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In de jaren na 1945 is de belangstelling voor de teelt van voederlupine steeds toegenomen. De behoefte aan eiwitrijke voedermiddelen en de noodzaak van een ruimere vruchtwisseling zijn wel de
voornaamste oorzaken van deze belangstelling.
Van de verschillende als landbouwgewas in aanmerking komende lupinesoorten is gele voederlupine de enige welke in Nederland steeds gunstige resultaten kan opleveren. De schrijvers hebben
hierom gemeend alleen de teelt van gele lupine te moeten besprekan. Een beperking tot de voederlupine leek eveneens gewenst, daar
de teelt als groenbemestingsgewas door een onzer uitvoerig zal
worden behandeld in een aparte publicatie.
Bij de behandeling van het onderwerp is er steeds naar gestreefd
in de eerste plaats voorlichting en advies te geven aan de teler.
Door het toevoegen van een beknopte literatuurlijst wordt het
mogelijk gemaakt verschillende problemen nader te bestuderen.
Aan allen die ons gegevens verstrekten zij hier onze hartelijke
denk aangeboden. De eerstgenoemde schrijver dankt in het bijzonder
de Heren Rijkslandbouwconsulenten voor Limburg en Oost-Drenthe
er hun assistenten voor de prettige medewerking bij het verzamelen
van vele gegevens.
Januari 1952
H. LAMBERTS, Wageningen
J. T O L N E R , Noordsche Schut
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HOOFDSTUK I
Algemeen

overzicht

Hoewel de wijze van ontstaan van onze cultuurgewassen voor de telers niet direct van belang is, is het voor een goed begrip van verschillende problemen bij de teelt nuttig te weten, waar deze cultuurgewassen zijn ontstaan en hoe het gebruik in het verleden is geweest.
De ontwikkelingsgeschiedenis van de teelt van de gele lupine
wordt hierom vrij uitvoerig behandeld. T e meer is dit noodzakelijk,
omdat vooral over het ontstaan van voederlupine vele misverstanden
bestaan.
Oorsprongsgebieden
Dank zij het werk van de Russische onderzoeker Vavilov, weten
wij sinds plm. 1920 in grote lijnen waar het stamland, het oorsprongsgebied of genencentrum, van onze cultuurgewassen te vindïn is.
In deze genencentra hebben de oorspronkelijke wilde vormen tot
de natuurlijke vegetatie behoord; zelfs thans vindt men daar een
grote verscheidenheid van typen in het wild. Deze wilde vormen
zijn voor het moderne veredelingsonderzoek van grote betekenis.
Eij de lupine komen, in tegenstelling met de meeste andere geslacht e n , drie van deze genencentra, schijnbaar los van elkaar, voor.
Ie. Het Westen van Noord-Amerika.
Hier is het aantal soorten buitengewoon groot. Landbouwkundige
betekenis hebben ze feitelijk geen van alle. Enkele overblijvende
soorten kunnen misschien in de toekomst van enige waarde blijken
t> zijn. Als sierplanten zijn deze soorten ook in ons land bekend:
Lupinus polyphyllus en L. perennis.

2e. D e hoogvlakte van Brazilië,
Hier w o r d t slechts één soort gevonden, ni. L. mutabilis. Deze
soort w o r d t voor menselijke voeding gebruikt, vooral wegens het zeer
h o g e gehalte a a n eiwit en vet, resp. tot 4 8 % en 2 0 % . In W e s t E u r o p a is de rijping te laat.
3e. D e landen rondom de Middellandse Z e e .
D e landbouwkundig belangrijkste soorten L. albus (witte lupine),
L. angustifolius
(blauwe lupine) en L. luteus (gele lupine) komen
hier voor; L. albus w o r d t vooral in E g y p t e , Griekenland en Italië gevonden, de beide andere soorten in Spanje, Portugal, Italië en
Marokko.
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ZADEN VAN ENKELE LUPINESOORTEN EN RASSEN VAN
GELE LUPINE.
Bovenste rij: v.l.n.r.: L. luteus, selectie S.V.P., stam 80, stam 8.
Middelste rij: v.l.n.r.: L. mutabilis, L. albus en L. luteus ras Weik, II.
Onderste rij: v.l.n.r.: L. nanus, L. elégans, en Pisum sativum (groene erwt)
Foto I. v. P.

Ontwikkeling van de teelt en gebruiksmogelijkheden
Met zekerheid is vastgesteld, dat L. angustifolius en L, luteus in
de oudheid niet als cultuurgewas bekend waren. L. albus daarentegen is een betrekkelijk oud cultuurgewas.
Dat de oudste geschiedkundige gegevens het gebruik van de
witte lupine als menselijk voedsel vermelden, is begrijpelijk: De
w t t e zaden (er zijn van L. albus geen bontzadige typen bekend,
in tegenstelling tot alle andere soorten) zijn groot en plat; de zaadopbrengst is vrij hoog. Deze eigenschappen vallen dadelijk op, zodat
de primitieve mens het eerst naar deze, in zijn ogen meest attractieve soort, heeft gegrepen.
Uit verschillende vondsten in Egyptische graven e.d. kan worden
afgeleid, dat het begin van de teelt van zeer oude datum is.
In het Hebreeuws komt het woord lupine niet voor, m.a.w. de
lupineteelt moet eerst na de uittocht van de Joden uit Egypte in dat
laid enige betekenis hebben gekregen.
De meest gangbare opvatting is, dat het gewas in Egypte omstreeks 1200 j . v. Chr. voor het eerst is geteeld. In Griekenland
st.ïmt de teelt uit hetzelfde of een vroeger tijdperk.
Over het gebruik zijn meer gegevens bekend. Zoals reeds is vermild, is de mens begonnen witte lupine te gebruiken; daarbij heeft hij
het eerst aan zichzelf gedacht. Het is opvallend, dat het zaad, dat in
Noord-Afrika nu nog wordt gegeten, daar nergens als veevoeder
wordt gebruikt.
Alle lupinesoorten bevatten vergiftige, onaangenaam smakende
bitterstoffen of alcaloiden. Deze hebben aanvankelijk minder invloed gehad dan oppervlakkig gezien te verwachten is. Juist bij
witte lupine zijn deze bitterstoffen gemakkelijk te verwijderen door
ui:trekken in water. Dit is niet mogelijk bij de gele en blauwe lupine;
bi deze wordt pas door herhaald koken, afgieten of zelfs door behandeling met chemische middelen, hetzelfde resultaat verkregen.
Hierin ligt ook een verklaring van het feit, dat men deze soorten
eerst veel later in cultuur heeft gebracht.
Bïn interessant detail van de oude behandelingsmethoden is, dat hierbij om het
proces te versnellen, as aan het water werd toegevoegd. In het begin van de 20e
eeuw werden verschillende „ontbitteringsmethoden" toegepast, waarbij gebruik
werd gemaakt van kalium- en natriumverbindingen. Ook as heeft een hoog
kaiium- en natriumgehalte!

Reeds vroeg heeft men de hoge voedingswaarde en de goede verteerbaarheid ontdekt. Zo vermeldt Plinius plm. 50 n. Chr., dat voor
zwakke magen lupine onder de peulvruchten een gunstige uitzondering vormt.
Plinius vermeldt verder, dat de gecultiveerde lupine minder bitter
smaakt dan de wilde vormen. Deze mededeling is van belang, omdat er een aanwijzing in is te zien, dat de mens getracht heeft door
selectie een minder bittere vorm te verkrijgen.
Vooral in Egypte is het een echt volksvoedsel geweest, dat werd
toebereid, zoals men daar nu de paardeboon nuttigt, nl. gekookt en
sterk gezouten. Door de arme bevolking van Noord-Afrika wordt
lupine nog steeds op dezelfde wijze gegeten. Ten dele geldt dit
ook voor Italië, waar ±350.000 ha witte lupine wordt geteeld. In
Spanje, Portugal en Argentinië wordt eveneens nog witte lupine
gegeten.
Naast deze voornaamste gebruikswijze wordt o.m. nog genoemd
de bierbereiding (waarbij de bittere smaak een gunstige invloed zou
hebben). Als geneesmiddel schijnt lupine tegen vele kwalen gebruikt te zijn. Eveneens in onbruik geraakt is de toepassing als
gezichtspoeder.
Dat de betekenis voor de bodemvruchtbaarheid reeds vroeg
werd ingezien, bewijzen o.a. mededelingen van Theophrastus (300
j. v. Chr.); Plinius roemde de waarde voor groenbemesting.
In Noord-West Europa wordt lupine voor het eerst in de 13e
eeuw door de Heilige Hildegarde genoemd. Waarschijnlijk betreft
het hier witte lupine; in enkele mededelingen wordt gesproken van
een blauwe bloem. Dit is niet onmogelijk, daar witte lupine meestal
lichtblauw getinte bloemen heeft. In de 16e eeuw worden zowel gele
als blauwe lupine als sierplanten reeds genoemd.
Landbouwkundige betekenis hebben de lupinesoorten in N . W . Europa niet gehad vóór de Pruisische koning Frederik de Grote.
Deze koning, die zich sterk interesseerde voor de landbouw, ontving van een van zijn afgezanten uit Zuid-Frankrijk zaad van
witte lupine. Ter demonstratie liet hij hiervan een grote oppervlakte, gelegen aan een hoofdweg, uitzaaien. De resultaten waren
niet bijzonder gunstig, doordat witte lupine te laat rijp is onder de
heersende klimatologische omstandigheden. Na de dood van Frederik de Grote is de teelt dan ook weer op de achtergrond geraakt.
In 1840 werd de teelt van gele lupine in Oost-Duitsland terhand
genomen. Op een groot bedrijf (Grosz Ballerstedt) werd in dat jaar
10

zaaizaad gewonnen; van daar uit had een sprongsgewijze, snelle
verbreiding plaats. Via de Lüneburgerheide kwam gele lupine naar
Nederland, waarschijnlijk in 1852. Mr. de Morrees deed in 1856
hervan het eerst mededeling op een Landhuishoudkundig Congres.
Zijn conclusie was o.m. dat de waarde als groenbemester niet moest
worden overschat, maar dat uit het zaad, met rogge gemengd, een
uitstekend paardenbrood kon worden bereid!
In ons land bleef het gewas lang onbelangrijk en vrijwel onbekend. Geheel anders was dit in Duitsland en Polen, waar de uitbreiding zeer sterk was. Het werk van de practicus Schultz-Lupitz heeft
hiertoe veel bijgedragen.
Op de grote zand- en ontginningsbedrijven kreeg het gewas een
ruime plaats. Schultz-Lupitz vermeldt een verdubbeling van zijn
gemiddelde roggeoogsten over een periode van 10 jaar gerekend.
Omstreeks 1880 was de omvang van de teelt in het toenmalige
E'uitsland plm. 450.000 ha; voor Nederland is alleen bekend dat in
Limburg 91 ha werd geteeld (Staring).
Behalve voor groenbemesting werd lupine op grote schaal geteeld ter wille van het zaad, en in mindere mate ook wel wegens de
groene massa, welke beide als schapenvoer werden gebruikt. Dit had
een sterke uitbreiding van de schapenteelt tot gevolg, hetgeen een
vordere vooruitgang van het levenspeil van de zeer arme bevolking
van de Duitse zandgebieden mogelijk maakte; gele lupine kreeg de
bijnaam van „das Gold der Wüste".
De eerste grote tegenslagen kwamen na 1880, toen bij vele schapen na lupinevoedering een ziekte optrad, welke een grote sterftekans meebracht voor de zieke dieren. Dit had tot gevolg, dat de
teelt van lupine sterk achteruitging. Tevens was het aanleiding tot
het zoeken naar een oplossing van het probleem. Vooral in Duitsland
had men de lupine nodig, èn als eiwitbron èn als groenbemestingsgewas.
Een groot aantal chemici heeft zich bezig gehouden met het zoeken naar methoden, waarmee de bittere smaak en de vergiftige
sroffen verwijderd konden worden. Men ging zelfs zover, dat voor
deze ontbittering fabrieken werden opgericht.
Alle ontwikkelde methoden hebben echter enkele bezwaren:
Ie. Alleen het zaad kan op deze wijze voor voederdoeleinden
geschikt worden gemaakt.
2e. De verliezen aan voedingsstoffen, vooral aan eiwitten, zijn
hoog (minimaal 20% ).
11

3e. De bewerking vraagt tijd.
4e. De kosten zijn, ondanks de eenvoud der methoden, vrij hoog.
Vooral tijdens en na de eerste wereldoorlog zijn in Duitsland en
Rusland (waar ook een grote oppervlakte lupine geteeld wordt), behalve chemici, ook verschillende biologen en genetici bezig geweest
met het probleem.
In 1916 schreef Roemer reeds over de mogelijkheid om een lupine
te kweken, waarin de bitterstoffen ontbraken.
Evenals de Russische onderzoeker Prianischnikow, heeft Roemer
doelbewust selectie toegepast om alcaloidarme individuen te vinden. Roemer slaagde er slechts in, een geringe daling van het gehalte te verkrijgen; hij kon echter bewijzen, dat deze daling erfelijk was.
De ontwikkeling van de erfelijkheidswetenschap (vooral de mutatietheorie en het werk van Vavilov), heeft naar de oplossing
geleid.
Prof. Erwin Baur formuleerde in 1925, met behulp van de door
Vavilov opgestelde „wet van de homologe variaties" het probleem
zeer scherp.
Vavilov vond o.m. dat er binnen een bepaalde familie een regelmaat bestaat in het optreden van verschillende kenmerken.
Wanneer b.v. in het ene geslacht van een bepaalde familie zekere
variaties voorkomen dan is het te verwachten, dat soortgelijke
variaties ook bij de andere geslachten van dezelfde familie gevonden zullen worden. Hoe dichter de soorten of geslachten bij elkaar
staan, des te sterker is de overeenkomst in variaties. Deze ,,wet"
houdt natuurlijk niet in, dat die variaties bij alle soorten of geslachten even dikwijls zullen optreden; wat bij de ene regel is, is bij de
andere uitzondering. Deze uitzonderingen ontstaan meestal door
mutaties: plotseling optredende, erfelijke veranderingen.
Baur leidde uit het voorkomen van alcaloidvrije vormen bij de
andere peulvruchten af, dat deze ook bij lupine te vinden moesten
zijn. Hij veronderstelde, dat bij erwten en bonen de stamvormen
eveneens bitterstofhoudend zijn geweest.
Daar men mocht verwachten, dat dergelijke alcaloidvrije vormen,
die door mutatie moesten ontstaan, zeer sporadisch voorkomen,
wees Baur er op, dat een methode moest worden gevonden, waarmee vele individuen in korte tijd kunnen worden onderzocht. Het ont12

breken van een dergelijke methode was de oorzaak voor het falen van
Roemer en Prianischnikow.
De loop der gebeurtenissen heeft Baur in het gelijk gesteld, wat
betreft het voorkomen van alcaloidvrije lupineplanten.
Dr R. von Sengbusch nam de ideeën van Baur gedeeltelijk over
e i begon in 1927 met het onderzoek naar methoden van alcaloidbîpaling, welke aan de door Baur gestelde eisen voldeden.
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HOOFDSTUK II
De alcaloiden en het ontstaan van de
alcaloidvrije- of voederlupine
Het voorkomen van alcaloiden in lupine
De bittere stoffen, die in lupine aanwezig zijn, behoren tot de
groep der alcaloiden; dit zijn meestal gecompliceerde, stikstofhoudende verbindingen. Tot de alcaloiden behoren o.m. nicotine, chinine, opium en cocaïne.
Uit deze lijst blijkt reeds, dat vele alcaloiden een zeer specifieke
physiologische, vaak giftige werking op dierlijke organismen uitoefenen. Ook de in lupine voorkomende alcaloiden zijn giftig. In
gele lupine worden de alcaloiden lupinine en sparteine aangetroffen.
In de Russische literatuur worden cijfers opgegeven over de dodelijke werking van de lupine-alcaloiden (plm. 4,5 mg alcaloide per kg
van een dier). Duitse mededelingen spreken slechts over zenuwstoringen en andere lichte afwijkingen bij het vee.
Het schaap scheen ongevoelig voor de giftige werking van de
alcaloiden; de bittere smaak bleek geen hinderpaal te zijn. Het
andere vee werd onrustig en nam het voer slecht op.
Nadat omstreeks 1880 de lupineziekte of lupinose bij het schaap
voor het eerst was waargenomen, werd gezocht naar een nog onbekende stof, welke de ziekte zou veroorzaken. Bij het optreden van
de lupinose werden duizenden schapen aangetast; het sterftepercentage van de zieke dieren was hierbij hoog. Als verwekkers werden de alcaloiden uitgeschakeld, omdat het niet te verklaren was,
dat gedurende 30 jaar de alcaloiden bij schapen niet giftig geweest
waren en dit plotseling wel het geval zou zijn.
De ziekte had een acuut karakter; de eerste verschijnselen werden soms reeds zichtbaar, nadat een dag lupine als voer was gebruikt. Na 3-4 dagen trad de crisis in, waarbij de gestorven dieren
vooral sterke leverafwijkingen bleken te vertonen. De symptomen
waren anders dan bij alcaloidvergiftigingen.
De verschillende theorieën welke over de mogelijke oorzaken
14

zijn opgebouwd, zijn echter onvoldoend bewijskrachtig. Het volledig uitschakelen van de alcaloiden lijkt onjuist.
Als belangrijkste theorie is te noemen de veronderstelling van een
staf, „ictrogeen", welke, met behulp van bepaalde saprophytische
schimmels uit de eiwitten zou zijn opgebouwd. De stof zou geïsoleerd zijn als een donkerbruine vloeistof; de chemische samenstelling is echter nergens aangegeven, terwijl voor zover bekend is, ook
nooit met behulp van dit ictrogeen in zuivere vorm, lupinose is verkregen. De naam ,,ictrogeen" is ontleend aan de verschijnselen
waarmee lupinose gepaard gaat, nl. geelzucht (icterus) met sclerose en atrophie van de lever.
Dat bepaalde schimmels (of andere saprophytische organismen)
van invloed zijn is aannemelijk, juist omdat de ziekte niet ieder jaar
optreedt. Voorts trad ook in een jaar, dat wel lupinose was waargenomen, het verschijnsel slechts plaatselijk op. Er is omtrent de factoren, welke de ictrogeenvorming in de hand zouden werken, weinig
bekend, behalve dat op humusrijke gronden, in vergelijking met de
lichte gronden, de ziekte veelvuldiger zou optreden.
De ontwikkeling van de voederlupine, waarin de alcaloiden vrijwel geheel ontbreken, heeft het mogelijk gemaakt, om het probleem,
ol: de lupinose (dus het ictrogeen) al of niet gekoppeld is aan de
alcaloiden, nader tebezien. Het is merkwaardig, dat serieuze onderzoekingen achterwege zijn gebleven. Sinds de alcaloidvrije lupine als veevoeder de plaats van bittere lupine heeft ingenomen, zijn twee gevallen bekend, waarbij toch lupinose optrad:
Ie. In een mededeling in een Duits landbouwblad wordt vermeld
dat lupinose bij rundvee was waargenomen, 24 uur nadat begonnen
was met het voeren van pas gemaaide lupine. Door vroegtijdig ingrijpen bleef ernstige aantasting achterwege.
Bij onderzoek bleek het materiaal uit meer dan 50% bittere lupine
te bestaan.
Men heeft echter niet van de gelegenheid gebruik gemaakt, om
te trachten, uit het beschikbare materiaal ictrogeen te isoleren.
2e. Prof. K. Richter (persoonlijke mededeling) vond bij gebruik
van voederlupine in één jaar lupinose na het voeren van stro en kaf.
De verschijnselen waren niet van ernstige aard. Hem was niet bekend, of en in welke mate de voederlupine vermengd was met bittere lupine.
15

Samenvattend lijkt het waarschijnlijk, dat het optreden van lupinose gekoppeld is aan de alcaloiden, m.a.w. de aanwezigheid van
alcaloiden is hiervoor noodzakelijk.
Het gehalte aan alcaloiden is niet constant, tengevolge van:
Ie. Erfelijke verschillen tussen verschillende herkomsten of
rassen.
2e. Verschillen in de weersgesteldheid of het klimaat tijdens de
groei.
3e. Andere uitwendige omstandigheden: als bodemgesteldheid
e.d.
Zo is bijv. bekend, dat bij kali-tekort een hoger alcaloidgehalte
ontstaat.
Het gehalte in het zaad van bittere lupine ligt tussen 0,6 en 1,3%,
met, onder Nederlandse omstandigheden, een gemiddelde van plm.
0,9%, terwijl het gemiddelde gehalte van de groene massa iets lager
is (alles omgerekend op de droge stof).
Het onderzoek van Von Sengbusch
Dr Von Sengbusch begon zijn onderzoek in 1927. Aanvankelijk
maakte hij gebruik van de giftige werking van de alcaloiden. Als
proefdieren werden muizen gekozen; deze werden ingespoten met
extracten van bittere lupine. Ze reageerden echter verschillend en
tevens bleek, dat de concentratie van de alcaloiden te sterk moest
worden genomen om duidelijke gevolgen te kunnen zien. De methode vergde bovendien te veel tijd om op grote schaal bruikbaar
te zijn.
Von Sengbusch trachtte hierna, met behulp van reeds bekende
reagentia op alcaloiden, langs chemische weg een bruikbare methode te vinden. V a n het begin af streefde hij er naar, het te onderzoeken materiaal niet te vermalen of anderszins een voorbehandeling te doen ondergaan, omdat hierdoor een aanzienlijke tijdsbesparing kon worden verkregen.
De eerste proeven werden genomen met zaad; 1 gram hiervan
werd twee uur gekookt met 10 cc water, waarna zonder af te koelen
enkele druppels van een oplossing van kwik en jodium in kaliumjodide werden toegevoegd. Na afkoeling ontstaat bij bittere lupine
een wit neerslag. Als standaard werd soja op dezelfde wijze behandeld; bij dit alcaloidvrije materiaal ontstond geen neerslag. Voor het
16

orderzoek werd gebruik gemaakt van het zaad van afzonderlijk geoogste planten; er bleef steeds reservezaad over om, indien een gunstige afwijking zou worden gevonden, met behulp hiervan een vermeerdering te kunnen verkrijgen. In de loop van de eerste winter
werden reeds enkele gunstige typen ontdekt. Door het eenvoudige
hulpmiddel, de smaak, kon worden aangetoond, dat deze ook inderdaad minder bitter waren dan de normale vorm. Met behulp van deze
enkele planten werd een verbeterde methode toegepast, waarbij
slechts één zaad behoefde te worden onderzocht (en het tijdrovende:wegen dus verviel).
In de zomer van 1928 werden nieuwe methoden, welke uitgewerkt werden met behulp van de in de winter gevonden alcaloidarme typen, toegepast. Een blad werd gedurende 20 minuten in een
reageerbuisje gekookt en daarna met de kwik-jodiumverbinding behandeld.
Bij gele lupine werden onder toepassing van deze methoden de
planten 8, 80 en 102 gevonden. Deze drie planten zijn de stamplanten van de alcaloidvrije gele voederlupine; nog steeds zijn alle
rassen hiervan, op de een of andere wijze, terug te voeren op één
vem deze stammen.
Von Sengbusch maakte later gebruik van joodjoodkalium, (JJK),
dat gevoeliger en goedkoper is dan de kwik-jodiumverbinding.
Vooral het tempo is op verschillende wijzen verhoogd, zodat grote
hoeveelheden materiaal in korte tijd kunnen worden onderzocht.
Er is uitvoerig ingegaan op de eerste qualitatieve methoden voor
het alcaloidonderzoek, om vast te stellen, dat Von Sengbusch baanbrekend werk heeft verricht. Het bewijst, dat de — ook door deskundigen verspreide — mening, als zou het vinden van de alcaloidvrije
lupine een toevalskwestie geweest zijn, onjuist is. (De fabel, dat men
eenvoudig die planten uit een veld bittere lupine zou hebben gekozen, waarvan de hazen geknaagd hadden, is zeer in trek geweest).
Met een korte beschrijving van de in Nederland meestal gebruikte methoden zij in het volgende volstaan; er zijn echter nog
enkele andere, welke onder bepaalde omstandigheden de voorkeur
genieten.
Qualitatieve methoden
A. Onderzoek van de planten te velde (Schwarze). Van een
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plant, waarvan de stengel reeds lengtegroei vertoont (van plm. 1
maand na opkomst af), wordt een blad met bladsteel zodanig van
de stengel getrokken, dat een deel van de opperhuid hiervan als
een doorzichtig vlies wordt meegenomen. Dit vliesgedeelte wordt
gedurende 3-4 seconden in een JJK-oplossing gedompeld. Bij een
bittere plant wordt het blad (donker)bruin gekleurd, bij een alcaloidvrije plant treedt slechts een grijze verkleuring op. Het verschil
in kleur wordt nog duidelijker, wanneer na de behandeling even
wordt gespoeld in water; na enige oefening kan dit echter achterwege blijven.
B. Onderzoek van het zaad (Wuttke). Een zaadmonster (b.v.
van 100 zaden) wordt in een tulen zakje of in een zakje van kaasdoek gedurende 1V2 uur gekookt. Na het koken wordt snel met
water afgekoeld; vervolgens dompelt men het geheel, gedurende
1-2 minuten, in een JJK-oplossing. Hierna wordt even met water
afgespoeld. De zaden worden dan uit het zakje geschud: donkerroodbruine zaden zijn alcaloidhoudend, de alcaloidvrije zaden blijven geel of lichtbruin. De behandelingsduur is van grote invloed:
wanneer de zaden te lang in het jodium blijven, wordt de kleur te
donker voor een betrouwbare waarneming; in zo'n geval moet men
enige tijd wachten met de beoordeling, daar dan de donkere kleur
bij de niet bittere zaden weer verdwijnt.
Bij beide methoden kan gewerkt worden met een oplossing, waarin 5 g jodium
en 10 g kaliumjodide per liter water aanwezig zijn. Deze oplossing wordt als volgt
bereid: 10 g kaliumjodide wordt opgelost in plm. 25-30 cc gedestilleerd water
(beslist niet meer water nemen). Hieraan wordt 5 g jodium toegevoegd en geschud
tot het volledig is opgelost. Het geheel wordt dan met water aangevuld tot 1 liter.
De oplossing moet in een donkerbruine fles worden bewaard, daar anders de
concentratie onder invloed van het licht achteruit gaat. Bij langdurig gebruik moet
gecontroleerd worden, of de oplossing nog voldoend sterk is, want ook door het
gebruik neemt de concentratie af. (Door steeds enig bitter materiaal aanwezig te
hebben, is dit gemakkelijk te bereiken).

Beide genoemde methoden zijn van groot belang voor de praktijk,
omdat ze eenvoudig zijn en vooral, omdat het aantal planten en
monsters, dat op deze wijze in korte tijd kan worden onderzocht,
buitengewoon groot is.
Het is gebleken, dat de veldmethode steeds volkomen betrouwbaar is; bij de zaadmethode kan het een enkele keer gebeuren, dat
bepaalde monsters moeilijk te beoordelen zijn; een geroutineerd persoon kan echter ook dan nog met voldoende nauwkeurigheid zijn
waarnemingen verrichten.
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De toepassing van de qualitatieve methoden
Voor de kweker of sélecteur is de veldmethode het belangrijkst;
hier immers kan hij een plant beoordelen zonder dat deze verloren
gaat, terwijl zelfs de ontwikkeling van de plant niet wordt beïnvloed. In dit geval moet dus plant voor plant onderzocht worden;
iemand die normaal werkt kan op deze wijze ±7000 planten per
dag onderzoeken.
Voor controle of keuring van een perceel voederlupine is de veldmethode uitstekend bruikbaar, indien op een aantal verschillende
plcatsen in een perceel voor de voet weg b.v. een honderdtal planter worden onderzocht. Daar het hier slechts gaat om een percentage bittere planten vast te stellen, kan men volstaan met eerst de
honderd bladstelen af te trekken en deze gezamenlijk in de oplossing
te dompelen.
Voor de keuringen van de N.A.K., waarbij uiteindelijk een garantie voor de kwaliteit van het zaad moet worden gegeven, is het
onderzoek van het zaad beslissend. Hiervoor is het nodig, om van
een goed gemiddeld monster uit een partij een 5-tal monsters van
100 zaden nauwkeurig te onderzoeken. Eerst na het zaadonderzoek
kan de definitieve goedkeuring volgen.
Op grond van de waarnemingen met de geschetste methoden kan
men niet zeggen, dat een ontbreken van de bittere reactie het absoluut ontbreken van de alcaloiden betekent: er is een grens, waar
beneden geen reactie meer is waar te nemen. Deze grens wordt bepaald door de gevoeligheid van de methode. Uit de verkregen gegevens kan worden afgeleid, dat deze grens lager is dan 0,1 %.
Met de methode genoemd op blz. 21 is het mogelijk om kleine verschillen, zeer dicht bij het absoluut ontbreken van de alcaloiden, aan
te lonen.
De drie alcaloidvrije stammen hebben nog een zeker — zij het
gering — alcaloidgehalte.
Von Sengbusch bepaalde het alcaloidgehalte in het zaad:
stam 8
„ 80
„ 102

0,0247%
0,011%
0,007%

Hij definieerde toen als volgt:
Ren lupine is alcaloidvrij, wanneer het gehalte lager is dan 0,025%.
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Wanneer van alcaloidvrije lupine gesproken wordt, betekent dit
een eerbiediging van de definitie van de oorspronkelijke kweker.
De tweede benaming, zoete lupine, eveneens door Von Sengbusch gegeven, is over de gehele wereld ingeburgerd. Deze naam is
in 1933 wettelijk beschermd (in Nederland is dit niet meer van
kracht). Op voorstel van Dr Franck is in Nederland de naam
voederlupine gekozen, een benaming, die juister is. Bij de verdere
behandeling zal dan ook steeds van „voederlupine" gesproken worden, behalve daar, waar het uitdrukkelijk om de van Von Sengbusch afkomstige rassen gaat.
Quantitatieve methoden
Na hetgeen in het voorgaande betoogd is, wordt het duidelijk, dat
ook de quantitatieve methoden ter bepaling van de lupine-alcaloiden
voor de kweker en de onderzoeker van betekenis zijn, mits de quantitatieve methoden goed uitvoerbaar en vooral betrouwbaar zijn. Aan
deze laatste eis is echter niet voldaan bij de methode, die in Nederland tot dusverre wordt toegepast: de methode van Mach-Lederlé.
Bij deze methode wordt het fijngemalen lupinemeel behandeld met
een mengsel van aether-chloroform en natronloog. Uiteindelijk
worden de opgeloste alcaloiden neergeslagen met kiezelwolframzuur.
Mach en Lederlé gaan uit van de veronderstelling, dat in de gele
lupine het alcaloid lupinine zeer sterk overheerst, zodat zij bij de
berekening van het gehalte uit het gewicht van het verkregen neerslag, slechts rekening houden met het mol. gewicht van lupinine.
Hierdoor verkrijgen zij een factor 0,2475.
Opgemerkt dient te worden, dat zij het moleculair gewicht van
lupinine op 352 stellen, terwijl het in werkelijkheid 169 is, (de
samenstelling is nl. d o H m N O ) .
Daarenboven is later gebleken, dat de hoeveelheid sparteine
(C]5H26N 2 ), in vergelijking tot de lupinine, beslist niet te verwaarlozen is.
Tenslotte moet bij deze methode nog rekening worden gehouden
met de vrij grote oplosbaarheid van het lupinine-kiezelwolframzuurneerslag, zodat hier een bron van grote fouten gelegen is bij de bepalingen bij de voederlupine.
Een gedeelte van een methode van Nottbohm en Mayer, welke
na het bekend worden van de voederlupine is ontwikkeld, geeft
betere kansen op juiste uitkomsten. Bij een voorlopig onderzoek, dat
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met medewerking van Dr Deys op het C L L . O . te Wageningen
door mej. Poortman werd uitgevoerd, kon worden vastgesteld, dat de
bepaling van de sparteine goed mogelijk was en redelijk betrouwbare uitkomsten opleverde. Het tweede gedeelte van de methode,
waarmee de lupinine wordt bepaald, is echter zeer moeilijk uitvoerbaar. De hierbij gevonden uitkomsten zijn vaak niet reproduceerbaar. Toch is het mogelijk deze methode toe te passen, daar zowel
Nottbohm en Mayer als Schwarze (niet gepubliceerde cijfers) vastgesteld hebben, dat de verhouding sparteine :lupinine een vrijwel
coistante is nl. 1: 1,7, zodat uit het gehalte aan sparteine het
totale alcaloidgehalte kan worden berekend.
Bij deze sparteinebepaling wordt met ammoniakale chloroformoplossing geëxtraheerd en het extract in een autoclaaf met zoutzuur
behandeld. Tenslotte wordt de sparteine met een verzadigde pikrinezuur-oplossing neergeslagen.
Mej. Poortman (niet gepubliceerd) vond bij haar sparteinebepalingen in voederlupine, met de methode Nottbohm-Mayer, goed reproduceerbare uitkomsten, speciaal in het gebied tot plm. 2 5 % bittere
zaden.
In 1947 publiceerden Schwarze en Wollner een nieuwe methode,
waarbij het alcaloidgehalte met behulp van een photometer bepaald
wordt.
Volgens Duitse onderzoekers is de methode volkomen betrouwbaar tot aan het gehalte van plm. 0.007% d.i. plm. dat van stam 102.
Het is gewenst, dat na een goed uitgevoerd veld- en zaadonderzoek volgens de qualitatieve analyse, het percentage bittere zaden
als; norm voor gebruik wordt aangenomen. Het verdient aanbeveling geen hogere percentages te accepteren dan de N.A.K. doet
voor handelszaad.
D«: N.A.K.-keuring
In 1946 werd een begin gemaakt met de keuring van voederlupine door de N.A.K. In dit jaar was de keuring geheel vrijwillig,
Weit tot gevolg had, dat de aangifte zeer gering was. Uit het onderzoek bleek dat de aangeboden partijen voor het grootste gedeelte
niet als voederlupine goedgekeurd konden worden. Vele partijen
bestonden voor meer dan 50% uit bittere zaden, terwijl het gemiddelde naar schatting ± 3 5 % bevatte.
Teneinde een snelle verbetering te krijgen werd door het Hoofdbedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed de keuring door de N.A.K.
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van voederlupine, bestemd voor zaadwinning, verplicht gesteld,
voor zover de percelen groter waren dan 5 are.
Op deze wijze is inderdaad bereikt dat het grootste deel van de
thans in Nederland geteelde voederlupine een zeer laag percentage
bittere individuen bevat. De „onbekende" herkomst (nabouw van
oorspronkelijk uit Duitsland geïmporteerde stam 8) werd vervangen
door de selecties ,,Neven" en ,,Vossen". De huidige situatie is zodanig dat met medewerking van de zaaizaadtelers in Nederland een
goede zaaizaadvoorziening gewaarborgd kan worden. Nog steeds
echter blijkt een te groot gedeelte van het gebruikte zaaizaad ongekeurd in het verkeer te komen, zodat het noodzakelijk is de teler
er op te wijzen dat de enige garantie, dat werkelijk voederlupine
gezaaid wordt, verkregen kan worden door de N.A.K.-keuring en
-plombering.
De normen welke door de N.A.K. zijn vastgesteld zijn gebaseerd
op gegevens over gevallen waarbij nadelige gevolgen zijn ondervonden na gebruik van lupine. Er is hierbij een ruime veiligheidsmarge aangehouden.
De keuring geschiedt zowel te velde als op partij, waarbij de
partijkeuring de doorslag geeft. De maximaal toegestane vermenging met bittere zaden is thans:
voor origineel zaad 2%
voor nabouw zaad 5%
Onbekende herkomst werd, wat betreft de normen, tot dusverre
gelijkgesteld met nabouwzaad.
Komt in een partij nabouw of onbekende herkomst meer dan 5%
maar minder dan 10% bittere vermenging voor dan kan een dergelijke partij worden geplombeerd als handelszaad. Percelen bezaaid
met handelszaad worden niet meer voor keuring aangenomen.
Wanneer te weinig te velde en op partij goedgekeurd lupinezaad aanwezig is, kan de N.A.K. niet te velde gekeurde partijen
keuren; is hierin minder dan 10% bittere vermenging aanwezig dan
worden deze partijen als handelszaad geplombeerd.
Wanneer elke lupineteler in Nederland alleen door de N.A.K.
goedgekeurde lupine zou uitzaaien en alle voor zaaizaadwinning
bestemde percelen voor keuring zouden worden aangemeld, dan zou
de Nederlandse zaaizaadvoorziening steeds zonder moeilijkheden
verlopen. Het is echter zo dat in 1951 naar schatting slechts 25% van
de voor zaaizaadwinning bestemde oppervlakte voor de keuring
was aangemeld!
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Voor uitzaai als groenvoedergewas wordt veelal niet door de
N A.K. goedgekeurde voederlupine gebruikt.
De onzekerheid over de aanwezige hoeveelheid goed uitgangsmateriaal maakt dat de prijs van het zaaizaad hoger is dan noodzakelijk moet worden geacht.
Samengevat moet dus worden geadviseerd dat elke teler alleen
dcor de N.A.K. goedgekeurd zaaizaad gebruikt, zowel voor de zaad'
air, voor de groenvoederwinning.
D'Ï erfelijkheid van alcaloidvrije vormen
Voor een bespreking van de verschillende oorzaken, waardoor
het percentage bittere zaden na enkele jaren nabouw sterk kan toenemen, is- het noodzakelijk de erfelijkheid van de alcaloidvrijheid
aan een korte beschouwing te onderwerpen.
Von Sengbusch vond de planten 8, 80 en 102. Bij de afzonderlijke vermeerdering van het zaad van deze planten bleek, dat alle
nakomelingen eveneens de eigenschap „alcaloidvrij" bezaten, m.a.w.
de eigenschap wordt constant overgeërfd.
Kruisingen van bittere lupine met elk van de stammen leverden
in de eerste generatie (Fl ) alleen bittere nakomelingen op. Bij zelfbevruchting van deze Fl ontstonden in de tweede generatie (F2)
bi:tere en alcaloidvrije planten in de verhouding 3 : 1 . Volgens de
wetten van Mendel kunnen we hieruit afleiden:
le. De eigenschap bitter heerst over het alcaloidvrij zijn (bitter
is dus dominant).
2e. Het verschil tussen bitter en alcaloidvrij berust op één erffactor.
Toen daarna de kruisingen 8 X 80, 80 X 102 en 8 X 102 werden
gemaakt, vond men dat ook hier de F l geheel bitter was. De F2
bleek zich te splitsen in een verhouding 9 bitter :7 alcaloidvrij. Dit
verrassende resultaat is te verklaren door aan te nemen, dat elke
voederlupinestam slechts in één factor verschilt van de bittere, doch
dat dit steeds een andere factor is, m.a.w. dat de verandering
(mutatie) van bitter naar alcaloidvrij bij de drie oorspronkelijke
planten steeds een andere is geweest (de mutatie heeft op verschillende plaatsen in het genoom plaats gevonden).
Iedere voederlupinestam bezit de factor, die de alcaloidvrijheid
bij elk der andere bepaalt, in dominante vorm en de factor voor de
alcaloidvrijheid van de stam zelf in recessieve vorm.
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Het gemakkelijkst is dit met symbolen aan te duiden, waarbij de dominante
vorm met een hoofdletter, de recessieve met een kleine letter wordt aangegeven.
bitter
stam 8
„ 80
„ 102

AABBCC
aaBBCC (a = dulcis)
AAbbCC (b := amoenus)
AABBcc (c = liber)

De aanduiding dulcis, amoenus en liber is door Hackbarth en Von Sengbusch
gegeven.
Wanneer we als voorbeeld nu de kruising stam 8 X stam 80 nemen, mogen we
stam 102 buiten beschouwing laten (eigenlijk moet deze'er overal als CC bijgedacht worden)
stam 8 X stam 80
aaBB X AAbb
Geslachtscellen:

aB

Fl
F2 geslachtscellen AB

Ab

(zowel $ als $ )

AaBb
Ab

aB

ab

Daar deze zowel $ en 9 aanwezig zijn, vinden we dus als combinatiemogelijkheden:

AB

Ab

aB

ab

AB

AABB

AABb

AaBB

AaBb

Ab

AABb

AAbb

AaBb

Aabb

aB

AaBB

AaBb

aaBB

aaBb

ab

AaBb

Aabb

aaBb

aabb

Wanneer een van de factoren in recessieve vorm aanwezig is, is de plant alcaIoidvrij; uit het schema blijkt, dat van de 16 combinatiemogelijkheden er 9 bitter
zijn tegenover 7 alcaloidvrij.

Behalve deze onverwachte complicatie, treedt er bij de splitsing,
na de kruisingen, nog een tweede op. Het zaad, verkregen na kruising, is, wat betreft het alcaloidgehalte, volkomen gelijk aan het
normale zaad van de moederplant. Hoewel b.v. in de kruising stam
8 X bitter in de Fl de planten bitter zijn, is het aan de stam 8-plant
groeiende kruisingszaad nog alcaloidvrij, ofschoon het in feite reeds
(afgezien van de zaadhuid, waarin normaal ook bij de bittere lupine
weinig alcaloide voorkomt) genetisch tot de jonge bittere plant behoort. Een verklaring voor dit gedrag is nog niet bekend. Dit heeft
tot gevolg dat bij de keuring van de N.A.K. een extra veiligheidsmarge moet worden gebruikt. Het percentage bittere zaden zal in
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het algemeen lager zijn dan in het daaruit groeiende gewas, omdat
de door spontane kruising aan de alcaloidarme planten gevormde
zaden hun erfelijke samenstelling niet uiten. Hoe hoger het percentege bittere hoe groter de kans op een sterke toeneming.
Het voorkomen van spontane kruisbestuiving
Voor de practijk is de hier geschetste erfelijkheid van de alcaloidvrijheid alleen van belang, wanneer kruisingen tussen bitter en
alcaloidvrij van verschillende stammen, veelvuldig spontaan optreden, m.a.w., wanneer bij gele lupine kruisbevruchting optreedt.
De bouw van de bloem is zodanig, dat zowel spontane kruis- als
zelfbevruchting mogelijk is. Darwin meende b.v., dat beide bevruchtingen naast elkaar optreden, doch dat na kruisbevruchting een
sterkere groei optrad. Knuth, die aanneemt, dat kruisbestuiving overheerst, gaat hierbij alleen uit van de bestudering van de bloem. Hij
kende te veel betekenis toe aan de kenmerken die bij het insectenbezoek, speciaal van grote insecten (zoals bijen en hommels) de opneming en afgeving van stuifmeel bevorderen. Het stuifmeel wordt
gemakkelijk door insecten getransporteerd; daar staat echter tegenover, dat de helmknoppen reeds geopend zijn, vóór de bloem opengaat, dus voordat insectenbezoek mogelijk is. In de concurrentiestrijd
tussen het eigen en het vreemde stuifmeel is de kans groot, dat het
eigen stuifmeel zijn weg naar de eicellen reeds heeft gevonden, voor
het vreemde stuifmeel aanwezig kan zijn.
Bij de eerste proeven bleek zelfbevruchting sterk te overheersen. In een Duitse proef, waarbij op één perceel licht- en donkerzadige typen waren uitgezaaid, bleek na onderzoek van de lichtzadige (donker is dominant), 38% bevrucht te zijn door donkerzadige. In Rusland vond men bij een grote proef met verschillende
zaadkleurtypen 13% kruisbevruchting.
Na de ontwikkeling van de voederlupine zijn verscheidene proeven
genomen welke aantoonden, dat het aantal kruisbevruchtingen
rreestal tussen 5% en 25% zal variëren. Tevens is de kans groot,
dat er erfelijke verschillen in het optreden van kruisbevruchting
bestaan tussen de verschillende voederlupinestammen; bij een proef
vond men onder volkomen gelijke omstandigheden bij stam 8 10%
en bij stam 80 21% kruisbevruchting (Hackbarth).
Een kweker echter, die dikwijls honderden genetisch verschillende typen op een kleine ruimte bijeen heeft, moet met een hoger
percentage rekening houden.
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De experimenten, waarmee men een dergelijk percentage kan
vaststellen geven alleen aan, dat onder bepaalde omstandigheden
een bepaald kruisbevruchtingspercentage optreedt. Er zijn echter
een zeer groot aantal factoren, welke hierop van invloed kunnen
zijn en dit kruisbevruchtingspercentage zelfs totaal kunnen wijzigen, zoals:
Ie. De aanwezigheid van grote insecten (bijen en hommels) is
noodzakelijk. Daar, waar de grootste aantallen insecten zijn, is het
hoogste percentage kruisbestuiving te verwachten, m.a.w. in de
buurt van menselijke woonplaatsen met haar bijenstallen, boomgaarden e.d., is de kans groter dan in het vrije veld.
2e. Wanneer op een perceel een zuivere stam of een zuiver ras
vvordt geteeld, zal binnen een dergelijk perceel kruisbevruchting
niet te onderscheiden zijn van zelfbevruchting. Alleen stuifmeel van
andere rassen dat van buiten af door de insecten gebracht wordt,
veroorzaakt een kruisbevruchting, welke aan te tonen is. Hieruit
volgt, dat op een klein perceel verhoudingsgewijs het percentage
kruisbevruchtingen (van buiten af) groter zal zijn dan op grote
percelen.
3e. De aanwezigheid van lupine-percelen in de nabijheid. W a n neer stam 8 en stam 80 of een voederlupine en een bittere- dicht bij
elkaar geteeld worden, is het kruisbevruchtingsgevaar groter dan
wanneer de afstand groot is.
4e. De weersgesteldheid tijdens de bloei. Bij regenachtig zomerweer is het insectenbezoek minder dan bij zonnig weer.
5e. Rasverschillen. Zoals reeds is opgemerkt, zijn er aanwijzingen, dat in dit opzicht tussen stam 8 en stam 80 erfelijke verschillen bestaan. De bouw van de bloem kan iets afwijken; de bloei,
welke bij de lupine lang duurt, kan bij het ene ras van korter duur
zijn dan bij het andere; de kleur of geur kan iets verschillen, zodat
het ene ras minder druk door insecten wordt bezocht dan het
andere.
Zelfbevruchting overheerst, maar het kruisbevruchtingspercentage is zo hoog, dat het nodig is hiermee bij de zaadteelt rekening
te houden.
De kweker zal de gele lupine zelfs als een kruisbevruchter zonder
gevaar voor inteeltdegeneratie moeten beschouwen.
De degeneratie bij de voederlupine
Het is nu mogelijk de achteruitgang van de voederlupine in de
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periode van 1936-1947 te verklaren. In deze tijd is er geen of zeer
weinig aandacht besteed aan het voorkomen van bittere bijmenging. De methoden van onderzoek zijn eerst in 1940 en later gepubliceerd, zodat selectie en controle niet mogelijk waren; de onbekendheid met het gewas, de oorlog met alle gevolgen maakten
dat de productie van goed zaaizaad in de knel kwam.
Men kan in dit verband de vraag stellen, wat er gebeurd is vóór
of na de import van zaaizaad uit Duitsland.
Ie. Het geïmporteerde zaad kan reeds niet voor 100% uit voederlupine bestaan hebben; hetzij door vermenging met bittere lupine of
door vermenging van stam 8 en 80 (daar stam 102 nooit in de handel
verkrijgbaar is geweest). Vermenging met bittere lupine is niet bewezen, vermenging van stam 8 (die steeds de hoofdcomponent is
geweest) met stam 80 is echter zeer waarschijnlijk, daar uit oudere
nabouw van de geïmporteerde voederlupine verschillende keren uit
bittere planten splitsing van 9 :7 is gevonden (Lamberts) m.a.w.
deze bittere individuen zijn ontstaan uit kruisingen tussen twee voederlupinestammen.
2e. De zaadteelt van voederlupine heeft het eerst ingang gevonden
in de oude teeltgebieden van de bittere lupine, vooral in Limburg en
Noord-Brabant. De vaak kleine percelen lagen te midden van bittere
lupine, waardoor een grote kans op een hoog percentage kruisbevruchtingen ontstond.
3e. Jaren nadat op een perceel lupine is verbouwd, kan nog opslag van bittere lupine worden aangetroffen. Dit wordt veroorzaakt door de hardschaligheid van de zaden (zie. blz. 69). Deze kunnen lange tijd in de bodem blijven liggen; door een lichte beschadiging van de zaadhuid kunnen zij later nog tot kieming komen. Een
cergelijke opslag zal, wanneer na bittere lupine voederlupine o,p het
perceel wordt verbouwd, op tweeërlei wijze aanleiding zijn tot
achteruitgang:
a. Door opslag zelf.
b. Door kruisbevruchting tussen de bittere opslag en de voederljpineplanten.
4e. Terugslag door mutatie van de voederlupine tot de bittere
uitgangsvorm. Dit is een veel gehoorde bewering, die echter practisch
bezien weinig betekenis heeft; onderzoekingen wijzen er op, dat
terugmutatie zó weinig voorkomt, dat deze te verwaarlozen is. Tot
dusverre zijn plm. 250.000 zaden onderzocht, waarbij geen bittere
werden aangetroffen. (Lamberts niet gepubl.) en slechts enkele keren
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een twijfelgeval, dat bij nader onderzoek steeds alcaloidvrij bleek
te zijn.
Bij een kruisbevruchtingspercentage in Nederland van naar schatting 15-20% is een kleine bijmenging in enkele jaren in staat een niet
onaanzienlijke toeneming van bittere individuen te weeg te brengen.
Er mag aangenomen worden, dat de verschillende factoren hebben
samengewerkt om tot de slechte situatie van 1946 te komen.
Het is nodig, steeds zorg te dragen, dat een perceel voederlupine
bestemd voor zaadwinning, minstens 200 meter verwijderd is van
bittere lupine of voederlupine waarvan de factor voor alcaloidvrijheid
niet dezelfde is (of voederlupine van een ander ras in het algemeen).
De N.A.K. stelt deze eis reeds.
Het zal onvermijdelijk zijn, dat bij een zich uitbreiden van de zaadteelt, vooral naar provincies waar de teelt nieuw is, maatregelen worden getroffen, om vermenging van voederlupinerassen met van elkaar
verschillende factoren voor alcaloidvrijheid, te voorkomen.
Dit kan gebeuren door het voorschrijven van een bepaalde minimum afstand tussen percelen met dergelijke rassen bezaaid of door
het afbakenen van bepaalde teeltgebieden. Tenslotte zal de Nederlandse kweker er naar kunnen streven steeds dezelfde factor voor
alcaloidvrijheid in alle rassen te gebruiken.
Bij de bespreking van de keuringseisen is er reeds op gewezen, dat
getracht is het maximaal geoorloofde percentage te berekenen. Dit
houdt niet in, dat het gebruik van voederlupine als veevoer onherroepelijk merkbaar nadelige gevolgen zal hebben, wanneer deze grens
(en de veiligheidsmarge) wordt overschreden.
De berekening is gemaakt aan de hand van mededelingen over gevallen, waarbij
ernstige stoornissen werden waargenomen. Z o vermeldt één proef dat na giften
van 0,5 kg bitter lupinemeel ziekteverschijnselen bij rundvee werden waargenomen
(Pott).
Bij het voorschrijven van normen moet een controlerend lichaam zich er op
instellen absolute zekerheid aan de gebruiker te verschaffen dat hij onbeperkt
gebruik kan maken van het voedermiddel.
Behalve de gezondheidstoestand van het vee kan ook de kwaliteit van de dierlijke producten een nadelige invloed ondervinden. Er wordt melding gemaakt van
bittere melk en daaruit verkregen harde, grijze boter, ranzig spek en groene, onbruikbare eieren. Bij welke grens dit optreedt, is onmogelijk aan te geven, vooral
omdat de grootte van het rantsoen en de vorm, waarin dit wordt gegeven, de bijvoeding enz. een belangrijke invloed uitoefenen. Er zijn gevallen bekend, waarbij
na voedering van lupine, waarin 3 0 % bitter was geconstateerd, de melk onbruikbaar was, terwijl bij 40% bittere bijmenging in andere gevallen geen invloed was
te bespeuren.
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Het selecterend vermogen van het dier zelf te laten werken is al evenmin mogelijk: Gevallen, waarbij voederlupine met 20% niet en met 60% bittere bijmenging
w?l met graagte werd opgenomen, bewijzen dit voldoende.
Men kan echter niet voorzichtig genoeg zijn: de lupinose trad eerst na 30 jaar
op, maar was toen ook catastrophaal!

Er is voldoende zaaizaad van goede kwaliteit verkrijgbaar, het
gïbruiken van eigen zaaizaad van slechte kwaliteit is onjuist.
De keuringseisen moeten als een minimum worden beschouwd. In
de toekomst zal de grens zelfs nog verscherpt worden om te voorkomen dat matige kwaliteit door een mogelijk gunstige prijs de goede
kwaliteit zal kunnen verdringen.
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HOOFDSTUK III
De teelt van voederlupine
INLEIDING
Zoals uit het voorgaande duidelijk valt af te leiden, heeft de lupineteelt tengevolge van het belangrijke kwekerswerk van de laatste decennia veel groter mogelijkheden gekregen. In de nabije toekomst
mogen nieuwe mogelijkheden verwacht worden, doch hierop wordt
thans niet nader ingegaan voor zover ze niet als vrijwel vaststaand
kunnen worden aangeduid. De wijze waarop de verbeteringen bereikt worden, komen bij de veredeling ter sprake.
Bij de keuze van een gewas heeft de mens steeds rekening te houden met bodem en klimaat. Op het klimaat is feitelijk geen invloed
uit te oefenen en op de bodem slechts in beperkte mate, waarmee
overigens niet gezegd wil zijn, dat met grondverbetering, en alles wat
hier in opgesloten ligt, niet heel wat moeilijkheden kunnen worden
overwonnen. De bodemkwaliteit kan een belangrijke beperkende factor zijn, b.v. in verband met de waterbehoefte van een gewas, doch
in dit zelfde verband kan ook het klimaat ingrijpen (droogte). Z o
kan ook een andere klimaatsfactor, b.v. een vroeg invallende, koele
herfst, belangrijke beperkingen opleggen bij de keuze van stoppelgewassen. De mens tracht aan deze beperkingen te ontkomen door
veredeling en goede teeltmaatregelen.
Lupine is een gewas, dat zowel tegen slechte bodemomstandigheden als tegen grote droogte vrij goed bestand is, hoewel onder
extreme omstandigheden tegenslagen kunnen worden verwacht.
Door de verschillende mogelijkheden, welke de plant biedt, is
echter tevens nog een zekere aanpassing aan de plaatselijk heersende
toestanden mogelijk. De lupineteelt biedt drie, geheel van elkaar verschillende mogelijkheden:
Ie. Groenvoederteelt als hoofdgewas
2e. Groenvoederteelt als stoppelgewas
3e, Zaadteelt.
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Gerekend naar de jaarlijks bebouwde oppervlakte is de teelt
van stoppellupine het belangrijkst. Naar schatting wordt in Nederland gemiddeld 5000-6000 ha stoppellupine (als monocultuur en
gemengd met Serradella) verbouwd. De stoppellupineteelt kan zeker
uitgebreid worden, vooral in de noordelijke provincies, waar eerst in
d; laatste jaren pogingen worden gedaan dit gewas ingang te doen
vinden.
Of men stoppellupine zal uitzaaien hangt, behalve van het tijdstip
van het beschikbaar komen van geschikte percelen, vooral af van de
vraag, of er behoefte is aan eiwitrijk ruwvoeder.
De keuze tussen groenvoederteelt als hoofdgewas en zaadteelt
wordt door verschillende factoren bepaald:
le. De opbrengst aan verteerbaar ruw eiwit. Een goede opbrengst
aan groene massa is 45.000 kg/ha, waarin +1100 kg v. ruw eiwit.
Bij het kuilen moet echter gerekend worden op ± 1 5 % verlies, m.a.w.
dï netto opbrengst is ±950 kg/ha, een goede zaadopbrengst is 2200
kg/ha, waarin ca 750 kg vert, ruw eiwit.
2e. De kwaliteit van de grond. Op een zeer lichte zandgrond kan
wèl een goede opbrengst aan zaad doch niet aan veevoeder verkregen
worden. Voor de zaadteelt kan de grond zelfs te goed zijn, bij het
huidige rassensortiment.
3e. Het gebruiksdoel. Bij de groenvoederwinning verkrijgt men
(»iwitrijk) ruwvoeder, bij zaadteelt hoogwaardig krachtvoeder.
4e. De overige beschikbare voedermiddelen.
5e. De bedrijfsindeling. Over het algemeen kan de groene massa
a leen in het eigen bedrijf worden gebruikt. Bij zwakke of ontbrekende
veebezetting is er dus moeilijk een afzet voor te vinden. Kunstmatig
drogen kan hier in de toekomst wellicht mogelijkheden inhouden. Het
zaad kan uitstekend verkocht en getransporteerd worden.
6e. De vruchtwisseling. Bij de huidige vruchtwisselingsvoorschriften is men in bepaalde gebieden gedwongen uit te zien naar nieuwe
gewassen. Dit zijn in het algemeen gebieden met een zeer zwakke
veebezetting, waar de groenvoederteelt derhalve moeilijkheden ondervindt.
7e. Die teelt van zaaizaad; deze levert veelal financieel gunstige
resultaten op.
Se. Het teeltrisico. Op een grond welke voor beide teeltwijzen geschikt is, biedt de zaadteelt op 't ogenblik grotere oogstrisico's.
Gezien al deze factoren is het onmogelijk, een algemene richtlijn te
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geven. De kans echter, dat door verbetering van cultuurmaatregelen
en veredeling de gemiddelde opbrengst aan zaad sterker wordt verhoogd dan die aan groene massa, is groot. De teelt van stoppellupine, waarover straks meer, staat hier los van, aangezien door veredeling binnenkort grote vooruitgang valt te boeken, vooral voor het
noorden van ons land.
De groenvoederteelt biedt belangrijke perspectieven, hetgeen vooral duidelijk kan worden door vergelijking van de opbrengsten met die
van andere groenvoedergewassen. (Zie tabel 1). Als basis zijn goed
slaagde gewassen genomen. De cijfers betekenen kg per ha en zijn
ontleend aan de Beschrijvende Rassenlijst 1951.
Tabel 1.
Hoofdgewassen

Westerwolds raaigras
voeraardappelen
voederbieten
rode klaver
Serradella
gele lupine
lupine+ Serradella

verse massa

dr. stof

vert, ruw
eiwit

zetmeelwaarde

45000
30000
95000 •
40000
25000
40000
45000

9000
6900
12000
8000
3800
5800
6200

1100
450
700
1000
500
1000
1100

5000
5400
8000
4000
1800
3000
3200

3200
3300
3000
3600
3700

500
550
400
650
700

1800
2200
1400
1800
2000

Stoppelgewassen
Westerwolds raaigras
stoppelknollen
Serradella
lupine
lupine+ Serradella

20000
35000
20000
25000
28000

Bij deze cijfers, als gemiddelde, is natuurlijk geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden b.v. grondsoort, e.d. Duidelijk
blijkt echter wel, dat de lupine, wat de totale eiwitopbrengst per ha
betreft, te midden van andere groenvoedergewassen een goed figuur
slaat.
Overigens levert ook de zaadteelt in vergelijking met andere ge32

wassen gunstige resultaten op, zoals blijkt uit de volgende tabel
(tabel 2 ) ; de cijfers geven kg per ha aan.
Tabel 2.

Gelelupine
Rogge
Haver
Erwten
Paardebonen
Mais

Zaad

V.r.e.

1800
2800
4000
2200
2250
4500

650
260
335
450
485
300

Z.W.
1150
2000
2400
1525
1500
3600

Lupine geeft dus verreweg de hoogste opbrengst aan eiwit; in zetmeelwaarde blijft ze achter, doch hiervoor zijn op de bedrijven voldoende andere bronnen mogelijk. De cijfers zijn natuurlijk slechts
geniddelden.
Dat het lupinezaad moet worden beschouwd als krachtvoeder
moge blijken uit een vergelijking met enkele van ouds bekende voedermiddelen (tabel 3).
Tabel 3.
Vert, ruw eiwit'
Lupinezaad
Paardebonen
Lijnmeel
Sojaschroot
Grondnotenmeel

34,1
21,5
27,2
41,8
44,0

Zetmeelwaarde
63,3
66,3
72,6
69,6
77,0

Lupine kan dus een waardige plaatsvervangster zijn van de geïmporteerde eitwitrijke voedermiddelen. De prijsverhoudingen zijn in de
naoorlogse jaren zodanig, dat de lupineteelt zeker lonend kan zijn.
De teelt voor zaaizaad ondervindt soms speciale moeilijkheden met
betrekking tot de afzet. In een droge zomer, (waarin de zaden, welke
veel vocht nodig hebben, moeilijk kiemen) is er minder animo voor de
teelt van stoppellupine, waardoor de afzet van zaaizaad kan stag33

neren. Houden de telers hiermede rekening, dan is er in een vochtig
jaar, met veel animo voor de stoppelverbouw, te weinig zaaizaad.
Vroegtijdig kopen van het zaaizaad, dat natuurlijk duurder is dan het
zaad voor voederdoeleinden, lijkt dan ook gewenst, al is daaraan
wel enig risico verbonden. In de eerste jaren na de 2e wereldoorlog
was goed zaaizaad schaars; tegenwoordig is onder normale omstandigheden voldoende aanwezig.
RASSENKEUZE
Het eerste voederlupineras dat op de Nederlandse Beschrijvende
Rassenlijst werd geplaatst was de „Müncheberger Süszlupine" gekweekt door Von Sengbusch; hier te lande is alleen stam 8 in het
verkeer gebracht. Na de oorlog was van dit ras vrijwel geen goed
zaaizaad meer verkrijgbaar. In 1950 zijn de selecties Neven en Vossen op de Bijlage van de Rassenlijst geplaatst. Er wordt hier uitdrukkelijk niet van rassen gesproken, daar nog niet kon worden
vastgesteld dat deze selecties zich in voldoende mate onderscheiden
van stam 8. In beide selecties wordt de alcaloidvrijheid door de erffactor „dulcis" van stam 8 bepaald.
Volgens de beschrijving in de Rassenlijst van 1952 zijn de belangrijkste hoedanigheden van de selecties:
Neven — Gele voederlupine van Pajbjergfonden Forsögsgaard,
Börkop Denemarken.
V: Selectiebedrijf „Luidenburg" Groningen.
Deze voederlupine heeft gewoonlijk zeer weinig vermenging met
bittere planten. De groenvoederopbrengst is meestal goed. Vrij goede
zaadopbrengst.
Rijpe peulen kunnen in een droge tijd openspringen.
Voederlupine Vossen—V: G. H. Vossen, Roggel.
Een gele voederlupine met vrij goede groenvoeder- en zaadopbrengst. Mozaïekziekte komt nogal veelvuldig voor. Soms treedt legering op. Rijpe peulen kunnen bij droogte openspringen. Meestal
komt een kleine vermenging met bittere lupine voor.
Tot dusverre zijn geen nieuwe rassen opgenomen; het laat zich
echter aanzien dat de Nederlandse lupinekwekers binnen enkele jaren
er in zullen slagen hierin verandering te brengen.
In een volgend hoofdstuk worden verschillende van deze mogelijkheden reeds genoemd. (Hoofdstuk V I ) .
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GROENVOEDERTEELT
Gele lupine is van het begin van de teelt af in hoofdzaak gezien als
een producent van groene massa, aanvankelijk voor groenbemesting,
thar s voornamelijk voor veevoeder.
Hoewel de eiwitopbrengst van de, als hoofdgewas gezaaide,
groenvoederlupine het hoogst is, wordt deze teeltwijze nog weinig
toegepast. Een eiwitopbrengst van ± 1000kg/ha echter, in een groeiperiode van ±100 dagen, is voor de goede zandgronden gunstig
te noemen, zodat het aanbeveling verdient, meer aandacht aan deze
teeltwijze te besteden.
De eerst kort geleden geïntroduceerde vruchtopvolging snijroggegroenvoederlupine-stoppelknollen kan hierbij als de belangrijkste
mogelijkheid genoemd worden.
De stoppellupineteelt is thans nog vrijwel een zaak van de zuidelijke provinciën; in het noorden staat men aan het begin. Reeds
thans kan worden medegedeeld, dat binnen enkele jaren nieuwe rassen Tiet een snelle jeugdontwikkeling, nieuwe mogelijkheden voor de
stoppellupineteelt te weeg zullen brengen waarvan zowel het noorden als het zuiden zullen kunnen profiteren. De groenvoederteelt belooft dan ook een belangrijke uitbreiding te ondergaan.
Keuise van de grond
Bij de keuze van de voor groenvoederlupine bestemde percelen
moei rekening gehouden worden met de omstandigheid, dat de kiemende zaden over voldoende vocht moeten kunnen beschikken,
m.a.w. de bodem moet voldoende vocht kunnen vasthouden. Dit is
van groot belang, daar de uitzaai bij de groenvoederteelt meestal geschiedt in een periode, waarin in vele jaren niet voldoende regen valt.
Een maximale opbrengst aan groene massa kan op vochthoudende
zandgrond verwacht worden.
De dalgronden zijn eveneens geschikt voor de groenvoederteelt.
Oo de loss in Zuid-Limburg is de laatste jaren een begin gemaakt
met de lupineteelt. In principe is de teelt goed mogelijk en worden
zelfs zeer hoge opbrengsten verkregen. Ongunstige weersomstandigheden, en onoordeelkundige behandeling zijn hier echter van grote
betekenis, zodat, en dit geldt voor de zwaardere gronden in het algemeen als factoren op welke de mens invloed kan hebben, steeds
zo gunstig mogelijk gemaakt moeten worden.
Hoewel ook op blz. 47 over de pH gesproken wordt, kan hier worden opgemerkt dat in Nederland in principe alle zandgronden ge35

