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dr. ir. A.Darwinkel, PAV-Lelystad.
Sinds het begin vande jaren
negentig iseen aanzienlijke daling
vandegraanprijzen opgetreden, wat
resulteerde in een toenemend
gebruik van tarwein de
diervoederindustrie. Met name in de
pluimveehouderij (vleeskuikens,
leghennen) werdeen aanzienlijk
deeltarwe,gedeeltelijk als hele
korrels, opgenomen in het rantsoen.
De eersteervaringen daarmee in de
praktijk waren tamelijk gunstig,
maar in voederproeven kwamen toch
duidelijke verschillen in

Deproblematiek aangaande degeschiktheid van tarwe voorpluimveevoer werd aangepakt ineen gezamenlijk project "Verbetering van de
tarwekwaliteit voor toepassingen in
depluimveevoeding", dat in opdracht
vanhetProduktschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten werd uitgevoerd door ID-DLO, ILOB-TNO,
PAV,PPenTNO-Voeding gedurende
1996-1998.
Debijdrage vanhet teeltkundig onderzoek van het PAV binnen ditproject had betrekking op:
1. het aanleveren van (grote) partijen
wintertarwe met (zeer) uiteenlopende korreleigenschappen;
2. de ontwikkeling van een teeltstrategie voor deproductie van wintertarwe,dievoldoet aande gestelde
kwaliteitseisen.

voerkwaliteit tussen tarwepartijen
naar voren. Overdekwaliteit van
tarwealsgrondstof voorde
pluimveevoeding wasweinig bekend
en kwaliteitsparameters ontbraken.
Vooreen optimale benutting van
tarwein het rantsoen isechter een
goede kennis vande
korreleigenschappen essentieel. De
waardevan tarweals (pluim)veevoer
moet worden aangegeven door
duidelijk omschreven
kwaliteitscriteria. In
veevoedingsonderzoek zullen de
kwaliteitsparameters moeten worden
vastgesteld,waaraan de inlandse
tarwemoet voldoen. Het teeltkundig
onderzoek zaldeze eisen dan
vertalen in een praktische
teeltstrategie.
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Productie van tarwepartijen
voor voederproeven
Dekwaliteitscriteria of voederwaarde-normen, waaraan tarwepartijen moeten voldoen, werden vastgesteld in verterings- en voederproeven
met vleeskuikens. Omdaarover op
kortetermijn inzicht tehebben, waren
tarwepartijen nodig met een grote variatie inkorreleigenschappen. Grote
verschillen inkorrelkwaliteit werden
verkregen door wintertarwe tetelen
bij sterk verschillende teelthandelingen onder uiteenlopende uitwendige
groei-omstandigheden. Variatiesbestonden inproefplaats (grondsoort),
rassenkeuze, stikstofbemesting, ziektebestrijding, oogsttijdstip en droogtemperaturen. De tarwepartijen werden in dejaren 1994t/m 1998
verkregen van meerdere proefplaatsen
(Westmaas,Lelystad, Wieringerwerf,
Nieuw-Beerta enRolde).Er waren
steeds meerdere rassen bij betrokken
ende stikstofbemesting werd gevarieerd om verschillen in eiwitgehalten
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tecreëren. Opdeproefvelden van
Lelystad (zavelgrond) en Rolde
(zandgrond) waren enkele behandelingen toegevoegd, zoals verschillen
in ziektebestrijding en oogsttijdstip,
waarvan een mogelijke invloed opde
voederkwaliteit van tarwe werd verwacht.

Resultaten
Bij deproductie van de tarwepartijen
werden het 1000-korrelgewicht,het
hectolitergewicht en het eiwitgehalte
bepaald. Alle driekenmerken varieerden sterk al naar gelang weersomstandigheden, proefplaats, rassenkeuze en
stikstofbemesting. Bij rassen is sprake
van een genetische invloed;rasverschillen kwamen onder uiteenlopende
teeltomstandigheden op overeenkomstige wijze naar voren. Bij de stikstofvoorziening iseen duidelijke invloed
op dekorreleigenschappen aanwezig,
maar deexpressie ismede afhankelijk
van factoren, diede mineralisatie
beïnvloeden. Door deingebrachte onderzoeksvarianten werd een grote variatie in dekwaliteit van het oogstproduct verkregen. Het
1000-korrelgewicht varieerde van
33.0tot 56.3gram, het hectolitergewicht van 66.2tot 82.9kgenhet ruweiwitgehalte van 6.7 tot 14.7 %.Op
Kooyenburg (zandgrond) waren het
1000-korrelgewicht enhethectolitergewicht steeds lager dan opde andere
proefplaatsen (kleigrond).
Ras-eigenschappen
Tijdens hetonderzoek werden 18rassen één of meerdere keren beproefd.
Als standaard werd bij alle proeven
hetras Vivant ingezaaid. In de meeste
proeven waren ook derassen Ritmo
en Hereward aanwezig. Andererassen werden toegevoegd opbasis van
bepaalde kwaliteitscriteria, zoals bakkwaliteit, korrelhardheid, korrel-
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Deteeltvantarwe voorpluimveevoer onderscheidt zichniet vandehuidige,economisch optimale teeltwijze.

grootte,etc.
Deeffecten vanrassen ophet 1000korrelgewicht, het hectolitergewicht
enhet eiwitgehalte zijn voor de drie
rassen Vivant, Ritmoen Hereward
vermeld in tabel 1.De spreiding van
dezeparameters wasgroot, ook binnen een ras.Als proefveldgemiddelde
varieerde het 1000-korrelgewichtvan
Vivant van 39.9tot 54.6 gram, het
hectolitergewicht van 67.3tot 78.4kg
enhetruw-eiwitgehalte van 7.2 tot
14.1%.
Tussen Vivant en Ritmo zijn de verschillen beperkt van omvang.
Hereward kenmerkt zich door een lager 1000-korrelgewicht,maar een
aanzienlijk hoger hectolitergewicht en
eiwitgehalte. Bij deandere rassen is
het 1000-korrelgewicht zeer wisselend, maar zijn het hectolitergewicht
enhet eiwitgehalte vaak wat hoger,
zeker alshet bakwaardige rassen
betreft (onderandereSoissons,
Tambor).

Stikstoftoediening
In alleproeven waren varianten van
de stikstofbemesting opgenomen om
duidelijke verschillen in eiwitgehalten
tebewerkstelligen. Afhankelijk van
dehoogte ende wijze vanN-toediening werden de korreleigenschappen
beïnvloed. De onderzochte rassen reageerden op vrijwel gelijke wijze op
deN-toediening. Reageerde een rasin
een enkel geval afwijkend, dan bleek
vaak een secundaire, ras-afhankelijke
oorzaak inhet spel te zijn, zoals het
optreden van legering en ziekten.
De effecten van de stikstofbemesting
ophet 1000-korrelgewicht en het
hectolitergewicht waren wisselend.
Met stijgende N-giften namen beide
parameters veelal af. In alle proeven
resulteerde een toename van de stikstofbemesting inhogere eiwitgehalten.Vooral laatgegeven stikstof droeg
bij aan een hoog eiwitgehalte. Ditkon
ook worden bereikt dooreen ureumbespuiting nadebloei.Hoge eiwitge-

halten werden ook gemeten, wanneer
de opbrengst door legering of ziekten
werd geschaad.
Overige proefobjecten
In 1995en 1996werden ineen aantal
proeven ophet PAVinLelystad en
op Kooyenburg enige behandelingen
uitgevoerd, die wellicht de
(voeder)kwaliteit van het oogstproduct beïnvloeden. Zo leidde het achterwege laten van ziektebestrijding bij
zware ziektedruk op Kooyenburg tot
aanzienlijke verlaging van het 1000korrelgewicht enhet hectolitergewicht; het eiwitgehalte was wathoger. Het uitstellen van deoogst met3
à 5weken (om schottige korrels te
krijgen) had nauwelijks invloed op
het 1000-korrelgewichten het eiwitgehalte, maar verlaagde hethectolitergewicht aanzienlijk (tabel2).
Ook droging vanhet oogstproduct
had nauwelijks invloed opdezekorreleigenschappen.

ras

Vivant

Ritmo

Hereward

1000-korrelgewicht
hectolitergewicht
ruw-eiwitgehalte

47.4 (39.9-54.6)
74.2 (67.3-78.4)
10.8(7.2-14.1)

46.0 (33.4-53.2)
1AA (67.2-78.8)
11.2(7.3-14.4)

44.9 (33.2-49.4)
78.2 (71.9-81.9)
11.9(7.5-14.7)

Tabel1. Het 1000-korrelgewicht (g), hethectolitergewicht (kg)enhet ruw-eiwitgehalte (%) vande rassen Vivant,Ritmo enHereward
(gemiddeldeoveralleproeven metdespreiding tussenhaakjes).
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oogsttijdstip
normaal (augustus)
laat (september)

1000-korrelgehalte (%)

hectolitergewicht (g)

ruw-eiwitgewicht (kg)

45.2
44.7

77.4
73.5

17.6
17.8

Tabel2. Korrelkenmerken bijnormale enzeer lateoogst vanwintertarwe. Gemiddelde vanmeerdere rassenophetPAV in Lelystad en
opKooyenburg in 1995en1996.

Kwaliteitscriteria van
wintertarwe voor
pluimveevoer
De vaststelling van kwaliteitsnormen
werd verkregen door uitvoering van
verterings- en voederproeven. De
voederproeven worden uitgevoerd
met vleeskuikens en duurden 4 à6
weken. Het aandeeltarwe inhet voer
liep tijdens devoerperiode geleidelijk
optot maximaal 50%.Detarwe werd
meestal alshelekorrels verstrekt,
soms alsgemalen of gebroken korrels.Detarwe werd tegelijk verstrekt
methet basisvoer, waarvan de samenstelling werd afgestemd opde
voederwaarde van detarwe.Op deze
wijze kregen devleeskuikens een
voederrantsoen voorgezet, waarbij de
minerale- en aminozuursamenstelling
endeenergetische inhoud vergelijkbaar waren.Zo werd bijvoorbeeld een
laag eiwitgehalte vandetarwe gecompenseerd door extra eiwit toete
voegen aanhet basisvoer.
Inhet verterings- en vervoederingsonderzoek isgebleken, dat toediening
van tarwe alsheleof gebroken korrels
een vergelijkbare groeien voederconversie liet zien alshet standaard-basisvoer. Wel waren bij vervoedering
van heletarwekorrels devleesgewichten vanfilet wat lager en van de
maag wathoger. Tussen dezeer uiteenlopende tarwepartijen werd geen
duidelijke invloed van vastgesteld. De
effecten opdegroei en voederconversievan vleeskuikens waren klein en
meestal niet significant. Het 1000korrelgewicht enhet hectolitergewicht waren niet van betekenis voor
de kwaliteit.
Wel zijn hoge eiwitgehalten positief
tebeoordelen vanwege een goede
verteerbaarheid van dit eiwit. Erg
hogeeiwitgehalten gaan echter ten
koste van het zetmeelgehalte en verla-
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gen dientengevolge de energie-inhoud. Bovendien kan met het basisvoer (vaak goedkoop) extra eiwit aan
het rantsoen toegevoegd worden.
Goedgevulde korrels bevatten relatief
veel zetmeel en dat is uit oogpunt van
de energie-inhoud gewenst; verschrompelde korrels beschikken over
weinig energie, maar veel ruwe celstof.
Rassen en teeltplaats hadden geen
duidelijke invloed op de voerkwaliteit
van detarwe.Wel bleek dat van de
veel geteelde rassen Vivant meestal
watbeter wasdan Ritmo, maar de
verschillen waren klein en nietbetrouwbaar. In 1997bleekhet ras
BusterinEngeland bij vervoedering
aan pluimvee duidelijk betere resultaten tegeven dan andererassen. Een
nadere analyse van dit fenomeen
leert, dat Buster in tegenstelling tot de
meeste andere Engelse voertarwerassen niet beschikt over het zogenaamde''rogge-gen'(1BL/1RS-chromosoom of kortweg
lR-chromosoom).InNederland werdentothetbegin van de90-erjaren
enkelerassen methet 4rogge-gen'
(Apollo, Slejpner) geteeld. Bij de eersteoriënterende proeven ophet toenmalige Instituut voor
Pluimveehouderij te Spelderholt was
het ras (Apollo) betrokken en scoorde
duidelijk slechter dan andere onderzochterassen. Debetekenis van het
'rogge-gen' voor de voerkwaliteit is
echter nog allerminst duidelijk, maar
zekerheidshalve moeten dergelijke
rassen niet voor pluimveevoer worden geteeld. OpdeNederlandse rassenlijst komen thans geen rassen met
dit 'rogge-gen' meer voor, maar wel
inbuitenlandse zoals deDuitse rassen
Apollo,Florida, Herzog en Toronto
en deEngelse rassen Beaver,
Brigadier, Rialto en Equinox.
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Teeltstrategie
Uithet onderzoek isgebleken, dat de
productie vantarwevoor toepassing
als voer voorpluimvee geen specifieke eisen stelt aan de korrelkwaliteit. Deteelt van tarwe voor pluimveevoer onderscheidt zichdan ook
niet vandehuidige,economisch optimaleteeltwijze. Hoge korrelopbrengstenkenmerken zichdoor een goede
korrelvulling en een redelijk eiwitgehalte.Alleen ten aanzien van derassenkeuze moeten zekerheidshalverassenmet "rogge-gen' worden
vermeden. Alle overige teelthandelingen dieworden ingezet omrendabele,
hoge opbrengsten teverkrijgen, zijn
ook vantoepassing voor deteelt van
tarwe alspluimveevoer. Voor uitgebreide informatie over de teelttechniek wordt verwezen naar "Teelt van
Wintertarwe'' (PAV-teelthandleiding
nr. 76,maart 1997).

