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Leiding endeelnemers
Hetinitiatief totendeorganisatievandeze excursieis
tedankenaande"Grünlandlehranstalt und Marschversuchsstation
fürNiedersachsen" teInfeldüberNordenham.Dedirecteurvan
deze instelling,Dr.Sommerkamp,enzijnmedewerker,Dr.Schwerdtfeger,diedeleidingvandeexcursie opzichhadgenomen,komt
daarvoorveeldanktoe.
Hetexcursiegezelschap bestond uitdevolgende Duitseheren;
O.L.R.Dr,Graeber,Frankfurt a.M.
D.S.Zscheischler,Weihenstephan
L.R. Dr.Joris,Hannover
L.R. Dr.Wacker,Oldenburg
Dr.Bonne, Kiel
Dr.Dehne,Hamburg
Dr.Graber,Hamburg
Dipl.Landw.vonUten, Hannoversch-Münden
Dipl.Landw.Jungehülsing,Kiel
Dr.Blattman,Völkenrode
Dipl.Landw.Behm,vandefirmaBehm,Hamburg
Dipl.Landw.Helm,vandefirmaBehm,Hamburg
Dr.Priebs,vandefirmaKornacker,Wehrden
Dr.Oltmann,vanRabbethge&Giesecke,Einbeck
Dr.vonRosenstiel,vanNordsaat,Waterneverstorf
Dipl.Landw.Strube,vandefirmaStrube,Schöningen
Dr.Grüneberg,vandefirmaStrube,Schöningen
VanNederlandse zijdewerd deelgenomendoor;
Dr.N.H.H.Addens,InspecteurvandeLandbouw
Ir.W.R.Becker,C.I.L.0.
A.J.Th.Hendriksen,PaD.J.vanderHave,Kapelle
Ir.P.C.Reekers,KweekbedrijfC.I.V.,Ottersum
Sommigeherenkondenslechtseengedeeltemeemaken.Dr.Addens
moest onsop17septembernademiddagverlaten.
Deplaats van samenkomstwasteHannoversch-Münden opde
avondvan15september,waaralledeelnemersinhetzelfdehotel
wareningekwartierd.
Deproblemen
Diezelfde avondhad eeninformele besprekingvandeproblemen, samenhangendmet desnijmaïs,plaats,eenvoortreffelijke
voorbereidingvoordeexcursie.
Deindrukkentijdensdezebespreking,zowelals tijdensde
excursie opgedaan,kunnenalsvolgtwordensamengevat.
1.Debelangstelling voorsnijmaïs alssilage-gewas,tegebruikenalsvervangervanvoederbieten enkoolrapen alskaprijkwintervoer,neemt indeW.Duitsegemengdebedrijventoe.
Hetvoornaamstemotiefhiervoor isongetwijfeld werkbesparing,
maarmenverliestnietuithetoogdatditniet tenkostevan
dekwaliteit ofkwantiteit vanhetgewonnenproduktmaggaan.
Watdatbetreft ismenovertuigd,datdemaïseenzeergoed
figuurslaat.
2.Dereedsoude teeltvanmaïsvoorversgroenvoedermaakt
gebruikvanveel telaatrijperassen,dieveeltedik (100150, soms200kg/hazaaizaad)wordengezaaid.Somsisookde
bemesting onvoldoende,vooralalsdemaïsals stoppelvrucht

- 2wordtverbouwd.Stikstofgebrek komt danvaakvoor.Laatrijpe,
dichtgezaaide rassenhebbenbijdeoogst eenlaagdroge-stofgehalte,waarschijnlijkveelruwecelstof engeen,ofweinig
gevulde,zaden.Dekwaliteitvanhetvoerisdaardoorslecht,
vooralvoorsilage.
3.DeDuitse deskundigenleggensterkdenadruk opdezefouten
enbepleitendushetgebruikvanrassen,diedeegrijpkunnen
wordenenhetnastrevenvaneenholle standnl.+7planten
perm^."Volgensonze,thansgeldende opvattingenwerpenzij
minofmeer "hetkindmethetbadwaterweg",wantbijeen
dergelijke standwordt zekernietdehoogstmogelijkedrogestofopbrengstbehaald.Daarstaat echtertegenover dathet
percentagekolven (duskorrels)daardoormaximaal is,dus
dathetgehalte aanlichtverteerbarevoedingsstoffenook
hoog is.Ofdezewinstaanzetmeelwaardeopweegt tegenhet
verliesaantotaaldroge-stofopbrengstiseenvraag,welke
alleenmetbehulpvanverterings-envoederproeven isopte
lossen.Debehoefte aandergelijkeproevenwerd danookdoor
onzegastheren evenlevendiggevoeld alsdooronszelf.
4.Eengevolg vandegrotewaarde,dieaaneengoedekorrelvormingwordtgehecht,iseenzekerebelangstelling voorNederlandserassen.Deze trekkendeaandacht doordegoedevoorjaarsontwikkeling envroegrijpheid,d.w.z.doorhungeschiktheidvoorhetnoordwesten envoorhooggelegen boerderijen
ookinzuiderlijkergebieden.
5.Deinschrijvinginhetrassenregister entoelating tothet
verkeervandezerassenisaanbepaalde eisengebonden.Tegelijkechterwordenduizendentonnengoedkoop zaadvanveel
telaatrijpende rassengeïmporteerduit deVerenigde Staten,
Italië enJoegoslavië,veelal overschottenvan dozaaizaadhandelindeze landen.Tegendehogeprijsperkilovanhet
Nederlandse zaadwordtvergelijkenderwijsbezwaargemaakt.
Zoudendeboeren zaadvanvroegrijpe rassenindevereiste
hoeveelheden (40-50kg/ha)gebruiken,danzoudendegevolgenzijn:
a.evengrotedroge-stofopbrengsten
b.mindermassa- (leeswater-)transport vanhetveldnaarde
boerderij
c.beterkwaliteitvoeder,dusgroterzetmeelwaarde-opbrengst
d.misschienlagere,althansniethogere,kostenvoorzaaizaad,
OnzeDuitse collegaewarenervanovertuigd daternog
zeerveelvoorlichtende arbeidnodig zouzijn eerhetzover
isbijdetraditionelemaïstelers.Innieuwegebiedenechter
zouhetmisschiengemakkelijkergaan,hoeweldemoeilijkheid
blijftbestaan,datdehandelvrijweluitsluitend zaadvan
laatrijpe rassen (van"duistereherkomst"vaak)aanbiedt.
6.Degevolgenvaneenlaatrijp,korrelarm gewasvoordekwaliteitvanhetvoederwerdennaderbeschreven alsvolgt.Inde
silovv'ordtdan relatiefveelazijnzuurgevormd.Ditmaakt
hetvoederkennelijkminder smakelijk:hetwordtmindergoed
opgenomen eneenverlaagdvetgehaltevandemelk ishetgevolg.
Dr.G-raeberwees erspeciaal opdathet suikergehalte
vanstengelenbladbijdemelkrijpheidmaximaal is.Dat
moet ongetwijfeld vangrotebetekenis zijnvoordevoederwaarde.
7.Doorvoorlichters enpracticiwerd,o.a.inverbandmetde
standruimte,hetgebruikvanaardappelpootmachinesvoorde
zaaivanmaïsgepropageerd.Daarbijworden,met 62.5cm rijafstand en35cmafstand inderij,perplantplaats2 - 3 kor-

reisgedibbeld.Bijeengoede opkomst (75 1°b.v.)kanhetplantgetal dandus7 - 1 0 plantenperm 2worden.
Wijkregennietdeindrukdataldusenigvoordeelwerdverkregenbovenhet maaienmeteengoedafgestelde zaaimachine,
welkelaatstehetwerk stelliggoedkoperdoet,
Deexcursie
16september
BijdeheerHuffmann,indeomgevingvanMeensen,zagen
wijeenveldUnited 32,eindrieialsnoodgewasgezaaid.De
eigenaarlegdeuit,dathijaltijd probeerde eenvroegerras
teverbouwen.Hijhad echtergeenanderzaaizaadkunnenkrijgen.
Hetgewasbegonhierendaartebloeien.
Eenlaat (eind juni)gezaaidveld,indeomgevingvan
Varmissen,metGelberBadischerLandmaîs (voorvruchtLandabergermengsel)wasvlotgegroeid,maar slapenlaat.
BijG-rossEllershausen ophetbedrijfvandeheerHillebrecht lag eeneenvoudigproefveldmetAHP 4(herkomstVerenigde St.),U(nited)32en22(id.), Loosdorfer,Pettender,
G-elberBadischer.Alleendelaatste enUnited 22vertoonden
eenbeginvanrijping.
BijGeismar (omgeving Göttingen)eeneindmeigezaaid
veldmetderassenAHP4,Pettender,U 32,Loosdorfer,C.I.V.1,
C.I.V.10enGoudster.Opdeze zwareleemgrondmet eenroyale
bemesting (veelgier)wasdestanduitstekend.Goudsterwas
ruimmelkrijp,O.I.V.10beginmelkrijp.Voorvruchtsnijrogge.
Eenvolgend veld,eveneensindeomgevingvanGöttingen,
nasnijrogge op26meigezaaid,bevatte derassenGelberBadischer (beginmelkrijp),Loosdorfer (volinbloei), Pettender
(beginbloei),AHP4 (volinbloei),U32 (bloei)enU22
(uitgebloeid).Standprima,dankzijroyalebemesting.
Opdezeveldenwasdestand,volgensDuitsedeskundigen,
veelaltedik.
BijNortheimwerdendemaïsproefveldenvandefirma
Rabbethge& Giesecke onderleidingvanDr.Oltmannbezichtigd.
Dezefirmaheefthetgehele veredelingsmateriaal vanDr.Delille
overgenomen,allestypischDuitse selectiesvanrondemaïs.
Getrachtwordt decombinatiemogelijkhedenmet eenuitgebreid
Amerikaans sortimentplattemaïstevinden.
Opdeze,tamelijk zware,grondwasbeginmeigezaaid.
Doorhetkoudevoorjaarwaspasindetweedehelftvanjuni,
evenalsinNederland,sprakevaneenbehoorlijke ontwikkeling.
GoudsterenC.I.V.6(Foliant)stondenergoedvoor,vooral
delaatste.OokWisconsin 240had eenprima stand.Goudster
wasbeginmelkrijp.VerdervielenopCaldera401en402en
Vroegegele rondeC.B.HetvroegstemateriaalvanDr.Delille
wasgoedmelkrijp.
BijNortheimwerdnog eenproefveld bezichtigdmetAHP4,
GelberBadischer,Pettender,Loosdorfer,U 32enU 22,CaspersmeyersSilozahnmaïs.BehalveGelberBadischer enU22alle
veeltelaat.
BijEchte,ophetbedrijfvandeheerW.Sander,wasop
goedelössgrondnasnijrogge op10 junieensnijmaïsproefveld
gezaaid.HierinvielC.I.V.10opdoorzeergoedegroei.
Goudster,met eengoedgewas,wasduidelijk vroegerdanGelber
Badischer.
Viaeenzeerweelderig,maarlaatrijp,praktijkveld bij
Gitterwerd indeomgevingvanKönigslutter eengrootproef-

4veldbereiktvandeLandwirtschaftskammer Hannover,
L.R.Dr.Jorishadhierop11mei opzwareleemdevolgende
rassenlatenzaaien.
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Deaanduiding 85R(elative)M(aturity)voorUSA16berust
kennelijk opeenmisverstand, omdatderijping dantenminste
inhetbeginvandemelkrijpheidmoestzijn.
Begonnenwerdmet eenproefveld bijLiethe,16kmvoorbij
BadNenndorf,op21meinaeenmengselvangerstenklavergezaaid.VanderassenGelberBadischor,AHP 4,U 22,Pettender,
LoosdorferenU 32warenhieralleendeeerste driemelkrijp.
Pettender enLoosdorferlegerden.
InScharnhorstwerdenwijdoorLr.W.Schnell ontvangenop
hetbedrijfvanhetMax-Planck-Institut.Demaïsproefveldenlagen
hier oplichte zandgrond.Erwastamelijkveelmagnesiumgebrek
teconstateren.Ergerwasechterdevernieling,aangerichtdoor
ritnaalden.Ditmaaktehetmoeilijk eengoede indruktekrijgen
vanhet,ongetwijfeld omvangrijke,veredelingswerk vanDr.
Schnell.Zowarendecoöperatieve proevenvoor deF.A.0.-werkgroepalsmislukt tebeschouwen.
Interessant zijndepogingen omuitDuitse rondzadige
landrassenverbeterde inteeltlijnentekwekendoormiddelvan
verbeteringskruisingenmetplatzadigAmerikaansmateriaal.Driemaalterugkruisen ophetuitgangsmateriaalmoet dienenomde
heterosisneiging inkruisingenmetplatzadige stammenteherstellen.DeDuitse landrassenwarenGelberBadischer,vonNyssen,
Delille'sMaïs,Maieksberger,JanetzkisAstra.Vooralbijhet
werkmetGelberBadischerishetkweekdoel eengoedesnijma'îs,
die ondergunstige omstandighedennoggeheelkanrijpen.Enkele
jongeinteeltstammen,o.a.uitvonNyssen,maakteneongoedeindruk,verdervonMoreau17.
BijderestantenvanhetP.A.O.-werkvielencombinatiesop
met deSpaanse stammen1,2,3en4?deFranse PC21en22en
FV16en23endeZwitserse stamCH7.
Dr.Schnell erkende zelf,datzijnsnijmaïsrassenproefveld
feitelijkgeenanderdoelmeer zoukunnendienendanhetvaststellenvanderijpingsklasse.Hijbeklaagde zichoverdegang
vanzakenbijdit,alsregeringsopdracht teverrichten,onderzoek.Zijnklachtbetrofhoofdzakelijkhet,soms onder fantasienamen,zonderenigenaderebeschrijving enherkomstaanduiding
inzendenvanmonsters doordehandel.
Hetwasmerkwaardig teziendatdeNederlandse rassen,die
elderszulkeengoed figuursloegen,hiereenslechte indruk
maakten.
BijdeheerH.Winkelmann (omgeving Soltau)werdweereen
proefveldvande "vroege groep"bezichtigd.Op16meigezaaid
oplichtegrondwas derijpinghieralsvolgt;

- 5C.I.V.1-ruimmelkrijp
C.I.V.2
-juistmelkrijp^
C.I.V.6-melkrijp
C.I.V.10
-beginmelkrijp
Goudster-melkrijp
Gelb.Badischer-juistmelkrijp
XDezeaanduidingenleken onsopeen
vergissing teberusten.
GewasenomstandighedenlekenvergelijkbaarmetO.Overijssel.
Opwegnae„rLübeckwerdennog enkelepraktijkpercelen
waargenomen,waaronder eengewas tamelijkgoedgeslaagde
suikermaïs.
18_sep_tember
IndeomgevingvanLütjenburgwerd eenproefveld vande
firmaStrubebezichtigd onderleidingvanDr.Grüneberg.Hier
v/asop27meigezaaid opeentamelijk zwaregrond.Tochwaren
Goudster enC.I.V.2nogruimmelkrijp,evenalsPfarrkirchner.
BijWaterneverstorfnamDr.vonRosenstielvandefirma
"Nordsaat"deleiding.Deproefveldenvandezefirmawaren
extreemgunstiggelegen opvruchtbare leemgrond opsterke zuidhellingen.Hoewelhet omsnijmaïsging,warenverschillende
rassen,zoalsGoudster enC.I.V.6,rijp,\¥isconsin255v/as
hard-deegrijp,Pioneer395melkrijp.Erwaséénmeterrijafstand
met 6 - 7 plantenperm2toegepast.Gezaaidwasop25-27 april,
omdatreedsvan20aprilafvoldoendebodemtemperatuur voorde
kiemingwerdwaargenomen.
Hiervooralwordt zeerdenadrukgelegd opdeopbrengst
aankolven,zelfszodatdeindrukwerd gewekt alsofmenblad
enstengelalseenvrijwelwaardeloze toegiftbeschouwde.Men
spreekt inditverband van"Schweinesilage".
Maïsteeltvoorgraanwordthiernietrendabelgeacht,omdat
bijvergelijkingmetandere granen (gem.4000kg/ha)eenopbrengstvan4500kg/havereistisvooreenrendabeleteelt.
Datlaathetklimaat echterondernormale omstandighedenniettoe.
Deproefveldengaveneenabnormaalgunstigbeeld tezien.
TeGarstedtwerd,bijdeheerHenryLüdemann,hetoogsten
van snijmaïsmet eenAmerikaanse veldhakselmachine (merkGehl)
bekeken.Deze,doorAmerikanenbeschikbaargestelde,machine
wordtcoöperatief gebruikt.Het tamelijklichte gewaswerdgoed
verwerkt.De24-28PKdieseltrekkerwas,opdezehumeuze zandgrond,voldoende sterk.
Merkwaardigwas,datDr.Dehne,diehierdeleidinghad,
nietswouwetenvandeLey-kneusmachine,omdatdezenietkorthakselt.InNederland blijkt ditgeenbezwaartezijn.Wijwaarderen juistdegoedekneuzing enhetbeterblijven samenhangen
opdegreepvanhetLey-prodrukt>
OpdeproefboerderijWillahvandeStaderSaatzucht(omgevingBremervörde)v/erdeenmaïsrassenproefveld bezichtigd,
beschut gelegen ophumeuze zandgrond,voorvrucht klaver enbemesting royaal (120N o.a.).Hetwaseenprachtig gewas,waarin
Goudstermelkrijpwas.Verdero.a.zeergoedeCaldera401en
402.
19september
(Grünlandlehranstalt undMarschversuchsstation fürNiedersachsen
teInfeldüberNordenham)
Opdezedagbegoneen"Lehrgang" overgroonvoederteelt voor
ledenvandelandbouwvoorlichtingsdienst.Lezeeerstedagv/as
geheelaandemaïsteeltgewijd.

- 6Opverzoekvandedirecteurvanhetinstituut,Dr.Sommerkamp,hield ikeeninleiding overdeNederlandsemaïsteelt,
waarbijikgelegenheidhadverschillende vanonzeonderzoekingsresultatenmee tedelen.NaeenkorteToezichtigingvaneenmaïsdemonstratieveld werd deNederlandsemaïsfilmvertoond.
'sNamiddagshieldL.R.Zscheischler eeninleiding over
t e e l t , conservering engebruikvansilomaïs.Zijnbetoog
kwamvrijwelovereenmet desamenvatting inditverslag.Ten
slottevertoonde deheer Zscbleischlerde,onsgoedbekende,
filmovermaïsveredeling en-zaaizaadproduktieinWisconsin,
dievan-deC.I.V.wasgeleend.
Debeschikbare tijd opdeze dagwas,helaas,onvoldoende
omnogtoteenrustigegedachtenwisseling tekomen.Het "cursusgezelschap"wasdaarvoormisschien ookmindergeschikt.
Totbesluitvande dagwerdendeNederlandse deelnemers
gastvrijontvangenbijdeheerHinrichStegie teHammelwardersandbijVegesack.Ditbedrijfbestaatuit éénpoldervan100
hazwaregrond,vroeger eendelta-eiland vandeWesermond.De
heerStegiehad opeengescheurd perceel snijmaïsverbouwd,die,
ondanksveeltegenslag (koude inhetvoorjaar enveelkweek
enander onkruid),nogeenredelijkgewashadgemaakt.
Conclusies
De excursieheeft onshetvolgende geleerd.
1.Hetismerkwaardig datdebelangstellingvoorsnijmaïs,ter
vervangingvanvoederbieten enkoolrapen,inDuitsland zich
zogeheelsynchroonmet dieinNederland ontwikkelt.Dit
sterkt onzemeningdatdetijdhiervoorrijpisdoorverschillende oorzaken:arbeidsproblemen,beterinzicht,aanwezigheid vanbetere rassen,beterewerktuigen,silo'sen
werkwijzen.
2.Deze ontwikkeling steltnieuwe eisenaanonderzoek envoorlichting terbeantwoording vanvragenbetreffenderassenkeuze,bemesting,standruimte,werkmethoden.Verterings-en
voederproeven zijnzeergewenst.
3•De inveelopzichten gelijkgerichteproblemenmakenvoortgezet contact,eventueel overleg overhet opzettenvan
proeven,zeergewenst.
4.Hoe zeerdeproblemenhier enginds overeenkomen,blijkt
b.v.uit eenverzoekvanDr.Joris (Hannover)omeenkopie
vandeNederlandsemaïsfilmtekopen,tengebruikebijde
Duitsevoorlichting.
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