G-resjkd is echter duidelijk op practische toepassingen in
land-, tuin- en "bosbouw gericht. In de eerste plaats worden
soorten voortgekweekt, die een of andere economische "beteke
nis kunnen he"b"ben.
Er wordt ook veredelingswerk gedaan. Zo had men b.v.
een eigen,zeer fors polyploid boekweitras, verkregen door
colchicinebehandeling. Dit is opmerkelijk, omdat deze veredelingsmethode door Lysenko en zijn school sterk wordt veroor
deeld.
Wij zagen ook een kweekveld met Phlox paniculata en
Dahlia's» Bij het winnen.van nieuwe soorten worden kolchosen
ingeschakeld, die b.v. 1 ha met Dahlia-zaad bezaaien en hier
in gaan selecteren. Ook wordt zaad onder schoolkinderen ver
deeld, die dan aan de slag gaan om een eigen ras te kweken.
Wij zagen Arachis (pinda), waarvan in de zuidelijke
Ukraine enkele lO.OOOen ha worden verbouwd met opbrengsten
tot 2500 kg/ha.
Ook Ipomoaa batatus (sweet potato). Deze kan 15 à 30
ton per ha opbrengen met 30 i° droge stof en bovendien plm.
evenveel groene massa bovengronds, die geënsileerd kan wor
den.
Ipomoea wordt in de Ukraine nog niet in de practijk ver
bouwd.
Cyperus esculentus is een gras, dat aan knolletjes 3000
kg droge stof kan leveren met hoog vetgehalte. De oogst is
echter moeilijk te mechaniseren*
Van het voedergras Eleusine, met zeer hoge zaadopbreng
sten, kregen wij wat zaad mee.
Er waren ook kassen met Gitrus. Gitroenen werden ook ge
kweekt in een soort loopgraven, die men 's winters kan be
dekken en zelfs met een kacheltje verwarmen. Dit schijnt in
de practijk voor eigen gebruik te worden gedaan op kolchosen.
Het is een typisch staaltje van Russisch improvisatie
vermogen.
De belangstelling voor citroenen zal wel samenhangen
met gebrek aan vitamine-C. Van ouds werd deze vrucht in
Noord-Rusland zelfs als kamerplant gekweekt,
8, EEN BEZOEK AAN EEN KOLCHOS
Tijdens ons verblijf in Kièf zijn wij in de gelegenheid
geweest een collectief landbouwbedrijf te bezoeken.
Dit was gelegen ongeveer een uur rijden ten 0. van de
stad en omvatte een geheel dorp, Roesanof genaamd.
Na een eindweegs de grote autoweg naar Charkof gevolgd
te hebben, sloegen wij een landweg in, die in zeer slechte
toestand verkeerde, doordat het in de voorafgaande dagen
zwaar had geregend.
Deze weg voerde over een kale, schaars begroeide vlakte
van kennelijk weinig vruchtbare grond» Wij herkenden hier
enkele planten die in Nederland op strandvlakten voorkomens
Erythrea (duizendguldenkruid) en Erynghium (zeedistel).
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oase en we mogen aannemen, dat het gelegen was op een plaats
met een meer vruchtbare grond.
De huizen waren alle gelegen midden in tuinen en deze wa
ren omgeven met de houten hekken en schuttingen, die typisch
Russisch zijn en die men zelfs midden in Moskou aantreft.
In de tuinen zag men vruchtbomen, mais, tomaten, waterme
loenen, aardappelen en verder veel bloemen, dahlia's en gladi
olen, waarmee de kolchosboeren die dicht bij grote centra wo
nen, in de stad zaken doen.
Onze auto stopte voor het Clubgebouw, waar wij werden ver
welkomd door de voorzitter en een delegatie jonge meisjes in
kleurig nationaal costuum die ons grote boeketten in de armen
drukten.
Wij gingen mee naar binnen, om een exposé van de voorzit
ter aan te horen, die op zeer zakelijke wijze een korte schets
gaf van de geschiedenis en werkwijze van het bedrijf.
Dit was in 1929 opgericht met 700 families en 2500 ha
bouwland.
Dit lijkt geen brede basis, maar men moet bedenken, dat
bij deze 700 families ook ambachtslieden e.d. zijn inbegrepen.
Voorts is bij deze 2500 dus niet inbegrepen de vermelde steppe
achtige vlakte, waar het vee uitloop vindt en paarden, schapen
en ganzen nog wel voedsel opnemen. Verder is een niet onaanzien
lijk gedeelte van het bedrijf tuinbouw.
De situatie van de leden is zo, dat ieder een eigen klein
bedrijf
heeft, van Hl ha, met een melkkoe, een varken, 10
schapen en wat pluimvee. In dit eigen bedrijfje teelt men in
hoofdzaak groenten. De producten kunnen op de vrije kolchos
markt worden verkocht. Met de bedrijfsvoering bemoeit de kolcho
zich niet, wèl kunnen de leden er jongvee betrekken voor hun
eigen bedrijfje.
De kolchosboer lijkt dus tot op zekere hoogte op een land
arbeider met wat eigen land, of op een keuterboer die zich ver
huurt op een groot bedrijf, met dit verschil, dat hij als lid
van de kolchos mede-eigenaar is van dit grootbedrijf en stem
recht heeft in de algemene vergadering.
Dit eigendomsrecht schijnt zelfs zover te worden erkend,
dat een individuele boer, die wil uittreden, zijn aandeel ver
goed krijgt.
Vermoedelijk is dit wel aan beperkende bepalingen gebonden
maar het is interessant te vernemen, dat juridisch een zekere
vorm van grondbezit bestaat, zelfs binnen het kader van de ge
meenschappelijk geëxploiteerde grond.
Behoudens voorschriften die zijn neergelegd in een kolchos
statuut, berust de hoogste macht bij de ledenvergadering. Deze
komt om de 14 dagen bijeen, ieder lid heeft stemrecht. Iedere
2 jaar wordt het bestuur gekozen, alsmede een finantiële contrôle-commissie. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzit
ter.
Deze is de eigenlijke bedrijfsleider, hij werd in ons ge
val bijgestaan door 2 landbouwkundigen en 1 veeteeltdeskundige.
Deze landbouwkundigen komen in sommige gevallen van een Land
bouwhogeschool, of wel het zijn middelbare krachten.
De algemene vergadering stelt het bouwplan vast. Deze kol
chos was geen graanbedrijf; de inkomsten kwamen voornamelijk
uit groenten en uit veeteeltproducten.
De verbouw van veevoeder berustte hoofdzakelijk op een
wisselbouwsysteem.
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rotatie, waarin wintertarwe of winterrogge zijn opgenomen. Hit
deel van het bedrijf draagt 25 $> van deze granen. 10 $ wordt
gebraakt, 40 $ is bezet met gras, klaver en andere vlinder
bloemigen, als groenbemesters en voedergewassen (lucerne, rode
klaver, timothee, Sudangras, wikken). Verder zijn gierst en
aardappelen in deze rotatie opgenomen.
Een andere rotatie omvat bieten, gerst en mais.
De graanopbrengsten bedragen ongeveer 1800 kg per ha
(gierst 2200\ bij aardappelen rekent men op 20.000 kg.
500 ha van het bedrijf worden als tuinbouwbedrijf geëx
ploiteerd, waarbij 90 ha boomgaard. Voor groenten en ooft re
kent men op opbrengsten van 15000 kg per ha. Er werden veel
volle-grond tomaten afgeleverd.
De veestapel van de eigenlijke kolchos (dus niet meege
rekend het particuliere vee van de leden) omvat de volgende
aantallen;
1000 stuks melkvee, Simmenthaler en zwartbont ("OstFrisian")
1000 schapen
1200 varkens
enige 1000en stuks pluimvee
220 paarden, dravers van het ras Orldv.
Als men de landbouwkundige grondslag van dit in één kol
chos verenigde dorp omslaat over alle gezinnen, ook die in de
"verzorgende" beroepen, krijgt men per gezin plm. 3 lia bouw
land, 1 ha tuinbouw, 2-g- melkkoe,
varken, 10 schapen en wat
pluimvee.
De beoordeling van deze grondslag hangt natuurlijk mede
van de prijzen der landbouwproducten af. Dat is nogal een in
gewikkelde materie, want we hebben gedeeltelijk te maken met
leveranties aan de staat, gedeeltelijk met verkoop op de kolchosmarkt.
De voorzitter deelde mede, dat het bedrag dat in 1953 na
aftrek voor investeringen enz. was overgebleven als zuiver in
komen voor de leden, 3 millioen roebel bedroeg. Als we de koop
kracht van 1 roebel op 30 cent stellen (de officiële koers van
f. 1.- is hier geen maatstaf), wordt dit per gezin ongeveer
f. 1500.-. Hierbij komen de inkomsten uit eigen bedrijf. Hoe
veel die bedragen is niet geïnformeerd.
Over de mate van welstand van de leden kregen we langs
deze weg geen zekerheid. De gedurende het bezoek opgedane in
drukken hebben in dit verband echter ook hun waarde.
De mensen zagen er uitstekend gevoed en gekleed uit. Het
nationale costuum, dat vele meisjes bij feestelijke gelegen
heden dragen,is, al m^akt men het zover mogelijk zelf, bepaald
een kostbare aangelegenheid (daarvan weten Hollandse vissersen boerenvrouwen ook mee te praten).
Het dorp had electriciteit en radiodistributie (televisie
op de club). Waterleiding was in aanleg. Er waren in het geheel
1000 fietsen.
Bij de ontvangst die wij genoten in het huis van een kolchos-lid, drong zich een vergelijking op met een kleine Bra
bantse of Twentse boer, ook al wegens de gastvrije houding.
Wat reinheid betreft, konden deze Ukrainers de vergelij
king gemakkelijk doorstaan, ook wat betreft cultureel peil.
De artistieke smaak is geheel en al gericht op de UkraSnse tra
ditie, die zich uit in kleding, borduurwerk, zang en dans.
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chel met zijn slaap- en zitplaatsen, de ikon met de Moeder Gods
in één hoek en het portret van Lenin in de andere, beide achter
vitrages.
Het huidige welvaartspeil van de gemiddelde kleine Neder
landse "boer konden deze mensen (aldus mijn indruk) niet halen.
Gezien tegen de achtergrond van de massale ellende der
kleine boeren in de achtergebleven gebieden is het verschil ech
ter niet groot.
Ook moet er rekening mee worden gehouden, dat dit dorp in
de oorlog grondig was verwoest en dat er thans belangrijke in
vesteringen in het bedrijf plaatsvinden.
Bij vergelijking met de aantekeningen van Prof. Thung be
treffende een tabaks-kolchos in Georgië bleek, dat daar de in
komens hoger waren.
De betaling van de arbeidsprestaties, welke de leden in de
kolchos leveren, is een aangelegenheid die zo ingewikkeld is,
dat wij het niet volledig begrepen hebben. Eén ding is echter
duidelijks er wordt sterk naar prestatie betaald en die presta
tie kan blijken, doordat de leden in groepjes van 5-7 man spe
ciale verantwoordelijkheden dragen.
De prestatie wordt uitgedrukt in "werkdagen". Zo kreeg de
groep meisjes die de varkensfokkerij verzorgde, per aan de mesterij afgeleverde big, 6 werkdagen toegedeeld.
Hun leidster (om en bij de 20) hoorde, dank zij het succes
met deze fokkerij, tot de hoogste inkomensin de kolchos. Dit zou
er op kunnen wijzen, dat de normen vrij laag zijn en bij effi
ciënt werken gemakkelijk overtroffen kunnen worden.
Dit meisje was ook uitgekozen voor een bezoek aan de Land
bouwtentoonstelling in Moskouc
Andere groepen weer hebben de verantwoordelijkheid voor be
paalde velden.
De kolchos beschikt over eigen landbouwwerktuigen en moto
ren, ook waren er 13 vrachtauto's (plus 8 in bestelling).
De zware machines zijn echter niet bij de kolchos in be
heer, maar bij een M(achine) T(raktor) S( tat ion), dat als een
soort loonwerker opereert. De MTS heeft een speciale brigade
voor deze kolchos, welke o.m. beschikt over 9 traktoren en 5
maaidorsers.
Bij de rondgang over het bedrijf zagen wij eerst de houtza
gerij, de timmermanswerkplaats en de smederij. Er is een speciale
bouwbrigade en men maakt blijkbaar zo veel mogelijk alles zelf.
Yoor de bouw van een watertoren was er enige maanden een bouw
kundige geweest.
Wij zagen bij de stallen een nieuwe installatie voor voe
derbereiding, met hakselmachine, 2 grote stoomketels, aardappel
wasinrichting en maalderij.
Hier werd
behalve aardappelen, ook hooi en stro gestoomd
en daarna gemalen, om te mengen met ander voer.
(Volgens inlichtingen die ik van Ir Iwema ontving, kan hier
mee de voedingswaarde niet worden verhoogd, maar wel de hoeveel
heid, die het vee wil opnemen. In verband hiermee is wellicht
van belang, dat men voornamelijk wintergraan verbouwt? waarvan
het stro in natura niet zeer voor fourage geschikt is).
Er was ook een mouterij, waarin graan werd gekiemd, alvo
rens het aan varkens en kippen te vervoederen (speciaal voor
rogge?).
Het melkvee is verdeeld in groepen van 80, volgens de voor
zitter het optimum, waarboven men niet moet gaan.
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een. De dieren staan 1 s nachts op stal en worden overdag gehoed
op de "steppe". Wat ze daar aan voeder opnemen, kan men echter
verwaarlozen - de voedering moet op stal geschieden.
De melkgift lag gemiddeld plm. "bij 2000 l.per koe per jaar.
Het rantsoen bedroeg per 1 melk;
1 kg saprijk voer (bieten, kuil-, groenvoer)
200 gr krachtvoer
1 kg hooi of stro (bij hoge melkgift zal men dit wel niet
halen)»
De stallen zagen er keurig uit, met automatische drinkbakjes. De mest is vast, er is een ondiepe grup, waarin een goot
afgedekt met planken voor de urine.
De koeien staan met de kop van het middenpad van de dubbe
le stal af - de mest wordt op een wagentje op rails dagelijks
uitgereden.
Men trof voorbereidingen voor machinaal melken, tot nu toe
ging het met de hand.
In de stal is een slaapkamertje afgeschoten, de leden van
de vee-brigade houden bij toerbeurt nachtelijk toezicht.
We zagen ook iets van de opfok? ieder kalf heeft een eigen
boxje, alles brandschoon*
De kolchos levert per jaar 1000 varkens af van het bacontype. Tijdens onze rondgang werden de bewoners van een hok naar
een centrale wasplaats geleid. Dit was een betonplaat, omgeven
door een hek van buizen, die water spoten uit kleine perfora
ties.
Al deze hygiëne zal wel geen luxe zijn bij zo grote aan
tallen dieren bijeen.
De fokkerij lag wel 2 km van de mesterij af. Hier zagen
wij gestoomde aardappelen voeren»
Van de velden zagen wij alleen de boomgaard en een aard
appelveld met het ras "Alma", verbouwd volgens de "nestmethode"
(zie blz.18 ). Dit zag er goed gezond uit.
De voorzitter vertelde nog, dat voor de granen elite zaad
van een staatsbedrijf werd betrokken. Dit werd zelf vermeerderd
en ook gekeurd.
De poters voor eigen bedrijf werden gewonnen volgens de
methode van Lysenko, men pootte al einde Juni. Dit gewas werd
geselecteerd en ook gekeurd.
Ten slotte verdient nog vermelding, dat het dorp een 10jarige school bezat. Deze is in de hele Sovjetunie verplicht,
maar nog niet overal op het platteland gerealiseerd.
Met trots werd vermeld, dat er al jongelui uit het dorp
op de Universiteit waren afgestudeerd en ver van hun geboorte
plaats in betrekking waren.
Wij zagen ook een crèche - de instelling, die de Russische
huisvrouw in staat stelt om zoveel werk in do maatschappij te
verzetten.
De kinderen waren hier alle om en bij het le jaar.
Onze indrukken zijn na dit ene bezoek te oppervlakkig, om
een voldoende gefundeerd oordeel te vellen over het kolchossysteem en over de vraag welke voldoening het de boeren ver
schaft.
Wel is duidelijk, dat de kolchos alle voordelen geniet van
het grote bedrijf en dat wel onder omstandigheden van bodem en
klimaat, die om vergaande mechanisatie vragen.
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slibhoudend, ideaal voor machines.
Het is niet zo gemakkelijk een alternatief te bedenken,
dat er op "betere wijze toe zou leiden om een landbouw op korte
termijn uit de staat van achterlijkheid en versnippering te ha
len, waarin het Russische platteland in de jaren 20 verkeerde.
Het "blijkt ook wel uit de recente ervaringen in de z.g.
achtergebleven gebieden, op welke enorme moeilijkheden men stuit
en dit maant wel tot een voorzichtig oordeel.
ENKELE BIJZONDERHEDEN OVER DE AARDAPPELTEELT
Tot voor kort werd de aardappel in Rusland als een groente
beschouwd, evenals dit b.v. in Amerika en Zuid-Europa het geval
is. De verbouw was zeer beperkt.
Sedert de kollectivisatie van de landbouw is de aardappel
teelt enorm toegenomen (In de restaurants werden ons bij iedere
warme maaltijd gebakken aardappelen geserveerd). Ook is er thans
een belangrijke fabrieks- en voeraardappelteelt.
Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan een teeltme
thode, die wordt aangeduid als "kwadraat-nest-methode".
Hierbij worden de poters in groepjes van 2 (soms 3) gerang
schikt in vierkantsverband op 70 x 70 cm.
Men krijgt dan 20.400 "nesten" per ha en deze worden in 2
richtingen aangeaard, zodat ieder nest een heuveltje wordt.
Hiermee zijn zeer goede resultaten behaald, maar het is mij
niet duidelijk, waardoor de verhoogde opbrengst precies tot stand
kwam; door betere onkruidbestrijding of ook andere factoren.
Voor deze methode is een speciale 4-rijîge pootmachine ge
construeerd, de SKG-4"
Hiermee zijn in 1953 in de omgeving van Moskou 70.000 ha
gepoot.
De machine heeft speciale tanks voor korrelmest en zelfs
organische mest, die
het nest worden gebracht.
Volgens het plan moeten in 1954 20.000 en in 1955 25.000
van deze machines worden afgeleverd.
Een machine kan per dag 8 à 9 ha poten met een bediening
van 7 à 8 man (l op de tractor, 2 op de pootmachine, de rest
zet de poters en de kunstmest klaar en bedient de lijn).
Per seizoen lean één machine 70 à 100, soms meer ha bedieïlöll
Men begint het veld pootklaar te maken en trekt dan geulen
van plm. 20 cm diep (gerekend van de bovenzijde van de rug) op
een afstand van 70 cm dwars over het veld.
De pootmachine werkt daarna in de lengterichting en plaatst
de poters bij het passeren juist in de geulen, ook op een af
stand van 70 cm.
Over het gebruik van deze machine zijn nauwkeurige tijd
studies gemaakt.
Zo werd in een geval bij een veld van 385 m lengte nage
gaan, welk aandeel verschillende fasen van het werk in beslag
namen?
Het eigenlijke poten
s
52
$ van de tijd
Wenden
17*7 $
Bijvullen
17
$
Uitzetten van de lijn
6.7 i°
Stilstaan door kleine
technische storingen
6.6 $
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verder, dat 20.000 kg aardappelen/ha als éen goede oogst wordt
"beschouwd en dat een superfosfaatgift van 100 à 150 kg/ha als
normaal geldt.
Een volgens deze methode gepoot veld op de "bezochte kolchos
in de Ukraïne maakte een goede indruk. Het ras was Alma (Duits).
De opbrengst van de nesten, die men ter demonstratie voor
ons opstak, zal tussen de 500 en 1000 gram gelegen hebben.
Bij de beoordeling van de opbrengst en bemesting moet wel
sterk rekening gehouden worden met het klimaat; met Hollandse
maatstaven kan hier moeilijk worden gemeten.
Echter, deze teeltmethode wordt ook toegepast in het N.W.
van Rusland, waarvan het klimaat beter met het onze kan worden
vergeleken. Men kiest daar bij voorkeur een "nest-verband" van
60 x 60 cm.
Bij een bespreking met Phytopathologen in Leningrad infor
meerden wij naar de aardappelziekte (Phytophthora). Deze deed,
naar men antwoordde, gemiddeld eens per 3 jaar schade. Veel ge
vaarlijker voor het N.W. was echter de Rhizoctonia, welke daar
reeds direct bij kieming de aardappelen aantast en misgewas ver
oorzaakt.
Deze vroegtijdige infectie kan worden tegengegaan, als bij
poten met de SKG-4 in het nest 100 gram organische mest og de
poters wordt gebracht.
Hiervoor wordt per ha 2 à 3000 kg oude verteerde stalmest
gebruikt, die hiervoor speciaal wordt geprepareerd en gemengd
met 1 à 200 kg/ha P- en K-meststoffen.
De SKG—4 bezit hiervoor speciale tanks. Deze bemesting zou
er toe leiden, dat saprophytische organismen de Rhizoctonia
overwoekeren.
De "jarowisatie" van poters, waarover men in de Russische
literatuur leest, is in beginsel hetzelfde als ons voorkiemen»
In het koele N.W.-gebied moet hieraan grote zorg worden be
steed. Hen kiemt eerst 2 à 3 weken voor, om lichtkiemen te ver
krijgen en daarna nog in het donker, in vochtige turfmolm, om
de wortelvorming op gang te brengen.
Over het onderzoek van Prof. Jakoesjkin in Moskou over la
te bemestingen van fabrieksaardappelen is op blz.11 reeds een
en ander medegedeeld.
Betreffende de poterteelt vertelde Prof. Jakoesjkin nog,
dat deze in het midden en noorden der S.U. algemeen beoefend
wordt volgens de ons vertrouwde methoden van selectie op virus
ziekten eia eventueel vroeg rooien. In het zuiden past men het
poten in de nazomer toe.
De nadelige invloed van hoge temperatuur op jonge poters
(de "ecologische degeneratie" van Lysenko) bevestigde hij en
vertelde in dit verband, dat men voor de poterteelt een voorkeur
heeft voor veengrond, wegens het feit, dat de grondtemperaturen
daar relatief laag zijn.
. DE PERMANENTE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE MOSKOU
Het is onmogelijk, om over de landbouw in de Sovjetunie
anno 1954 te schrijven, zonder de grote landbouwtentoonstelling
te noemen, die in Augustus van dat jaar was geopend.
Wij hebben deze tentoonstelling zesmaal bezocht en er des
ondanks slechts een klein deel van gezien. Uit alles blijkt, dat
deze, permanent gedachte, tentoonstelling een zeer belangrijke
rol is toebedeeld in de ontwikkeling van de Russische landbouw.
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stratie en voorlichting. De stromen plattelanders, die er een
"bezoek "brengen, moeten dank zij de gehele entourage wel de in
druk krijgen, dat dit nu het mooiste en belangrijkste is, wat
men in de hoofdstad des lands te zien kan krijgen en dat de boer
een eerste rangs burger is.
Men vraagt zich onwillekeurig af, of dit ook iets te maken
heeft met het tegengaan van "land-vlucht".
Het aantal inwoners van Moskou is sinds 1940 van 3 tot 7
millioen gestegen en deze toeneming gaat ongetwijfeld ten koste
van het platteland.
Overal ziet men de industrie arbeiders aanlokken en da"Ç
terwijl de industrie in het algemeen beter aan de geprojecteer
de productieverhoging voldoet dan de landbouw.
De kosten, die aan deze tentoonstelling zijn besteed, zul
len wel niet ver onder het milliard Hollandse gulden liggen.
Voor de inrichting ervan is een vóór de oorlog reeds ge
bruikte landbouwtentoonstelling aan de Jaroslafski Chaussee
sterk uitgebreid.
Het terrein omvat nu meer dan 200 ha met plm. 300 gebouwen
en 60 km wegen. Er loopt een trolleybus-ringlijn van 5 km; men
kan 100.000 bezoekers gelijktijdig ontvangen. Op het terrein
bevinden zich behalve de paviljoens ook kassen, proefvelden en
boomgaarden.
Na het passeren van het hoofdgebouw (97 m hoog) komt men
op een enorm brede laan met twee grote waterpartijen. De eerste
bestaat uit een vergulde fontein met motieven, ontleend aan
granen en zonnebloemen, omgeven door 16 vrouwenfiguren, die de
16 republieken (waarvan het eigenlijke Rusland er één is) sym
boliseren.
Deze laan wordt geflankeerd door de paviljoens van deze
republieken.
Behalve deze "nationale" paviljoens (Ukraîns, Georgisch,
Turkmeens, Lithaus enz.) zijn er ook speciale paviljoens van
belangrijke landbouwgebieden binnen de Russische republiek
(Volgagebied, Noord-Kaukasus, Oeral, Verre Oosten enz.).
Deze paviljoens zijn opgebouwd in de nationale bouwstijlen.
We zien er op een rij staan een Karelisch-Fins paviljoen
(met houtsneewerk versierde gevel) en het paviljoen van Usbeki
stan, een land met Mohammedaanse cultuur»
De meeste paviljoens zijn naar Hollandse smaak architec
tonisch overladen en ook van binnen overdadig gedecoreerd, even
als de stations van de beroemde ondergrondse spoorweg van Mos
kou.
Deze stijl is ongetwijfeld traditioneel bepaald, daarvoor
behoeft men de orthodoxe kerken maar te bezien.
Dat men er toch in geslaagd is de gebouwen op de tentoon
stelling te groeperen tot een smaakvol geheel, is te danken aan
de beplanting, de afmetingen der gebouwen en de geweldige ruim
te, die voor de opstelling ter beschikking stond.
In de paviljoens wordt een beeld gegeven van de landbouw
in het desbetreffende gebied, met behulp van diorama's en foto
montages, die het landschap weergeven. De producten zijn in na
tura vertegenwoordigd en allerlei bijbehorende gegevens zijn in
grafieken, diagrammen enz. weergegeven.
Aan de voorlichting is veel aandacht besteed en de voorde
len van betere werkmethoden worden op pakkende wijze gedemon
streerd - wij namen enkele vlugschriften mee.
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tentoonstelling een grote plaats in, met foto en allerlei "bij
zonderheden over het "bereikte resultaat. Het gaat hier waar
schijnlijk om de leiders van kleine werkgroepen, die de verant
woordelijkheid hebben voor "bepaalde eenheden, velden of kudden.
Achter de paviljoens liggen demonstratievelden, zo b.v. bij
het Georgische met thee als heggencultuur en bamboe.
Naast deze nationale paviljoens omvat de tentoonstelling
vele voor speciale onderdelen van de landbouw, veeteelt, jacht
en visserij.
Wij bezochten o.a. de paviljoens voor suikerbietenteelt,
vlasteelt en aardappelteelt (plus groente).
De toelichting wordt gegeven door goed onderlegde krachten.
Bij de aardappelen troffen wij de kweker Wesjeltffski, een
medewerker van Boekäsof.
Overigens zijn er nogal wat Duitse aardappelrassen in ge
bruik.
Bij de haver frappeerde het, dat 2 rassen, "Overwinning"
(Zege) en "Gouden regen" tot aan de kust van de Stille Oceaan
worden verbouwd.
Dit zijn, getuige de monsters, ongetwijfeld de bij ons ook
bekende rassen, die men onder hun eigen naam (zij het vertaald
in het Russisch) verbouwt.
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