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VERSLAG VERENIGINGSJAAR 1958
door Mevr. dr. B.A. Honing-Tiddens
(Uitgebracht op deledenvergadering d.d. 6maart 1959)
Metingangvan 1 maart heeft mejuffrouw A.Veenbaas haar taak alssecretaresse-penningmeesteresse neergelegd,daarzijgaarnemeertijdwilbesteden
aanhaar onderzoekingen overdekwaliteitvanpeulvruchten. De Peulvruchten Studie Combinatie ismej.Veenbaas zeer erkentelijk voor het velewerk
dat zij belangeloos voor de P.S.C,verrichtte. Met grote accuratesse heeft
zij het vele werk verzet. In oktober 1946nam zij deze functie over van de
heer Wilten. Büjkens de notulen deelde mej. Veenbaas mede dat zij deze
taak in verband met haar onderzoek gaarne als tijdelijk zou willen zien. In
hetbestuurzouzijgaarnedeconsumentenbelangen naarvorenbrengen.Uit
het feit dat deze taak zich bestendigde in een meer dan tienjarige periode,
blijkt datzijdeP.S.C,eenwarmhart toedraagt.Wijvertrouwen erdanook
op dat zij zichnog eenreeksvanjaren aan debestuurs-en commissiewerkzaamheden zal wijden.
DebelangendiedeP.S.C,ookinhetafgelopenjaar heeft behartigddroegen
ivederomeenzeeruiteenlopend karakter.
Deuitvoeringvandereeksproeven,welkeinhetmeerjarenplan voor akkerbouwpeulvruchten geprojecteerd zijn, brengt deP.S.C, innauwerelatie met
verscheidene laboratoria eninstituten. Zo isop het terrein van de Stichting
voorPlantenveredeling doordeP.S.C,eenkasgebouwdtenbehoevevanhet
veredelingsonderzoek voor erwten enbonen.
Ook ditjaar heeft het Technisch bureau zijn praktische medewerking verleend bij de doperwtenteelt op contract. Op verzoek heeft de heer van der
Post deleiding opzichgenomen van detarratiewerkzaamheden, welkeverlicht werden voor de conservenfabrikanten en hun contracttelers.
De Peulvruchtendag te Goes mag eensucces genoemd worden. Het actuele
programma trok uit geheelZeeland veleleden en belangstellenden (ca. 500
personen).
Het nieuwe receptenboekje „Peulvruchten in de moderne voeding" verscheeninhet najaar. Dat dit werkje zichindebelangstelling van het „peulvruchtenpubliek" magverheugen, blijkt uithetfeit dat deeersteoplaagvan
10.000 ex. reeds eind december bijna geheel verkocht is. De belangstelling
van dezijde van dehuishoudscholen isovereenkomstig deverwachting, vrij
groot.
Voor de dames Veenbaas en Scheygrond, aan wie de samenstelüng en uitvoeringvanditboekwerkje wastoevertrouwd,moetheteengrotevoldoening
rijn, dat dit aardige boekje met desmakelijke recepten zo'n aftrek vindt.
Tergelegenheidvanhet 100-jarigbestaanvandeKeuringsdienst vanWaren
teAmsterdamwaseententoonstellinggeorganiseerd „VoedingenHygiëne".
Aan deze tentoonstelling werd door de P.S.C, in samenwerking met het

I.B.V.L. deelgenomen; er kon worden geconstateerd dat de consument belangstellingvoor peulvruchten heeft. Met deuitbreidingvanhetaantalzelfbedieningszaken neemt de vraag naar verpakte peulvruchten in een steeds
grotere mate toe. Voor de consument evenwel is het kopen van verpakte
peulvruchten eenvertrouwenskwestie, daar menmeestaluitwendigniet kan
zien,hoedeinhoud eruitzalzien.Hetisdusvangroot belangdatdezeverpakte peulvruchten van goede kwaliteit zijn.
Ookopdeadministratievande P.S.C,vondwijziging plaats.Mevr.vander
Kraats-Zwetsloot zagzichgenoodzaakt haar bezigheden bij deP.S.C, per1
meineer teleggen. Door haar accurate enzelfstandige wijzeiszijvelejaren
een goede en prettige hulp geweest bij de administratieve bezigheden van
deP.S.C.
Op de dames Capelle en Kreykamp rust thans de verzorging van het vele
type-en stencilwerk.
Bestuursaangelegenheden
Zoals reeds vermeld, beëindigde Mej. Veenbaas haar taak als secretaressepenningmeesteresse met ingang van 1 maart. Mevrouw Honing-Tiddens
heeft haar functie overgenomen.
Het bestuur vergaderde op 29januari, 26maart, 5juni en 16oktober. Het
meerjarenplan voor de akkerbouwpeulvruchten had voortdurend de volle
aandacht van het bestuur. De door de Akkerbouwcommissie voorgestelde
projecten voor 1959betreffende deveredeling,wortelonderzoek, bemesting,
ziekten en plagen, oogsten en bewaren der peulvruchten en het kwaliteitsonderzoek ten dienste van de verschillende projecten werden uitvoerig besproken. De Overheid verleende voor dit onderzoek een subsidie op fiftyfifty basismethetbedrijfsleven. Vanhet Produktschap voor Granen, Zaden
enPeulvruchten mocht deP.S.C,eenevengrootbedragvoorhet onderzoek
ontvangen.
Hetverhogen van dekwaliteitenderpeulvruchtenvoordeconsumentvraagt
ooksteedsdebelangstellingvanhetbestuur.MethetCollegevanDirecteuren
vandeKeuringsdiensten vanWarenwordtregelmatigcontact onderhouden.
Medeinverband metderegelmatigetoenamevanhetaantal zelfbedieningszaken wordt een steeds grotere hoeveelheid peulvruchten in verpakte toestand verkocht. Door het Collegevan Directeuren van de Keuringsdiensten
van Waren werd contact opgenomen met de P.S.C, inzake het gewichtvan
verpakte peulvruchten. Er bleken bij controle soms vrij aanzienlijke afwijkingenvanhet, opdeverpakkingaangegeven,gewichtvoortekomen.Aangezien het indrogen een belangrijke rol kan spelen, isdit een moeilijke aangelegenheid.
Ook de kwaliteit van verpakte peulvruchten vormde in het bestuur onderwerpvanbespreking.
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Commissies
Pers enPropaganda Commissie
Vergaderd werdop23januari, 6november en4december.Inhaarvergadering van 23januari heeft de commissie nog weer eens overwogen wat geriefelijker voorhaarledenis:deplaatsvandewintervergadering afwisselend
in verschillende delen van het land te organiseren of zoals reeds gewoonte
isgeworden inhet centrumvan het land.
Voorts werd het programma voor de zomervergadering opgemaakt en aan
het bestuur voorgelegd. Dit was de laatste vergadering welke door mej.
Veenbaas werd bijgewoond; mevr. Honing-Tiddens volgt haar in deze
functie op.
Op de vergadering van 6 november is het voorlopige programma voor de
peulvruchtendag in Zeeland opgesteld.
Het strenge winterweer tijdens de winterledenvergaderingen van de laatste
jaren deeddecommissiebesluiten dewintervergadering naar beginmaart te
verplaatsen. De programma's voor dewinter- en zomervergadering werden
opgemaakt.
Deze vormden ook weer het onderwerp van bespreking* op de vergadering
van4december,waaroptevensdeuitgave„20jarenP.S.C."werdvoorbereid.
Dezevoorstellen werden aan hetbestuur voorgelegd.
Werkgroep voor uiterlijke kwaliteit en kookeigenschappen
Vergaderd werdop4december.
Beginjanuari ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van de
heerOudshoorn. OokvoordeP.S.C,betekent ditheengaan eenverliesdoor
degrotegenegenheid welkehij aandeP.S.C, schonk.
Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Mej. ir. N.
Klopperthaar ontslagverzochtalslidvandeWerkgroep.Deprettigesamen!werking met mej. Kloppert werd altijd zeer op prijs gesteld. Ook heeft de
P.S.C, van haar waardevolle adviezen voordeel kunnen trekken. Drs. M.
A.A. Stevensvolgt haar opin deze functie.
Indevergaderingvan4decemberrichttedevoorzitter eenwelkom tot haar
2nieuweleden,t.w.deheerGlotzbach, vertegenwoordiger vanhet Produkt:.schapendeheer Kwakernaak, voorhetLandbouwschap. Onderwerpen van
gesprekvormdendeaspectenvoordekwaliteitsverhoging der peulvruchten;
een vrijwillige kwaliteitscontrole op verpakte peulvruchten werd van verscheidene zijden belicht. Gegevens omtrent wensen, aankoop- enconsumptiegewoonten van deNederlandse huisvrouwen zou men kunnen verkrijgen
metbehulpvandeinformatiegroepen vandeNederlandse Huishoudraad.
Commissie adhocter voorbereiding van deherziening peulvruchtenbesluit
Decommissieadhocvergaderdeop23januari en21oktober.Zijkwamgereed met haar taak en diende bij het bestuur de concepttekst van het her7

ziene Peulvruchtenbesluit in. Het bestuur keurde deze herziening goed en
zond het alsvoorstel aan de Warenwetscommissie.
De belangrijkste wijzigingsvoorstellen betreffen artikel 10 sub c. Hierin
worden thans ook eisen gesteld met betrekking tot het voorkomen van gevlekte zaden.
Voortswordtinartikel 15 voorgesteld bij verpakte peulvruchten deaanduiding „inhoud ten tijde van het verpakken" of „netto ten tijde van het verpakken", vergezeldvan debetreffende gewichtshoeveelheid, intevoeren.
Het laat zich aanzien dat dit laatste voorstel moeilijkheden in de Warenwetscommissiezalondervinden,omdathetmoeilijk inovereenstemmingzou
zijn tebrengen met deWarenwet alszodanig.
Adviescommissie Voorlichtingaande Consument
Vergaderd werdop29meien 11 december.
In december ontvingen wij het treurige bericht van het overlijden van de
heer Peters, die als vertegenwoordiger van de kruideniersvakpers in deze
commissie zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
De in het voor- en najaar door de heer van der Post georganiseerde voorlichtingsmiddagen en -avonden mochten zich weer verheugen in de belangstelling van de huisvrouwen (vooral in de kleinere gemeenten).
Voor de peulvruchtenmonstercollecties, samengesteld door de heer van der
Post, blijft regelmatig belangstelling bestaan. Ten behoeve van het kruideniersvakonderwijswerdeenspecialepeulvruchtenles samengesteld.
In haar vergadering van 29 mei stelde men een werkprogramma voor
1958/1959 op. Als eerste onderwerp kwam aan de orde het peulvruchtenreceptenboekje, waarvan het ontwerp al goed was gevorderd. Men besluit
het bestuur voor te stellen tot het drukken van 10.000 ex. over te gaan.
Daarna werden ook deplannenvoor denieuwefilm besproken.
Op de vergadering van 11 december werd een werkplan opgemaakt voor
1959.Ondermeerwerd besloten overtegaan tot herdruk van hetreceptenboekje. Deplannenwerdenaanhetbestuurvoorgelegd.
Devergaderingenvan de ContactgroepCoördinatie Voorlichting onderleiding van Prof. den Hartog werden als regel bijgewoond. Binnenkort zal in
een aantal vacatures moeten worden voorzien.
Akkerbouwcommissiepeulvruchtenonderzoek
Vergaderd werd op 13november.
Indeloopvanditjaar konmenreedsbeginnenmetdeuitwerkingvanenige
projecten uit het meerjarenplan. Deze betreffen veredelingsonderzoek landbouwerwtenenlandbouwstambonen,erwteziekten,vrijlevendeaaltjes, rijenbemesting bij stambonen, wortelonderzoek bij bonerassen, bewaaronderzoek, eiwitvoedingswaarde-onderzoek en onderzoekingen in Engeland en
West-Duitsland omtrent de peulvruchtenconsumptie.
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Op de vergadering van 13november werden enige problemen besproken,
onder meer het wortelonderzoek van erwten en kwaliteitsveredeling bij
schokkers,daarnabehandeldemendebegrotingvan 1960envolgendejaren.
Werkgroep voor conservenonderzoek
Vergaderd werdop 12mei.
De kwaliteitsgradering van conservendoperwten vormden een belangrijk
onderwerp van de discussie. De zeefsortering, welke op het etiket is aangegevenisgeenwaarborgvoordekwaliteitdaar derijpheid enhetrasookvan
invloed zijn.
Ledenenledenvergadering
Het aantal leden en buitengewone leden bedraagt per 1 januari 1959975;
vermeldenswaard is dat ook 27 buitenlandse leden zijn ingeschreven. Het
aantal nieuweledenbedraagt 45;verscheidenehuishoudscholen, waaronder
vele R.K. huishoudscholen hebben zich als nieuw lid opgegeven.
De ledenvergadering werd gehouden op 26 februari. Na het huishoudelijk
gedeeltegafir.Lammerseenbeschouwingoverhetpeulvruchtenjaar 1957.
's Middags hield ir. H. J. de Bruin, rijkslandbouwconsulent voor plantenziekten eenboeiendevoordracht overenkelepraktische aspectenvan debestrijding vanziekten enplagenbijdepeulvruchten. Daarna gafprof.Dewez
eeninteressanteuiteenzettingvanhetmeerjarenplan voorhetonderzoekvan
àkkerbouw-peulvruchteninaansluitingoplopendeenreedsverrichte onderzoekingen.
Dezomervergadering, op26en27juni,brachtditjaareenbezoekaanFriesland. Tijdens een rondrit door de kleibouwstreek verkreeg men indrukken
van de verschillende akkerbouwgewassen, in het bijzonder de landbouwerwten, conservendoperwten en tuinbonen voor zaadwinning. Opdepier te
Holwerd aanschouwden we de landaanwinningswerken. Met medewerking
van deheren ir. C. Spithost, rijkslandbouwconsulent enJ. Zijlstra, verbonden aan het Rijkslandbouwconsulentschap werd deroute opgesteld. Na afloop van de rit ontving de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap de
deelnemers in het Oranjehotel. Met een geanimeerde gemeenschappelijke
maaltijd eindigde de eerste dag.
27Juni begon met eeninteressante rondleiding in de Coöp. condensfabriek
„De Friese Vlag" waarna de deelnemers „Rivella" ter kennismaking werd
aangeboden. Tijdens eenboottocht kon men genieten van de Friese meren;
bovendienkreegmeneengoede eetlustvoor de traditionelegrauweerwtenlunch dieinhet theehuis aan het Pikmeer te Grouw plaatsvond.

Publikaties
ErverschenenvierTechnische Berichten.
Nr. 75- Resultaten vanhet doperwtenrassenonderzoek oogst 1953en1954,
Rassen met gekreukte zaden door ir. P. RiepmaWzn. (landbouwkundige eigenschappen) en mej. A. Veenbaas (kwaliteitseigenschappen).
Nr. 76- Onkruidbestrijding door K. Schipstra.
Nr. 77- Oriënterendebewaarproeven met kapucijners enrozijnerwten door
J. Kreyger en G. R. van Bastelaere (IBVL), Mej. A. Veenbaas
(PAW)enir. R. P.Lammers(PSC).
Nr.78- Delevenswijzeendebestrijdingvandebonekever doordr.C.J.H.
Franssen.
Voorts gingen uit:
Het verenigings-enfinancieelverslag1957.
DeBerichten aan deleden nrs.60,61en62.
Het peulvruchtenmenu- en receptenboekje „Peulvruchten in de
moderne voeding"van mej.K. Scheygrond.
Financiën
Het verslag 1957en de begroting 1958werden op de ledenvergadering besproken en goedgekeurd.
Daar de kascontrole tegenwoordig door derijksaccountantwordt verricht,
heeft deledenvergaderingbesloten geenkascommissie meerin te stellen.
De boekhouding, die door de heer M. van derWeerd wordt gevoerd werd
door derijksaccountant inordebevonden.Debalansenrekeningvanlasten
enbaten gaveneenjuistbeeldvan definanciëlepositievandeverenigingen
van dein het boekjaar 1957verkregen uitkomsten.
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ENKELE BESCHOUWINGEN OVER DE PEULVRUCHTEN IN1958*
door ir. R. P. Lammers
I. Enkele algemeneopmerkingen over deteelten in1958
Er was opnieuw geenflinkewinter, gepaard gaande met goed doorvriezen
van de grond. Dank zijflinkenachtvorsten eind maart kon voor de erwten
een prachtig zaaibed worden gereedgemaakt. De ondergrond was echter
minder goed van struktuur. Dit kwam later in het seizoen soms duidelijk
naar voren: Haarlemmermeer enhet Gron.Oldambt, waar men extra pech
•hadomdat in meidoor zware regenshet beetje structuur dat men had, ook
nog werd vernield. In dit gebied werden dan ook velegewassen vroegtijdig
geelenkonmenvaakvanmisgewassenspreken.Dit gevaltoont aandat de
«rwtenteeltop dezezeerzware grond, waarop tegenwoordigzeerveelgraan
wordt geteeld, feitelijk teriskantis.
Watdeziektenenplagenbetreft valtinhetbijzonder tevermeldenhetsterke
optreden van de knopmade en wormstekigheid. Vooral in Zeeland en het
noordenvanhetlandwerdmendoordeknopmadea.h.w.overrompeld.Ook
bleek dat men de bestrijding veelal nog niet op de goede manier aanpakt.
In verband daarmede hebben wij aan dr. Franssen gevraagd om Technisch
Bericht nr. 80te schrijven..
Deconservendoperwten-oogstcampagne verliepdank zijhetkoeleweerzeer
geleidelijk, hetgeen goede kwaliteiten opleverde.
Daarentegenvielerindeoogstvanderijpeerwten,vooralinde noordeüjke
gebieden,veeltot zeerveelregen.Hetzuidwestenkwamerglobaalgenomen
zeer gunstig af. Teleurstellend was de kwaliteit in Noord-Holland, N.O.P.,
Friesland en Groningen.
De zaadteeltvan doperwten enpeulen leverde over het algemeen goede opbrengsten engoedekwaliteit op.
De stamslabonen gaven goede opbrengsten, hetgeen resulteerde in lageveilingprijzen annexdoordraai. Deindustrie kon derhalvegoedebonen kopen,
doch dekwaliteit vielveelaltegen:detuinders leverden immers,bij delage
prijzen, lieverdikkebonen = veelkg!Ziehiernogeenbezwaarvandetuindersboneninsommigejaren.
De landbouwstambonen hebben eveneens goede gewassen opgeleverd. In de
fraaieweersperiodevaneindaugustus- beginseptemberkondeoogstprachtig droog worden gewonnen. De opbrengsten waren zeer goed endekwaliteit over het geheelprima.
Dezaadteelt vanstamslabonen dievooralinhetZ.-westenvoorkomt, leverde
behoorlijk goede resultaten. Somswerden zeer hoge opbrengsten verkregen
metweinigpiksel.
* Iets of wat omgewerkte tekst van de voordracht die op de winterledenvergadering
werd gehouden.
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Delupinenrijptenindezelfde periodehetgeeneveneenseenuiterlijk fraai en
droogprodukt opleverde.Merkwaardigwasechterdatdekiemkracht nogal
eens tegenviel.
Dezaadteelt van tuinbonenleverdeinhetzuidwesten (vooralZ.H.-eilanden)
uitstekenderesultatenop.InFrieslandwarenderesultatenmindergoed,zowel
qua opbrengst als kwaliteit.
In aansluiting een statistiekje van de landbouwerwtenproduktie (=
groene + schokkers + kapucijners + rozijnerwten).

Zeeland
Zuid-Holland
N.O.P
Noord-Brabant
Groningen
Gelderland
Friesland
Utrecht

Geoogste
opp. afgerond

Ha opbr.
kg/ha

12.000
4.800
3.500
3.000
2.100
1.900
800
700
300
100
sp.

3600
3700
2800
2600
3400
1500
2500
2500
2900
2500

ronde

Tons
43.000
17.600
9.700
8.000
7.000
2.900
2.000
1.800
800
200
93.000 ton

I
II
\
III
J
)
IV
)
)
V

1

Het isduidelijk dat Zeeland veruit het belangrijkste erwtenproduktiegebied
is. Dit geldt kwantitatief maar ook kwalitatief!
Over de kookkwaliteitstaan ons gegevens ter beschikking van de ronde
groeneerwten ende schokkers. Dit werd door het kwaliteitslab. van het
P.A.W.onderzochtaaneenseriemonstersvandeR.K.B.,welkedoortussenkomst van de heer Luitse beschikbaar werden gesteld. De ronde groene
erwtenwareninhetalgemeenzeergoedvankook.Deschokkerswarenmaar
net goed te noemen. Er kwamen regelmatig kwade harten voor, doch
> 15 %kwam weinigvoor. Het ligt in de bedoeling omeen serie monsters
rondegroeneerwten uit dewinkels opkookkwaliteit teonderzoeken invergelijkingmetbovengenoemde R.K.B.-monsters,naenigemaandenbewaring
dus. Daaruit zal kunnen blijken of en in hoeverre de peulvruchten in de
detailhandel in kook achteruit zijn gegaan.
Er werd eencollectie monsters indedetailhandel gekocht;zezijn in 3categorieënintedelent.w.:
a. merkartikelen, b. grootwinkelbedrijven, c. zelfstandige kruideniers.
a.enb.zijn verpakt; c. gedeeltelijk.1
l

) Deze monsters waren op de ledenvergadering tentoongesteld; voorts ter vergelijking
de grensmonsterskapucijners en bruine bonen en bet monster dubbelgeschoonde exportkwaliteit van ronde groene erwten.
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Er zijn een aantal interessante punten naar voren gekomen.
1. Demerkartikelen engrootwinkelbedrijven komen gunstignaar voren.
2. De grootwinkelbedrijven voeren 2 kwaliteiten.
3. Somswaseenbuitenlandse peulvruchtverpaktzonderaanduiding!
4. Witte bonen vielen bij de zelfstandige kruideniers opvallend tegen!
.5. Grootwinkelbedrijven brengen rozijnerwten ook buiten het consumptiegebied.
6. Bij dekapucijners viel 1 landelijke inkoopvereniging tegen.
Deafzet van delandbouwerwten zietergunstiguit.
Deschokkerszullentegenaugustuspraktischgeruimdzijn. Daarvanisfeitelijk in Engeland eentekort. Ook deronde groene erwten lijken op te gaan.
Per maart wasernaar onze schatting nog ± 12.500ton te exporteren, wat
goedmogelijk lijkt.
Dekapucijners trokkendelaatstetijdweerwatinprijs aan;erwasongeveer
4000ton beschikbaar voor consumptie, zodat er vermoedelijk niet veelzal
overblijven.
Wat deuitzaai 1959 betreft isin elkgevaleenflinke uitbreidingvan schokkers te verwachten b.v. naar ruim 9000 ha. De uitzaai van ronde groene
erwtenzalwelniet groter worden dan in 1958enmisschien ietsgeringer. In
hetnoorden warendeerwtennietzobest!Deschokkeruitbreiding zaldeels
tenkostegaanvanderondegroene.Geziendemarktverhoudingen lijkende
vooruitzichten voor oogst 1959vandezeerwten:ronde groeneenschokkers
dusgunstig.
II. Enkelebijzonderepunten
1. Stamslabonen voor conserven
Het besluit van het Produktschap voor Groenten en Fruit de contractteelt
van stamslabonen voor conserven los te maken van de teeltregeling wordt
door de conservenindustrie als een belangrijke vooruitgang gezien; heeft
daarentegen in tuinbouwkringen veel ergenis veroorzaakt. Vanmiddag zal
deheer Blomhierover meervertellen.
Voor ons biedt deze ontwikkeling verschillende belangrijke teelttechnische
aspecten b.v.betreffende rassenkeuze,grondsoortkeuze, standruimteenbemesting. Dank zij het feit dat wij er al enigejaren geleden oprekenden dat
dezeontwikkelingwelzijnbeslagzoukrijgenisreedsheteenenanderonderzocht en zijn wij reeds in staat om zowelaan deindustrie als aan de telers
voorlichting te geven.
a. rassenkeuze
Opdit gebiedisonderleidingvanhoofdassistent Tj. Buishand voortreffelijk
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werk gedaan door het Proefstation voor de groenteteelt in devollegrond te
Alkmaar. EenenanderisdoorhetProefstation gepubliceerd.
Naast deDubbelewittez.dr.zijn erthans:
Prélude
Probator
Widusa
Furore
Luca
Voorluk
Processor
Favoriet
Imuna
Over de teelt- en kwaliteitseigenschappen zijn wij thans voor de meeste
rassen reeds goed georiënteerd. Kwalitatief vallen Processor en Imuna af,
althans voor de binnenlandse markt, vooral wegens onvoldoende smaak.
Overigens zijn deze rassen het beste geschikt voor machinale pluk.
Prélude trekt momenteel sterk de belangstelling vanwege de virusziektenresistentie, de hoge opbrengst en de vroegheid. De geschiktheid voor de
machinaleplukisechtermatig.MisschienismetdeBorga-machineeenredelijk goedresultaat tebereiken.
b. grondsoort
Slechts zand- en dalgrond lijken voorshands goed geschikt voor machinale
pluk.
c. standruimte
Op grond van 2jaren proeven is gebleken dat een standruimte van 80cm
rijenafstand, mitseenflink ontwikkeld gewaskanwordenverkregen,nietzo
heel veel opbrengstderving veroorzaakt. Op gronden, waarop het loof wat
minder goed ontwikkelt, kan de ermee gepaard gaande opbrengstdepressie
tegengegaan worden door wat meer zaaizaad te gebruiken. Een dichtere
stand in derijbevordertbovendienhethogeropgroeien en eenmeergecomprimeerde peulzetting.
d. bemesting
Ermoetgezorgdwordenvooreenflinkestikstofvoorziening. In 1958werden
zeer gunstige resultaten verkregen metfosfaatrijenbemesting op zandgrond.
Rijenbemesting met fosfaat werkt 7 x zo goed alsbreedwerpig! Dit resultaat werd verkregen bij een rijenafstand 67cm (zie T.B.82).
2. Een en ander over rassen
a. doperwten
Opditgebied wordt regelmatigvooruitgang geboekt,dank zijhetwerkvan
Nederlandse en buitenlandse kwekers.
Deblikconservenzijndelaatstetijd sterkinderichtinggegaanvan fijnzadige
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rondedoperwten. Overigenswordtdaarbij ook de smaak doelbewust mede
opdevoorgrond geplaatst.
Dedroogconserven hebben delaatstetijd veelbelangstelling voor fijnzadige
donkergroene kreukerwten.
Voor de eerstkomende jaren verwachten wij belangrijke nieuwe rassen van
Nederlandse, Duitse en Fransekwekers.
Bijdestoksnijbonenzijnthans2goeddraadlozerassenaandemarktgekomen
nl. Precosa enHelda. Uiteraard heeft deconservenindustrie veelbelangstelling.
Ookisereendraadlozespekboon. (HildsNeckarköningin).
Bij de tuinbonen, die delaatstejaren in toenemende mate worden geconserveerd, gaat debelangstelling vooraluit naar dezogenaamde 3 Xwittypen.
Deze blijven blank in blik. Uit een eerste rassenonderzoek (I.B.V.T. en
I.V.T.)isgebleken dat deze3 Xwitrassennogalhardvanschilzijn. Voorts
bleek dat het 3 Xwit type weldegelijk de karakteristieke tuinbonesmaak
heeft, zij het dat dezezwakkeris.
Eennieuwtypeisdegroenetuinboon VertexvanA.R.Zwaan. Waarschijnlijk isdit ietsvoor de diepvries-conserven.
Rassen landbouwerwten
Bij de ronde groene erwten is momenteel de vergelijking Rondo
Rovar actueel.

Pauli

Opbrengstverhouding
Z.W.-klei
103(7)
Rondo
107(4)
Rovar
106(6)
Pauli
Opm.:Het cijfer tussen haakjes geeft de betrouwbaarheid aan.

Centr.-klei

Nrd.-klei

100(8)
107 (4)
109(6)

97(7)
99(3)
106 (5)

In 1958is er zeer veel zaaizaad geteeld van het ras Pauli; zodat er ditjaar
voldoendezaaierwtenwaren,diebovendien door eenkrachtdadige reclamecampagne werden gepousseerd.
Zowel uit Z.-Holland als uit de Noordoostpolder kwamen berichten dat de
handel zich bij het kopen van Pauli gereserveerd heeft getoond. Dit hangt
ongetwijfeld samenmethetfeit datindeRassenlijst staatdatdeconsumptiekwaliteit minder goed isdan van Rondo. Dit isuit het onderzoek vanmej.
Veenbaasgebleken. Opzichzelfisheteenverheugend feit dat dehandeldus
toch welneiging heeft om rekening te houden met de consumptiekwaliteit.
Wanneer echter uit de komende oogst grotere kwantums van Pauli aan de
markt komenishet nogdevraagof dezefactor nogwelzo sterk meespeelt.
EenfeitisdatPauliopmonstervanRondoisteonderscheiden dooreeniets
15

oneffen schil, die bij partijen, die wat van vocht hebben geleden, gemakkelijk wat rimpelig wordt. Over de grootte van het verschil in consumptiekwaliteit tussen Rondo en Pauli ismej. Veenbaas nogniet tot een definitief
oordeelgekomen.Voorlopig ishetzodat dekook watminderisendeschil
watharder (zieTechnisch Bericht nr.79).
Oordeelvan eender grote exporteursvan Pauli:
„Pauliisminder op het oogen kook.
Daarom wordt Rondo geprefereerd, speciaal voor aflevering in
Duitsland.
Rondo doet vrienderlijker aan, komtje tegemoet.
Prijsverschil zal niet veel zijn:
B.v. Rondo f 40,—; Pauli f 38,—à f 39,—."
AandeanderekantzalPaulivooralgeteeldworden opdiegrondenwaarde
erwtgoedinhetloofwilgroeien,bestegrondendus,enhetlaatzichaanzien
datdekookdaarwelmeezalvallen.Opprimagrondenzijnderasverschillen
geringer.
Ookiserverschilin smaak. Rondoisgoed,vrij neutraal vansmaak, terwijl
Pauli watuitgesprokener is,somsenigszins neigend naar bitter.
Wat het voorkomen van vlekbetreft, dit ligt bij Pauli gemiddeld gunstiger
danbij Rondo.Dithangtsamenmethetkorterefijnerelooftype. Anderzijds
iszoalsreedsgezegd Paulieerder rimpelig.Mengenisongewenst.
Aandehandelzijhetadviesgegevenomdepartijen RondoenPauliapartte
houden. De praktijk van dekomendejaren zal uitwijzen hoe voor detelers
vanPaulihetproduktopbrengst Xbeursprijszichzalverhoudentot hetzelfde
van Rondo enandere rassen.
Ik wilhierbij nogeen opmerking maken over het ras Servo,waarvoor inde
Rassenlijst soortgelijke kwaliteitsaanduidingen staanalsvoor Paulienwaarvan delaatstejaren 1000à 3000hawerd geteeld, vooral inhet noorden van
het land.
Een nieuw ras dat voorlopig qua opbrengst een gunstige indruk heeft gemaaktisRovar.DitrasisontstaanuitdeherhaaldeterugkruisingvanVares
met Rondo. Landbouwkundig is Rovar beter dan Rondo omdat dit ras
sneller afbloeit en afrijpt. Op monster lijkt Rovar veel op Rondo; over de
kookzijn nogniet alteveelgegevensbekend.Voorlopiglijkt dezeniethelemaalzo prima als dievanRondo.In ieder gevalzalRovardeVares prompt
vervangen op de vaatziektegronden, terwijl het m.i. ook nog wel eens een
geduchte concurrent van Rondo zalkunnen worden.
Landbouwstambonen
Er is een nieuwe produktieve bruine boon van het Centraal Bureau, die
resistent is tegen de vetvlekkenziekte.
16

3. Ziekten en plagen
a. vroege verbruining
Delaatstejarenisereennieuwevirusziekteinerwtenopgetredendieblijkens
ervaringen in Noord-Holland ernstige schade kan veroorzaken (omploegen
vanpercelen).
Het iseengrondviruswaarover nogniet allesbekendis.
Isindemeesteerwtengebiedenopdezavelenlichtekleireeds aangetroffen.
Wordt onderzocht door het I.P.O. Er zijn verschillen in vatbaarheid tussen derassen. Is nogin geenenkel ander land beschreven.
b. bestrijdingbladrandkever
In het afgelopen jaar zijn voor het eerst in ons land proeven genomen met
het Amerikaanse systemische insektenbestrijdingsmiddel Thimet. Evenals in
Engeland waar men al enkelejaren proeven nam, bleek dat bij het zaaien
met deerwteningekorrelde vorm, debladrandkever endelarven ervan vrijwelgeheelwerden bestreden. Bovendien zijn er aanwijzingen dat devroege
akkerthrips endeerwteluisworden bestreden.
InEngelandwerdindeerwten geen residu gevonden,weleenlichtesmaakverandering, watoverigensgeenbijsmaak was.
Voorlopig isditmiddel, ook omprijsredenen, nogniet voor depraktijk geschikt.Het wijst echter ineenrichtingvan insektenbestrijding diem.i.grote
beloften voor detoekomst inhoudt.
4. Onkruid
De chemische onkruidbestrijding van landbouwstambonen is reeds in een
praktijkstadium gekomen. Bespuiting met D.N.B.P. kort na de opkomst.
Uitgewerkt in Zeeuws Vlaanderen. Dit heeft de teelt van bruine bonen
aanzienlijk gemakkelijker gemaakt. Het wieden met de hak ginghaast niet
meerinverband methetgeringeaantalarbeidersenmetgroteareaalsuikerbieten dat in dezelfde tijd op eenmoet worden gezet.
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OVERZICHT OMTRENT DE UITVOERING
VAN HET VOORLICHTINGSPROGRAMMA 1958/59
door B.P.van der Post
1. Voorlichtingsmiddagen en -avonden
Inhet afgelopen winterseizoen werd,zonder dat hiervoor eenbepaaldepropaganda is gemaakt, wederom een reeks aanvragen voor peulvruchtenlezingen ontvangen.
In afwijking van voorgaande jaren werd thans als tegemoetkoming in de
kosten aan de afdelingen een bijdrage van f 15,— per lezing gevraagd. Het
is gebleken, dat het verzoek omeen bijdrage niet van invloed isgeweest op
het aantal aanvragen.
In totaal werden 60lezingen gegeven, welke bezocht werden door 3369bezoeksters,gemiddeldperbijeenkomst dus56personen.
1621Peulvruchtenmenu- enreceptenboekjes werden aan debezoekstersverkocht, gemiddeld per vergadering 32 exemplaren.
De meeste aanvragen kwamen van R.K.-groeperingen. Van de N.C.V.B.
werden evenals in voorgaandejaren deminste aanvragen ontvangen.
Aanallelezingen,metuitzonderingvandebijeenkomst teLeiden,werddoor
de bekende leraressen bij tourbeurt, medewerking verleend.
Het programma bleef ongewijzigd.
Indienderuimteindezaaldittoelietwerdenaandebezoekstersverzochtop
kleineflanelbordjeseenpeulvruchtenmaaltijd samentestellenenhierbij een
combinatie te kiezen die men ook in eigen huishouding gewend is op tafel
tebrengen.Hieruitkwamensomsinteressantesamenstellingennaarvoren.
Als voorbeeld van een goedkope maaltijd werd in Tuindorp-Oostzaan de
volgende combinaties aanbevolen: groene erwten, aardappelen, margarine,
eneensinaasappel toeofwittebonen metzuurkool,worst enpap.
Zoals reedseerder opgemerkt, werd f 15,—per lezingberekend. Indien een
aanvrage plaats vond via de plaatselijke Commissie voor Huishoudelijke
en Gezinsvoorlichtihg, werd f5,— gevraagd. In totaal werd op deze wijze
f 805,—terug ontvangen.
Er kan worden vastgesteld, dat de voorlichtingsdagen wederom een succes
zijn geweest. Welgeteld was dit het zevende winterhalfjaar.
2. Peulvruchtenreceptenboekje
Eind oktober verscheen het nieuwe peulvruchtenmenu- en receptenboekje
„Peulvruchten in de moderne voeding". De eerste oplage bedroeg 10.000
exemplaren. Deze oplage was in de loop van januari uitverkocht. Hierna
werd een tweede oplage van 20.000 exemplaren besteld, die begin februari
afgeleverd werd. In totaal vonden tot dusverre ca. 13000ex. een weg naar
deconsument.
18

De radio-omroepverenigingen hebben in hun kookpraatjes voor de huisvrouw aan de verschijning van dit boekje ruimschoots de aandacht geschonken.
De damesweekbladen en vele andere periodieken gaven een recensie.
De huishoud- en V.G.L.O.-scholen, die ter kennisname een gratis exemplaar hebben ontvangen, reageerden overeenkomstig de verwachtingen.
Een en ander heeft een bevredigend aantal bestellingen tengevolge gehad.
Het aandeel van de handel in de afname van de boekjes komt ongeveer
overeen met het kwantum dat aan de huishoudscholen werd verkocht.
3. Peulvruchtenles
Aanalleinstellingendiezichophetterreinvanhetkruideniersvakonderwijs
bewegen,werdvoordat het nieuwecursusjaar inseptember 1958begon,een
peulvruchtenles toegezonden. De grootste instelling op dit terrein, nl. het
Ned.InstituutvoordeVakopleidingvoor Kruideniers (N.I.V.A.)heeft deze
les ongewijzigd overgenomen. Met dit instituut wordt op prettige wijze samengewerkt.
Ook met de G. J. D. C. Goedhart Stichting, instituut voor kruideniersvakonderwijs te Driebergen e.o., werd op aangename wijze over peulvruchtenlessen en monstermateriaal contact onderhouden.
Aan illustratiemateriaal bij deze lessen blijkt behoefte, te bestaan. Afbeeldingen van afwijkende zaden, zoals kalk, schot, worm en gevlekte zaden;
bonekevers, kwade harten en andere foto's kunnen bij de opleiding goede
diensten bewijzen.
4.Vakexamens
Met de voorzitter van de Commissie tot samenstelling van de monstercollecties voor het kruideniersvakonderwijs werd van gedachten gewisseld
over de vraag welke peulvruchtensoorten bij het examen op de monstertafelsgeplaatstzoudenworden.Voortsheeft deP.S.C,voordeleverantievan
bepaalde soorten zorg gedragen.
5. Monstercollecties
Sedert mei 1958 werden op aanvrage 55 monstercollecties verzonden. De
meeste aanvragen kwamen van dehuishoudscholen; voorts van leraren bij
het vakonderwijs en van cursisten voor het kruideniersvakdiploma. Het is
gebleken dat deverpakking in plasticdoosjes endebijgesloten beschrijving
van de soorten bijzonder wordt gewaardeerd.
6. Tentoonstelling Voeding en Hygiëne
Tergelegenheidvanhet 100-jarigbestaanvandeKeuringsdienst vanWaren
te Amsterdam werd van 10-18 oktober '58 in het R.A.I.-gebouw een voedingstentoonstelling gehouden. DeDirecteur van de Keuringsdienst, Prof.
19

dr. Hardon zochtcontact metdeP.S.C,teneindetebevorderen, dat depeulvruchten in deze expositie zouden worden opgenomen. Voor de P.S.C, was
het, gezien haar zeer beperkte financiële middelen niet mogelijk met een
eigen stand uit te komen. Op initiatief van mej.Veenbaas werd met medewerkingvanhet P.A.W.voor deP.S.C, eencombinatiemethet I.B.V.L. tot
stand gebracht. Het I.B.V.L. toonde in eigen stand de moderne bewaring
van aardappelen enhet kunstmatig drogen van peulvruchten.
De P.S.C, exposeerde hierbij de peulvruchtensoorten en d.m.v. kleurendiapositieven werd getoond wat er met peulvruchten kan worden bereid.
Dezetentoonstelling wasspeciaalopdeconsument gericht.
In totaal zijn ± 53.000 bezoekers geregistreerd w.o.vele huishoudscholen.
Dehuishoudscholen informeerden naar leermiddelen; dehuisvrouwen naar
recepten en adressen waar kogelbonen, kievitsbonen en linzen verkrijgbaar
zijn.
Metdevertegenwoordigersvoorconsumptie-aardappelen, groentenen fruit,
vis,pluimveeeneierenisgeconstateerd, dat dezeoptentoonstelling eenzeer
gunstig klimaat voor het geven van voorlichting geschapen was. Duideüjk
isnaar voren gekomen, dat deconsument belangstelling voor peulvruchten
heeft. De deelname mag, ook indien de kosten groter waren geweest, volkomen verantwoord worden genoemd.
7. Peulvruchtenraambiljetten
Aanallekruideniersleden vandeP.S.C,werdinjanuarieenraamstrookgezonden met de bekende peulvruchtenslagzin. Hierbij werd tevens een reisschema van de voorlichtingsdagen gevoegd met de uitnodiging eens een
avond meetemaken.
8. Voorlichtingsbureau voorde Voeding
In december 1958verscheen eennieuwedruk vanhetvouwblad no. 122 getiteld „Erwten,bonen enkapucijners". Ditvouwblad dat erzeeraantrekkelijk uitziet, wordt voor f0,10 per exemplaar verkocht. De oplage bedraagt
15.000exemplaren; hiervan worden aan abonnees en bladen± 6200exemplarengeleverd,deoverige8800exemplarenwordenineenperiodevan2à3
jaar verkocht.
Het advies „Zeker eenmaal per week een maaltijd met peulvruchten" betekent een belangrijke ondersteuning van deactie die door de P.S.C, onder
hetzelfde motto wordt gevoerd.
Door het Voorlichtingsbureau werd in januari een persbericht uitgegeven
getiteld:„Peulvruchten altijd en overal". De oplagevan deze persberichten
bedraagt ruim 6200exemplaren. Zij worden onder meer aan dag-,week-en
maandbladen toegezonden, die in vele gevallen dit bericht in hun blad opnemen.
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9. Contactgroep Coördinatie Voorlichting
In deze contactgroep zijn denavolgende groepen vertegenwoordigd:Voorlichtingsbureau voor deVoeding; Consumptie-aardappelen; Groenten en
Fruit; Vis;Pluimveeeneieren;Veeenvlees;Zuivelprodukten; Landbouwschap;MinisterievanLandbouw; Peulvruchten. Devergaderingenvandeze
contactgroep, onder voorzitterschap van prof. dr. C. den Hartog, werden
namens de P.S.C, afwisselend door mevrouw dr. B.A. Honing-Tiddens en
de schrijver van dit verslagbijgewoond. Onder meer werden de navolgende
punten besproken:
Streven enwerkvan deStichting Onderwijstentoonstellingen;
De betekenis van de groente, het fruit en de aardappelen voor de Nederlandsevoeding;
Dedoor het N.I.P.O.verrichte werkzaamheden;
Voorlichting aan dedetailhandel;
Gezamenlijk radioprogramma;
Attwoodsysteem voor marktonderzoek;
Motivation-research.
Hetdoelvandezecontactgroep,diezoalsblijkt samengesteldisuitvertegenwoordigers van groepen die eenonpersoonlijke propaganda en voorlichting
voeren, iseen gezamenlijke activiteit op tentoonstellingen en andere evenementen tot stand te brengen. Voorts, voorzover mogelijk, uitwisseling van
werkprogramma's en ervaringen.
10. Januari-peulvruchtenmaand
Hoewel voor dit object door de P.S.C, geen gelden werden uitgetrokken
werden op verschillende wijze en door diverseinstanties depeulvruchten in
dejanuari-enfebruarimaand met nadruk onder deaandacht van deconsument gebracht.
a. PersberichtvanhetVoorlichtingsbureau voordevoedinggetiteld: „Peulvruchten altijd enoveral".Hierbij kanwordenverwezennaarpunt8.
b. Medewerking omroepverenigingen.
Het receptenboekje „Peulvruchten in de moderne voeding" werd met
een begeleidend schrijven toegezonden aan de medewerksters van de
rubriek voor de huisvrouw van de bekende omroepverenigingen. Uit de
bestellingen welke op een gegeven moment werden ontvangen kon worden afgeleid, dat het boekje op 14januari voor de K.R.O. en op 12
februarivoordeA.V.R.O.besprokenis.HoewelditvoordeV.A.R.A.en
N.C.R.V. niet afzonderlijk kon worden nagegaan mag toch wel worden
aangenomen, dat aan één enander aandacht geschonken is.Op 5maart
j.l.werdinhetN.C.R.V.-programma„Wie,Wat,Waar"naarvijf soorten
peulvruchten gevraagd.
c. Toezending van een recensie-exemplaar van het peulvruchtenreceptenboekje aandedamesbladen eneenaantaldag-,week-enmaandbladen.
21

d. Verzending peulvruchtenstroken. Hiervoor kan worden verwezen naar
punt 7.
e. Actiesvanhandelszijde.
Last but not least mag worden vastgesteld, dat de handel door middel
vanfolders, affiches, etalages,advertenties,consumentenbladen, e.d. ook
propagandavoordepeulvruchtenheeft gemaakt.Inhetbijzonder mogen
de activiteiten van de Gruyter worden gememoreerd, die in dit winterseizoen tot tweemaal toe in haar winkels een peulvruchtenetalage opstelde en in hetjanuari-nummer van haar blad voor de huisvrouw twee
volle pagina's aan peulvruchten besteedde.
In het knipselboek dat overdit winterseizoen werd samengesteld vindtmen
illustratiesenreactiesvanalleactiviteitendieinditverslagwerdengenoemd.
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