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VOORWOORD
Bij de besprekingen over de Practijkproeven werden nog korte inleidingen
gehouden door Ir J. M. Andeweg, Ir N. Hubbeling, Ir J. Sneep en Dr O.
Banga over de resultaten van de gehouden practijkproeven respectievelijk van
tomaten, tuinbonen, pronkers, boerenkool, kroten en wortelen. Daar deze
resultaten in vollediger vorm zijn of zullen worden gepubliceerd in afzonderlijke I.V.T.-mededelingen, worden de genoemde korte inleidingen in dit verslag niet opgenomen.

Openingsrede
(Opening Speech. Summary p. 8)
door
N. Veldhuyzen van Zanten
(Voorzitter van het Bestuur van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen)
Dames en Heren,
Ook thans valt mij weer de eer te beurt een groot aantal medewerkers en
belangstellenden voor het veredelingswerk bij tuinbouwgewassen namens het
Bestuur van het Instituut te begroeten.
In afwijking van voorgaande jaren, toen de veredelingsdagen in het najaar
gehouden werden, hebben wij deze nu naar het daaraan volgende voorjaar
verschoven.
In het verleden mochten wij ons in een grote belangstelling voor deze dagen
bij een keurcorps van wetenschappelijk gevormden verheugen, maar viel het
ons op, dat het aantal mensen uit de practijk, met uitzondering van een vaste
kern, niet zo groot was als wij wel mochten verwachten.
Teneinde de voorwaarden zo gunstig mogelijk te maken om een groot aantal
mensen uit de practijk te trekken, meende ons Bestuur niet beter te kunnen
doen dan de onderwerpen, die besproken zullen worden, wat meer te specialiseren en de eerste dag geheel te besteden aan problemen voor groenteveredeling, terwijl de tweede dag de klein-fruitgewassen zullen worden behandeld.
Voor beide dagen wordt op een levendige discussie over de te behandelen
onderwerpen gerekend.
Zoals U uit het programma gezien hebt, zal op de eerste dag het systeem
van de practijkproeven worden behandeld.
Aangezien vele selectiebedrijven daaraan hebben meegewerkt, hebben wij
goede verwachting, dat vele practici met belangstelling deze discussies zullen
volgen.
Om deze practijkproeven te kunnen behandelen, was het nodig de veredelingsdagen tot het voorjaar uit te stellen, daar de gegevens niet eerder gereed
konden komen.
Wanneer ik deze grote schare overzie, dan verheugt het mij U allen namens
het Bestuur van het I.V.T. van harte welkom te heten.
Een bijzonder woord van welkom richt ik tot de vertegenwoordigers van
het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en wel speciaal
tot Dr G. de Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek, tot de
voorzitter en secretaris van de Raad voor het Kwekersrecht, Dr J. C. B.
Beumée en Mr A. M. P. A. Bloemarts, tot Prof. R. Prakken, Directeur van
het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer en Ir G. Veenstra als vertegenwoordiger van Prof. Dorst, Directeur van het Instituut voor de Veredeling van
Landbouwgewassen en de Stichting voor Plantenveredeling, tot Ir R. Linden
als vertegenwoordiger van Prof. A. Lecrenier, Directeur van het Rijksproefstation voor de Veredeling van Fruitgewassen te Gembloux en tot Ir D.
Kloen, secretaris van de Studiekring voor Plantenveredeling.
Voorts een hartelijk welkom aan vertegenwoordigers van Tuinbouwscholen,
Bedrijfschappen, Keuringsdiensten, Rijkstuinbouwconsulenten, de Vereniging
voor de Handel in Tuin- en Bloemzaden, Keuringscommissies, Studiekringen,
diverse Instituten en begunstigers.

Tenslotte nog een bijzonder welkomstwoord tot de vak- en dagbladpers, die
bij het uitdragen van het werk van het I.V.T. een belangrijke rol speelt.
Zo wil ik U dan, evenals in voorgaande jaren, eerst in korte trekken een
overzicht geven over de periode van October 1949 •— 1 Maart 1951.
De Heren E. Kuiper en P. van Straalen, die 31 December 1949 als bestuurslid aftredend waren, werden door de Minister herbenoemd. Zij namen
de herbenoeming aan.
28 April 1950 overleed de Heer Abr. Sluis, secretaris van het Bestuur. De
Heer J. J. v. d. Berg nam tot heden deze functie waar. In de ontstane vacature
benoemde de Minister tot bestuurslid de Heer D. Barten te Noord-Scharwoude.
Ir C. v. d. Giessen, secretaris van de Landbouworganisatie T.N.O., werd
op verzoek van de Afdeling Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw als
bijzitter aan het Bestuur toegevoegd.
De adviseur van het Bestuur, Ir C. Rietsema, promoveerde op 27 Maart.
O p de verjaardag van de Koningin werd hij geridderd.
In de verslagperiode werden vijf bestuursvergaderingen gehouden, terwijl
één keer het Bestuur in klein comité bijeen kwam.
De Contactcommissie Fruitgewassen vergaderde één keer, in welke vergadering de proefaanplant te Eist besproken werd.
De practijkproeven bij de gewassen tomaat, tuinboon, Berlikumer wortel,
bak- en zomerwortel, zaaiui, platte- en ronde kroot, pronkboon, boerenkool en
pootui zijn afgewerkt. Die bij de gewassen pootui, spitskool, vroege- en herfst
rode kool, spruitkool en Flakkese wortel werden in 1950 voor de eerste keer
genomen en zullen in 1951 worden herhaald. De practijkproeven bij de gewassen peul (Record e.a. en Vroege Rijspeul), rode bewaarkool, lange kroot
en radijs (ronde rode broei, ronde rode vollegrond en Scarlet Globe-typen)
zullen dit jaar voor de eerste keer worden genomen.
De resultaten van de practijkproeven bij tomaat werden vastgelegd in Mededeling No 20 van het I.V.T.
Van een aantal andere afgesloten practijkproeven zullen spoedig gedrukte
mededelingen volgen.
Aan de Raad voor het Kwekersrecht werden verzonden:
van
van
van
van
van

groentegewassen
fruitgewassen
laanbomen
rozen
seringen

in verslagperiode
27 rapporten
1
,,
1
,,
7
3
,,

in totaal
46 rapporten
11
3
,,
27
3
,,

Hiervan werden in totaal ingeschreven in het C.R.R. 17 van groentegewassen, 7 van fruitgewassen, 3 van laanbomen en 14 van rozen.
In 1950 werden 30 excursies rondgeleid.
De cursus rassenkennis groenten voor assistenten van de tuinbouwvoorlichtingsdienst en van de N.A.K.-G. werd voortgezet.
Het ligt in het voornemen, dit jaar ook aan zoons en sélecteurs van zaadfirma's een cursus in veredeling van groentegewassen te geven.
De volgende Mededelingen van het I.V.T. werden uitgegeven:
No 15: Veredelingsdoeleinden en -resultaten bi,' de tomaat, door Ir J. M.
Andeweg.
No 16: Veredelingsdoeleinden bij slabonen, door Ir N. Hubbeling.

No 17: Algemene Veredelingsdagen 1949. Verslag van voordrachten en discussies.
No 18: Zeventien korte artikelen voor boomkwekers, door Ir J. Floor en enige
andere onderzoekers van het I.V.T.
No 19: Krotenstudies - VI. De invloed van het loof op de groeii-nelheid
van de knol. VII. Classificatie van platte en ronde kroten naar knolindex, niveau van loofprestaties en groeisnelheid, door Dr O. Banga.
No 20: Practijkproeven tomaten 1948-1949, door Ir J. M. Andeweg en M.
Keuls.
No 21: Krotenstudies - VIII. Veredelingsmethodiek bij de rode biet, door
Dr O. Banga.
No 22: Teelt en veredeling van fruitgewassen in Zwitserland, door Ir H.
G. Kronenberg.
No 23: Veredeling van Tuinbouwgewassen in Denemarken, door Dr O.
Banga en Ir J. Sneep.
No 24: Het enten van noten, door Ir J. Floor.
Verder werden nog verscheidene artikelen buiten de Mededelingen van
het I.V.T. gepubliceerd, o.a.:
De kers Early Rivers en Früheste der Mark, door E. T. Nannenga en C. J.
Gerritsen, in de Boomkwekerij van Maart 1950.
Het afleggen van pruime-onderstammen, door J. Floor, in Jaarboek van „de
Proeftuin", Boskoop 1949.
Witte komkommerrasseri, door J. M. Andeweg, in Groenten en Fruit in 1950.
Rassen- en factorenproeven, door M. Keuls, in Internat. Tijdschrift voor
Brouwerij en Mouterij 1949.
De kers en andere fruitsoorten in Frankrijk, door C. J. Gerritsen, in Med.
Dir. v. d. Tuinbouw in November 1950.
De nieuwe Beschrijvende Rassenlijst voor Groentegewassen kan spoedig
tegemoet worden gezien. Hierin konden nu ook de selecties worden vermeld,
met de naam van de sélecteur er bij, als resultaat van de practijkproeven volgens het Deense systeem.
Op 12 Mei overleed J. W . van IJmeren, tuinarbeider bij het I.V.T.
In verband met het onderbrengen van de kruiden bij het I.V.T. is per 15
April 1950 als gewassenspecialist voor kruiden benoemd Ir G. Elzenga. Per
1 Juli 1950 zijn de Heren Dr S. P. Dijkstra, phytochemicus, A. C. Bellaart,
chemisch drs en R. Hofstra, pharmaceutisch drs in dienst gekomen van het
I.V.T.. Voorlopig blijven zij nog werken op het laboratorium van Prof. van
Os te Groningen. Dr Dijkstra zal echter zo spoedig mogelijk naar Wageningen overkomen.
Na een afwezigheid van vier jaar keerde J. P. Braak, biol. drs, op 24 April
behouden uit Indonesië terug. Drie andere personeelsleden, die in Indonesië
hun dienstplicht hadden vervuld, volgden hem al spoedig.
Op 1 September werd Ir L. Smeets als zaadteeltphysioloog aangesteld.
De heer Smeets werkt voorlopig in het Laboratorium voor Algemene Plantkunde te Wageningen.
Op het proefbedrijf de „Santacker" te Eist werd najaar 1949 het eerste
aaneengesloten perceel met pruimen beplant, terwijl eind 1950 een groot aantal
appelboompjes werd uitgezet.
21 November 1949 werd een begin gemaakt met de bouw van het transformatorhuisje op ,,De Goor" te Wageningen. Hierdoor werd de mogelijkheid
geopend gebruik te maken van electrische installaties voor grondverwarming.
belichting van planten e.d., alsmede voor de watervoorziening op de proeftuin.

Met de aanleg van een electrische installatie werd in December 1949 een
aanvang gemaakt; met die van de pompinstallatie in Maart 1950.
In April 1950 werden 8 batterijen van elk 10 kruisingskasjes gebouwd,
welke gemakkelijk uitneembaar zijn.
Wegens ruimtegebrek werd op 29 Juni een nissenhut.op „De Goor" geplaatst.
16 October werd begonnen met de bouw van de boerderij op de ,,Santacker"
te Eist.
8 December werd het gebouwencomplex te Wageningen aanbesteed, bestaande uit het hoofdgebouw, het laboratorium voor rassenphysiologie, een
bedrijfsgebouw, een phytopathologische kas en een conciërgewoning. 5 Januari kon dit complex worden gegund aan de N.V. Aanneming-Mij v/h H. W .
te Pas te Enschede. 29 Januari werd met de bouw een aanvang gemaakt.
Ik kan U de verzekering geven, dat vooral de bouwplannen heel wat hoofdbrekens hebben gekost. Al deze plannen moeten zoveel instanties doorlopen,
dat wel bijzondere moed en volharding nodig is, om zulke plannen in daden
om te zetten.
Ik mag dan ook van deze plaats wel verklaren, dat zonder de zeer krachtige
steun van de afdeling Tuinbouw van ons Ministerie van Landbouw, Visserij
en Voedselvoorziening, er hoogst waarschijnlijk niets van terecht was gekomen. Een woord van speciale dank voor die steun, die we bij de voortduur nog
in sterke mate nodig zullen hebben, is dan ook zeker op zijn plaats.
Ik wil daarbij tevens melding maken van een uitermate goede verhouding
van onze stichting I.V.T. met alle overheidsinstanties, met de Landbouwhogeschool, de Rijkstuinbouwconsulentschappen, Keuringsdiensten en met vele
practische kwekers, dank zij het feit, dat onze Directeur Dr O. Banga en al
zijn medewerkers van hoog tot laag, onder zijn bezielende leiding, met volle
toewijding zich van hun taak kwijten, waardoor zij erin slagen om de raadslieden te worden van allen die zich met veredeling van tuinbouwgewassen
bezighouden. De steun, die hiervan uitgaat voor de gehele Nederlandse Tuinbouw, kan niet licht worden overschat.
De kosten die dit alles met zich brengt, zijn weliswaar niet gering, maar
wanneer wij zien wat in andere landen op het gebied van veredeling van tuinbouwgewassen geschiedt, dan wil ik alleen dit zeggen: „Nederland let op Uw
saeck" en dan kan men een overheid slechts prijzen, die een zodanig vooruitziende blik heeft gehad, dat zij een uitgave van J/£ à 1 % van de productiewaarde van onze tuinbouwproducten een niet te hoge prijs heeft geacht om
als tuinbouwcentrum van Europa de concurrentie met het buitenland te kunnen blijven volhouden.
Laten wij ons dan nog meer bedienen van de diensten van het I.V.T. en
mogen ook deze veredelingsdagen er toe bijdragen de grote waarde van haar
werk nog beter tot ons te laten doordringen.
Met deze woorden open ik de Algemene Veredelingsdagen van het I.V.T.,
van 1 en 2 Maart 1951.
Summary
Opening Speech by the President Mr N. Veldhuyzen van Zanten.
The president, Mr N. Veldhuyzen van Zanten, opens the Horticultural
Plant Breeding Days 1951 with a speech, in which he welcomes the participants.
"* :,Ti
He briefly discusses the program for these days and gives an outline of the
work the Institute of Horticultural Plant Breeding at Wageningen did in 1950.

De verdere ontwikkeling van de practijkproeven volgens
het Deense systeem
(Thefurther development ofthevarietytrialsaftertheDanishsystem.Summaryp.18)
door
D r O. B a n g a
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen,
Wageningen)
Inhoudsoverzicht
1. Inleiding.
2. Welke gewassen.
2.1 Reeds beproefde of in beproeving zijnde gewassen.
2.2 Welke gewassen komen voor de Practijkproeven in aanmerking.
2.3 De gewassen cycli.
3. Welke bedrijven kunnen meedoen aan de proeven.
4. De uitvoering van de proeven.
5. De beoordeling van de proeven.
5.1 Het werk van de commissies.
5.2 Verdere ontplooiing van het meet-, weeg- en telonderzoek.
5.3 Standaardisatie van de rasnamen.
6. Consequenties van de goedkeuring.
6.1 Publicatie vanwege het I.V.T.
6.2 Bevoegdheden van de eigenaar van een goedgekeurde selectie.
7. Het werken met andermans selecties.
Summary.
1 Inleiding
De bedoeling van deze bijeenkomst is de gang van zaken bij de Practijkproeven volgens het Deense systeem aan een openbare bespreking te onderwerpen. Daartoe zullen wij beginnen voor U uiteen te zetten hoe een en ander
in de jaren 1948—1950 gelopen heeft en wat de tot heden bereikte resultaten
zijn. Daarbij zal dan tevens gelegenheid zijn over de toekomstige ontwikkeling te spreken.
2 W e l k e gewassen
2.1 Reeds beproefde of in beproeving zijnde gewassen.
Tot nu toe zijn de volgende gewassen in Practijkproeven opgenomen of
opgenomen geweest:
1948~-'49 Tomaat
1949—'50 Tuinboon
Amsterdamse Bak
Zomerwortels
Berlikumer wortel (in 1949 afgesloten)
Ronde en platte kroot
Boerenkool
Ui
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1950—'51 Witte pronker (in 1950 afgesloten)
Flakkese wortel
Rode kool Vroege en Herfst
Spitskool
Spruitkool
1951—'52 Vroege peulen
Ronde Rode Radijs
Lange Kroot
Rode Bewaarkool
Ui
In de regel zal een zelfde gewas twee opeenvolgende jaren worden beproefd.
Bij de Berlikumer wortel en bij de Witte Pronker zijn de proeven dit maal
reeds in één jaar afgesloten, omdat de resultaten naar het oordeel van de
betreffende commissie duidelijk genoeg waren. Een volgende beproeving van
de selectie van deze gewassen zal vermoedelijk wel twee jaren nemen, omdat
gerekend kan worden, dat er dan wellicht op fijnere verschillen zal moeten
worden gelet.
W e staan nu voor twee vraagstukken:
a. Welke gewassen moeten wel en welke moeten niet in Practijkproeven
worden opgenomen.
b. Hoe moet de cyclus van de opgenomen gewassen worden opgesteld.
2.2 Welke gewassen komen voor de Practijkproeven in aanmerking.
Bij de vraag welke gewassen wel en welke niet in de Practijkproeven moeten worden opgenomen, kunnen we eerst onderscheid maken tussen zelfbestuivende en kruisbestuivende gewassen.
Een zelfbestuiver zoals een boon, een erwt of een tomaat heeft over het
algemeen constant blijvende rassen. De stamslaboon Dubbele Witte z.dr.
heeft vandaag nog dezelfde eigenschappen als 10 jaar geleden. En of hij nu
door meneer Jansen in Zeeland of door meneer Pietersen in Noord-Holland
wordt aangeboden, dat maakt t.a.v. de raseigenschappen niets uit. Het is en
blijft dezelfde boon. Dat is ook het geval bij doperwten! peulen, tomaten e.a.
zelfbestuivers.
Toch is het buitengewoon nuttig gebleken, de tomatenrassen eens met een
commissie van tuinders, zaadproducenten en ambtenaren nauwkeurig te bekijken. W a n t de naam, waaronder de rassen werden aangeboden, bleek geen
juiste indicator meer te zijn voor het type dat werd geleverd. Onder de naam
Ailsa Craig b.v. kwamen fijn-vruchtige en grof-vruchtige typen voor. En
onder de naam Tuckswood werd door sommige zaadproducenten waarheidsgetrouw het nu niet meer gewenste oorspronkelijke type met platte hoekige
vruchten geleverd, maar door andere een Tuckqueen of een Potentaat type.
Om deze reden zijn in 1951 op verzoek van Ir v. d. Helm ook de vroege
peulen in de Practijkproeven opgenomen, Ook bij dit gewas is er een groep
van sterk op elkaar gelijkende typen, waarin opheldering gewenst is.
Er zo zijn er bij de zelfbestuivende gewassen nog wel meer rassengroepen,
waarvoor opname in de Practijkproeven nuttig is.
Maar feitelijk zou het niet nodig zijn, deze gewassen aan de regelmatig terugkerende cyclus te binden. Als we zo'n rassengroep van een zelfbestuiver
eenmaal goed hebben geclassificeerd zouden we hem verder buiten de Practijkproeven kunnen laten tot het moment, waarop eventueel zou blijken, dat hij
10

weer opnieuw in de war zou zitten. Het enige bezwaar hiervan is, dat er nu
een groep selectiebedrijven is, welker rassen zijn goedgekeurd, en dat anderen
dan geen kans zouden hebben binnen afzienbare tijd ook hun selectie goedgekeurd te krijgen. Dit bezwaar zou echter kunnen worden opgeheven, door
periodiek een aantal nieuw ter onderzoek aangeboden selectie^ te beproeven
met enkele typische vertegenwoordigers van de serie nu reeds goedgekeurde.
Regelmatig herhaalde beproeving over de gehele linie is alleen nodig voor
de door hun aard niet constant blijvende selecties van kruisbestuivende gewassen. De vraag is nu hoeveel tijd er tussen twee opeenvolgende Practijkproeven van eenzelfde gewas moet liggen.

2.3 De gewassen cycli.
Naar onze mening zou een 6-jarige cyclus erg mooi zijn. Na 6 jaar is er
wel kans, dat andere bedrijven met hun product een stuk zijn vooruitgegaan.
En 6 jaar is een redelijke periode om een eigenaar van een goedgekeurde
selectie zijn gratis reclame in de rassenlijst te geven.
Bij de knol- en wortelgewassen zou een cyclus van 6 jaren vermoedelijk
wel mogelijk zijn. Deze zou er dan als volgt kunnen uitzien. W a t tussen haakjes staat is in de daarbij aangegeven jaren nog niet in onderzoek geweest.

I
1951
1952

Radijs Rond Rood

Consumptieraap
(Ramenas)

Kroot Lange
(Knolselderij)

II
1953
1954

Radijs Rond Witpunt

Wortel A'd. Bak
Kroot Egyptische+Crosby

Wortel Berlikumer
Schorseneer

III
1955
1956

Radijs Halflang

Wortel Nantes
Kroot Detroit

Wortel Flakkese
Koolraap

I
1957
1958

Radijs Rond Rood

Consumptieraap
Ramenas

Kroot Lange
Knolselderij

enz.

enz.

enz.

enz.

Voor kool- en bladgewassen is een 6-jarige cyclus onder de huidige omstandigheden niet mogelijk, daar er dan te veel gewassen tegelijk zouden
komen, hetgeen zowel voor ons als voor de commissieleden niet uitvoerbaar is.
Ir Sneep, de onderzoeker voor de kool- en bladgewassen, heeft voor zijn gewassen derhalve het volgende programma voor een 10-jarige cyclus ontworp e n * ) . W a t tussen haakjes staat is in het daarbij aangegeven jaar nog niet
onderzocht.
*) Later is besloten ook bij de kool- en bladgewassen een 6-jarige cyclus te handhaven, maar
dan voorlopig met minder gewassen.
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I

1948:

—

IV

1949: Boerenkool 1
Andijvie glas 2
Sla (Meikoningin) 2
Meilof 2
Overwinterings

1955: Vroeg W i t 2
Herfst Geel 2
Bloemkool Alpha 2
Vroeg Groen 1
Witlof Vroeg 2

Groene Savoye 2

II

1950: Boerenkool 2
Spitskool 1
Spruitkool 1
Vroeg Rood 1
Herfst Rood 1

V

1951: Spitskool 2
Spruitkool 2
Vroeg Rood 2
Herfst Rood 2
Bewaar Rood 1
HI

1952: Bewaar Rood 2
Bewaar Geel 1
Herfst W i t 1
Vroeg Geel 1
Witlof Winter 1
Spinazie voorjaar-zomer 1
Spinazie onder glas 1
1953: Bewaar Geel 2
Herfst W i t 2
Witlof Winter 2
Vroeg Geel 2
Spinazie voorjaar-zomer 2
Spinazie onder glas 2
Bewaar W i t 1

1954: Bewaar W i t 2
Vroeg W i t 1
Herfst Geel 1
Bloemkool - Alpha 1
Witlof Vroeg 1

1956: Vroeg Groen 2
Bloemkool koude kas 1
Herfst Groen 1
Herfst Bloemkool 1
Winter Groen 1
1957: Bloemkool koude kas 2
Herfst Groen 2
Herfst Bloemkool 2
Winter Groen 2
Andijvie Zomer-Herfst 1

I

1958: Andijvie Zomer-Herfst 2
Andijvie glas 1
Sla (Meikoningin) 1
Meilof 2
Overwinterings
Groene Savoye 1
1959: Boerenkool 1
Andijvie glas 2
Sla (Meikoningin) 2
Meilof 2
Overwinterings
Groene Savoye 2

Onder de peulvruchten en de groenten met vlezige vruchten zou de cyclus
van de beproeving over de gehele linie wellicht beperkt kunnen worden tot
tuinboon, witte pronker, augurk, komkommer en meloen *). Practijkproeven
met tuinboon en pronker zijn reeds uitgevoerd. Maar bij komkommer en meloen
komen de enorme kosten enigszins roet in het eten gooien. Dit komt natuurlijk
doordat er glas bij nodig is. Maar vooral ook doordat één plant een betrekkelijk groot stuk grond in beslag neemt en doordat de cultuur veel arbeid
vraagt. Dit laatste geldt ook, zij het in iets mindere mate voor de augurk.
Als men een proef met 30 planten per perceel in 3-voudige herhaling zou
willen uitvoeren, dan zou men voor platglas komkommers en meloenen al
3 X 30 = 90 ramen per selectie moeten aanleggen. Voor 40 selecties zou dit
al 3600 ramen vragen.
Voorlopig hebben wij deze moeilijkheid maar ontweken, door in 1950 en
1951 60 selecties van Groene platglaskomkommers zodanig te telen, dat er
9 planten per perceel staan, zonder herhalingen. Ir Andeweg hoopt in 1951
met de vakmensen tot een accoord te komen over de vaststelling van de typen.
*) Naderhand is besloten toch ook de belangrijkste zelfbestuivers in de practijkproeven op
te nemen.
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In 1950 kwam hij tot een indeling in typen (grondrassen) van de witte
komkommers, eveneens in samenwerking met het vak. Hij heeft ook de selecties afzonderlijk gewaardeerd, maar kon uiteraard niet veel verder gaan dan
de vraag of een selectie al of niet een behoorlijke vertegenwoordiger leek van
het grondras of type waartoe hij pretendeerde te behoren. Een volledig bevredigende oplossing voor het uitzoeken van de selecties met een goede gebruikswaarde is dit nog niet. Maar misschien vinden we hier nog wel wat op.
De ui neemt een afzonderlijke plaats in in de Practijkproeven, doordat er
een afzonderlijk onderzoekapparaat, geheel ten dienste van dit ene ras, is,
nl. de Nederlandse Uien Federatie. Daardoor kan het onderzoek van de uienselecties continu doorgaan.
Alleen het vooronderzoek van nieuwe selecties wordt uitgevoerd op de wijze
van de Practijkproeven. W e zullen hier straks nog op terugkomen, en nu
alleen opmerken, dat nieuwe selecties van uien iedere twee jaar kunnen
worden aangeboden.
3 W e l k e bedrijven kunnen meedoen aan de proeven
In het kort is de formule deze: Bedrijven, aangewezen door de N.A.K.-G.,
worden tot deelneming aan de Practijkproeven uitgenodigd door het I.V.T.
De N.A.K.-G. wijst een bedrijf aan op grond van door hem geconcludeerde
evidentie, dat er in dat bedrijf t.a.v. het betreffende gewas inderdaad aan
selectiewerk wordt gedaan.
Grotendeels zal de lijst van bedrijven die door de N.A.K.'G. worden aangewezen als in aanmerking komende voor een uitnodiging, overeenkomen met
de gewone lijst van erkende selectiebedrijven. Maar meestal niet geheel, daar
de beoordeling ten behoeve van deelneming aan de Practijkproeven veelal iets
strenger is, maar vooral ook meer speciaal gericht is op de rassengroep die
beproefd wordt.
Is een bedrijf voor een bepaald gewas niet erkend, dan kan het erkenning
aanvragen. Meestal kan de erkenning dan niet onmiddellijk volgen, mnar
moet de N.A.K.-G. in de gelegenheid worden gesteld het selectiewerk van het
bedrijf gedurende enkele jaren te volgen. Als dit dan goed lijkt kan erkenning
volgen en kan vervolgens ook worden deelgenomen aan de Practijkproeven
voor dat gewas.
4 D e uitvoering van de proeven
De keten van werkzaamheden voor de uitvoering van de proeven loopt
als volgt:
N.A.K.-G. Bij de bedrijven die willen meedoen, worden de zaadmonsters
opgehaald door de N.A.K.-G. (voor uien geschiedt dit door personeel van de N.Ui.F.). De N.A.K.-G. houdt er iets van achter
voor kiemproeven en stuurt de monsters door naar het I.V.T.
ZaCo

Het LV.T. brengt de monsters naar het Rijksproefstation voor
Zaadcontróle. Hier worden zij overgepakt in blanco zakken die
alleen worden voorzien van de naam van het grondras, of eventueel die van de rassengroep, benevens van een nummer. De
nummers en de namen van de inzenders worden op een lijst
gezet. Deze lijst gaat in een envelop. Deze wordt verzegeld enin de brandkast gelegd, om pas na de eindbeslissing over de
selecties, in de commissie te worden geopend. De monsters gaan
nu weer terug naar het I.V.T.
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I.V.T.

Het I.V.T. maakt ondertussen proefschema's en vraagt enkele
Rijkstuinbouwconsulenten een plaats op te zoeken, waar in hun
gebied een proef kan worden uitgezet, hetzij op een proeftuin,
hetzij bij een vooraanstaand tuinder. Met de proefhouder wordt
een contract opgemaakt, waarin o.m. de vergoeding wordt vastgelegd.

R.t.c.

Vervolgens geschiedt de zaai of eventueel de uitplanting van de
tevoren gezaaide monsters op de proefplaatsen. Het uitzetten van
de proef en het uitzaaien of uitplanten geschiedt tot heden in
in hoofdzaak door het I.V.T.-personeel, in enkele gevallen door
personeel van het Rijkstuinbouwconsulentschap. Het ligt in de
lijn, dat consulentschappen die over getraind personeel met een
exacte aanleg beschikken, dit werk meer en meer van ons zullen
overnemen. De gehele verantwoordelijkheid voor het goede verloop van een buiten Wageningen gelegen proef, kan behalve
bij de proefhouder zelf, alleen maar bij het consulentschap liggen.
Gezien de belangstelling die wij van de zijde van de consulentschappen mogen ondervinden, heb ik alle hoop, dat zij, onder
aanvaarding van de algemene opzet van de Practijkproeven (wat
dus vooral wil zeggen: open samenwerking tussen tuinders, zaadproducenten en ambtenaren, zonder autoritaire posities) hun
portie van de verantwoordelijkheid in steeds vollere mate zullen
willen dragen.

I.V.T.

De gegevens van alle genomen proeven komen tenslotte weer bij
het I.V.T. terecht. Hier vindt de centrale verwerking van alle
cijfers en beoordelingen plaats.

5 D e beoordeling van de proeven
5.1 Het werk van de commissies.
W e zijn destijds begonnen met de commissies een tamelijk gedetailleerd beoordelingsschema voor te leggen. Bij het uitwerken van de proeven bleek
echter, dat de graad van nauwkeurigheid van metingen, wegingen, tellingen,
enz. groter is dan die van de globale beoordeling door een commissie.
Daarom is de ontwikkeling zo geworden, dat we alle gegevens, die zich voor
meting, enz. lenen, zo veel mogelijk vaststellen d.m.v. meting, enz., en dat de
commissie zich vooral concentreert op de vaststelling en de waardering van
het type (het grondras) en op de waardering van de selectie. Daarnaast blijven
bij de meeste gewassen toch nog dingen over die niet door middel van meting,
telling, enz. kunnen worden bepaald, maar op het oog door de commissie
moeten worden beoordeeld.
Het is vooral van belang, dat de beoordeling zo eenvoudig mogelijk wordt
gehouden, omdat dit de enige manier is, om een betrekkelijk groot aantal
perceeltjes of partijtjes volgens een ongeveer gelijkblijvende norm te beoordelen. I de procedure ingewikkeld, dan is de kans groter, dat de commissie
tegen het eind wat vermoeid raakt en zijn kijk op het gewas verliest.
Het is ons verder bijzonder goed bevallen, de commissie alle herhalingen
te laten beoordelen, zonder te weten wat een herhaling van wat is. Dan kunnen we later zien, of de herhalingen van eenzelfde selectie in de waardering
al of niet verschillend zijn beoordeeld, hetgeen een maatstaf geeft voor de
betrouwbaarheid van het oordeel.
14

Met wortelen en kroten is het ons verder goed bevallen, op één dag de
oogst van de perceeltjes door de commissie naar type en kwaliteit van de
selectie te laten classificeren, en deze classificatie de volgende dag door de
inzenders te laten controleren. Dit gaat gemakkelijk als men de wortels of
knollen in kisten doet, zodat men met de kisten kan sjouwen om ze in bepaalde groepen te plaatsen. Maar dan kan het loof er niet aan blijven. Als
het aantal nummers niet te groot is, kan men de wortels of knollen van ieder
perceeltje echter ook met het loof er aan op het veld neerleggen, en hier net
zo lang mee omsjouwen, tot men ze naar type en selectiekwaliteit heeft gegroepeerd. Op deze manier konden de inzenders het werk van de commissie
in ogenschouw nemen en er kritiek op uitoefenen. Het resultaat was verleden
zomer, dat men het over het algemeen zeer goed eens kon zijn met het oordeel
van de commissie.
Dit is een mooie controle.
Behalve de beoordeling in herhalingen door dezelfde commissie en de nacontrôle van het oordeel van de commissie door de inzenders, vormt ook de
splitsing van de commissie in enkele kleine groepjes, die echter op zichzelf
cijfers geven, een controle op de betrouwbaarheid van het oordeel.
Het is echter van groot belang, dat we, bij eventueel verschil in de waardering, weten waar dit verschil in waardering op berust. W a n t als een selectie
een 3 zou krijgen, doordat we een 1 en een 5 zouden hebben gemiddeld, krijgen we niet een juiste waardering. Het zou in zo'n geval best kunnen zijn,
dat zo'n selectie voor een bepaald doel buitengewoon geschikt zou zijn, en
voor een ander doel totaal ongeschikt. In zo'n geval is het beter, dat we door
gedachtenwisseling tot een blootleggen van de verschillende grondslagen van
de waardering komen, dan tot een verdoezeling.
Dat de commissies over het algemeen niet slecht gewerkt hebben, blijkt
overigens uit een mededeling die de heer Grooters mij dezer dagen deed. Hij
heeft nl. eens een vergelijking gemaakt tussen zijn boekhouding over de werkzaamheid van de verschillende selectiebedrijven en de uitslagen van de Practijkproeven en daarbij kunnen constateren, dat de bedrijven met goedgekeurde
selecties over het algemeen dezelfde zijn als de bedrijven die in zijn boekhouding als goed staan aangetekend. In slechts enkele gevallen had een bedrijf, dat volgens de boekhouding niet zo actief stond aangeschreven, toch een
goedkeuring gekregen. In zo'n geval is er aanleiding om het bedrijf eens wat
extra scherp in het oog te houden, omdat het niet zeker is dat de eigen werkzaamheid de basis is geweest voor het goedgekeurde product.
5.2 Verdere ontplooiing van het meet-, weeg- en telonderzoek.
Bij de ui is al sinds vele jaren een hele reeks van onderzoekingen verricht,
waardoor men een selectie bijna helemaal heeft leren waarderen in cijfers die
worden verkregen door tel- en weeg-onderzoek. Hierdoor heeft men nu drie
groepen van selecties verkregen:
a. Nieuw voor onderzoek aangeboden selecties. Deze worden gedurende
2 jaren in een Practijkproef onderzocht. Daartoe vindt een volledig
proefveldonderzoek op een beperkt aantal proefvelden plaats, en een bezichtiging door de commissie, zo mogelijk op alle hiervan geslaagde
proefvelden.
b. Facultatieve selecties. Deze hebben examen a met succes gepasseerd en
worden nu verder onderzocht in de uitgebreide proeven van de N.Ui.F.
Het is de bedoeling dat de commissie enkele van de goedgeslaagde
proefvelden zal bezoeken, of desgewenst alle 12^—15 proefvelden. Tij15

dens het onderzoek van de facultatieve selecties in vergelijking met de
hoofdselecties, wordt uitdrukkelijk naar de allerbeste selecties gezocht,
c. Hoofdselecties (hoofdrassen). Dit zijn selecties die na een jarenlange
beproeving gebleken zijn aan de top te staan. Alleen deze worden in de
rassenlijst vermeld.
In de grond van de zaak zijn hier dus twee waarderingsklassen te onderscheiden:
2e klas. De facultatieve selecties. Deze hebben in de 2-jarige Practijkproef
een behoorlijke indruk gegeven.
Ie klas. De hoofdselectiés. Dit zijn werkelijk de allerbeste.
Daar de uienselecties al zoveel jaren langer in onderzoek zijn geweest dan
de overige gewassen, stelt de ui ons voor ogen, hoe we straks zullen staan,
als ook bij deze gewassen het onderzoek verder ontwikkeld is. Vermoedelijk
zullen we ook hier dan een verdere differentiatie van de bij de Practijkproeven
goedgekeurde selecties in 2e en Ie klas selecties krijgen.
Bij de ui is het niet de gewoonte de namen van de 2e klas selecties (de
facultatieve) in de rassenlijst te publiceren. M.i. zal hier over het algemeen
echter geen bezwaar tegen zijn.
5.3 Standaardisatie van de rasnamen.
Wanneer een commissie tot een standaardisatie van de typen komt, houdt
dit tevens in, dat men deze typen met een vaste naam wil aanduiden. Bij de
kruisbestuivers hebben wij dit ook reeds gedaan. Wij hebben dan het grondras
een bepaalde, betrekkelijk algemene, min of meer omschrijvende naam gegeven. Meneer Pieterse kan zijn selectie hieruit dan aanduiden met de naam
van het grondras gevolgd door — selectie Pieterse, of door een fantasienaam.
Soms kwam deze namen-standaardisatie in botsing met de naamgeving door
een selectiebedrijf. Maar tot nu toe hebben we altijd een accoord kunnen
bereiken.
Bij de zelfbestuivers ligt de zaak misschien iets moeilijker, doordat hier
over het algemeen geen ruimte is voor eigen fantasienamen, zoals bij selecties
uit een grondras van een kruisbestuiver, maar een Tuckswood een Tuckswood
is en niet iets anders. Als hier eenmaal een grote massa naamafdwalingen in
de prijscouranten zijn geraakt ontmoet het meer weerstand deze recht te zetten.
6 Consequenties van de goedkeuring
6.1 Publiciteit vanwege het I.V.T.
Zodra de uitslag van een Practijkproef door de betreffende commissie is
vastgesteld, wordt in de tuinbouwpers een overzicht van de goedgekeurde
selecties gegeven. Verder volgt opname in de eerstverschijnende uitgave van
de rassenlijst en een volledige publicatie van de genomen proeven in een Mededeling van het I.V.T.
6.2 Bevoegdheden van de eigenaar van een goedgekeurde selectie.
Hiervoor hebben de heer Grooters en ik enkele regels ontworpen, die ik
U voor zal lezen:
1. Degene, die een selectie voert, welke na deelneming in de Practijkproeven
is goedgekeurd, blijkens een daarover ontvangen schrijven van het I.V.T.,
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is bevoegd, de betreffende selectie in zijn prijscourant aan te duiden met
de toevoeging P. gevolgd door het jaartal waarin de goedkeuring is uitgesproken, zulks met inachtneming van de artikelen 2, 3 en 4.
2. Bij de aanduiding van de selectie moet worden vermeld het grondras, zoals
dit vermeld is in de rassenlijst.
3. De in 1 genoemde bevoegdheid eindigt (behoudens onvoorziene omstandigheden):
a. Bij de afloop van de eerstvolgende Practijkproef voor hetzelfde gewas,
maar maximaal 10 jaar na de toekenning.
b. Zodra blijkt, dat onder de aanduiding iets wordt verhandeld, dat of
niet valt in het grondras, of als selectie van mindere kwaliteit is dan
bij de goedkeuring het geval was.
Beëindiging van de bevoegdheid om de onder b genoemde redenen, zal
in de tuinbouwpers kunnen worden gepubliceerd.
4. De bevoegdheid als in 1 aangegeven is persoonlijk, maar kan worden overgedragen in de volgende gevallen en onder de daarbij genoemde voorwaarden:
a. Indien zaaizaad wordt verkocht aan een ander erkend selectiebedrijf,
mits overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen van de N.A.K.-G.
b. Indien handelszaad in gesloten detailverpakking wordt verkocht aan
een detaillist.
5. De controle op het gebruik van de bevoegdheid is in handen van de
N.A.K.-G.
7 Het werken met andermans selecties
In de zaadvoorziening zijn drie functies te onderscheiden, die onmisbaar
voor elkaar zijn, d.z.:
a. Veredelingswerk met als resultaat elitezaad.
b. Vermeerdering van elitezaad tot goed handelszaad.
c. Verkoop van handelszaad overal ter wereld waar men het kan gebruiken.
Deze drie functies hebben ieder voor zich geen zin, als ook de twee andere
niet werken. De uitoefening van ieder van de drie functies vereist evenzeer
een speciale aanleg, een speciaal vakmanschap en een speciale toewijding.
Alle drie functies zijn precies even nodig en precies even eerzaam.
Er kan pas aanmerking op de eerzaamheid worden gemaakt, zodra een
beoefenaar van een of twee van de drie functies of het bestaansrecht van de
beoefenaars van de twee of één overige functies betwist (en zo hun bestaan
bedreigt), of probeert zich de beloning en de uiterlijke eer voor de beoefenaars
van de andere functies wederrechtelijk toe te eigenen (en dan op deze wijze
hun bestaan bedreigt).
Deze gevallen van oneerzaam gedrag kunnen zich bij de beoefenaars van
ieder van de drie functies voordoen. Ik wil echter speciaal bekijken de mogelijkheid, dat iemand wiens bedrijf uitstekend is ingericht voor de vermeerdering van elitezaad tot goed handelszaad, daarbij als elitezaad zou gebruiken
het goed geselecteerd product van een ander zonder dit te willen erkennen.
Er zijn in Nederland verscheidene tuinzaadselectiebedrijven, die alle drie
functies tegelijk uitoefenen. Daar het aantal tuinzaadgewassen, ieder met
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èen aantal rassen, echter vrij groot is, is het technisch, laat staan economisch,
niet gemakkelijk uitvoerbaar van al deze rassen zelf elitezaad te kweken.
Derhalve is het een zaak van gezond verstand zelf elitezaad te kweken van
die rassen, waar men een grote omzet van heeft en voor welker veredeling het
bedrijf goed gelegen is, en voor de overige rassen uit te zien naar de medewerking van andere sélecteurs die op die rassen gespecialiseerd zijn.
Om dit legaal mogelijk te maken heeft de N.A.K.-G. zijn z.g. zaaizaadregeling ontworpen, waarbij het mogelijk wordt gemaakt, de hulp van de
N.A.K.-G. in te roepen om elitezaad geplombeerd en gecertificeerd te doen
overgaan van een sélecteur naar een selectiebedrijf dat zelf tal van rassen
selecteert, maar voor dit bepaalde ras het elitezaad van een andere sélecteur
wenst te gebruiken.
Deze mogelijkheid sluit enerzijds logisch aan bij de behoeften van het
all-round tuinzaadselectiebedrijf. Anderzijds sluit het aan op de regeling van
de N.A.K.-G. die voorschrijft, dat een selectiebedrijf alleen handelszaad in
het verkeer mag brengen, dat is vermeerderd, of op eigen gewonnen elitezaad,
of op elitezaad van een ander, mits de oorsprong tot genoegen van de
N.A.K.-G. kan worden aangetoond en dat elitezaad ook inderdaad elitezaad is.
Deze verhouding heeft dus alle kans op een eerzame, voor alle partijen
aanvaardbare, practisch nuttige ontwikkeling, mits aan het vak de tijd wordt
gelaten zich aan de gedachte te wennen en de consequenties geleidelijk aan te
verwerken. De Practijkproeven zullen meehelpen de sélecteurs in de openbaarheid te brengen en de gehele ontwikkeling in legale richting te stimuleren.
Een ander geval is de mogelijkheid tot oneerzame verhoudingen tussen
twee sélecteurs, die beide elitezaad van een bepaald ras produceren en beide
voor dat ras erkend zijn. Als de één merkt, dat de ander hem toch eigenlijk
in een paar essentiële punten voorop is, dan is het mogelijk, dat hij de kortste
weg tot opheffing van de achterstand neemt, en zich op een of andere wijze
het elitezaad van de ander toeeigent.
Ingeval we hier te maken hebben met twee selecties uit eenzelfde grondras,
staan w e in de regel voor het geval dat zij niet met zekerheid te identificeren
zijn. Op grond van het product is de oneerzame toeëigening van een andermans selectie in dit geval dus vaak niet te constateren. Op grond van de
bedrijfscontrôle echter evenmin, want beide bedrijven hebben een eigen productie van elitezaad.
Hoe jammer het ook is: in zo'n geval kan men geen maatregelen treffen
tegen toeëigening van een andermans selectie.
De N.A.K.-G. doet alles wat in zijn vermogen is, om legale verhoudingen
te helpen ontwikkelen bij het gebruik van elitezaden. Maar de toepassing van
het kwekersbesluit op niet-identificeerbare selecties is om bovengenoemde
reden niet mogelijk.
Summary
The further development of the variety trials after the Danish system
by

O. Banga
(Institute of Horticultural Plant Breeding, Wageningen)

An account is given of the rules which were practised and the general
experiences which were made at the variety trials of vegetables in the years
1948—1950.
The varieties were judged by committees of vegetable growers, seed
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growers (breeders) and officials (research institutes, inspection services, advisory services).
During the trials every variety or strain was known only under a number.
After the trials were finished, only the names of the seed companies who had
a recommendable variety or strains were published.
Some problems in connection with the further development of the system
are surveyed: which kinds of vegetable should be investigated; how often;
the relation between the qualitative judgment by the committees and the quantitative investigation by means of analytical methods of characteristics which
can be measured, counted or weighed; standardization of nomenclature; the
certainty that a recommended strain is indeed the result of the holder's own
breeding work.
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D e invoering van het Deense systeem bij het selectieonderzoek van de Ui
(The introduction of the so called Danish system in the variety trials of onions.
Summary p. 22)
door

J. L. Koert
(Nederlandse Uien-Federatie, Middelharnis)
Organisatie van het onderzoek
Bij het selectieonderzoek van de ui is de meeste aandacht besteed aan de
zaaiui. Gezien de overheersende plaats, die de zaaiui in vergelijking met de
andere teeltwijzen van uien inneemt, is het duidelijk, dat hiermede het eerst
begonnen werd. Het selectieonderzoek bij de zaaiui dateert reeds vanaf 1931;
in dat jaar werden door wijlen Prof. Ir C. Broekema, Directeur van het
Instituut voor Plantenveredeling, de eerste selectieproeven met uien genomen.
Sinds de periode 1931—'1939 werd het onderzoek uitgevoerd door het Instituut voor Plantenveredeling. De uitvoering van de proeven geschiedde in
samenwerking met de land' en tuinbouwconsulenten.
Na de oprichting van de Nederlandse Uien-Federatie werd de uitvoering
van het onderzoek door deze organisatie voortgezet, aanvankelijk nog onder
auspiciën van het Instituut voor Plantenveredeling. Nadat de uien onder de
tuinbouwgewassen gerangschikt werden, geschiedde het onderzoek onder auspiciën van het inmiddels opgerichte Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen.
Gedurende de periode, dat het onderzoek berustte bij het Instituut voor
Plantenveredeling, droeg dit een meer sportief karakter. De belangstelling
van de selectiebedrijven was aanvankelijk dan ook gering. In de loop der jaren
nam het aantal aanmeldingen echter steeds toe.
O p voorstel van Dr Banga werd in 1949 het Deense systeem ingevoerd.
Hoewel de werkzaamheden aan de proefnemingen verbonden evenals voorheen door het personeel van de Stichting Nederlandse Uien Federatie geschieden, wordt zij voor wat betreft de beoordeling van de resultaten met de in
beproeving zijnde selecties bijgestaan door de Commissie Practijkproeven Uien.
Het voorzitterschap dezer commissie wordt waargenomen door Ir van Beekom,
terwijl het secretariaat door het I.V.T. gevoerd wordt. Verder hebben in de
commissie zitting 3 vertegenwoordigers namens de uientelers en 3 namens de
sélecteurs, terwijl tevens afgevaardigden van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groentezaden en de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst deel
uitmaken van de commissie.
Het ligt in de bedoeling ook een afgevaardigde van het Uitvoer Controle
Bureau voor Tuinbouwproducten en uit de kring der exporteurs in de commissie zitting te doen nemen.
De werkwijze die thans toegepast wordt, is als volgt. Indien een selectiebedrijf met een selectie aan het onderzoek wenst deel te nemen, dient een
verzoek hiertoe te worden gericht aan het I.V.T. Teneinde een indruk te
krijgen of en op welke wijze door het betreffende selectiebedrijf verdelingsarbeid verricht wordt, heeft een bedrijfsonderzoek plaats. Is de uitslag van het
gehouden bedrijfsonderzoek gunstig, dan wordt de selectie in het vooronder'
zoek opgenomen. Indien van geen doelbewuste selectiearbeid sprake is, heeft
geen opname in het vooronderzoek plaats.
De duur van het vooronderzoek is 2 jaar. De in het vooronderzoek opge20

nomen selecties worden op 3 à 4 proefvelden uitgezaaid, teneinde in de eerste
plaats de meer kwalitatieve eigenschappen zoals vorm, uniformiteit van vorm
en roodkleuring te kunnen beoordelen. Is de uitslag van het vooronderzoek
bevredigend, dan wordt overgegaan tot opname in het volledig onderzoek.
Hiertoe wordt de selectie bevorderd tot de facultatieve groep. In het tegenovergestelde geval, dus wanneer de resultaten teleurstellend zijn, volgt afvoering der selectie.
Het onderzoek als facultatieve selectie duurt maximaal 4 jaar; gedurende
deze periode worden de selecties op een groter aantal proefvelden vergeleken.
Met het opvoeren van het aantal proeven wordt hoofdzakelijk beoogd een
goed inzicht te verkrijgen met betrekking tot de zo belangrijke eigenschappen productiviteit en duurzaamheid.
Na de periode waarin de selectie facultatief was, volgt of opname in de
Rassenlijst of afvoering uit het onderzoek. Een andere mogelijkheid is nog
dat de selectie gedurende 2 of 4 jaar z.g. slapend wordt gehouden. Dit kan
voorkomen in gevallen waar de selectie nog kleine gebreken vertoond, in welk
geval de sélecteur de gelegenheid geboden wordt, alsnog te trachten deze op
te heffen. N a het verstrijken van deze periode, kan wederom beproeving als
facultatieve selectie volgen.
Bij opname van de selectie in de Rassenlijst wordt aan de sélecteur verzocht aan de selectie een passende fantasienaam te geven.
Over al de te nemen beslissingen betreffende bevordering of afvoering van
selecties, wordt de commissie in de gelegenheid gesteld haar oordeel uit te
spreken.
Methodiek onderzoek
Bij de aanleg van de veldproeven wordt er naar gestreefd de proeven zoveel mogelijk over de verschillende uiengebieden te verspreiden. Het voor de
proeven benodigde zaaizaad wordt verkregen door het trekken van een monster van de in het verkeer gebrachte partij handelszaad van de in beproeving
zijnde selectie. Het nemen van deze monsters geschiedt door een ambtenaar
van de Stichting N.Ui.F.
Bij de proeven, die steeds in 3-voud aangelegd worden, wordt spreiding
van de veldjes volgens toeval toegepast. De voornaamste eigenschappen waarop beoordeling plaats heeft zijn: productiviteit, duurzaamheid, vroegrijpheid,
neiging tot dikhalzen, vorm, uniformiteit van vorm en roodkleuring. De productiviteit wordt bepaald door wegen van de velddroge leverbare uien. Teneinde waarnemingen te verrichten met betrekking tot de duurzaamheid is het
noodzakelijk, dat met de opbrengst van de veldproeven bewaarproeven aangelegd worden. Daarbij wordt de gehele opbrengst van een veldproef volgens
de in de practijk gebruikelijke methode bewaard. De bewaarproeven strekken
zich uit vanaf de oogst tot aan omstreeks half Maart van het daaropvolgende
voorjaar. Het bepalen van de vroegrijpheid wordt waargenomen aan het
vroeger of later strijken van het loof. Het onderzoek naar de percentages sterk
uitwendig en inwendig roodgetinte uien geschiedt op het veld aan het geplukte gewas. Bij de selecties met rode uien wordt aandacht geschonken aan
het aanwezig zijn van uitwendig bleekrode uien. Tegelijkertijd worden waarnemingen gedaan in verband met het voorkomen van dikhalzen. De vorm
en de uniformiteit van vorm worden eveneens beoordeeld aan het op het veld
liggend gewas.
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Samenstelling Nederlandse Uiensortiment
Als resultaat van de onderzoekingen, bleek het al spoedig mogelijk de talrijke selecties in enige typen onder te brengen. Al naar het grondras waaruit
de selectie is voortgekomen, wordt onderscheid gemaakt tussen vertegenwoordigers van het Rijnsburger-, Noord-Hollandse Strogele-, Zeeuwse Bruine- en
Noord-Hollandse Bloedrode type. De verschillen tussen de tot de genoemde
typen behorende selecties waren aanvankelijk zodanig, dat duidelijk onderscheid mogelijk was.
Het Rijnsburger type omvat productieve tot zeer productieve, bolvormige,
doch merendeels tamelijk duurzame tot duurzame selecties, met sporadisch tot
zeer weinig sterk uitwendig rood en tamelijk weinig of weinig inwendig rood.
Het Noord-Hollandse Strogele type vertegenwoordigde oorspronkelijk min
of meer platte, laatrijpe selecties, die overigens in velerlei opzichten met de
vertegenwoordigers van het Rijnsburger type overeenkwamen. Het streven
van de sélecteurs van tot dit type behorende selecties, om voor wat betreft de
eigenschappen vroegrijpheid en vorm meer in overeenstemming te brengen met
de vertegenwoordigers van het Rijnsburger type, wordt steeds meer merkbaar.
De huidige in het onderzoek opgenomen selecties zijn bolvormig, terwijl het
tijdstip van afrijping vervroegd is.
Ongetwijfeld zal nu ook door de uientelers in het zuid-westelijk deel van
ons land meer aandacht aan de vertegenwoordigers van het Noord-Hollandse
Strogele type worden geschonken.
Ook het Zeeuwse Bruine type vertegenwoordigt thans selecties, die verder
van het type verwijderd zijn, dan bij de samenstelling van het sortiment het
geval was. Aanvankelijk omvatte dit type selecties, die minder productief waren dan de Rijnsburger- en Noord-Hollandse Strogele selecties, maar daarentegen uitgesproken beter houdbaar. Tengevolge van 3e door de sélecteurs
gewijzigde selectiemethoden is de productiviteit verhoogd, terwijl de duurzaamheid vrijwel gelijk geworden is aan die van de vertegenwoordigers der
eerstgenoemde typen.
Het Noord-Hollandse Bloedrode type, dat slechts van plaatselijke betekenis
is, wijkt in ieder opzicht van de vertegenwoordigers der overige typen af.
De productiviteit van de selecties is laag; daarentegen bezitten zij een onovertroffen duurzaamheid.
Het selectieonderzoek, zoals dit in de loop der jaren uitgevoerd is, heeft
ongetwijfeld tot belangrijke resultaten geleid. In de periode 1931—1950 zijn
78 selecties afgevoerd. In 1951 zijn naast 11 hoofdselecties 6 facultatieve in
beproeving, terwijl eveneens 6 selecties in het vooronderzoek opgenomen zijn.
Summary
The introduction of the so called Danish system in the variety trials of onions
by

J. L. Koert
(Netherlands Onion Federation, Middelharnis)

As the investigation of strains of the three main types of onions grown in
Holland, has been started in 1931 already, much experience had been gotten
about the method of investigation.
Therefore the variety trials of onions could be subdivided in two phases now:
a A preliminary investigation of new selections during 2 years; after the
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principles of the so called Danish system; this is mainly concerned with the
qualitative characteristics.
b The defenite investigation of the strains which have passed the sieve
of a, by analytical methods by which are measured production capacity, earliness, and keeping quality, during maximally 4 years, to find out the top
strains.
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Algemene discussie overde beginselen, dewijze van werken
en de resultaten van de practijkproeven
(Public discussions of the principles, the operating and the results of the variety
trials after the Danish system. Summary p. 51)
Inleiding van de heer D . Barten
Ik meen dat wij werkelijk ernst met de practijkproeven moeten maken. Dit is maar niet een
persoonlijke liefhebberij, een hobby van enkelingen, maar voor allen, die bij de zaadteelt betrokken zijn, kunnen deze practijkproeven van
het grootste belang zijn. Daarom moeten zowel
onze tuinders, als onze zaadtelers, zowel als
onze Keuringsdienst, ons Veredelingsinstituut,
onze zaadexporteurs, zaadleveranciers, ernst
maken met deze practijkproeven.
Daartoe moeten deze proeven allereerst zo
goed mogelijk worden georganiseerd en uitgevoerd en vervolgens moeten de resultaten van
deze proeven zo effectief mogelijk gemaakt worden. Over deze dingen zij het mij vergund een
paar opmerkingen te maken.
Allereerst wil ik opmerken, dat het een gelukkige gedachte is geweest om de beoordeling te doen plaats vinden door
een verschillend georiënteerd gezelschap, om het met name te noemen van
tuinders en zaadselecteurs, terwijl ik over het ambtelijk corps der beoordelaars
in dit gezelschap veiligheidshalve niet te veel wil zeggen. Ik zou alleen willen
opmerken, dat er m.i. wel voor gewaakt moet worden, dat de ambtelijke invloed niet overwegend wordt. Dit gevaar komt om de hoek kijken, waar de
practijkmensen wel eens verstek laten gaan en de ambtenaren steeds trouw
komen opzetten.
Het is wel gebleken, dat tuinders in het algemeen vaak heel andere eisen
aan een gewas stellen dan zaadselecteurs; uniformiteit van selectie staat bij
hen vaak op de achtergrond en bij het beoordelen van, wat volgens hen voor
de practijk waarde heeft, zijn ze soms ook typisch inconsequent.
De ene keer willen ze bij uitstek allervroegste kool en een ogenblik later
vinden ze een kool, die heel wat later is (maar overigens in hun ogen prima
eigenschappen bezit) toch ook al heel goed als vroege kool. Zo heb ik bij
het beoordelen der uienselecties meegemaakt, dat een echte Flakkese uienteler, (die natuurlijk alleen van Rijnsburger uien, hoogstens nog van Zeeuwse,
maar zeker van Noordhollandse uien niets weten wil) de opmerking horen
maken, toen wij bij een proefgewas Noordhollandse Strogele stonden: „Als
je zo'n beste Rijnsburger hebt, dan kun je wel tevreden zijn!" Lijn is er —
goede uitzonderingen daargelaten — in hun beoordeling vaak niet te vinden.
De groep zaadselecteurs en misschien nog in meerdere mate ©ns ambtenarencorps lopen wel eens gevaar in een ander uiterste te vallen. Bij hen is
natuurlijk uniformiteit van selectie een van de eerste toetsstenen. W a t b.v. als
vroege soort gepresteerd wordt, moet natuurlijk volgens hen in de eerste
plaats naar de aard van vroegte beoordeeld worden. Aangezien men op moet
passen voor typische doctrinen en allereerst en allermeest practisch moet blij24

ven, is het wel heel goed, dat practijkmensen uit de tuinbouw zelf, de proeven
mee langs lopen.
Voorts moet de beoordeling voor alles zo objectief mogelijk zijn. Daarom
zou het m.i. wenselijk zijn dat het cijfer, dat aan een selectie voor een bepaalde
eigenschap toegekend wordt, voortaan niet meer gezamenlijk, door de beoordelingscommissie, wordt bepaald, maar dat ieder die aan de beoordeling deelneemt, een vel papier krijgt, waarop hij, onafhankelijk en zonder te zeer door
de gesprekken beïnvloed te zijn, zijn cijfer invult. Uit deze cijfers kan men dan
tenslotte het gemiddelde trekken. Anders is het gevaar lang niet denkbeeldig,
dat iemand die goed praten kan en voldoende vasthoudend is, zijn mening
voor een deel aan andere leden der commissie weet op te dringen.
Voor een verder inburgeren en steeds beter slagen der practijkproeven is
ook van het grootste belang dat de inzenders van de te beproeven rassen of
selecties op volstrekte geheimhouding kunnen rekenen. Daartoe lijkt het mij
zeer gewenst, dat het personeel van de N.A.K.-G. ook zeer voorzichtig met de
lijst van deelnemers omgaat. Om misverstand te voorkomen .— hetwelk op
Veredelingsdagen tussen de N.A.K.-G. en ons wel eens pleegt voor te komen
— wil ik er direct aan toevoegen, dat ik niet bedoelde te zeggen, dat deze
voorzichtigheid in het verleden niet is betracht.
Voordat ik nu over het effectief maken der practijkproeven een paar woorden ga zeggen, nog een meer algemene opmerking, welke de uitvoering raakt.
Nu het I.V.T. deze practijkproeven organiseert en daarmee het gehele groentesortiment zo ongeveer wil bestrijken, lijkt het mij overbodig en mede daarom
minder gewenst, dat ook allerlei anderen, officiële proeftuinen en dergelijke,
vergelijkingsproeven opzetten en de resultaten hiervan publiceren. Ten eerste
kosten al deze proeven geld, dat door de gemeenschap, veelal de belastingbetaler, moet worden opgebracht. Ten tweede kunnen deze meer lokale proeven nooit zo algemeen worden opgezet als de practijkproeven en verliezen ze
zodoende aan objectieve waarde. Ten derde kan de publiciteit der proefnemingen sommige zaadproducenten min of meer toevallig bevoordelen en andere
benadelen. Ten vierde zou het werk der practijkproeven hierdoor kunnen
worden doorkruist.
Tenslotte nog enige opmerkingen over het effectief maken der resultaten
van de practijkproeven. Wanneer aan de resultaten van de practijkproeven
niets anders en niets meer verbonden zou worden dan de publicatie van de
goedgekeurde selecties en het recht om het I.V.T.merk daarbij te voeren, dan
missen deze m.i. voor een niet gering deel hun doel.
Dit doel is volgens mij nl. het volgende: De bevordering van het gebruik der
beste selecties door de tuinbouw en het steunen en beschermen van de kweekarbeid, aan de selecties verricht, door de zaadproducenten. Voor selectiebedrijven, die niet, of slechts in zeer geringe mate over een eigen verkoopapparaat beschikken, is het te verwachten effect van een goede keuring zeer
gering.
Voorts is het wellicht voor vele selectiebedrijven de overweging waard of
men wel door middel van deze practijkproeven de aandacht op eigen goede
selecties moet vestigen, wijl men daardoor de mogelijkheid juist aantrekt, dat
andere zaadbedrijven, zich direct van deze selecties meester maken en de
revenuen van het werk van de ander plukken. Daarom moet volgens mij de
nieuwe zaaizaadregeling van de N.A.K.-G. (waarvoor ik reeds eerder op onze
Veredelingsdagen een lans gebroken heb en die nu gelukkig gekomen is)
nauwer aangesloten worden op de resultaten van de practijkproeven. Daartoe
zal uiteraard de N.A.K.-G. een straffere controle op de zaaizaadproductie en
het zaaizaadgebruik moeten uitoefenen. Maar ik weet dat wij Hollanders
25

huiverig zijn van controle en ik haast mij er dan ook aan toe te voegen, dat
dan m.i. veel andere N.A.K.-G. controle achterwege zal kunnen blijven. Als
het hart gezond is, behoeft men de huid niet meer zo met de loupe te bekijken!
Wanneer het voor onze zaadteeltbedrijven zo mogelijk gemaakt wordt om
voor allerlei artikelen over de beste selecties te beschikken, zonder dat men
hiervoor een eigen kostbare stamzaadteelt — met de daaraan verbonden dure
selectie-arbeid nodig heeft, dan moet dit m.i. toch in de practijk slagen.
Op deze wijze kan elke kweker, voor zijn goede prestaties, de hem toeko'
mende beloning ontvangen en is daarmede tegelijk de mogelijkheid gegeven
voor een zo snel mogelijke verbreiding van de beste selecties, hetgeen toch
uiteindelijk een algemeen economisch voordeel is.

Discussie na de inleiding van de heer Barten
Voorzitter: Dames en Heren. Wij danken de heer Barten voor zijn discussie
over de waarde van deze practijkproeven en ik zou graag aan de vergadering
willen vragen of zijn voordracht nog aanleiding geeft tot opmerkingen. Is er
misschien nog iemand aanwezig, die niet weet wat „Bola" is?
Ik meen verder uit de inleiding gemerkt te hebben dat de heer Barten niet
al te groot vertrouwen heeft in de ambtelijke zijde van de zaak. Als dat nu
iets is, waar U het niet mee eens bent, dan hopen wij dat van U te horen.
Misschien heb ik mij vergist, maar ik geloof dat de heer Barten de vorige keer
de keuringsdienst nogal gekitteld heeft en nu weer een ander slachtoffer heeft
willen zoeken. Mag ik dan vragen of er nog bepaalde opmerkingen zijn naar
aanleiding van hetgeen door de heer Barten gezegd is?
De heer v. d. Have: De heer Barten heeft opgemerkt, dat hij een tegenstander is van het feit, dat bij het beoordelen van de practijkproeven een discussie plaats vindt; ik wil hier juist tegen in gaan en zeggen, dat ik dat één
van de goede zijden van de beoordeling vind. Het „kwekersoog" is nl. iets
dat men van huis uit niet direct meekrijgt, maar dat men pas verwerft door
veel gewassen te zien en op verschillende dingen gewezen te worden. Nu is
het toch zo, dat bij de beoordeling van de practijkproeven zich meestal een
discussie ontspint, waar de kwekers een mooi lesje krijgen en ik zou het ten
enenmale foutief vinden als dit zou gaan ontbreken. Bovendien zou het m.i.
de beoordeling minder geslaagd maken; men zou iets over het hoofd kunnen
zien, waar iemand, die eveneens mede beoordeelt, de ander op zou kunnen
wijzen.
Dr Banga: Als men met zijn tienen is, is het op zichzelf al een hele toer al
die mensen onafhankelijk van elkaar te laten rondgaan. Maar in de tweede
plaats zijn er ook bezwaren van andere aard. Z o blijkt steeds, dat er personen
zijn, die geen goed onderscheid kunnen maken tussen type en selectie. Als
ze het type niet mogen, dan krijgt de selectie ook een slecht cijfer. Eri omgekeerd, als het type goed is en de selectie niet zo best, dan wordt ook de
selectie goed of het type slecht beoordeeld. Als men ieder op zijn eigen houtje
laat rondlopen en cijfers geven, krijgt men daardoor heel uiteenlopende beoordelingen; als de één een 5 geeft en de ander een 1, dan is het gemiddelde
een 3, maar dan weet men nog niets!
Daarom is het volgens mij prettiger, over punten waar men het niet over
eens is, te praten, opdat men er achter kan komen, waar het om draait. Ik wil
graag op het veld weten of de commissie van mening is, of een bepaalde
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selectie een voldoende gebruikswaarde heeft, extra goed is, of onvoldoende.
Is men het hierover niet eens, dan kan men op het veld waar het materiaal
aanwezig is een en ander nader bekijken. Dat is later aan de schrijftafel niet
meer mogelijk.
Een andere zaak is het nemen van proeven door diverse instanties. Monopolistische posities zijn altijd een beetje moeilijk, want men kan lastig zeggen:
nu doen wij het en de anderen mogen het niet meer doen. Er zijn nu eenmaal
proeftuinen, die speciaal voor de tuinders bestemd zijn om er proeven op te
zetten en als zij dat niet meer konden, zouden ze zeker en terecht ontevreden
worden. Iets anders is echter of die dingen niet op elkaar aangesloten kunnen
worden. Wanneer we het zover kunnen krijgen, dat wij centrale practijkproeven nemen en de uitwerking voor bepaalde gebieden in de regionale proeftuinen plaats vindt, zodat men beoordelen kan welke typen voor de bedoelde
gebieden het meest geschikt zijn, dan bereikt men op een vruchtbare wijze
samenwerking en coördinatie, inplaats van elkaar de pas af te snijden.
Het laatste punt van de heer Barten wil ik even laten rusten, want daarop
komt misschien wel iets uit de vergadering naar voren.
De heer Bulten: Ik heb met belangstelling aangehoord, wat de heer Barten
naar voren bracht en wat hij al zo dikwijls gezegd heeft over een betere regeling van de zaaizaadvoorziening. Maar ik begrijp niet, waarom wij als wij toch
de Deense proeven hier toepassen, dan niet volledig het Deense systeem overnemen. Waarom gaat het I.V.T. niet samenwerken met de N.A.K.-G. en
krijgt deze niet het recht de zaden door te geven van erkende sélecteurs? Het
voorstel dat de heer Barten deed, kan ik toejuichen en dat zal ieder met mij
wel doen. Maar het lijkt mij totaal verkeerd, dat daarnaast ieder maar weer
uit kan zaaien, wat hij maar wil. De practijkproeven komen dan met een klein
relaas in de krant, er wordt melding gemaakt van de selecties, die goedgekeurd
zijn, maar voor de rest gooien wij weer alles door elkaar. Geef daarom de
N.A.K.-G. het recht te gebieden, dat niet anders dan geplombeerd zaad verkocht mag worden.
Voorzitter: Als ik het goed begrepen heb, bedoelt U, dat U het wenselijk
acht dat de selecties, die in de Deense proeven erkend en goedgekeurd worden, alléén in het verkeer mogen worden gebracht, met uitsluiting van elk
ander?
De heer Bulten: De anderen hadden ook mee kunnen doen. Als dat niet
is gebeurd, dan moet men zeggen, dat nu de erkende voor moeten gaan tot de
volgende Deense proef.
De heer v. Dok: Wij hebben 78 selecties tuinbonen gehad, waarvan er 26
een bewijs van goed gedrag hebben gekregen en nu is de vraag gerezen, waar
we met de andere naar toe moeten. Ik geloof dat hier voor de Keuringsdienst
een mooie taak ligt om in deze situatie een beetje orde te scheppen.
De heer Rijk Zwaan: Ik meen dat wij niet de weg op moeten van het verbod,
daar hebben wij de achter ons liggende jaren al genoeg mee te maken gehad.
Het verdient echter toch wel aanbeveling dat de N.A.K.-G. gaat toezien, dat
van de inzendingen, die definitief slecht waren, geen verdere vermeerdering
plaats vindt. Men moet geen verbod opleggen, maar wel de mensen aanraden
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mét iets beters te beginnen. Dat is zeker ook de bedoeling van de heer Bulten,
die zelf ook niet gesteld is op ,.wetten en verboden".
De heer Grooters: Ik zou een tussenweg willen voorstellen. Het uitsluitend
in het verkeer brengen van goedgekeurde selecties geeft een tekort aan zaaizaad. Zou het niet beter zijn dat door middel van het I.V.T. de bedrijven,
waarvan de selecties afgewezen zijn (en waarvan men de tekortkomingen aan
de weet is gekomen) ingelicht worden hoe zij hun selecties kunnen verbeteren?
Ik vraag mij af of nu zo'n selectie, die op het nippertje afgekeurd is, geweerd
moet worden uit het verkeer.
Voorzitter: Wij horen hier ontzaggelijk veel belangrijke dingen over deze
zaak en het wil mij voorkomen, dat wij in deze ontwikkeling maar goed doen
zeer voorzichtig onze weg te gaan en niet al te radicale conclusies te trekken,
want er zit aan deze zaak veel meer vast dan alleen via het Deense systeem
zoeken naar toprassen.
Dit systeem is min of meer afgestemd op gebruik voor de tuinder in Nederland als geheel en lang niet voor alle tuinders en alle tuindersgebieden afzonderlijk. Ik wil U er verder op wijzen, dat minstens 80 % van de zaadproductie
helemaal niet voor Nederland bestemd is en dat aan die resterende 20 % nog
heel wat dingen zitten, die niet door de specifieke tuindersvraag gedekt worden. Ik zou daarom in overweging willen geven deze zaak langzaam te laten
groeien.
Ik geloof, dat er van die bevoegdheden, die de winnaar in deze wedstrijd
krijgt, een stimulerende werking uitgaat en dat het opvoedend zal werken
voor hen, voor wie het nu misgelopen is.
Het is aan de andere kant zeker gemakkelijker een bescheiden kwantum in
topprestatie te telen dan in massaproductie voor de wereldmarkt te werken,
want dan moet de vermeerdering nog een schakel meer doorlopen en komt de
topkwaliteit door de grote vermeerdering op een beetje lager niveau te liggen.
Zodoende geloof ik dat wij met deze dingen wel voort moeten gaan, er zelf
actief aan deel moeten nemen, maar heel voorzichtig moeten zijn met conclusies,
die alleen het goede zouden toelaten en het slechte zouden verbieden. Tussen
het allerslechtste en het allerbeste ligt nog een grote marge van schakeringen,
die niet helemaal zonder waarde zijn.
Misschien heb ik naar Uw mening teveel in het algemeen gesproken, maar
ik wilde dit speciaal doen om de discussie er op te richten, dat men voorzichtig
moet zijn, de zaak niet moet forceren, omdat anders de tegenstand wel eens
heel groot zou kunnen worden. Als dit in banen van geleidelijkheid geleid
wordt en kalmpjes aan groeit, dan zal ook het bewustzijn toenemen, dat betere
rassen het toch uiteindelijk zullen winnen van slechtere.
Als er nu naar aanleiding van hetgeen de heer Barten gezegd heeft, geen
bijzondere vragen meer zijn, dan zou ik hem de gelegenheid willen geven om
de aanvallen, op hem gericht, te pareren.
De heer Barten: De heer v. d.. Have en Dr Banga hebben mij beide niet
helemaal begrepen. Natuurlijk wil ik de discussiemogelijkheid op het proefveld
niet afsnijden. Met hen hecht ik er grote waarde aan. W a t ik bedoelde is reeds
gezegd: niet gezamenlijk een cijfer geven, want juist dan krijgt men dat de
een zegt: ,,nou, een drie" en de ander: „drie?, ben je, dat is toch zus en zo en
dat moet minstens 4 ^ zijn". De derde zeilt een tikje de kant op van de eerste,
een ander weer iets anders en tenslotte kan dan de man, die persoonlijke in28

vloed weet uit te oefenen, door zijn zeggingskracht een vrij sterke invloed in
de richting van zijn beoordeling uitoefenen. M.i. doet men dan de objectiviteit
bij de proeven te kort.
Ik wil dus ook eerst de vraag van Dr Banga gesteld zien: Is dit een selectie
die voor de practijk waarde heeft of niet? Daar kan over gesproken worden,
maar wanneer dan tenslotte het cijfer gegeven moet worden, dan geeft ieder
dat, zoals hij meent dat het moet zijn, gehoord de discussie.
Nu de andere kwestie, die Dr Banga aangeroerd heeft, nl. over die andere
officiële proeven. Hij is zo bang voor monopolie-posities. Ik ben daar minstens
even bang voor, maar hij zei tevens, dat er verschillende groepen van tuinders
zijn, die aan een proeftuin mee betalen. Natuurlijk zal men, wanneer groepen
onder elkaar proeven willen nemen, dit niet moeten verbieden, maar ik had op
het oog de proeven van officiële instellingen. Wanneer er van officiële zijde
door het I.V.T. in verschillende plaatsen van het land in de teeltgebieden objectieve proeven genomen worden, dan lijkt het mij niet juist dat andere officiële instanties, die uit dezelfde beurs betaald worden, deze proeven ook nemen.
Deze zijn ten eerste niet zo objectief, omdat ze lokaal genomen worden; ten
tweede worden ze uit dezelfde portemonnaie betaald; en ten derde kunnen ze
elkaar nog doorkruisen.
De heer Bulten had mij van te voren beloofd mij te zullen helpen en nu is
aan de vergadering het oordeel of hij mij geholpen heeft. Je kunt ook iemand
van de wal in de sloot helpen! Ik waardeer echter de goede bedoelingen van
de heer Bulten ten opzichte van mij, maar wat de andere bedoelingen betreft,
ik geloof niet, dat die goed zijn. 'Wanneer hij ons van onze vrije Nederlandse
zaadteelt wil trachten te brengen tot een voorgeschreven groep selecties, van
welke alleen uitsluitend zaad geteeld mag worden, dan geloof ik dat dit tegen
de ontwikkelinqsgang van de Nederlandse zaadteelt indruist, even goed als
teqen onze Hollandse vrijheidsmentaliteit.
Nu is er bij die vrijheidsliefde altijd het gevaar van losbandigheid en ik
geloof werkelijk dat wij op het gebied van de zaadteelt veel losbandigheid
gehad en gezien hebben in de loop van de tijd. Links en rechts kaapt men weg
en maakt men gebruik van wat anderen met veel moeite verkregen hebben,
zonder dat men er één cent vergoeding voor betaalt 'aan de desbetreffende.
Dit zal en moet inderdaad de wereld uit! De heer Bulten heeft gezegd, dat de
vergadering het hierover wel met hem eens zou zijn; sterker, ik geloof dat
de vergadering het hierover met hem eens m o e t zijn.
Ik geloof echter niet dat wij moeten tegenhouden dat iemand eens niet het
beste wil telen en genoegen neemt met iets minder goede kwaliteit, dat naar
het oordeel van de N.A.K.-G. controleurs er toch nog wel als zaaizaad mee
door kan.
Ik geloof ook dat de ontwikkelingsgang, als de zaak goed opgevat wordt,
de richting uit zal gaan dat men zich niet meer met het minder goede tevreden
zal stellen. De voorzitter maande in dit verband -~ evenals een andere spreker
— tot voorzichtigheid en ik kan dat onderschrijven (ik meeri dat als wij één
deugd aan onze voorzitter toe kunnen schrijven, dit wel de deuçjd „voorzichtigheid" is). Dat hij zich echter voor de export, wanneer hij niets beters krijgen
kan. tevreden stelt met het mindere, dat kan ik niet van hem aannemen! En
wanneer hij dan zegt, dat de practiikproeven voor de Nederlandse tuinbouw
worden genomen en wij daarnaast de export hebben, dan ben ik het niet met
hem eens, Onze Nederlandse export is groot geworden doordat de Nederlandse
tuinbouw zulke eisen stelde aan het product. Daardoor hebben onze Nederlandse zaden hun naam op de wereldmarkt gekregen. En ik geloof dat daarom
de practijkproeven van grote betekenis zijn voor de Nederlandse zaad-export.
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Het is met enige schroom, dat ik aan het verzoek van Dr Banga gevolg heb gegeven om hier
mijn visie opdeDeense proeven te geven.Ik
zou nl. intwee woorden kunnen zeggen, hoe ik
erover denk.
Ten eerste meen ik dat het een algemeen belang
is dat deze proeven zijn opgezet, vooral voor de
Nederlandse zaadhandel en de Nederlandse
export en dat ze uitgevoerd worden op de wijze,
zoals hetthans geschiedt. P.unt... af. Ik heb
echter wel begrepen dat dat debedoeling van
deze discussie niet was.
Het isvooral de uitvoering van deze Deense
proeven, de wijze, waarop het resultaat bereikt
wordt, enwatwijervan mogen verwachten,
waar het om gaat.
Ieder selectiebedrijf. aangesloten bij de
N.A.K.-G., isin de gelegenheid gesteld aandeze proeven deel te nemen.
Door verschillende bedrijven wordt erop grote schaal aan deel genomen. Het
grote nut van deze Deense proeven is dan, dat men een juiste schifting kan
krijgen indeverschillende selecties.
Het mooie van dewerkwijze is, dat men, wanneer men in een of andere
commissie zit, niet weet of men zijn eigen product goed- of afkeurt. Onbevooroordeeld zegt men zijn mening, dus: deze selectie kan voor erkenning —
eventueel voor niet-erkenning ~ in aanmerking komen.
Mag ik U een voorbeeld noemen van deze zomer: de Deense proeven opde
broeiwortelen. Het is toen gebleken, dat van de70verschillende selecties,
die daar naar voren kwamen, ervolgens mij «eer terecht, verschillende selecties absoluut, eenstemmig, afgevoerd moesten worden. Door dit systeem blijkt,
dat de verouderde selectiemethodes afgelegd moeten worden. Uit de Deense
proeven blijkt, dat erbepaalde sélecteurs zijn, die een verkeerde kijk op het
selectiewerk hebben. Dat is hun niet kwalijk te nemen, want uiteindelijkzie
ik het zo, dat van deze Deense proeven een ontzettend grote stimulans uitgaat.
Zojuist heb ikal gezegd, datdeze Deense proeven hun resultaat in het
algemeen afwerpen, in het algemeen voor deverbruikers, dus voor de consumenten, maar ook voor de zaadselecteurs. Ikkijk maar naar mijn eigen bedrijf: wanneer jemee doet aan bepaalde Deense proeven en bepaalde selecties
en wanneer dan blijkt dat nabeoordeling door deverschillende commissies,
gemengde commissies dus, die uit handelaren, verbruikers enambtenaren bestaan, mijn eigen selectie door het toegekende cijfer devuurproef niet heeft
kunnen doorstaan, dan is dat voor mij het bewijs, datik met die bepaalde
selectie niet op het goede pad ben. Volgens mij isdat geen afbreuk doen aan
je eigen bedrijf, maar eerder een stimulans in de goede richting. Ieder selectiebedrijf moet weten, waarmede het abuis isen welke richting het dan uit moet.
Dit is toch wel gebleken indeafgelopen twee jaar enallen zullen ditwel
moeten onderschrijven.
Als selectiebedrijven weten wij, dat selectiewerk een zeer moeilijke arbeid
is endat ishier trouwens wel duidelijk naar voren gekomen. Bij het beoordelen der proeven moeten wij wel geweldig voorzichtig zijn met het afwijzen.
Zoeven noemde ikUalhet voorbeeld van de wortelen enneemt U ook nog
eens derode kool, die als ikhet wel heb, nog maar een jaar beoordeeldis.
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U zult het, als U die proeven goed bekijkt, met mij eens zijn, dat men inderdaad heel voorzichtig moet zijn met de beoordelingen. Waarom?
Juist hierom, omdat de verschillende selecties verschillende kwaliteiten hebben, niet alleen in het binnen- doch ook in het buitenlands gebruik. Wij kunnen wel groot doen in een bepaalde commissie en zeggen: Kijk, die wortel,
die kool, is absoluut waardeloos!, doch in de practijk zal in bepaalde gevallen
blijken, dat ze voor bepaalde streken of voor bepaalde landen grote waarde
kunnen hebben. Juist daarom maan ik tot voorzichtigheid bij de eindbeoordeling.
Wanneer ik mij het contrôleveld van de rode kool voor de geest haal en
ik zie daarop staan de selecties van de verschillende bedrijven, dan is het niet
gemakkelijk daar een eindoordeel over te vellen; wij zijn op 't ogenblik geneigd
in grote lijnen te selecteren en wat de vroege rode kool betreft, hellen wij
over naar een meer gedrongen type. Toch is het voor mij nog zeer de vraag
of wij de volgende zomer wel zouden mogen zeggen, dat de oudere, wildere
types, geheel moeten verdwijnen.
W a t de kwestie van het eventueel „verbieden" betreft zou ik het liefst gaan
in de richting van de heer Grooters. Toch meen ik, en dat wil ik onderstrepen,
dat uit deze Deense proeven zeer veel gedistilleerd kan worden voor verdere
uitbouw en opbouw van de N.A.K.-G.
Er is voor de beoordeling van deze Deense proeven, waar natuurlijk bij ons
in Nederland nog zekere leemtes in zijn, veel tijd nodig; voor ons I.V.T. vooral,
maar ook in het bijzonder voor de commissie en ik zou graag vanaf deze plaats
een beroep doen op diegenen, die gevraagd zijn om aan het werk van de
commissie deel te nemen, toch zoveel als in hun vermogen ligt, de verschillende
beoordelingsdagen te bezoeken. Mij lukt het zelf natuurlijk ook wel eens een
keer niet, maar het is van groot belang — en nu wil ik onderschrijven wat de
heer Barten gezegd heeft — dat naast de technische mensen ook de mensen
uit de practijk, waarmede ik bedoel de sélecteurs (zaadbedrijven), en ook de
tuinders, aanwezig zijn om van beide zijden, nl. van theorie en practijk, een
gezond oordeel te vellen over onze Deense proeven. Het is beslist een opoffering om al die dagen mede te maken, maar wanneer U voelt voor het
algemeen belang, zorg dan dat U zelf aanwezig bent, of, als het niet kan,
eventueel iemand, die Uw plaats op waardige wijze in kan nemen.
Dan wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de
mogelijkheid om misschien door middel van deze practijkproeven, maar vooral
door bemiddeling van ons I.V.T. — en tot mijn grote vreugde heeft de heer
Banga daar vanmiddag ook al op gewezen — te trachten in de chaos, die wij
nog in ons zaadvak kennen wat de rasbenamingen betreft, enige goede lijn te
krijgen. Het is al enige jaren geleden, dat ik, heel in den beginne, eens met
de heer Banga over dit onderwerp heb gesproken en daarom verheugde het
mij zo, dat Dr Banga er hedenmiddag op heeft gezinspeeld.
Als wij b.v. de bloemkool nemen, dan merken wij, dat het ras „Alpha" onder verschillende benamingen in het binnen- en buitenland voorkomt, terwijl
ze toch de bloemkool Alpha is en blijft. Ieder bedrijf heeft zijn eigen selectiemethoden, maar zoveel kan er niet aan veranderen, of het blijft Alpha. En
wat voor bezwaar is er nu tegen om dit type Alpha, wanneer het in de Deense
proef is opgenomen, als het uit de bus gekomen is, de selectie Rijk Zwaan,
de selectie v. d. Berg of de selectie Sluis en Groot te noemen? Dat zegt voor
ons toch genoeg, in binnen- en buitenland! M.i. is het toch niet nodig dat hij
nog „Westlandia" of „Record" of ik weet niet wat genoemd wordt. En dit
beperkt zich niet alleen tot de bloemkool, maar slaat ook op verschillende
andere producten. Volgens mij is dit, platweg gezegd, niet anders dan boerenbedrog, al is het misschien niet zo bedoeld.
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De heer Rijk Zwaan is een goede vriend van mij (al zal hij misschien
lachen als hij dit achter de katheder hoort zeggen) en hij mag zijn „Alpha"
gerust „Record" noemen, maar als hij die Alpha-selectie Rijk Zwaan noemt,
dan verkoopt hij net zoveel, of misschien nog wel meer! Er zijn nog zoveel
mensen in binnen- en buitenland, die menen, dat zij, wanneer zij een „Record"
kopen, iets anders krijgen dan wanneer zij een „Alpha" bestellen.
Dit is natuurlijk maar een algemene opmerking, die ik in het midden van
de vergadering wil leggen, omdat ik hem toch zeker de moeite waard acht
om overdacht te worden.
Dan, M. d. V „ heb ik eens een vergadering meegemaakt, waarin de ons
allen bekende heer Douwe Vis, naar ik meen, de opmerking maakte: „Zijn
wij eigenlijk niet gek, dat wij allen, vooral de grote selectiebedrijven, maar
ook de kleinere, onze tijd, moeite en geld verspillen aan alle 100 en 1 artikelen, die wij selecteren en trachten verder te kweken".
Ik heb daar wel eens ernstig over nagedacht, want ook ik doe er aan mee,
evenals ieder ander bedrijf. Wij trachten, ieder voor ons zelf, het beste te
selecteren wat maar mogelijk is. Wanneer U echter een calculatie maakt in
Uw bedrijf, wat het selectiewerk als zodanig kost, dan weet U zelf wel, dat
U haast van schrik achterover valt! Nu zijn er ook mensen, die zeggen: „het
is helemaal niet zo erg om al die onkosten van het selectiewerk af te schrijven,
want anders geef je het geld toch maar aan Lieftinck". Dat is gedeeltelijk
waar, maar toch meen ik dat dit uiteindelijk een drogreden is en is het overdenken van wat de heer Douwe Vis gezegd heeft, wel de moeite waard. W a n t
wij smijten met geld, ieder voor zich, om op hetzelfde artikel uren en dagen
en jaren te selecteren, met allen hetzelfde doel.
Juist wanneer wij dit voor ogen houden en wij koppelen daar de nieuwe
zaaizaadregeling aan vast — die ik voor een bepaald deel als juist onderschrijf,
nl. wanneer die goed doorgevoerd kan worden met de volle medewerking van
alle zaadbedrijven — dan geloof ik dat het goed is dat er een begin gemaakt
is. Daarom raad ik aan nog eens deze gedachte te overwegen en vond ik het
goed dit in interne kring nog eens uit te spreken.
Verder zou ik nog iets willen zeggen over hetgeen de heer Barten naar
voren heeft gebracht ten aanzien van het districtswerk in de proeftuinen. Naast
het werk van het I.V.T. kan daar wel een juiste kern in zitten. Mijn bezwaar
ertegen is, dat de resultaten van al die districtstuinen te vroeg en te weinig
gecoördineerd medegedeeld worden. Het werk zal alleen goede gevolgen hebben, wanneer het onder auspiciën van onze voorlichtingsdienst na meer dan
éénjarige proefnemingen aan de tuinders medegedeeld wordt. Anders zou het
wel eens precies negatief kunnen werken.
Discussie na de inleiding van de heer Bakker
De heer Watteh Ik ben één van die mensen, die zich bezig houden met
die provinciale proeftuintjes en ik geloof, dat wij de zaadhandel en de
Nederlandse tuinbouw in het algemeen hiermede een grote dienst bewijzen.
W a n t wat is het geval? Onder de tuinders leeft maar al te weinig het inzicht
dat een goede rassenkeuze noodzakelijk is. Als wij de tuinders wakker kunnen
schudden en tegen hen kunnen zeggen: koop niet uit traditie Uw zaad bij
de buurman, maar bij die mensen, die er werk aan besteden, dan handelen wij
in het belang van de tuinbouw en van de zaadhandel.
Ik ben het met de sprekers eens. dat wij geen open deuren moeten intrappen.
Datgene wat het I.V.T. gedaan heeft met zijn Deense proeven moeten wij
niet herhalen.
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Onze taak is om op het werk van het I.V.T. verder voort te bouwen; om
de selecties, die met een brevet uit de bus komen, provinciaal te beproeven en
te demonstreren, en na te gaan wat voor een bepaald district het beste is.
Ik ben het met de heren eens, dat wij niet naast elkaar moeten werken,
maar één grote lijn moeten volgen. Het zou dan ook volgens mij aanbeveling
verdienen, als van de zijde van het I.V.T. meer aandacht hieraan werd besteed en meer leiding gegeven werd.
Voorzitter: Dit is een heel ander geluid en het lijkt mij toe, dat de heer
Wattel erin geslaagd is om in een zeer logische gedachtengang te laten zien,
dat de werkzaamheden eikaars supplement moeten zijn.
Inleiding van de heer Rijk Zwaan
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In verband met de beperkte tijd wil ik hier en daar
maar een greep doen en mij ertoe bepalen over de volgende punten iets te zeggen:
1. De techniek der proefnemingen;
2. De reacties bij de zaadproducenten;
3. De reacties bij de zaadconsumenten;
4. De voordelen voor de zaadproducenten;
5. Algemene opmerkingen.
Ik hoop hiermede voldoende stof voor een verder9 a a n c ' e discussie te zullen leveren, een discussie, die
misverstand voorkomt en ons allen wat leert.

1. De techniek bij de

proefnemingen.

a. De tijdsduur.
Aanvankelijk was voor ieder gewas een termijn van minstens 2 jaar vastgesteld, alvorens tot afsluiting kon worden overgegaan.
Ik meen, dat het overweging verdient na te gaan of deze termijn in bepaalde
gevallen niet teruggebracht kan worden tot één jaar. Wanneer ik mij niet vergis, is dit, in overleg met de commissie, reeds geschied voor pronkbonen en
Berlikumer wortelen.
Naar mijn mening was dit volkomen verantwoord. De kosten van het I.V.T.
en hel tijdverlies van de commissieleden dienen zoveel mogelijk beperkt te
worden. Vanzelfsprekend onder voorwaarde, dat de waarde van de proefnemingen hieronder niet mag lijden en de resultaten geacht moeten worden
alleszins betrouwbaar te zijn.
Een algemene regel valt hier niet te geven en is evenmin van tevoren vast
te stellen. Het vraagstuk zal van geval tot geval bekeken moeten worden.
Behalve van de aard van het gewas zal het m.i. mede afhangen van het welslagen der proeven in het eerste jaar. De uitvoering op verschillende plaatsen
geeft in verschillende gevallen voldoende zekerheid ter verkrijging van betrouwbare gegevens.
b. De wijze van vaststelling der waarderingscijfers.
Een der vraagpunten, die naar mijn oordeel onder de ogen gezien moeten
worden, is de wijze, waarop de cijfers vastgesteld dienen te worden. Moet dit
in groepsverband geschieden, zodat één gemeenschappelijk cijfer naar voren
komt, of is het beter de cijfers individueel te laten vaststellen, geheel onafhankelijk van elkaar. Ik meen voor het eerste te moeten kiezen.
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Bij individuele beoordelingen kunnen geheel verkeerde waarderingen ontstaan. Dit houdt geen diskwalificatie van wie ook in, doch wie is een zo
„all-round vakman", dat hij zich overal specialist in durft noemen? In ploegverband kan bij verschil van inzicht eerst overleg gepleegd worden. Dit geldt
ook voor de vaststelling van het ras, waarmede men op zeker ogenblik te maken
heeft. Wanneer men op deze wijze werkt, zullen dikwijls verkeerde begrippen
verdwijnen en meer eenheid ontstaan, o.a. over de aan goed bruikbare rassen
te stellen eisen.
Een eventueel afwijkend oordeel, mits gemotiveerd naar voren gebracht,
kan door anderen erkend en overgenomen worden. Blijft men bij eigen mening,
dan kan dit altijd op verzoek genoteerd worden. Naar mijn bescheiden mening
kan aan de op deze wijze verkregen cijfers een grotere waarde toegekend worden dan aan die, welke op andere wijze zouden zijn verkregen.
De vrees, dat bij beoordeling in groepsverband bepaalde leden een dominerende invloed op de vaststelling der cijfers zouden kunnen uitoefenen, kan
ik niet delen. Juist bij individuele beoordeling loopt men het gevaar grote verschillen te krijgen. Dit is natuurlijk op zichzelf geen bezwaar, maar men weet
niet op welke gronden deze verschillen berusten. Men kent eikaars uitgangspunt niet en loopt zodoende de kans tot afwijkende conclusies te komen.
Een aldus verkregen gemiddelde zou, volgens mij, minder betekenis hebben,
dan datgene, wat door samenspreking tot stand komt.
Het is wèl noodzakelijk, vóórdat men de beoordeling een aanvang doet
nemen, vast te stellen, op welke raskenmerken gekeurd zal worden. Om een
voorbeeld te geven: Tuinbonen vroege brede witkiem behoren te voldoen aan
de eigenschappen: vroeg en een bepaalde vorm en stand der scheden. Wanneer
men deze eigenschappen enigermate wil verwaarlozen, b.v. omdat ,,er toch veel
bonen aan zitten" is men op de verkeerde weg. Dat wil natuurlijk niet zeggen,
dat een dergelijke factor verwaarloosd zou moeten worden, maar primair
moeten toch de raskenmerken zijn. Wanneer men op deze wijze te werk gaat
kan men tegenover iedereen, wiens inzending afgewezen wordt, de reden
aangeven, waarom dit is geschiedt.
Voorts is bij individuele beoordeling het gevaar niet denkbeeldig, dat men
cijfers geeft op grond van hoedanigheden, waarop men zelf geselecteerd heeft.
Dit behoeft nietaltijd onjuist te zijn, maar het geheel krijgt dan toch een individualistisch karakter.
Nog een nadeel van individuele beoordeling kan zijn, dat men alles te hoog
waardeert op grond van bij-oogmerken. Dit geldt speciaal de beoordeling van
inzenders-niet-commissieleden.
2. De reacties bij de

zaadproducenten.

In de eerste plaats moet de opmerking gemaakt worden, dat nog te veel een
vergelijking gemaakt wordt met de keuring van de N.A.K.-G. Dit is onjuist.
De N.A.K.-G. keurt met het doel het slechte te weren. De practijkproeven
hebben ten doel de goede selecties naar voren en onder de aandacht van de
belanghebbenden te brengen. Deze weert het slechte, gene bekroont het goede.
In de tweede plaats heeft men critiek op de uitslag. Dit is soms wel te begrijpen,
want het is natuurlijk teleurstellend, wanneer een eigen inzending afgewezen
wordt. Het is echter onbillijk op grond daarvan het systeem te veroordelen,
of de waarde ervan te verkleinen. De beoordeling geschiedt objectief en de
uitslag dient men sportief te aanvaarden.
De tegenvallers liggen meestal bij de grensgevallen. W i e juist beneden de
maat bleef, moet zich niet vergelijken met diegenen, die er precies bovenuit
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komen. Hij diene zijn inzending te vergelijken met de velen, die ver boven de
middelmaat uitstaken.
Wanneer men de feiten zó aanvaardt, zal dit tot gevolg hebben, dat er gewerkt wordt om in de volgende ronde met succes te kunnen meedoen.
3. Reacties van de zijde der zaadconsumenten.
Tot nu toe heeft slechts een kleine groep daadwerkelijk van de resultaten
kennis genomen. Meestal zijn dit jonge tuinders.
De reacties op hetgeen door mijzelf werd gepubliceerd, vielen mij niet helemaal tegen. Wij moeten hierbij bedenken, dat het systeem nog jong is. Ik ben
er zeker van, dat hoe langer het werkt en hoe meer bekendheid het krijgt, des
te meer de waardering in zaadgebruikerskringen zal toenemen.
Meer publiciteit aan de doelstelling geven is noodzakelijk. Voor de
Tuinbouwonderwijsinstellingen en Voorlichtingsdienst is hier zeker een dankbare taak weggelegd. Ik twijfel er niet aan, of deze zijn reeds bezig hun taak
in dit opzicht met enthousiasme te vervullen. De belangstelling van deze zijde
bij de keuringen staat daar borg voor. Daarnaast zal van officiële zijde bij
herhaling over dit onderwerp publicaties in de vakliteratuur dienen te verschijnen. Men heeft nog niet voldoende begrip, hoe het systeem werkt, en
vooral niet welke waarde eraan toegekend moet worden.
Het conservatieve, oudere deel van de consumenten is nu eenmaal moeilijk
te bereiken; meerdere publicaties zullen nodig zijn, teneinde deze mensen toch
aan het denken te brengen.
4. De voordelen uoor de

zaadproducent.

a. Een der voordelen voor de zaadhandelaar is, dat goedgekeurd zaad met
het vignet van het I.V.T. verhandeld mag worden. Dit voordeel lijkt me voor
de groothandel van minder betekenis dan voor hen, die rechtstreeks aan de
gebruikers leveren. Toch is het ook voor eerstgenoemde categorie niet te onderschatten. De detaillist weet nu, waar hij het beste kan kopen en zal er dus
wel degelijk op letten, bij wie hij voor een bepaald artikel zijn behoefte dekt.
Het vraagstuk, dat de detaillist bij doorverkoop het vignet niet kan voeren,
dient afzonderlijk bekeken te worden.
b. Een ander voordeel is, dat men op deze wijze een gratis proefveld krijgt.
Men kan er niet aan denken zelf in zo grote mate vergelijkingsmateriaal op
te zetten, om het eigene eraan te toetsen, als hier het geval is. Bovendien ziet
men hier als regel het beste, wat de desbetreffende inzender van een dergelijk
gewas of ras heeft, want gewoonlijk zal men voor de deelneming stamzaad
inzenden. Vraagt men daarentegen als handelaar een proef voor proeftuindoeleinden, dan krijgt men meestal partijzaad.
c. Voorts moet niet vergeten worden, dat men hier gratis kan constateren,
hoe verschillende gewassen op diverse grondsoorten in ons land reageren. Dat
is op eigen proeftuin natuurlijk onmogelijk.
d. Een nog geheel andere factor is de samenspreking met vakgenoten en
met tuinders over de diverse gewassen. Uitbreiding van rassenkennis en een
beter begrijpen van hetgeen de practijk vraagt, is er het resultaat van.
e. Verder leert men meer objectief oordelen. Het gehele systeem werkt
heilzaam tegen eventuele vooringenomenheid, t.o.v. sommige inzenders, die in
het algemeen geen goede naam hebben en waarschuwt tegen zelgenoegzaamheid voor eigen product.
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5. Algemene

opmerkingen.

In de eerste plaats is de opkomst der commissieleden niet altijd even gunstig
geweest; soms was deze zeer teleurstellend, speciaal van de zijde van de zaadhandel. Men mené niet, dat degenen, die wel komen het niet druk zouden
hebben met andere zaken. Indien men niet persoonlijk kan komen, kan men
toch zijn sélecteur afvaardigen.
Als tegenhanger hiervan, zou ik de Voorlichtingsdienst willen noemen. Deze
was altijd goed vertegenwoordigd. Misschien mag ik de leiders van deze dienst
vragen of zij —~ indien aanwezig — bij voorkeur assistenten willen afvaardigen, die het desbetreffende gewas goed kennen en in staat zijn een gefundeerd
oordeel te geven.
Voorts ware misschien te overwegen of het niet mogelijk zou zijn een speciale dag voor alle assistenten te organiseren onder leiding van één der commissieleden van de Voorlichtingsdienst, die bij de officiële rondgang met de
commissie reeds de nodige aantekeningen maakt. Ik meen, dat dit zeer nuttig
zou kunnen zijn; vandaar deze suggestie.
Tenslotte nog de verantwoording voor de juistheid van de inzending. Als
voorbeeld diene de Westlandse boerenkool. Meerdere inzenders bleken niet
datgene gezonden te hebben wat gevraagd werd,, zodat allerhande typen te
zien waren. Hiermede is niet gezegd, dat dergelijke rassen geen bruikbaar product opleverden, maar het was niet het gevraagde ras.
Natuurlijk komt dan bij de beoordeling de vraag naar voren, welk type wèl
als het juiste ras moet worden beschouwd. De bespreking en de vaststelling
der raskenmerken zal alweer verhelderend werken en begripsverwarringen in
de toekomst voorkomen.
Een ander voorbeeld is, wanneer straks de witlof in behandeling wordt genomen. De inzender moet dan zelf aangeven of zijn monster geschikt is voor
vroege, middelvroege of late trek. Blijkt dit niet met de werkelijkheid overeen
te komen, dan dient een dergelijk ras, hoe goed het ook voor andere doeleinden
zou kunnen zijn, toch afgekeurd te worden. Men mag toch zeker verlangen,
dat een zaadhandelaar, die een bepaald product aanbiedt, zelf de aanwendingsmogelijkheden weet.
Rust dus op de inzender de plicht de juistheid van zijn inzending te waarborgen, op de commissie rust de verantwoordelijkheid van een juiste classificatie. Naar mijn persoonlijk oordeel is men hierin in één geval niet geheel
geslaagd. Het betreft hier de indeling van het lange, cylindrische type wortelen
Amsterdamse Bak, dat als minder vroeg werd aangeduid. Bij het oogsten
van zomerwortelen speelt de vroege roodkleuring van de nog niet volledig uitgegroeide wortel een grote rol. In dit opzicht staat, naar ik herhaaldelijk constateerde, dit type niet ten achter bij andere typen; het tegendeel is eerder
waar. Indien dit niet het geval ware, zou deze wortel in de practijk nooit die
opgang voor vroege uitzaai (d.i. van October—December) hebben kunnen
maken, als sinds haar invoering het geval is. Misschien kan de commissie deze
uitspraak nog eens onder de ogen zien; eventueel corrigeren.
Wanneer ik het geheel overzie kan ik tot geen andere conclusie komen, dan
dat het systeem vele voordelen biedt. Op deze wijze wordt het doel van het
I.V.T. beter benaderd. Dit doel is immers in de eerste plaats een stimulans te
geven aan goed selectie-, eventueel veredelingswerk, voornamelijk bij die gewassen, welke niet determinabel zijn. Hiermede wordt tevens het algemeen
belang gediend. Juist ter wille daarvan, kan het tijdelijk wel eens niet met onze
eigen belangen overeenkomen, doch dat is niet zo erg. Uiteindelijk zal toch
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het privaatbelang ondergeschikt moeten zijn aan het algemeen belang; anders
schakelt men op den duur zichzelf uit.
Ik spreek daarom de wens uit •— en hiermede wil ik besluiten — dat aan
de perfectionnering van het systeem gewerkt worde en we nog vele aangename
keuringsdagen mogen beleven in een goede geest van samenwerking, met allen, die daarbij betrokken zijn.
Discussie na de inleiding van de heer Rijk Zwaan
Voorzitter: Ik mag wel constateren dat de heer Rijk Zwaan niet te veel
heeft gezegd, toen hij aankondigde, dat hij liever alles wilde bewaren voor deze
gelegenheid en ik wil hem graag complimenteren voor de zeer bezadigde en
uitvoerige wijze, waarop hij deze zaken deskundig heeft voorgelicht.
Zijn er nog vragen gerezen naar aanleiding van hetgeen de heer Rijk Zwaan
naar voren heeft gebracht?
Dr C. Rietsema: Ik zou wel graag willen vragen hoe wij met het begrip
,,vroeg" aan moeten? Wij hebben bij rode kool: vroege rassen, herfstrassen en
late rassen. Laten wij nu b.v. nemen, dat voor die vroege rassen de maand
Augustus als oogsttijd geldt. Nu heb ik een ras, dat 31 Augustus rijp is: een
laat vroeg-ras dus, maar dat eventueel door zou kunnen gaan voor een vroegvroeg-ras, want het is hier maar de vraag welke kool in die maand zeldzaam
is. Ik zou dan ook graag van de heer Banga willen horen, hoe wij hiermede
aan moeten en hoe hij hiermede werkt.
Dr Banga: Uw opmerking zou ik aan de heer Sneep willen doorgeven, maar
ik wil toch wel even zeggen, dat de vroegheid als kenmerk van verschillende
rassen of selecties in elkaar overloopt. De scheiding is dus enigszins kunstmatig;
wij kunnen naar vroegheid indelen, maar er zijn altijd nog selecties, die er net
tussenin zitten. Een absolute scheiding kunnen wij dan ook niet maken, wel
een standaardisering.
Dr C. Rietsema: Misschien hebt U mijn vraag niet goed begrepen. Ik neem
nu het geval van een bloemkool, die rijpt tussen begin en eind Maart. Als
het nu een selectie is die eind Maart rijp is, krijgt deze dan een aantal punten
minder dan een selectie, die begin Maart rijpt?
Dr Banga: Ja, dat kan wèl verschil maken in het cijfer.
Dr C. Rietsema: Dat vind ik dan onjuist, en wel, omdat de groepenindeling
kunstmatig is. Het vroege ras, dat 31 Augustus rijp is, is niet zo vroeg als dat
van 1 Augustus, maar het kan voor de tuinbouw dezelfde of zelfs een grotere
waarde hebben dan het vroege ras van 1 Augustus. Om dit nu een lager cijfer
te geven, acht ik niet juist; wel kan men het m.i. vermelden.
Dr Banga: Ik ben het met Dr Rietsema eens, dat vroegheid alleen geen
grond is voor meerdere of mindere waardering. Met toenemende vroegheid,
nemen in de regel andere nuttige eigenschappen automatisch af. Het komt er
dus vooral op aan dat de tuinder begrijpt hoe de samenhang tussen de vroegheid en de andere eigenschappen van een selectie is, en dat hij in de rassenlijst
gewaar kan worden welke selecties vroeg (en dus spoedig barstend enz.) zijn,
welke middelmatig vroeg, en welke iets later. W a n t het hangt helemaal van
zijn speciale doeleinden en zijn teeltomstandigheden af welke selectie voor
hem het beste is.
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De heer Bulten: Ik zou aan Dr Banga iets willen vragen over wat hij vanmiddag verteld heeft over het Deense systeem. Hij zei, dat de selecties met
de letters van het I.V.T. door konden gaan, 10 jaar lang met hetzelfde cijfer,
tot aan de volgende "Deense proef.
"Verder zei Dr Banga, dat de detaillist verplicht moest worden de letters of
het cijfer van het I.V.T. te gebruiken. Dat is tot nu toe alleen nog maar zo
in Denemarken. W o r d t dit nu ook hier ingevoerd?
Dr Banga: Het probleem was dit: is het vignet strikt persoonlijk of kan men
het recht om het te voeren overdragen bij verkoop van het zaad aan een ander.
B.v.: U heeft een goedgekeurde selectie en ik niet. Nu wil ik Uw zaad gaan
verkopen; de vraag is dan of ik dit doen mag onder de aanduiding ,,P'1950".
Dan staan we echter voor de moeilijkheid dat geen controle op het gebruik van
deze aanduiding mogelijk is. Ik zie dan weer twee mogelijkheden. Ten eerste,
dat degene, die het zaad met de bekroning heeft, het in gesloten verpakking
aan de detaillist levert. Waarom zou dat niet kunnen? Dat is toch met tal van
artikelen het geval en in tal van branches ziet men dit gebruik meer en meer
toenemen. Het wordt dan een soort merkartikel. Als de verpakking dicht
blijft, is er niets op tegen, dat de detaillist zegt: Zeker, ik kan U selectie
„Pietersen I.V.T. '50" leveren. De tuinders zijn er zeker van dat ze dan het
gewenste krijgen, want hiervoor is geen bijzondere controle nodig.
Een tweede mogelijkheid is, dat het bekroonde zaad alleen onder controle
van de N.A.K.-G. van de een naar de ander gaat. In zo'n geval zal het moeten
volgens de regels van de N.A.K.-G. In Denemarken ligt dit een beetje anders.
Daar staat in de reglementen, dat men verplicht is goedgekeurd zaad beschikbaar te stellen aan alle collega's, die het willen hebben. Als iemand zijn stamzaad verkoopt, mag de betrokkene het één keer natelen, onder vermelding van
de kentekennaam van de firma, waarvan het is, plus de vermelding ,,P-1950".
In Denemarken gebruikt men niet de naam van de firma, maar de naam van de
selectietuin. Het is daar dus verplicht gesteld, dat men aan collega's levert.
Het stamzaad mag daar wel doorverkocht worden, maar niet vermeerderd.
Dit is in Denemarken wel door te voeren, omdat daar slechts 7 bedrijven zijn.
Hier echter zijn er vele firma's en daarom zien wij er hier niet zo'n groot gat
in; door de zaaizaadregeling van de N.A.K.-G. zou het bij ons echter mogelijk
worden, vrijwillig stamzaad te verkopen.
De heer Bulten: Neemt U nu het Deense systeem maar zo'n beetje over of
probeert U het een en ander ervan en houdt het daarmee op? Als ik nu eens
aanneem, dat Rijk Zwaan een soort heeft, die goedgekeurd is en dat er collega's zijn, die deze soort ook willen hebben. Waarom kan het dan niet zo,
dat het goedgekeurde zaad van Rijk Zwaan onder het vignet „P-1950" door
die collega's aan de tuinders wordt geleverd? Dat is toch een waarborg voor
Rijk Zwaan, dat ik zijn zaad moet afnemen om het aan die tuinders te leveren.
Neem b.v. een witte klaver; niemand kan die afleveren, zonder het certificaat en de plombe; als het zaad niet geplombeerd is, kan men aan mijn zaad
niet zien of men al of niet de goede soort heeft.
Het systeem van de N.A.K. is misschien niet geschikt voor de tuinbouwzaadhandelaren, omdat die nog onwillig zijn. Wij zijn bang voor de concurrentie: dat een ander vóór zal gaan: maar volgens mij heeft de man, die iets
beters heeft, ook het recht om er iets meer voor te krijgen en dat kan alleen
als de N.A.K.-G. het plombeert.
Als het Deense systeem hier ook doorgevoerd wordt, laat het dan ook volledig zijn en v/el zo, dat ieder, die erom vraagt, ook de steun ontvangt van
het I.V.T. en de N.A.K.-G.
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Dr Banga: Als de heer Rijk Zwaan aan U wil verkopen, goed. Wij willen
hem echter niet dwingen. Als U met hem tot een accoord kunt komen, nl. dat
U zijn zaaizaad kunt krijgen, dan kunt U dit doen volgens de regeling van de
N.A.K.-G., met de waarmerken. De N.A.K.-G. stelt zijn diensten beschikbaar
om U daarbij behulpzaam te zijn.
Ik vind het het belangrijkste, dat wij de essentiële principes van het Deense
systeem toepassen, maar dan zo, als het in onze situatie past. Je kunt nooit
iets helemaal van een ander overnemen; het gaat om de hoofdzaken en verder
moet het zich naar de eigen situatie ontwikkelen.
Dan wil ik nog iets zeggen over de kwestie van de splitsing tussen goed- en
niet goedgekeurde selecties. Als iets heel slecht is, kan men zeggen: ,,dat is
niets". Verder heb je de top. Maar daartussenin de middenmoot van of juist
voldoende óf juist onvoldoende selecties. Als een zaadproducent met een juist
onvoldoende selectie wakker geschud wordt, dan krijgt hij misschien de volgende keer, in plaats van een 2% een 4. Dan schiet hij een eind de hoogte in.
Bovendien moeten wij het volgende niet vergeten. Als de tuinder een beetje
zijn verstand gebruikt — en dat is noodzakelijk — dan zegt hij: ik moet het
goede zaad hebben! Dan koopt hij het zaad dat goedgekeurd is. Zo krijgt de
man, die het goedgekeurde zaad heeft, meer clandizie, en dus ook meer inkomen.
Ik kan hiervan een voorbeeld ontlenen aan de uien. In de tijd toen er nog
helemaal geen ordening was, maar alleen de vrije aanbeveling van de landbouwrassenlijst, was het al zo, dat op het simpele feit van de vermelding in
de rassenlijst, iemand zijn bedrijf tot ontwikkeling kon brengen. Dit komt,
omdat de klant het vermelde ras vraagt.
Wij moeten oppassen niet te veel te verwachten van dwang en uiterlijke
discipline. Wij hebben toch in de afgelopen jaren gezien, dat bij oplegging
van uiterlijke discipline, zonder dat er innerlijke discipline gegroeid is, dit alleen
moraalbedervend werkt. Allerlei dingen zijn alleen werkelijk uit te voeren naarmate er een inwendige moraal groeit. Wij kunnen er wel om lachen maar dat
moeten wij eigenlijk niet doen. Overal is wel een humoristisch tintje aan, maar
als men een uitwendige discipline op een onvolgroeide zaak legt, dan bederft
men die zaak steeds meer. Dan maakt men slimmelingen en mensen, die er op
uit zijn te bedriegen. Het moet gegroeid zijn, innerlijk, en de uitwendige discipline moet dan hier en daar een steunpunt zijn. ,,De klant, die het vraagt" en
de „gelegenheid tot vrije ontwikkeling van de inwendige discipline" moeten
deze zaak tot oplossing brengen.
De heer Bulten: Dan hebt U een grote taak op Uw schouders genomen.
U zult het nooit redden, dat wil ik U wel zeggen.
U wilt het innerlijke bij de mensen naar boven halen. Aan de andere kant
van de zaal zit ook een Zwaan, die een prima biet heeft, die je nergens anders
kunt krijgen. Maar als een boer bij mij dat bietenzaad bestelt, dan bestel ik
het bij Zwaan en lever het door. Dat gebeurt echter niet bij alle zaadhandelaren; die leveren dan wat anders, een biet die er zo'n beetje bij past. Zo gaat
het in het algemeen.
Ik heb daar straks misschien wat harde woorden gebruikt, nl. van alles
geplombeerd en verplicht. Dat is wel dwang, maar tevens een weg, die wij
moeten en kunnen gaan als wij het resultaat van het systeem van de N.A.K.-G.
zien bij de zaadhandelaren. Het zal jaren duren voor de mensen die innerlijke
discipline hebben, dat ze het goede overgeven. De harde woorden van daar
straks blijf ik dan ook gebruiken: er moet iets achter heen zitten, want zo
kan het niet!
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Inleiding van de heer N . Veldhuyzen van Zanten
Helaas heeft mij de tijd ontbroken om zo'n keurige speech in elkaar te zetten
als de drie vorige sprekers en ik heb er enigszins op gespeculeerd dat ik niet
meer aan de beurt zou komen.
Toch zou ik nog graag enkele woorden over het Deense systeem willen
zeggen. Ik weet niet of het mij lukken zal er meer licht op te laten schijnen,
maar ieder ziet het door zijn eigen bril.
Ik wil mij dan eerst aansluiten bij de woorden van Dr Banga van zoeven:
over die discipline. Ik vind het een bijzonder goede greep van Dr Banga, dat
hij na zijn bezoek aan Denemarken nagegaan heeft, hoe wij het Deense systeem
aan de Nederlandse verhoudingen van 'zaadteelt en zaadhandel en van verbruikers van zaden ten dienste kunnen maken. Het wil mij voorkomen, dat hij
er ook in geslaagd is om aanvankelijk hier een goede basis te leggen.
Wij hebben uit de verschillende redevoeringen kunnen horen, dat dit systeem
ontzaggelijk veel perspectieven heeft en ook de inleiding van Dr Banga van
hedenmiddag heeft deze grote perspectieven naar voren gebracht. Wij kunnen
zelf nog nauwelijks aanvoelen hoe ver of de invloed hiervan op den duur zal
reiken. Vandaar dat ik met zo bijzonder veel genoegen de zelfdiscipline tegenover de van buiten opgelegde discipline heb horen verdedigen. W a n t volgens
mij staat of valt de medewerking en het slagen van het Deense systeem met
dit principe. Door deze werkwijze zal automatisch aan het licht komen waar
de beste zaaizaden en selecties zitten en dit zal opgevangen worden door het
apparaat van de Voorlichtingsdienst en van allen, die ermede te maken hebben. Dan zal het vanzelf zijn weg vinden in de tuinderskringen, al kunt U
gerust van mij aannemen, dat er een gedeelte van de mensen zal zijn, dat dit
niet begrijpt en zo vrij zal zijn om door knoeierijen daar van af te wijken. Maar
die snijden in eigen vlees, Mijnheer Bulten! En dat snijdt veel scherper dan
wanneer wij van buitenaf iets kunstmatigs opleggen en men geneigd is het juk
van de hals te werpen en door allerlei omwegen en door slinkse manieren om
de zaak heen te gaan.
Volgens mij is het centrale punt: het vrijwillige van deze hele zaak. De
vrijwillige medewerking van de selectiebedrijven, die hun zaaizaden insturen;
de vrijwillige medewerking van de commissies, zowel van tuinders als van
handelaren, die in goede samenwerking met de wetenschappelijke vertegenwoordigers, onderzoekers en waarnemers van ons Instituut, samen bouwen aan
een betere zaaizaadvoorziening. Dit moeten wij als centraal punt vasthouden,
omdat dit de basis is, voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse zaadhandel.
Dus de zuilen zijn: de medewerking en het vrijwillige.
Dan heeft de heer Rijk Zwaan uitvoerig stil gestaan bij de practische uitvoering door de commissies, die de beoordeling doen naast de exacte gegevens
van het I.V.T. zelf.
Nu ben ook ik van mening dat het een zeer moeilijke opgave is en dat wij
nog slechts aan het begin staan. Ik vraag mij dan ook wel eens af: hoe moeten
wij de practijkproeven zien en welke waarden moeten wij toekennen aan de
resultaten van deze practijkproeven?
Juist omdat wij nog in het begin staan — en dat merk ik ook vandaag en
dat is heel natuurlijk — is de hele hantering van deze practijkproeven zeer sterk
afgestemd op de vraag van de tuinders. Ik wil niet zeggen, dat dit niet goed is.
Ik geloof, dat het het enige aanknopingspunt is, maar dat de consequentie
van deze dingen op den duur veel scherpere selectiemethodes is, wat natuurlijk
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ook toe te juichen valt, omdat men de verschillende bedrijven aanspoort om
kwaliteiten te produceren voor onze Nederlandse tuinbouw.
Er gaat een geweldige stimulans uit van dit Deense systeem, niet alleen voor
diegenen, die rassen hebben, die erkend worden, maar vooral ook voor degenen, die mededingen en wier rassen niet erkend worden. W a n t deze laatsten
zullen zich gaan afvragen hoe zij hun selecties zo kunnen opvoeren, dat ze bij
een volgende beoordeling wel in het erkenningssysteem kunnen mededingen.
Daarnaast moet ik er toch op wijzen, dat hiermede de zaak niet uitputtend
behandeld geworden is, omdat deze selectiesystemen, wanneer ze verscherpt
worden, grotere kosten met zich meebrengen. En deze kosten zijn niet altijd
verantwoord t.o.v. het algemene prijspeil van een massaproduct en daarom
moeten wij ook wel in het oog houden, dat men niet alle producten, die in grote
kwanta vermeerderd worden, in topkwaliteit kan laten wedijveren met rassen,
die ondanks een kleinere verbreiding, door een hoger prijsniveau bij de tuinders
meer aan de man gebracht worden.
Het is niet alleen een kwestie van vermeerderen, zonder meer. Men zou
geneigd zijn te zeggen, dat als men eenmaal een topkwaliteit heeft, het net zo
gemakkelijk moet zijn om die in massa te vermeerderen, dan om dit met een
mindere kwaliteit te doen. Z o eenvoudig echter ligt het vraagstuk niet. Om te
beginnen heeft men belangrijk meer elite-zaad nodig om massa's te produceren.
Die massaproductie kan verder niet zo scherp gecontroleerd worden als de
kleine productie van rassen van topkwaliteit, met een kleinere spreiding en
een kleinere productie. Daarnaast is het ook zo, dat de belendingsvraagstukken,
het verhandelen, schoonmaken en drogen, bij massaproducten vaak niet zo
doelmatig kan zijn als bij een kleiner partijtje. Het gevolg is, dat de meeste
van deze topkwaliteitsrassen, wanneer zij in grote massa's moesten worden
vermeerderd, na 1 of 2 of meer generaties doorgeteeld te zijn te zien zouden
geven dat de kwaliteit enigszins omlaag is gegaan, dus genivelleerd werd.
Daarom vraag ik weer: hoe moeten wij de practijkproeven zien? Misschien
is het U nog niet helemaal duidelijk wat ik hiermede bedoel en dan wil ik het
nog demonstreren met de koolrassen. Wij hebben hier de beoordeling gezien
van de koolrassen. Dan grijpt men onwillekeurig terug op de mensen van de
practijk van de Langedijker Koolzaden voor de beoordeling. Nu zijn dat mensen, die zeer deskundig zijn op het gebied van de Langedijker koolzaden, daar
wil ik niets aan af doen, want ongetwijfeld zijn dat de beste kenners daarvan.
Maar de mogelijkheid bestaat, dat zij andere koolrassen als inferieur gaan
beschouwen voor de Nederlandse markt en voor het gebruik in het algemeen.
Nu hebben de Langedijker koolrassen in zekere zin een bevoorrechte positie; ze hebben een groot productiegebied in een bepaalde streek en ze kunnen
daar uiteraard een heel scherpe selectie toepassen en dan de rest naar de
veiling brengen. De kostprijs van het Langedijker koolzaad ligt echter zo hoog,
dat het eigenlijk een artikel is, dat door speciale tuinders wel gekocht wordt,
maar nooit een afzet zal krijgen van duizenden of tienduizenden kilo's op de
internationale markt.
Daartegenover staan de gewone sluitkoolrassen, die op heel andere wijze
geselecteerd worden en niet zo'n grote mate van uniformiteit hebben als de
Langedijker koolzaden, vaak zelfs min of meer heterogeen zijn. Deze rassen
hebben een heel andere prijsklasse: van 2.50, 3.50 of 4 gulden in de groothandel tegenover de 25, 30, zelfs 40 gulden van de Langedijker koolrassen,
het tiende gedeelte dus. Nu zou het niet juist zijn als dergelijke rassen beproefd
worden, ze met dezelfde ogen te beoordelen.
Ik geloof dat er al een kleine tendenz aanwezig geweest is in wat wij gehad
hebben. Hoewel de beoordeling hoofdzakelijk op de Langedijker koolrassen
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was afgestemd, waren er toch ook enkele kleinere en vroegere rassen bij en dat
de belangstelling van de Langedijker koolmensen hiervoor minder groot moest
zijn, valt licht te begrijpen.
W i l dat nu zeggen, dat deze rassen inferieur zijn en dat ze behoren te verdwijnen? Dan zeg ik: Nee, dat lijkt mij niet; en waar leidt men dat uit af? Als
wij een groot personeel hebben, die allemaal een tuintje hebben om groente
te kweken en wij stellen ze in de gelegenheid om te kweken, dan kiezen zij
die andere rassen niet omdat ze weten dat ze minder uniform zijn en minder
opbrengen, maar ze geven er de voorkeur aan omdat ze de smaak beter vinden.
Dit wil niet zeggen, dat ik een verdediging voor die keuze wil opzetten, maar
ik wil hiermede alleen aantonen hoe ingewikkeld deze materie is. En hoe
voorzichtig wij deze zaak op den duur moeten uitbouwen en onze beoordeling
erop moeten instellen, voor welk doel men de selecties gebruiken wil.
In dit systeem zit verder, dat het mogelijk is de vrijwillige medewerking te
verkrijgen van de verschillende deelnemers, nl. dat het helemaal neutraal behandeld wordt, zoals Dr Banga heeft uiteengezet. Dit is een van de meest
gelukkige dingen, want het maakt een objectieve beoordeling mogelijk. Bovendien worden de afkeuringen niet gepubliceerd, doch de goedkeuringen wel,
hetgeen ook iets is wat de medewerking van de practijk mogelijk maakt.
Wanneer men b.v. zou publiceren: A.B. en C. zijn „okay" en de rest is
„no good" met de namen erbij, dan zou men zijn doel voorbijschieten. Al deze
dingen maken het bijzonder gelukkig, dat wij met dit systeem begonnen zijn.
De waarde, die men dan ook moet toekennen aan het verkrijgen van de goedkeuring na herhaalde beproeving is m.i. zeer groot.
Wij hebben in kleiner verband bij herhaling gesproken over de bescherming van de kwekerseigendom. En dat het zo bezwaarlijk was dat bij de kruisbestuivers de determinatie niet zodanig kon zijn, dat er een juridische bescherming mogelijk geacht werd. Maar de morele bescherming, die door het Deense
systeem ontstaat is voor mijn gevoel een zodanige prikkel en een zodanige bescherming, ook voor die mensen, van welke de rassen goedgekeurd zijn, dat
het binnen afzienbare tijd zal blijken een groot voordeel te zijn.
W a n t wij zien dit systeem niet als een afgesloten geheel zonder meer. Hier
zit het zaaizaadsysteem van de N.A.K.-G. achter, de regeling onder plombe,
dat er een grote uitbreiding aan kan geven. Hier zit de gehele Voorlichtingsdienst achter, die met belangstelling en groot interesse deze ontwikkeling gadeslaat. Wij zien en voelen, dat de hele tuindersstand meer en meer zich bewust
wordt van de waarde van goede rassen. Het is Dr Banga, die van den beginne
af heeft gezegd: „Wij zullen uiteindelijk maar weinig bereiken, wanneer wij
er niet in slagen om de tuinder de ogen te openen voor de waarde van de
rassen".
Dat de zaadhandel dat allang gedaan heeft, daarover heb ik al met de heer
van Dok gediscussieerd. Hij meende dat we ze op een verkeerde manier hebben voorgelicht, maar ik neem aan dat het Deense systeem een waarborg zal
zijn, dat de tuinders hier een objectieve voorlichting zullen krijgen en dat er
hoe langer hoe meer jonge tuinders zullen komen, die kennis zullen nemen van
de rassenlijst en dit zullen verwerken in de bestellingen, die ze gaan doen.
Ik zou alle zaadmensen hier tegenwoordig wel willen opwekken om zoveel
mogelijk actief deel te nemen aan het Deense systeem en daarnaast hun selec
tieschema's zodanig op te voeren, dat er practisch geen afwijkingen meer behoeven te komen.
Wanneer dit in ruime mate plaats vindt, behoeven wij niet bang te zijn voor
diegenen, die ondanks deze groei en ontwikkeling achter blijven en de rit niet
mee kunnen maken, want die vallen vanzelf af. Met vereende krachten gaan
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wij dan naar een verheffing van het vak, zowel wat de productie als wat het
verbruik bij de tuinders aangaat!
Discussie na de inleiding van de heer Veldhuyzen van Zanten
Voorzitter: Mag ik vragen of er nog mensen zijn die behoefte hebben aan
een discussie hierover? Ik wil nog vooropstellen, dat ik niet mijn vriend Barten
speciaal aangegrepen heb om hem ergens op te bestrijden. Ik heb wel laten
uitkomen dat het slechts een kwestie van nuancering is, maar ik geloof dat
wij uiteindelijk elkaar wel zullen kunnen vinden.
Als er nog bepaalde opmerkingen zijn, dan hoop ik dat U mij niet zult
sparen.
Dr C. Rietsema: Ik ben niet van plan U in een hoekje te drijven en dat zou
me trouwens niet lukken ook. Ik heb er meer gezien, die dat geprobeerd hebben en aan wie het ook niet gelukt is.
Ik zou echter deze vraag willen stellen, die misschien verhelderend kan
werken. Waarvoor dienen deze Deense proeven: Om de Nederlandse zaadhandel op een hoger peil te brengen of dienen ze ter bescherming van de Nederlandse consument en in het bijzonder de groenteteler? Het eerste reikt aanzienlijk verder, maar ik heb begrepen •— en ik zou dat niet anders wensen .—
dan dat het om het laatste gaat. Anders zouden wij waarschijnlijk misgrijpen.
Voorzitter: Dit is een zeer belangrijke vraag. Ik weet niet, hoe Dr Banga
hierop zou antwoorden, maar ik kan er wel dit van zeggen. Ik geloof dat het
uiteindelijke doel niet anders kan zijn dan de groenteteler aan beter materiaal
te helpen, want anders heeft het geen zin. Maar dan kan het niet anders, Mijnheer Rietsema, dan dat de zaadhandelaren door min of meer vergelijkende
proeven gedwongen worden om zoveel zorg aan hun selecties te besteden, dat
ze de wedloop kunnen meemaken. Anders vallen ze automatisch uit, zonder
enige wettelijke dwang.
De heer Rijk Zwaan: Ik wou hierover nog wel iets zeggen. De practijk was
(ook in de commissie, waarin ik zitting had), dat zowel de belangen van de
tuinder als van de zaadverkoper gediend werden. Wij hebben meer dan eens
gehad, dat er verschil van mening was over een nummer en dan gingen wij
van het volgende standpunt uit: wij vroegen: „zeg, tuinder, zou je dat goed
op je tuin willen hebben?" Dat is wat de heer Rietsema primair acht. Zelf heb
ik ook dikwijls gevraagd: „Detaillist, zou je dat zaad willen hebben van de
groothandelaar?" Soms vonden zij het wel goed, terwijl ik het niet zou willen
hebben omdat ik er klanten mee zou verliezen.
U ziet dus dat niet alleen de belangen van de tuinder en de zaadproducent
gediend werden, doch dat ook gedacht werd aan de belangen van de wederverkoper.
Dr C. Rietsema: U heeft mijn vraag niet goed begrepen. Bij mij gaat het hierom. De hele Deense keuring heeft met de export niet veel te maken en dat
is een voornaam punt en nu heb ik enige keren opgemerkt, dat men dacht, dat
de Nederlandse zaadhandel alleen in het binnenland voorziet. Dat is echter
niet zo, want ook het buitenland krijgt een groot deel van ons zaad. Dit systeem
heeft dââr echter geen betrekking op en dat moet men goed begrijpen.
Voorzitter: Ik zou aan Dr Banga willen vragen hoe of hij hierover denkt.
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Dr Banga: Ik wil aanknopen aan wat de heer Barten gezegd heeft, ni. dat
tenslotte de Nederlandse zaadhandel op zo'n hoog peil is gekomen, omdat de
tuinders hoge eisen stellen en ik geloof, dat het van buitengewoon belang is
dat een land beschikt over een tuindersstand met keien van kerels! Dan komt
de zaadhandel automatisch op een hoog peil. Doordat nu de zaadhandel op
hoog peil gekomen was, ging men naar Amerika en kon men daar wat doen.
Inderdaad is het Deense systeem in de eerste plaats gericht op het binnenlands gebruik. Maar het een zit aan het andere vast.
De heer Barten: Ik wou ook nog graag een paar dingen zeggen. Ik wil mij
bij de vorige spreker aansluiten en ik ben het helemaal met hem eens dat deze
practijkproeven in de eerste plaats gericht zijn op de behoefte van de Nederlandse kweker.
Ik heb echter zoeven in mijn korte inleiding gezegd, dat ook de zaadexporteurs hier ten nauwste bij betrokken zijn en ook is door Dr Banga aangestipt,
dat dat ook niet anders kan.
Ten eerste: waarvoor kweekt de Nederlandse groentekweker in hoofdzaak?
Voor de Nederlandse consument en op hem zijn de practijkproeven in hoofdzaak gericht: op de man, die de groente opeet.
Of, zij zijn gericht op de buitenlandse consument. In dat geval zal onze
Nederlandse tuinbouw in hoofdzaak zijn producten telen voor de export. Dank
zij deze export van groente is er ook een stimulerende invloed uitgegaan op
de export van zaden. Deze dingen grijpen automatisch in elkaar en daarom
laten wij dan ook de Nederlandse tuinders aan de beoordeling deelnemen.
Zij bekijken de proeven uit het oogpunt van de waarde, die het product voor
hen heeft.
Zo komt het ook, dat wanneer daar naast de Langedijker vroege kool ook
nog andere soorten staan, die voor de Nederlandse tuinder minder waarde
hebben, daaraan niet zoveel aandacht wordt besteed door de tuinders.
Een andere vraag is echter — en nu ga ik verder, want ik kan natuurlijk
dat van de Langedijker kool niet op me laten zitten — of het nu zo belangrijk
is dat deze dingen wel in het buitenland worden gebruikt en niet de Langedijker koolsoorten. Ik wil natuurlijk direct zeggen, dat in bepaalde gebieden de
Langedijker koolsoorten niet op hun plaats zijn, doch dat andere soorten daar
juist wel de geëigende soorten zullen zijn. Ik wil daarnaast zeggen, dat het
mijn vaste overtuiging is, die niet zo maar in de lucht hangt, maar gebaseerd
is op eigen ervaring, dat, nadat men het in veel gebieden een tijdlang met verschillende soorten heeft gered, men er niet meer over zou denken terug te
grijpen op die soorten nadat men eenmaal de Langedijker soorten had geïmporteerd. Het prijsverschil bij de koolsoorten is betrekkelijk relatief, aangezien van
het zaad zo enorm weinig nodig is per oppervlakte groente. Het prijsverschil,
dat op het oog zo geweldig groot lijkt, nl. het tienvoudige, is in de practijk voor
de tuinder van geen betekenis. Zo komt het dan ook dat overal, waar mensen
groenten telen waarvan gegeten moet worden, gezegd wordt: geef mij maar de
Langedijker koolsoorten, ook al kosten ze wat meer.
En nu die kwestie van de smaak. Mijnheer Sneep heeft gezegd, dat de
„Zenith" veel lekkerder is dan de Langedijker; ik geloof dat hij een fijnproever is op het gebied van kool en ik kan mij dan ook best indenken dat het
mogelijk is. Dat de zaak echter zo voorgesteld wordt dat geen particulier er
meer aan denkt om Langedijker kool te eten, maar liever andere soorten neemt,
dat wil ik met de meeste klem ontkennen. Anders zou ik ook niet weten waar
al die Langedijker kooltjes, die geteeld worden, blijven.
Ik wil graag nog enkele andere dingen zeggen, die in de loop van het debat
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naar voren gekomen zijn. En dan zou ik eerst iets 'aan Dr Banga willen vragen.
Hij heeft gezegd, dat het I.V.T.-merk over kan gaan op iemand, die geplombeerd zaaizaad koopt van een bedrijf, dat deze goedkeuring op zijn selecties
heeft gekregen. Daarmede heeft déze groothandelaar dus het recht om het
I.V.T.-merk te voeren voor het zaad dat hij ervan teelt. Maar een detaillist,
die het zaad koopt onder het I.V.T.-merk, heeft niet het recht om dit door te
verkopen. Voelt Dr Banga hier geen inconsequentie?
De kwestie van de verpakking is niet aan de orde bij de groothandelaar;
die vermeerdert het I.V.T.-zaad en kan de hele opbrengst (en desnoods nog
10 andere erbij, die helemaal niet van dat zaad afkomstig zijn) verkopen onder
het I.V.T.-merk door het eenvoudige feit, dat hij verkoopt onder N.A.K.-G.
plombe. De detaillist echter wordt minder vertrouwd, want hij heeft niet het
recht om het gekochte I.V.T.-zaad verder te verkopen. Ik voel hier een inconsequentie.
Een andere vraag is deze. Dr Banga heeft gezegd: Als Rijk Zwaan een
bepaalde selectie heeft, nou ja, dan moet hij zelf weten of hij die voor zichzelf
wil houden of dat hij die ook aan andere handelaren wil verkopen. Is dat wel
juist gezien in zijn absolute vorm? Is een absoluut monopolie niet in strijd met
het doel van de practijkproeven?
Wanneer wij het doel zo stellen als ik het gedaan heb, nl. het bevorderen
van een zo groot mogelijk gebruik van de beste selecties, dan geloof ik dat een
langdurig absoluut monopolie geheel in strijd is met dat doel.
Een derde vraag — en nu kom ik weer op mijn eigen gebied: de kool terecht
— is deze, naar aanleiding van wat de heer Rietsema in het midden gebracht
heeft over de beoordeling van het kenmerk vroegheid. Er zit m.i. een heel belangrijk element in deze beoordeling. Om een voorbeeld te noemen: wij hebben
b.v. de kwestie van de vroege spitskool gehad. De Sappemeerse waren uitgesproken de allervroegste. Daarna hadden wij de selectie van een vroeg Expresstype. Nu is men onwillekeurig geneigd wanneer men die vroege spitskool
beoordelen moet, om, waar het om een vroege kool gaat, de eigenschap „vroeg"
zó op de voorgrond te stellen, dat datgene wat het allervroegste is, ook het
beste uit de bus komt. De practijk hecht echter misschien veel meer waarde
aan een kool, die misschien een ietsje later is, maar een veel beter en groter
product levert.
Nog een ander voorbeeld in dezelfde richting. Wanneer wij b.v. nemen de
vroege witte kool; U weet dat hij door meerdere tuinders in Langedijk en omgeving geprobeerd is, tuinders, die allen gehecht zijn aan de vroege Langedijker witte kool. Door echter te zeggen dat Gouden Akker en Eerste Oogst
vroeger zijn dan de kool van hen, hebben ze deze geprobeerd. Maar slechtr
twee jaar, want toen stapten zij ervan af met: „geef mij maar de Langedijker
vroege witte". Waarom? W e l omdat het vroegteverschil niet zo heel belangrijk
was, want als men inderdaad vroeg wilde oogsten, dan kon men ook de Langedijker onrijp snijden en dan toch een even zware kool hebben als de Gouden
Akker. Bovendien, als de Gouden Akker rijp is, dan moet hij onmiddellijk gesneden worden, anders barst hij kapot. De Langedijker echter laten wij, als
het ons niet past om te oogsten, rustig staan, desnoods 5 à 6 weken en deze
kan dan als het nodig is zelfs nog in het laatst van Augustus voor zuurkool
gebruikt worden.
Hier hebben wij dus de kwestie van het beoordelen van vroege ronde witte
kool. Wij zouden natuurlijk geneigd zijn om de Gouden Akker op de voorgrond te schuiven, als de meest aangewezen vroege koolsoort, terwijl de practijk zegt: ik heb liever de andere.
Ook bij de beoordeling van de vroege rode kool — hoewel het daar mis45

schien in minder sterke mate aanwezig is — dreigt het gevaar, dat onwille
keurig een paar van de selecties, die absoluut uitmunten in vroegte, de primeur
zullen krijgen, terwijl zeer waarschijnlijk juist de niet allervroegste soorten in
de practijk de beste zullen blijken te zijn.
De heer Barten vindt het niet eerlijk, dat de groothandelaar de selectie zo
maar overkrijgt en de arme detaillist slechts een verpakking, die, als hij hem
losmaakt, waardeloos is. Dit is een zeer moeilijk vraagstuk. De overdracht van
de bevoegdheid aan een ander selectiebedrijf moet nog verder uit de doeken
komen en wat wij hier hebben is nog slechts een eerste ontwerp. W a t de
detaillist betreft, dit is een zeer evident geval. Als de detaillist het zaad uit
de verpakking haalt, dan is het I.V.T.-merk weg; als hij het niet openmaakt,
dan is er geen reden voor ongerustheid. Dit kan volgens de regels van het
zaaizaadreglement opgelost worden. Ik weet niet precies wat er allemaal in
staat, maar het moet nog verder uitgewerkt worden. Ik ben echter blij, dat er
hier wat over gezegd is, want dat zal ons helpen de zaak verder tot ontwikkeling te brengen. Het is belangrijk, dat wij ook anderen erover horen, voordat
wij tot een definitieve regeling komen.
Voorzitter: Ik geloof dat de heer Grooters hierover ook nog wel iets zeggen
wil. Ik wil hem niet de pas afsnijden, maar ik heb toch zo'n beetje het gevoel,
dat wij met die verpakking aan de detaillisten weer wat aan het theoretiseren
zijn. Ook hier moet weer de grootste voorzichtigheid betracht worden. Men
moet steekproeven nemen en aan het eind van het seizoen moet men nagaan
wat verkocht is en aan wie. Door monsters te nemen, door steekproefsgewijze
te controleren, moet men nagaan of hier geen valse practijken onder kruipen.
Ik weet dat dit de poort wijd open zet voor bedrog, in het zaadvak is dat in
het algemeen zo, maar wanneer dit niet op een vertrouwensbasis kan berusten
met eventueel steekproefcontrole, dan is er maar één alternatief: alles onder
loodplombe van het N.A.K.'G. Dames en Heren, dat nooit. Dat kunnen wij
nooit hebben, daarover is de verdeling veel te groot. Het is onmogelijk om dat
allemaal te kunnen vasthouden, vanaf de plaats van productie tot de plaats van
het verbruik van het zaad. Dat moeten wij uit ons hoofd zetten; en al zouden er
wel bij zijn, die dit graag zouden willen, dit is niet mogelijk: het kost teveel en
geeft toch niet de waarborg, die men verlangt.
Daarom moeten wij nuchter zijn en zeggen: laten wij het volgens dezelfde
principes verwerken als wij dat met al onze zaden doen. Wij leven in een
glazen huis. De keuringsdienst heeft te allen tijde het recht om inzage van
onze boeken te vragen en steekproeven te nemen. De ervaring van de keuringsdienst is, dat zij daardoor ook heel goed een indruk krijgt van waar de zwakke
plekken zijn. Als daar dan strenge maatregelen genomen kunnen worden, dan
komen wij verder. Als ik het mis heb, dan hoor ik dat graag. Dan geef ik nu
het woord aan de heer Grooters.
Ir Grooters: M. d. V . U wilde mij niet de pas afsnijden, maar dat hebt
U toch al voor een gedeelte gedaan, want Uw antwoord is gelijkluidend aan
het mijne: dat wij een steekproefsgewijze controle als principe moeten aannemen. Ons systeem is in ieder geval niet het uitvoeren van een ver doorgevoerde
controle onder lood. Het geval dat de heer Barten noemt, past inderdaad volkomen in de nieuwe zaaizaadregeling en het doorvoeren van de verkoop van
het vignet van het I.V.T. is in de eerste plaats een kwestie van afspraak tussen
koper en verkoper. Wil de koper toestaan, dat de verkoper van zijn naam of
zijn aanduiding gebruik maakt en wil de verkoper die voeren, dan is het een
kwestie van de controle op de nabouw, die zeer zeker mogelijk is, al stel ik mij
niet voor dat die controle ook iets zal opleveren wanneer er b.v. 300 kg ge46

oogst en 350 kg verkocht is. Dan zal er dus wel wat tussen door glippen. Door
steekproeven zal het ons echter wel gelukken het een en ander te constateren.
Ik verzeker U, dat wij degene, die een goedgekeurd ras, d.w.z. een ras, dat
in de practijkproeven goed is uitgekomen, verkoopt aan een ander ter vermeerdering, speciaal in de gaten zullen houden. Dat zijn punten, die in het raam
van de zaaizaadregeling op de eerste plaats staan. Ik stel mij voor en ben er
ook zeker van, dat wanneer er een ernstige overtreding plaats vindt, wij die
onmiddellijk zullen kunnen constateren.
De heer Bulten: U merkte zoeven scherp op: alles onder plombe van de
N.A.K.-G., dat nooit. Het is ook mijn bedoeling niet dat de N.A.K.-G.
hier door moet gaan. Ik hoor nu pas van de heer Grooters, dat er een controle
is en dat is een steun voor de teler. Daarmede zijn we al een heel eind op weg.
Nu nog iets over dat monopolie van een soort. In Denemarken mag de betrokkene het 2 jaar onder zich houden, maar dan is hij, als het van algemeen
belang is, verplicht om het af te staan. Daarom vroeg ik zo straks: als wij dan
toch het Deense systeem enigszins overnemen, laten wij het dan maar helemaal
overnemen.
Voorzitter: Dit hoort niet zozeer thuis in het kader van deze besprekingen,
maar betreft meer het onderwerp van de kwekerseigendom. Dat is een hoofdstuk apart en dat moeten wij vanavond niet in discussie brengen. Het wordt
intussen wel bestudeerd in een studiekring van kwekers en handelaren van
tuinbouwzaden. Bij herhaling wordt hierover vergaderd om te zien hoe dit zich
verder zal ontwikkelen. Er zijn verschillen van mening, maar laten wij daar
vanavond niet op ingaan.
Ir Tnia: Er wordt bij de practijkproeven rekening gehouden met de Nederlandse consument en sélecteur, maar niet met de vraag uit het buitenland.
Als wij even kijken naar de groenteteelt, daar geeft het Centraal Bureau een
onpersoonlijke reclame. Ook de bloembollenhandel heeft de collectieve
reclame ingevoerd. Nu rijst de vraag bij mij: hoe moeten wij daarmee? Ik weet
dat de vraag van het buitenland door hen, die op het buitenland reizen, doorgegeven wordt, maar de objectieve vergelijking ontbreekt. Wij zouden misschien
tentoonstellingen kunnen organiseren, zoals het Centraal Bloembollencomité
dat doet. De vraag is of wij daar misschien een afdeling van het I.V.T. voor
moeten hebben. Moeten wij dit dus coöperatief of particulier aanpakken.
Moeten wij een bepaalde proeftuin inrichten en daar de selecties vergelijken?
Dit was, wat ik wilde vragen.
Voorzitter: Rassen die in het buitenland gevraagd worden, dekken maar
zeer ten dele der rassen, die in Nederland geteeld worden. Als ik het artikel
bonen neem, dan wordt de Nederlandse teelt voor een zeer groot percentage
gedekt door de ,,Dubbele zonder draad". Deze soort is echter in ons naaste
buurland niet zo'n belangrijk artikel, omdat de klimatologische verhoudingen
er anders liggen. De specifieke Duitse stamslabonen concurreren daar me!
het Nederlandse ras. Dat wil zeggen, dat noch wij de gebruikswaarde van de
Duitse soorten kunnen beoordelen, noch zij de gebruikswaarde van zaaizaad
van Nederlandse rassen kunnen overzien en wel omdat de klimaten verschil
lend zijn. Men kan wel zeggen, dat de stimulans van de Nederlandse kweker
om hogere eisen aan de raseigenschappen te stellen, onwillekeurig ook tot
het opvoeren van de rassen, die voor het buitenland bestemd zijn, zal leiden.
Dit wil echter niet zeggen, dat het altijd dezelfde rassen zullen zijn, dus dat
dezelfde zaden erbij betrokken zijn. Dat gebeurt wel eens, maar over het algemeen kan men het zien als het meetrekken van het een door het andere.
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W a t de reclame betreft, daarover zijn de vakgenoten een beetje huiverig.
Laat ik het duidelijker zeggen: tot nog toe staat men vrij afwijzend tegenover
een neutrale gemeenschappelijke reclame, omdat men te veel waarde hecht aan
eigen gespecialiseerde rassen, van selecties onder eigen naam. Daarnaast is na
de oorlog geprobeerd door de buitenlandse voorlichting ook voor zaden wat
te doen en wel door uitnodigingen te sturen via de landbouwattaché's in de
verschillende landen aan de zaadhandel in Nederland om een rassencollectie
van zaden in te sturen, b.v. naar Venezuela, Argentinië en elders. Het was
echter niet zo eenvoudig om dat als groep te doen. Er zijn mensen, die het
hele terrein niet kennen, noch de klimatologische verhoudingen. Het gevaar
zou ontstaan, dat men het hoofdras van de slabonen zou sturen naar plaatsen,
waar het helemaal niet zou deugen en dat zou de naam van Nederland niet
verbeteren, doch neerhalen. Vandaar, dat als er dergelijke aanvragen kwamen,
deze doorgegeven werden via het I.V.T. aan de Vereniging voor de Handel
in Tuin- en Bloemzaden en dat deze vaak, ook op verzoek van het Departement, dan de reclame-afdeling verzorgt. Als bestuur zeggen wij dan vaak, dat
wij maar enkele leden moeten aanwijzen, die met elkander beoordelen welke
groepen van gewassen geschikt zijn om naar het aangevraagde land gestuurd te worden en wij vragen hen dan of zij de inzending willen verzorgen.
Dit gebeurt wel eens, maar over het algemeen zien deze mensen er weinig heil
in, omdat, als ze daar zelf verbindingen hebben, ze liever persoonlijke reclame
maken voor eigen rassen, inplaats van aan de inzending een algemeen cachet
te geven.
Hiervoor is de tijd dus nog niet rijp. Iets anders is het met de stands op
tentoonstellingen. Daarvoor heb ik nog niet zo heel veel belangstelling bij de
zaadproducenten gezien, maar het lijkt mij wel nuttig (en dit gebeurt ook wel)
dat zowel de Keuringsdienst als het I.V.T. acte de présence geeft door demonstraties, geschrift en folders. Ook het buitenland moet in de gelegenheid gesteld worden om kennis te nemen van de waarborgen, die de zaadproductie
omringen om een behoorlijk product te kunnen produceren. Dat is wel iets dat
onpersoonlijk is en waarbij het tevens gaat om iets specifiek Nederlands.
In die richting hebben wij dus al een ontwikkeling van de algemene reclame.
Ik weet niet of er nog andere heren zijn, die hierover iets te berde willen brengen, maar ik heb, naar beste weten, getracht op de gestelde vraag te ant-~
woorden.
De heer Singer: Ik zou nog graag iets willen vragen over de vroegheidsfactor. Ik begrijp de cijfers op het schema niet heel goed. Ik zie twee lijsten,
van tuinbonen en pronkbonen. In het ene geval zie ik het vroegheidscijfer 13,
in het andere 37. Ik zou graag enige nadere uitleg willen hebben van wat die
cijfers betekenen.
Ir Hubbeting: Dit zijn cijfers, die door wiskundige bewerking verkregen zijn
en wel door optelling van de opbrengsten in verschillende weken van de oogst,
waarbij in aanmerking genomen wordt een vermenigvuldigingsfactor, die lager
wordt al naarmate de oogst later valt. Men krijgt dus de hoogste cijfers bij
de vroegste opbrengsten. Bij de eerste week vermenigvuldigt men b.v. met 10,
de tweede week met 8, de derde week met 6, enz. Zo krijgt men dus een wis'
kundig cijfer, dat op zichzelf niets zegt, meer een aanduiding is voor de
vroegheid.
Voorzitter: Wij zijn dan nu aan het einde van de discussie gekomen en nu
zou ik nog op een paar dingen willen wijzen.
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De goede samenwerking heeft zich ook hier gedemonstreerd, nu deze Deense
proeven hier vandaag zo uitvoerig behandeld konden worden en dit is een
reden tot grote blijdschap. Het blijkt dat men ook in de practijk hiervoor een
levendige belangstelling heeft.
Ik heb wel eens critiek van verschillende zijden gehoord: Ja, die Deense
proeven, wat moeten wij daarmee aan, worden wij nu helemaal ingemaakt 7
Deze critiek hebben we vandaag niet gehoord. Iedereen, die hier tegenwoordig was en met belangstelling de zaak gevolgd heeft, was daartoe in de
gelegenheid. Dat dit geluid hier niet geklonken heeft, geeft mij de overtuiging,
dat alle aanwezigen instemmen met deze ontwikkeling. Ik ben er tevens van
overtuigd, dat velen van de aanwezigen dit alleen maar doen onder voorwaarde
dat het element van vrijwilligheid ten volle en ten voeten uit gehandhaafd
blijft. Onder die voorwaarde zal ongetwijfeld ieder meedoen en kunnen wij
er nog grote verwachtingen van koesteren.
De heer Rijk Zwaan is wel een grote optimist, toen hij zeide, dat wij hierdoor gratis proefvelden krijgen. Dat woord „gratis" is maar betrekkelijk. Tot
nu toe leek het wel zo, maar als wij ervan overtuigd zijn dat dit Deense systeem
een belangrijke plaats gaat innemen in ons tuinzaadvak, bij de tuinders en de
groentekwekerijen, dan moeten wij ook bedenken, dat dit veel geld kost. Al
die proeftuinen, het bewerken ervan, het reizen van de commissies, het werk,
dat de ambtenaren eraan doen, de tijd, die zit in het bewerken van de gegevens, dit alles is zeer belangrijk. Wanneer wij dit vele ook als zeer belangrijk
erkennen, eigenlijk zien als baanbrekend werk in de verbetering van onze algemene positie, dan lijkt het mij noodzakelijk, dat wij ook eens over de kosten
gaan nadenken.
Dit komt niet vanzelf, dit kost niet niets, maar heel veel! Ik heb er wel eens
een gesprek over gehad en ook in vorige vergaderingen heb ik wel eens gesproken over de kosten van het I.V.T. Van de zijde van de regering heeft men
aanvankelijk gedacht aan bijdragen, verdeeld over de hele tuinbouwsector in
het algemeen; dat leefde echter niet zo sterk onder de mensen, omdat men niet
wist, waarvoor men zijn geld besteedt. De kosten werden dus anders opgebracht, maar dat wil niet zeggen, dat wij bij de deplorabele toestand van
's Rijks financiën te allen tijde maar aan de boom kunnen schudden. Zodoende
geloof ik dat wij moeten verwachten, dat ten aanzien van zo'n concreet en
centraal ding, als waarover wij vandaag gesproken hebben, wel eens voorstellen zullen worden ontwikkeld om naar evenredigheid van het belang voor
de belanghebbenden bijdragen te vragen, die de jaarlijkse exploitatie mogelijk
— en blijvend mogelijk •— zullen maken.
Wanneer dan de medewerking zodanig zou blijken te zijn en de groei van
dit systeem navenant, dat ook het aantal mensen, dat een oordeel kan vellen,
groeit, dan zouden wij het werk kunnen uitbouwen en versnellen, zodat wij
ook de cyclus van 10 jaren zouden kunnen verkorten tot 5 jaar, omdat wij dan
over een dubbele ploeg mensen konden beschikken, die de gewassengroepen
kunnen hanteren.
Met deze gedachte wil ik Ulieden naar huis laten gaan. Er komt wel eens
een overzicht van de kosten van dit werk en er komt dus wel eens een voorstel
om voor dit werk gelden beschikbaar te stellen. Als dit dan komt, dan moet U
niet zeggen: ze zitten weer aan me te plukken! maar dan moet U goed bedenken, welke waarde wij vandaag aan het Deense systeem gezamenlijk hebben
toegekend.
Dames en Heren. Dan zijn wij thans aan het einde gekomen van deze eerste
dag. Ik wil ook de heer de Bakker dank zeggen, dat hij de hele middag en avond
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beschikbaar, heeft gesteld om onze discussies bij te wonen. Zoals ik al in mijn
openingswoord gezegd heb, hebben wij zeer veel te danken aan de Directie
van de Landbouw en de Afdeling Tuinbouw en wel in het bijzonder aan Dr de
Bakker, die onze bestuursvergaderingen regelmatig bijwoont en een krachtige
stimulans is voor het werk van het I.V.T. Hij ziet de grote belangen daarvan
in voor de gehele tuinbouw in Nederland.
Wij achten ons gelukkig in U, Mijnheer de Bakker, de persoon te hebben,
die het contact tussen ons en de regering zijt en op zo voortreffelijke wijze onze
belangen mede behartigt en Uw schouders er onder zet. Wilt U zelf nog
iets zeggen?
Dr de Bakker: U zoudt mij bijna dwingen iets te zeggen, M. d. V., maar ik
zal het toch maar niet doen.
Voorzitter: Dan rest mij nog U allen voor Uw medewerking te danken,
speciaal degenen die hebben gesproken en aan de discussie hebben meegedaan,
ook voor de aangename sfeer, waarin wij onze zaken hebben kunnen bespreken.
Ik heb alleen het gevoel, dat wij veel en veel te veel tijd tekort gekomen
zijn, want eigenlijk zijn wij aan de voordrachten van de onderzoekers betrekkelijk snel voorbij gegaan en dat hebben zij zeker niet verdiend. De tijd voor
uitvoerige gedachtenwisseling daarover heeft ons echter ontbroken.
Dames en Heren, nogmaals hartelijk bedankt en tot morgenochtend voor
hen, die belangstellen in kleinfruit.
Summary
Public discussion o£ the principles, the operating and the results of the variety
trials after the Danish system

The discussion is opened by Messrs. D. Barten (of Jacob Jong Seed Co),
K. Bakker (of the Seed Cooperative Wijdenes), Rijk Zwaan (of Rijk Zwaan
Seed Co) and N. Veldhuyzen van Zanten (of Sluis & Groot Seed Co), as
leaders.
Mr. Barten says that the seed trade must take these trials very seriously, for
they are useful to both the vegetable growers and the seed producers.
In some districts too many officials attend the field meetings.
He criticizes some local officials for executing inefficient field trials of their
own and publishing non-valid results, instead of falling in with the general
variety trials of the Institute of Horticultural Plant Breeding.
In his opinion regulations should be made to prevent that the approved
strains are stolen by colleagues. He does not want to exclude the colleagues
from the use of the acknowledged strains, but desires to establish this use
on a legal basis.
Mr. Bakker also feels that these variety trials serve the interests of the seed
growers as well as those of the vegetable growers. They open the eyes of
several plant breeders to the fact, that their way of looking at the selection
of a certain plant is wrong.
One should be careful not only to approve top'selections for local use, but
also varieties for a much wider and more general use.
The variety trials should also serve to standardize the variety names.
He supports the idea of Mr. Douwe Vis that seed companies should cooperate in their breeding work by each concentrating on a few plants and exchan50

ging their products, because it is not an economic way of working if every
seed company has to breed every kind of plant.
He agrees with Mr. Barten that the variety trials of local officials very often
are finished before valid results are obtained, and that consequently the publication of these results is rather prejudicial. One system of variety trials, in
which everybody cooperates, is better.
Mr. Wattel (a member of the local advisory service of the province of
Zealand) says that he is one of those men that organize local variety trials.
These trials are beneficial to the instruction of the vegetable growers. But he
looks at his task in this way: the varieties and strains that have been approved
as a result of the general trials shall be tested further by the local officials in
the different areas of their districts and the merits of the material shall be
made known to the vegetable growers.
In this respect he is very anxious to cooperate with the Institute of Horticultural Plant Breeding. (Indeed Mr. Wattel is one of the capable cooperators
in this work).
Mr. Rijk Zwaan reflects about his work in some of the Committees for the
variety trials.
In order to reduce the costs he would recommend the limitation of the trials
in some cases to one year.
More publicity should be given to the trials among the vegetable growers.
The trials are useful to the wholesale companies as well as to the firms that
deliver direct to the vegetable growers, for they tell the retailer where he
can get the good seeds.
The discussions between seed growers and vegetable growers increase the
knowledge of both.
The local advisory services should be asked not to send their whole staff
of assistants to the field meetings of the judging committees, but only one or
two specialists. The other members of their staff could meet afterwards to
learn what there is to be learned.
Mr. Bulten (of Bulten's Seed Co) recommends a stronger control of the
seed trade, as restriction of the trade to the approved varieties, and things
like that.
Dr Banga prefers a free development. If an external discipline is put on a
thing which in its internal, moral development is not yet full-grown, one only
furthers fraud. Instead everything that can stimulate the internal discipline
must be intensively nursed.
Mr. Veldhuyzen van Zanten thinks the present basis of the variety trials
is a good one. These trials strongly stimulate the breeding work. In their present form they strengthen self-discipline, and that is better than coercion.
It is necessary to make a difference between the higly bred strains for the
local use of the vegetable growers (who are willing to pay a high price for the
seeds of good strains) and the wholesale product, which has to go all over
the world and cannot fetch so high a price. In order to get the necessary quantity, the seeds for the wholesale product have to be increased once more and
these great quantities cannot be inspected as closely as the smaller ones.
The trials cost money. Mr. van Zanten invites the seed trade to be prepared
not only to lend its moral support to the variety trials but also to give a
financial aid.
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De economische perspectieven van verschillende kleinfruitgewassen in verband met de vraag in binnen- en buitenland
(The economie prospects of some small fruits with respect to the demand in
the Netherlands and abroad. Summary p. 56)
door
N. A. Laarman
(Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland)

De voornaamste soorten, welke achtereenvolgens aan een beschouwing moeten worden onderworpen, zijn: aardbeien, frambozen, zwarte bessen, rode en witte bessen, kruisbessen en eventueel gecultiveerde bramen. Andere kleinfruitgewassen zijn van minder belang of kunnen niet
worden gerekend tot de meer of minder geregelde
teelten.
W a a r de afzetmogelijkheden bij de onderscheidene producten nogal uiteen lopen, is het noodzakelijk deze afzonderlijk te bespreken, waarna
getracht zal worden een indruk te geven van de
economische perspectieven.
Aardbeien
Een teelt van grote betekenis. De beteelde oppervlakte bedroeg vóór de
oorlog ca. 2.500 ha. en in 1950 bijna 3.600 ha., een uitbreiding dus met 1.100
ha., welke vooral in de laatste jaren plaats had. De productie bedroeg in
1935 ~ 39 gemiddeld 18.000 ton per jaar, in 1947 — 6.000 ton, in 1948 —
8.700 ton, in 1949 — 16.000 ton en in 1950 ~ 19.000 ton.
De afzet vindt plaats:
a. naar de binnenlandse verwerkende industrie, voor verduurzaming tot pulp
als grondstof voor jam, voor conservering in blik of glas, voor diepvriezen
en voor verwerking tot sap;
b. naar de binnenlandse verse markt;
c. naar het buitenland voor verse consumptie.
De industrie is een zeer belangrijke afnemer, hetgeen o.a. blijkt uit het feit,
dat in de jaren 1949 en 1950 gemiddeld 11.000 ton aardbeien werden verwerkt,
waarvan ca. 10.000 ton tot pulp, 400 ton in blik (1950), 100 ton tot sap en
ca. 700 ton diepgevroren in groot- en kleinverpakking.
De verwerking tot pulp, zowel op zwavelig zuur als diepgevroren, nam de
laatste jaren sterk toe. In 1946 •—48 werd gemiddeld slechts 5.000 ton aardbeien door de industrie verwerkt, welk cijfer vóór de oorlog ca. 8.500 ton
bedroeg. Ongeveer 60 % van de totale productie wordt door de industrie
afgenomen. Verslechtering van de afzetmogelijkheden voor pulp en andere verwerkte producten demonstreert zich onmiddellijk en duidelijk in het prijspeil.
De aardbeienpulp wordt zowel door Nederlandse als door buitenlandse jamfabrieken verwerkt. Vooral Engeland, Duitsland en Canada zijn belangrijke
afnemers. In 1950 bedroeg de export van aardbeienpulp naar Engeland ca.
5.700 ton, naar Duitsland 3.700 ton en naar Canada 2.500 ton. De totale
export ca. 12.850 ton, w.o. ca. 3.000 ton uit de oogst 1949.
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Behalve op zwavelig zuur worden aardbeien ook door diepvriezen in buikverpakking als pulp verduurzaamd. Het is twijfelachtig of uitbreiding van
deze laatste wijze van verduurzaming in totaal een grotere afname door de
industrie zal betekenen. Men dient dit voornamelijk als een gedeeltelijke vervanging van de S0 2 —pulp te zien.
Er kan niet worden volstaan met onze plaats op de wereldmarkt voor S 0 2 pulp te behouden en uit te breiden. In bepaalde landen, o.a. de U.S.A. laat
men n.1. geen pulp, geconserveerd met zwavelig zuur toe, zodat die markten
uitsluitend met diepvriespulp moeten worden voorzien. De, zij het beperkte,
diepvriesindustrie in Nederland moet in staat worden geacht om ook deze
afzetgebieden in handen te krijgen. In 1950 had export van diepgevroren
aardbeienpulp naar de U.S.A. plaats met bevredigend resultaat.
Slechts kwalitatief hoogwaardige producten kunnen ons de plaats op de
wereldmarkt doen behouden en uitbreiden. Dit eist uiterste zorg van de kweker
bij de teelt en de pluk en het kweken van geschikte rassen en het verzetten
van de bakens als het getij verloopt.
De vraag in Engeland naar aardbeien in blik en glas bleek in 1950 zeer
groot; de moeilijke positie voor verpakkingsmiddelen zal een hinderpaal kunnen blijken.
De uitvoer van verse aardbeien is van minder betekenis. Vóór de oorlog
bedroeg deze ca. 800 ton per jaar, in 1950 500 ton, voornamelijk naar Duitsland en Engeland. Hierbij is zeker 100 ton glasaardbeien inbegrepen. De perspectieven voor de aardbeien-export zijn niet bijster gunstig, wat niet wegneemt dat hieraan voordurend alle aandacht moet worden besteed.
Tenslotte blijkt de binnenlandse consument een niet te verwaarlozen afnemer van ca. 6 à 7.000 ton verse aardbeien per jaar, d.w.z. ± 30 % van de
productie, te zijn. Stimulering van het binnenlands verbruik door levering van
goede kwaliteit en het voeren van propaganda is van uitzonderlijk belang.
Zwarte bessen
De beteelde oppervlakte bedroeg in 1950 1.640 ha. tegen gemiddeld ca.
1.240 ha., zowel vóór als na de oorlog. De vooroorlogse productie was gemiddeld 2.000 ton per jaar en in 1950 3.600 ton. Ongeveer 90 % van de totale
productie wordt door de industrie afgenomen. Ook hier speelt de verduurzaming als pulp weer de grootste rol. De verse consumptie in het binnenland
bedraagt ca. 300 ton per jaar. Uitvoer van verse zwarte bessen had in de
laatste jaren niet plaats.
Het is derhalve van groot belang, dat de uitvoermogelijkheden voor zwarte
bessen in verduurzaamde vorm zo gunstig mogelijk blijven. Verduurzaming
vindt plaats door conservering met S 0 2 tot pulp of door diepvriezen tot pulp.
Daarnaast wordt dit artikel ook tot sap geperst, grotendeels als z.g. ,,moedersap", dienende als grondstof voor andere producten. De export van zwarte
bessenpulp beliep in 1950 1.900 ton in totaal, waarvan 1.700 ton naar Engeland en de rest naar Duitsland, de Unie van Zuid-Afrika, Canada en de
U.S.A.
Evenals voor aardbeien geldt ook voor zwarte bessen, dat de kwaliteit van
het verse product bepalend is voor de afzetmogelijkheden van het verwerkte
product. Het is van belang dat het product schoon en droog wordt aangevoerd, zodat geen schimmelvorming kan optreden. Soms, zoals in 1950, geven
weersomstandigheden moeilijkheden, welke lastig te ondervangen zijn en die
op hun beurt aanleiding geven tot klachten van buitenlandse afnemers. Alleen
door een nauwe samenwerking tussen tuinbouw en wetenschap, handel en in53

dustrie en door een gezonde uitwisseling van gedachten en ervaringen kunnen
de afzetbelangen worden gediend.
Frambozen
Het totale met frambozen beplante areaal bedroeg in 1950 975 ha. tegen
gemiddeld 750 ha. vóór de oorlog. De productie in 1950 was 4.100 ton tegen
ca. 2.500 ton vóór de oorlog. De industrie nam in het afgelopen seizoen rond
3.000 ton, d.i. 80 % van de oogst af. De rest werd in verse toestand naar binnenen buitenland afgezet. De export van verse frambozen bedroeg in 1950 300 ton,
waarvan naar Zwitserland 165 ton, naar Duitsland 100 ton en naar Frankrijk
35 ton.
De door de industrie gekochte frambozen worden grotendeels verduurzaamd
tot SOo-pulp en in mindere mate tot diepvriespulp en tot frambozensap. In 1950
werd 2.500 ton frambozenpulp geproduceerd, waarvan 2.000 ton werd uitgevoerd o.a. naar Canada 569 ton, naar Engeland 439 ton, naar Duitsland 284
ton. naar Zwitserland 339 ton, naar Frankrijk 191 ton en naar Ierland 145 ton.
De totale diepvriesframbozenpulpproductie was ca. 200 ton, terwijl tot sap
ongeveer 100 ton frambozen werden geperst.
Rode en witte bessen
Zowel vóór als na de laatste oorlog schommelt het cijfer voor de beteelde oppervlakte om de 1.800 ha. De gemiddelde productie bedroeg vóór de oorlog
6.500 ton per jaar, in 1946 7.200 ton. in 1947 8.100 ton, in 1948 8.300 ton, in
1949 9.500 ton en in 1950 6.000 ton. De grote oogstverschillen zijn niet volledig
tot weersinvloeden te herleiden. In 1950 was de lage kwekersprijs oorzaak dat
een gedeelte van de oogst niet werd geplukt.
Zowel vóór als na de oorlog verwerkt de industrie ca. 5.000 ton bessen per
jaar. De jaren 1949 en 1950 vormen met resp. 6.200 ton en 2.500 ton hierop een
uitzondering. Bessenpulp en bessensap zijn de voornaamste producten. Het
bessensap wordt gedeeltelijk geëxporteerd als grondstof voor verwerking in
andere producten. Ook in het binnenland wordt bessensap voor dit doel gebruikt.
De belangstelling voor rode bessenpulp is in binnen- en buitenland dalende.
In 1950 bedroeg de export 400 ton, waarvan 124 ton naar Engeland, 191 ton
naar Frankrijk en 56 ton naar Duitsland. De prijzen voor bessen bestemd voor
verduurzaming tot plup zijn over het algemeen niet lonend. Dit geldt in zekere
mate ook voor bessen, bestemd voor de bereiding van sap. Doordat enerzijds
de teelt- en plukkosten voor de teler hoog liggen en anderzijds de kostenfactoren voor de fabrikant ook lang niet gering zijn, is het bereiken van een redelijk
prijspeil voor het verse product een zeer moeilijk vraagstuk. Vast staat dat de
kweker onmogelijk deze producten kan blijven telen voor de lage prijzen,
welke in 1950 golden.
De Fay's Prolific mag zich in een goede belangstelling verheugen, daarentegen is de vraag naar Duitse Zure en Loppersummer veel geringer, zowel
voor verse consumptie als voor de industrie. Dit is de oorzaak waarom de
prijzen van beide laatste rassen spoedig veel lager zijn dan voor de Fay's Prolific. Toch is de rocfe bessenteelt in Nederland van zoveel betekenis, dat ernstig
naar een oplossing van de vele vraagstukken moet worden gestreefd.
De export van verse rode en witte bessen is gering, evenals vóór de oorlog,
toen gemiddeld ca. 160 ton werd uitgevoerd tegen 50 ton in 1950. Incidenteel,
n.1. bij een misoogst, is Frankrijk aan de markt, zoals in 1949, toen de export
ca. 500 ton bedroeg. Hierop kan men echter bezwaarlijk een teelt in stand
houden.
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De binnenlandse consumptie bedraagt ca. 3.000 ton per jaar, afhankelijk van
het prijspeil.
Kruisbessen
Het vooroorlogse areaal bedroeg gemiddeld 628 ha., na de oorlog was dit
450 ha. De productie was vóór de oorlog gemiddeld 4.000 ton per jaar, tegen
de laatste jaren rond 2.600*ton. De industrie betrok hiervan jaarlijks ca. 1.500
ton, in hoofdzaak voor vervaardiging van pulp. Andere vormen van verwerking
zijn van geen betekenis.
Het laatste jaar gaf echter een verschuiving te zien door een export van 1.600
ton verse kruisbessen naar Engeland, waardoor de verwerking tot pulp tot
enkele honderden tonnen beperkt bleef. Of deze verschuiving van blijvende
aard is, hangt af van het prijsverloop. Met de in 1950 voor export bestede
prijzen kan de industrie niet meekomen. Vooralsnog heeft de verse export de
beste kansen. Dit betekent niet, dat een uitbreiding van de teelt verantwoordt is.
Uit het bovenstaande is gebleken dat men voor de afzet van kleinfruit is
aangewezen op drie categorieën: de industrie, de verse consumptie in het binnenland en de verse export.
De positie van de industrie is de laatste jaren vrij gunstig te noemen en biedt
perspectieven. Er bestaat geen reden voor pessimisme ten aanzien van de
afzet van verwerkt kleinfruit in binnen- en buitenland, mits — en dat is van
uitermate grote betekenis — kweker en industrie de taak verstaan om het product te brengen in de gewenste variëteiten en kwalitiet. Deze laatste factoren
zijn beslissend voor het behouden en uitbreiden van ons afzetgebied. Een
nauwe samenwerking tussen kwekers en industrie, gesteund door de wetenschappelijke voorlichting, in zo rijke mate in Nederland voorhanden, is van
grote betekenis.
Voor bepaalde kleinfruitgewassen, met name aardbeien, zal de binnenlandse
verse consumptie een belangrijke rol kunnen spelen. Deze markt is verwaarloosd, ook wat de kwalitiet betreft. Propaganda zal slechts nut hebben, indien
de binnenlandse consument een kwaliteitsproduct wordt aangeboden. Gelukkig
blijkt men in steeds bredere kringen te beseffen dat uitsluitend opvoering van.
de kwaliteit de zozeer gewenste afzetverruiming kan bereiken.
De afzet van vers kleinfruit naar het buitenland is beperkt, hoewel deze ten
aanzien van de aardbeien voor uitbreiding vatbaar moet worden geacht. De
uitvoer van verse zwarte en rode bessen is beduidend minder, veroorzaakt door
de betrekkelijk grote productie van deze soorten in de diverse landen. Een grote
uitbreiding van de export van laatstgenoemde producten is dan ook weinig
waarschijnlijk. De productie van aardbeien in Engeland bedroeg in 1950 33.000
ton, van frambozen 16.000 ton, van rode en zwarte bessen 20.000 ton en van
kruisbessen 8.600 ton. Frankrijk exporteerde de laatste jaren gemiddeld 3 à
4.000 ton aardbeien per jaar. Deze voorbeelden maken duidelijk dat men de
verwachtingen ten opzichte van de uitvoer van vers kleinfruit niet al te hoog
moet stellen, uitgezonderd voor kruisbessen, waarvoor ook in de toekomst vrij
redelijke exportkansen lijken te bestaan.
Samenvattend kan worden gesteld dat de industrie als één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste, afnemers zal blijven fungeren, dat voor aard'
beien en rode bessen de verse consumptie in het binnenland belangrijk is en
aandacht verdient, dat de export in mindere mate als afzetgebied moet worden
beschouwd.
Deze potentiële afzetmogelijkheden zijn nog geen feitelijke afzetkansen,
want hierbij speelt de handelspolitiek een grote rol. Handelspolitieke rege55

lingen bepalen grotendeels of een in het buitenland bestaande vraag ook kan
worden bevredigd.
Naast de handelsverdragen wordt het handelsverkeer de laatste tijd ook
geregeld door de liberalisatie, welke momenteel op 60 % van de particuliere
invoer van de O.E.E.C.-landen betrekking heeft. Een voortschrijdende liberalisatie moet zeker in het belang van de afzet van kleinfruit worden geacht. .
Het blijkt echter dat een ernstig streven naar liberalisatie en zelfs naar het
nakomen van handelsverdragverplichtingen ontbreekt. De moeilijkheden met
Duitsland leren ons dit. In feite speelt de geld- en loonpolitiek een veel
grotere rol.
De bedreiging van de liberalisatie en het niet nakomen van verdragsverplichtingen brengt een onzekerheid mede, welke hoogst schadelijk is voor de
afzet. W a t West-Europa nodig heeft, zijn krachtige maatregelen ter gezondmaking van het handelsverkeer en het handhaven daarvan. De daaruit voortvloeiende zekerheid zal de ondernemings- en handelsgeest van ons volk activeren en een gezonde uitwisseling van goederen mogelijk maken. Indien dit
het geval is, dan zal door gezamenlijke krachtsinspanning en nauwe samenwerking ook in de toekomst voor onze kleinfruitgewassen een afzetgebied in
verse en verwerkte vorm kunnen worden gevonden.
Summary
The economie prospects of some small fruits 'with respect to the demand in the
Netherlands and abroad
by N. A. Laarman
(Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen in Nederland)
Strawberries, raspberries, black, red and white currants, gooseberries and
cultivated blackberries are reviewed. Other kinds of small fruits are of very
little importance.
Strawberries
Before the war the acreage was about 2.500 ha ( = 6.250 acres), in 1950
it was 3.600 ha ( = 9.000 acres); this crop has increased in volume only during
the last few years. Some average figures of production are:
1935—1939
18.000 tons a year.
1947
6.000 tons a year,
1948
8.700 tons a year.
1949
16.000 tons a year.
1950
19.000 tons a year,
Markets. The strawberries are supplied:
1. to the home processing industry, as pulp in S 0 2 (jam), for canning,
freezing and juice, part of which is exported;
2. for the home consumption of fresh fruit;
3. to exporters of fresh fruits.
In 1949 and 1950 the processing industry handled an average of 11.000 tons
of strawberries (10.000 tons of pulp, 400 tons of canned fruits (1950), 100
tons of juice and ± 700 tons of frozen fruits), i.e. ± 60 % of the total production. Freezing partly takes the place of processing into S0 2 -pulp.
Important purchasers of pulp are: England, Germany and Canada.
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Only products of prime quality will enable us to keep and enlarge our
position on the world market.
The exports of fresh strawberries are of less importance. Before the war
they amounted to 800 tons a year, of which at least 100 tons were grown.
The home consumption of fresh strawberries ranges from 6.000 — 7.000 tons
yearly, i.e. ± 30 % of the total production.
Black currants.
Before the war the acreage was 1.240 ha ( = 3.100 acres), the average production was 2.000 tons a year. In 1950 the acreage was 1.640 ha ( = 4.100
acres), production: 3.600 tons. About 90 % of the production is processed into
S0 2 -pulp, frozen or juiced. In 1950 the exports of black currant pulp
amounted to 1.900 tons.
Raspberries.
*
Before the war the acreage was 750 ha ( = 1.875 acres), production: 2.500
tons; in 1950: 975 ha ( = 2.438 acres) and 4.100 tons; 80 % is processed
mostly into S0 2 -pulp. A smaller part is frozen (200 tons) or juiced (100 tons).
Red and white currants.
Before the war and after the acreage was some 1.800 ha (4.500 acres).
The pre-war production amounted to 6.500 tons; 7.200 tons in 1946, 8.100 tons
in 1947, 8.300 tons in 1948, 9.500 tons in 1949 and 6.000 tons in 1950.
In 1950 part of the crop was not picked on account of the very low prices
paid to growers. Every year some 5.000 tons are processed, mostly into pulp
and juice.
The interest in red currant pulp, both at home and abroad, is decreasing.
Besides, it is produced on a rather large scale abroad. The Fay's Prolific is
still in demand but varieties with small berries (as Prince Albert and Loppersummer) are not much called for.
Nevertheless the cultivation of red currants in the Netherlands is important
enough to try make this crop more paying than it is now.
Gooseberries.
Before the war the acreage was 628 ha (1.570 acres), the average production
amounted to 4.000 tons. At present these figures are 450 ha (1.125 acres);
production: 2.600 tons. The processing industry takes about 1.500 tons for
pulp. In 1950 a quantity of 1.600 fresh gooseberries was shipped to England.
It is not advisable, however, to undertake this culture on a larger scale. The
prospects of processing gooseberries have been favourable of late.
Attention is drawn to the importance of the home market for selling our
produce, for instance strawberries. Thus far this outlet has been too much
neglected, also with respect to the quality.
The possibilities of exporting fresh small fruits are limited, though shipments
of strawberries may be increased. It is necessary to reckon with other countries
putting also their fresh fruits on the world-market; in recent years France has
exported from 3.000 to 4.000 tons of strawberries a year.
The processing industry remains the most important purchaser of small
fruits. However, commercial policy plays a prominent part in matters of marketing. For some time past the trade has not only been carried on under
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treaties already concluded, but has also been liberalized; this, at the moment,
is applied to 60 % of the private imports of the O.E.E.C. countries. No doubt
all further liberalization will benefit the small-fruit trade. Practice has shown,
however, that liberalization and even the observation of commercial treaties
are not seriously aimed at. In fact the finance and wages play a much greater
part here. The countries of Western Europe should take effective measures to
place and maintain the commercial intercourse on a sound basis.
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In welke opzichten is veredeling van klein-fruit gewenst
en mogelijk?
(In wich respects is breeding work in small fruits desirable and possible?
Summary p. 72)
door
Ir H e s t e r G. K r o n e n b e r g
(Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen}
Inhoudsoverzicht
1. Inleiding.
2. Eisen voor de afzonderlijke gewassen.
2.1 Ardbeien.
2.2 Frambozen.
2.3 Rode Bessen.
2.4 Zwarte Bessen.
2.5 Kruisbessen.
3. Gezondheidsselectie.
Summary.
1. Inleiding
In deze voordracht is het de bedoeling na-te gaan in welke opzichten het
wenselijk of nodig is de verschillende kleinfruit gewassen te verbeteren en te
veredelen, en in hoeverre daartoe in technisch opzicht mogelijkheden aanwezig
zijn. Tot deze mogelijkheden behoren:
a. Een betere rassenkeuze uit de bestaande rassen in binnen- en buitenland.
Invoer van rassen van elders.
b. Verbetering van de gezondheid van de bestaande rassen door middel
van gezondheidsselectie.
c. Het kweken van betere rassen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van
kruisingsouders van elders.
Wie bepaalt aan welke eisen een huitsoort moet voldoen? Dat is in eerste
instantie de koper van het product, de consument. In tijden van schaarste zal!
hij zonder kritiek nemen wat aangeboden wordt, maar in tijden van overvloed
zal hij kieskeurig en veeleisend zijn. Hij beslist uiteindelijk over de eisen waaraan een product moet voldoen, indien het een goede markt wil vinden.
In hoeverre de keuze en de smaak van de consument kan worden geleid en
beïnvloed door een doelmatige propaganda voor het geteelde product, en in
hoeverre hij opgevoed kan worden tot een juiste waardering en warenkennis,
is een punt waarover anderen meer ervaring hebben dan ik. In dit opzicht zit
men zeker niet stil.
W a a r de consument voornamelijk op let, is het uiterlijk van het product.
Dââr koopt hij op. Dat geldt niet alleen voor het fruit zelf, maar evengoed voor
de verpakking, waarin het wordt aangeboden.
Als we dat uiterlijk gaan analyseren, blijkt het uiteen te vallen in: grootte,
kleur, en vorm van de vrucht, en in de mate van kwetsing tengevolge van
vervoer.
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Vooral grote en mooi gekleurde vruchten trekken. De voorkeur voor de
aardbeien Moutot en Oberschlesien boven Jucunda vloeit daar uit voort, evenals die'voor grootkorrelige bessen en grootvruchtige kruisbessen. Bleekrose,
bleekrode en witte vruchten staan evenmin in de gunst. Hun uiterlijk is niet
opvallend en aantrekkelijk genoeg, en bovendien schijnt vaak gemeend te worden, dat ze niet rijp zijn. Dit zijn alle factoren, waarmee we rekening hebben
te houden. Een vrucht van uitstekende kwaliteit, maar van een weinig aantrekkelijk uiterlijk, gaat niet.
Van veel belang is ook, dat de vruchten gaaf en ongekwetst en niet reeds
half rot in de winkel aangeboden worden. Vooral voor zachte vruchten, zoals frambozen en aardbeien, is dat moeilijk. Hoe steviger de vruchten zijn, des
te minder lijden ze van vervoer. Ook de behandeling door de verkoper is natuurlijk zeer belangrijk.
Een minstens even belangrijke koper, voor bepaalde kleinfruitgewassen de
enige belanrijke koper, is de industrie, als schakel tussen de teler en de consument. Hij geeft niet als de vers-fruit kopende klant de voorkeur aan de grootste vruchten, maar hij heeft liever de middelmatige grootte (b.v. van aardbeien
en bramen), daar men uit ervaring weet, dat deze beter geschikt zijn voor de
verschillende verwerkingsprocédé's.
De inwendige kwaliteit van een vers gekochte fruitsoort wordt meestal pas
aan de eettafel beoordeeld. Waarschijnlijk is het slechts een klein deel van de
fruit-eters, die ook fruit proeven. Een goede kwaliteit bevordert de navraag.
Het is jammer, dat klein-fruit nog practisch niet op naam wordt verkocht.
Belangrijk is de inwendige kwaliteit voor de diepvries-industrie, evenals
trouwens voor het inblikken op sap; in mindere mate voor pulp.
De belangrijkste factoren voor invriezen en conservering op sap zijn de sapkleur, de vastheid van de vrucht, en smaak en aroma.
De sapkleur heeft men voor de rode vruchten liefst diep tot helder rood; de
vastheid moet zodanig zijn, dat de vruchten niet in elkaar zakken na de verwerking; smaak en aroma moeten zo goed mogelijk zijn.
De laatste tijd komt ook het vitamine-C gehalte sterk op de voorgrond; vooral aardbeien en zwarte bessen zijn hiervoor een belangrijke bron. Gemiddeld
bevatten ze 60 en 140 mg. per 100 gram vruchten.
Uiteraard zal de teler trachten zoveel mogelijk te voldoen aan alle wensen
van zijn afnemer, hetzij van het verse, hetzij van het verwerkte product. Hij
zal op velerlei wijze echter zeer beperkt zijn in zijn mogelijkheden.
Ie. Doordat er geen rassen zijn die aan de gestelde eisen voldoen.
2e. Doordat die rassen er wèl zijn, maar onvoldoende productief zijn, hetzij
door de eigenschappen inhaerent aan het ras, hetzij door ongeschiktheid voor
ons klimaat, hetzij door ziekte.
Verder zal de teler nog een aantal wensen en eisen toe willen voegen aan
de reeds genoemde, zoals:
a. De rijpingstijd. Bij een snel bederfelijk en snelrijpend product als aardbeien, frambozen en bessen, is het van veel belang de oogsttijd enigszins te
kunnen spreiden over vroege, middelvroege en late rassen, zodat de toch reeds
hoge arbeidstop gedurende de pluk zoveel mogelijk wordt verdeeld over een
langere oogstperiode.
Bij aardbeien kan men de oogst nog verder vervoegen door gebruik te maken
van glas; en verlaten tot het najaar door een korte-dagbehandeling.
In Frankrijk en Amerika bestaat van de zijde van de particulieren veel belangstelling voor remonterende aardbeien en frambozen, die ook in de zomer
en het najaar dragen.
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b. Gemakkelijk plukken. Hoe gemakkelijker en sneller de vruchten geplukt
kunnen worden, des te voordeliger is het. Z e moeten gemakkelijk in de struik
te vinden zijn, niet verscholen hangen tussen het blad, en verder moeten de
stelen gemakkelijk afbreken (bessen); korte, gedrongen trosjes met opeengehoopte korrels, die lastig plukken, zijn bezwaarlijk (zwarte bessen); voor aardbeien en frambozen is een goed van de bloembodem loslatende (doppende)
vrucht gewenst.
Tot andere belangrijke punten voor de teler kan alles worden gerekend,
wat zijn oogstzekerheid bevordert, zoals:
3. Gering nachtvorstrisico (aardbeien, vroege rode bessen, zwarte bessen).
4. Goede winterhardheid (aardbeien, en vooral ook bramen).
5. Stevigheid van de struik, waardoor het uitwaaien van takken bij rode
bes wordt voorkomen.
6. Resistentie tegen ziekten, zoals virusziekten, en een aantal zwamziekten.
7. Gezond plantmateriaal.
8. Resistentie tegen bespuiting, b.v. met Californische pap.
2. Eisen voor de afzonderlijke gewassen
2.1 Aardbeien.
Aardbeien worden voor ongeveer de helft vers geconsumeerd; en voor ruim
de helft door de industrie verwerkt, voor het grootste deel via plup tot jam,
maar ook op sap geconserveerd en ingevroren.
W a t het verse product betreft, vraagt het publiek vooral grote vruchten met
een mooie, aantrekkelijk rode kleur, terwijl de inwendige kwaliteit op het
ogenblik nog van vrij ondergeschikt belang is. Hoewel de vruchten vers altijd
met dop worden verkocht, heeft toch ook de huisvrouw wel graag een aardbei,
die vrij gemakkelijk te ontkelken is. De meest gangbare rassen zijn hiervoor
Deutsch Evern, Madame Moutot en Oberschlesien.
De verwerkende industrie vraagt in de eerste plaats een aardbei, die zonder
dop aangevoerd wordt. Het enige, werkelijk goed doppende ras is nog altijd
de Jucunda (de goed doppende Scarlets vindt men practisch niet meer); ook
Deutsch Evern kan wel gedopt geplukt worden, en, als de marktsituatie er
toe noopt, ook desnoods de Oberschlesien wel.
De fabriek gebruikt bij voorkeur de middelgrote vruchten, en niet de zeer
grote vruchten, die het publiek vers wenst te kopen.
De Jucunda voldoet vrij goed voor de pulp, hoewel de kleur te weinig intensief rood is, en de consistentie steviger kon zijn. Voor jam is dat niet zo'n
bezwaar, daar deze in Nederland bijgekleurd mag worden.
Over invrieswaarde van Jucunda hoort men wel eens verschillende meningen. In proeven op het I.B.V.T. was hij niet onbevredigend. Van andere zijde
wordt hij wel eens te slap en te witvlezig gevonden.
In vergelijking met het Amerikaanse product, waarvan de vruchten dieprood
en zeer stevig zijn, is de kleur te bleek. Voor „preserves" wenst men in Amerika een stevige, middelmatig grote aardbei, met sterk aroma en een lichte,
helderrode kleur, die na het preserveren niet donker wordt; voor „icecreams"
en de verkoop als „frozen pack" wenst men daarentegen dieprood gekleurde,
eveneens zeer aromatische vruchten.
Hoewel ik betwijfel of we er naar zullen moeten streven een product geheel
als het Amerikaanse te gaan kweken, lijdt het geen twijfel, dat we moeten
zoeken naar een aardbei met groter stevigheid en met een dieper rode kleur
dan onze tegenwoordige rassen, indien we op de binnenlandse en buitenlandse
markt willen kunnen blijven concurreren.
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Behalve in een groot aantal Amerikaanse rassen zouden de goede diepvrieseigenschappen ook in enkele nieuwe Duitse rassen aanwezig zijn.
In Amerika kweekt men reeds sinds jaren op rassen met goede diepvrieseigenschappen; als geschikt noemt men er o.a. Blakemore, Brightmore, Julymorn, Marshall, Midland, North West, Redcrop, Redheart, Redwing, Sparkle,
Tennessee Marshall, Vanrouge en Wisconsin in 537 (zie tabel 1).
Om verschillende redenen verwacht men hier te lande dan ook een verbetering te verkrijgen met behulp van Amerikaanse rassen.
Ie. Door deze rassen in Nederland in te voeren, en als zodanig te telen.
Tegenover deze mogelijkheid staan we vrij sceptisch.
a. In de eerste plaats, omdat we op het I.V.T. nog geen erg gunstige ervaring hadden met de groei en ontwikkeling van Amerikaanse rassen, welke
we in 1946 uit Amerika hebben ontvangen. De meeste hebben zich nooit goed
ontwikkeld, leken slecht beworteld en vormden slechts weinig uitloperplanten;
meestal hadden ze een ziek uiterlijk. Ten dele kan dit veroorzaakt zijn door
virusinfectie, die ze bij ons kunnen hebben opgedaan; ze leken daarvoor vrij
gevoelig, hoewel dit niet klopt met de ervaringen in Amerika, dat veel rassen
smetstofdragers zijn.
Ten dele zal dit niet gedijen in Nederland terug te voeren zijn op verschillen
in grondsoort, klimaat, daglengte en cultuurqmstandigheden, daar ze op andere
omstandigheden dan de onze zijn gekweekt.
b. Ook moeten we ons terdege bewust zijn van het gevaar, met dergelijk
plantmateriaal hier nog niet voorkomende ziekten binnen te brengen, zoals
b.v. rood-wortelrot, of vreemde viren. Veel van de Amerikaanse rassen blijken
min of meer smetstofdragers te zijn voor virus. In de laatste jaren komt men
in Amerika dan ook tot de onaangename verrassing, dat het virus er veel
meer verbreid is dan men wel meende. Vrij vaak is het zelfs niet meer mogelijk
nog gezond materiaal van een bepaald ras te vinden.
Bovendien heeft men in Amerika enkele virusziekten in de aardbei ontdekt,
die we hier in Europa nog niet hebben gevonden, n.1. de „stunt disease" in het
Noord-Westen van de United States, en het aardbeibladrol-virus in het Oosten
en in Ontario (Canada). Al zijn deze beide virusziekten misschien thans nog
van weinig betekenis, men weet niet, of ze in combinatie met andere viren geen
ernstige gevolgen kunnen hebben.
2e. Door de Amerikaanse rassen als kruisingsouders te gebruiken bij veredelingswerk.
Hiermee zijn we sinds een paar jaar bezig. Onze eerste ervaringen hiermee
staken zeer gunstig af bij de resultaten van kruisingen met Nederlandse rassen
onderling. Men krijgt sterk de indruk, dat er onder de Amerikaanse rassen
zeer goede géniteurs te vinden zijn, vooral wat betreft de kwaliteit van de
vrucht, zoals een mooi rode kleur, regelmatige vorm, stevigheid, sterk aroma
en goede vruchtbaarheid.
Te Cambridge vernam ik echter van de Heer D. Boyes, dat juist de Amerikaanse rassen nog wel eens drager kunnen zijn van de onaangename erfelijke
eigenschap van voorjaarsbont, die we maar al te goed kennen uit de Moutot;
voorjaarsbont kan zeer hevig voorkomen in het Amerikaanse ras Blakemore,
die het misschien via Howard 17 heeft gekregen. Het verraderlijke van deze
eigenschap is, dat hij soms pas jaren na het ontstaan van een zaailing tot uiting
kan komen.
Uit telersoogpunt bekeken, moeten aan deze eisen voor de vrucht echter nog
een aantal andere voorwaarden worden verbonden, afgezien van die vanzelfsprekende punten, zoals een goede productiviteit en voldoende groei. Eén van de
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zwakste punten van de aardbeienteelt vormt de vatbaarheid voor verschillende
ernstige ziekten, waarvan virus en wortelrot wel de ernstigste zijn en waaraan
Verticillium-verdorring nog toegevoegd kan worden.
Resistentie kent men alleen tegen rood-wortelrot, een ziekte, die hier thans
nog niet voorkomt, en waarvoor we vanwege zijn rampzalige invloed terdege
op onze hoede moeten zijn.
Voor virus kennen we alleen een meerdere of mindere mate vàn gevoeligheid of ongevoeligheid (tolerantie). Een weinig gevoelig ras zijn bijvoorbeeld
de Lefeber en de Mieze Schindler; maar ook deze rassen takelen geleidelijk
aan af ten gevolge van de ziekte.
Ik acht het voor de oudere, besmette centra, waar gevoelige rassen het slechts
heel kort volhouden, van belang, enigszins tolerante rassen te telen. In gebieden waar virus nog practisch niet voorkomt en waar men aardbeien teelt als
een eenjarige teelt, zoals in de Bommelerwaard, heeft het telen van een gevoelig ras als Deutsch Evern geen bezwaar. Voor de plantenteler hebben deze
gevoelige rassen bovendien het grote voordeel, dat het virus er gemakkelijk in
kan worden herkend, en uitgeselecteerd.
Dat echter in een besmet gebied reeds in één jaar een gezond gewas van
Deutsch Evern duidelijk virusziek kan worden, hebben we in de afgelopen
jaren wel-op verschillende plaatsen gezien.
Een betere resistentie tegen Verticillium is zeker van veel belang. Vooral
in gebieden met veel aardappelteelt kan deze ziekte ernstig zijn. Uitgesproken
minder gevoelig is Deutsch Evern, terwijl Jucunda, Moutot en Oberschlesien
er zeer gevoelig voor zijn. Ook tussen de buitenlandse rassen treft men een
enkele maal wel eens een ras met mindere gevoeligheid aan. In Californie
heeft men enkele nieuwe rassen gekweekt, die vrij resistent tegen de ziekte
schijnen te zijn, vooral de Sierra en de Tahoe.
2.2 Frambozen.
De oogst van de frambozen gaat hier voor het grootste gedeelte (80 %)
naar de fabriek, waar een groot deel voor jam wordt ingepulpt, en een klein
deel geconserveerd op sap en ingevroren. Slechts een gering gedeelte van de
oogst komt vers op de tafel van de consument. Dat is jammer, daar een framboos een heerlijke vrucht kan zijn. Thans eet men verse frambozen practisch
alleen maar uit eigen tuin. De zeer tere vrucht komt veelal reeds tot brei geschud aan de veiling, en is alleen daardoor reeds ongeschikt voor iets anders
dan pulp.
In dit verband is het wel interessant te lezen, dat in Amerika de verse consumptie van frambozen wel degelijk van betekenis is. Enerzijds wellicht door
een beter vervoer, anderzijds vermoedelijk door een grotere stevigheid van de
vruchten zelf. Het zou wellicht de moeite waard zijn, ook in Nederland eens
na te gaan, in hoeverre de verse consumptie kan worden uitgebreid.
De zachtheid van de framboos is wel één van z'n grootste handicaps. Men
kan wel rassen gaan telen met iets sterker vruchten, maar teer blijven ze toch;
een zeer harde vrucht als we van het Amerikaanse ras Milton verkregen,
konden we niet zeer waarderen, temeer daar de smaak en de winterhardheid
bovendien zeer onvoldoende waren; dit ras als zodanig lijkt me hier dan ook
niet bruikbaar.
Behalve door teerheid van de vrucht zelf, kan deze ook reeds dadelijk bij
de pluk iets gekneusd worden, indien hij moeilijk loslaat van zijn kelk, zoals
onze ervaring was met de Mailing Landmark.
Voor kleur, smaak en aroma geldt hetzelfde als voor de aardbei. Het meest
gewenst voor de verwerking is een helderrood tot dieprood sap, dat niet te
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donker of te paàrsrood moet worden; ditzelfde geldt voor de kleur van de
verse vruchten. Radboud en Lloyd George hebben een mooi, dieprood gekleurd
sap; van Preussen is die kleur te bleek; in aroma evenwel overtreft de Preussen de Radboud.
Een sterk, wat scherp aroma, en een zeer donkerrode kleur heeft het remonterende Amerikaanse ras Indian Summer. Zijn sterke neiging tot verkruimelen
van de vrucht maakt het echter hier te lande onbruikbaar voor teelt in het groot.
Van de nieuwe buitenlandse rassen zijn het vooral enkele nieuwe aanwinsten van het East Mailing Research Station in Engeland, die de belangstelling
verdienen, zoals Mailing Promise, Mailing Enterprise, Mailing Jewel en Mailing Exploit; speciaal de Jewel en in iets mindere mate de Enterprise, bleken
in Engeland, behalve voor pulp, ook geschikt te zijn voor invriezen en inblikken. Ditzelfde geld ook voor de Lloyd George, door virusziekten practisch geheel uit de teelt verdwenen, maar waarvan men thans een uit Nieuw Zeeland afkomstige, geheel virusvrije kloon heeft opgekweekt; dit jaar heeft men hiervan
planten ter beschikking van de telers kunnen stellen.
Beproeving onder verschillende Nederlandse omstandigheden van nieuwe
buitenlandse rassen is nog nodig, voor een oordeel over de geschiktheid hier
te lande gegeven kan worden.
Van veel belang is het, dat deze rassen gezond, virusvrij, worden vermeerderd, ook al tonen ze geen virus (zie blz. . . . ) .
Evenals aardbeien worden ook frambozen in ernstige mate door virusziekten
bedreigd en aangetast.
In teelt-centra is een besmetting met deze ziekte niet te vermijden, daar de
overbrengers, enkele bladluissoorten, daar overvloedig aanwezig zijn.
Een belangrijke voorsprong bereikt men door de nieuwe velden aan te leggen met gezonde planten. T e Breda is dit mogelijk, dank zij het kweekwerk
van Dr Rietsema, die o.a. met zijn virusvrij ras Radboud de frambozenteelt
daar voor een geleidelijke ondergang heeft behoed.
Vanuit viruszieke velden blijkt de ziekte na verloop van enige jaren echter
toch weer binnen te dringen in de gezond aangeplante velden, tengevolge van
de activiteit van de beide luizen Amphorophora rubi Kalt (de grote frambozenluis) en Aphis idaei van der Goot (de kleine frambozenluis). De eerste, die
voor de verspreiding van het virus de belangrijkste is, komt bovendien ook op
een aantal wilde bramensoorten voor.
Nu wil een gelukkig toeval, dat er in Amerika enkele frambozenrassen zijn
gevonden, die versmaad worden door de belangrijkste en in Amerika enige
vector, de Amphorophora rubi; deze blijkt daar practisch niet op te willen
leven, er af te lopen, of er zich slechts zeer moeilijk op te vermeerderen.
Bij waarnemingen op het veld en bij een infectieproef in de kas, bleek ons,
in samenwerking met Dr H. J. de Fluiter (I.P.O.), dat de in Amerika voorkomende resistentie tegen deze luissoort ook hier aanwezig is. Het Amerikaanse
ras Milton en het Engelse ras Mailing Landmark bleken een vrij grote mate
van onvatbaarheid voor deze luis te bezitten. Ook in kruisingen werden verschillen in vatbaarheid verkregen. Als zodanig kunnen geen van beide rassen
aan worden bevolen. Technisch lijkt het mogelijk resistentie tegen deze luissoort te combineren met goede vruchteigenschappen.
Ook stengelziekten kunnen ernstige schade berokkenen aan de framboos.
De vlekziekte („Cane spot"), veroorzaakt door Gloeosporium venetum Speg.
(Plectodiscella veneta Burkh.), kan op vatbare rassen, zoals Norfolk Giant,
zeer hevig optreden, maar is afdoende te bestrijden.
Weinig effect heeft koper tot dusverre gehad tegen de zwammen, die de
stengelsterfte veroorzaken; nl. (,,cane blight"): Leptosphaeria coniothyrium
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Sacc. (Coniothyrium Fuckelii Sacc), en „spur blight": Didymella applanata
Sace.
In Engeland heeft men echter ontdekt, dat niet de genoemde zwammen de
primaire oorzaak van deze ziekte zijn, maar dat ze pas binnendringen in de
frambozenstengels na een aantasting van de frambozenstengelgalmug, Thomasiniana theobaldi Barnes. Door deze galmug te bestrijden met D.D.T.,
H.C.H, preparaten of parathion, mag men tevens een bestrijding van deze
zwamziekte verwachten.
Ook door andere oorzaken kunnen wondjes in de stengels ontstaan, die de
zwammen toegang verschaffen, zoals in Amerika door aantasting van gele
roest (Phragmidium rubi-idaei Karst.). Onvoldoende winterhardheid kan eveneens een insterven van de stengels veroorzaken (Amerika, Duitsland). In
Duitsland hoopt men de resistentie tegen deze vorm van stengelsterfte te verbeteren door verhoging van de winterhardheid.
Zeer vatbare rassen zijn o.a. Deutschland, Newburgh, en in Amerika Cuthbert; weinig gevoelig zijn de Deense rassen Fajstrup en Kejserinde Dagmar,
en het Zwitserse ras Fastolf.
Enerzijds is het dus zaak een goede bestrijdingsmethode voor deze ziekte uit
te werken, anderzijds te trachten bij rassenkeuze en selectie weinig vatbare
rassen te kiezen.
2.3 Rode bessen.
Het aantal thans geteelde rode bessenrassen is vrij groot. Verreweg het belangrijkste ras is de Fay's Prolific, die naar schatting wel ongeveer 75 % van
het totale areaal inneemt.
Behalve deze en enkele nieuwere rassen, zoals Laxton N o I, Laxton's Perfection en Jonkheer van Tets, ziet men nog vrij veel de kleinvruchtige Prince
Albert (Duitse Zure), en de oude landrassen Loppersummer Rode bes en
Hoornse Geelsteel.

v.l.n.r. : Dr G. de Bakker, Dr O. Banga, N . Veldhuyzen van Zanten, P. v. d. Have, E . Kuiper
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Beide laatstgenoemde bessen zijn populaties met een aantal typen; ze zijn
goed van kwaliteit, goed van smaak, en hebben een goed sapgehalte (vandaar
de naam „sapbessen"), maar ze zijn te klein van korrel, zodat ze niet voor
verse consumptie verkocht kunnen worden, en dus maar één afzetmogelijkheid
bezitten: de fabriek.
Voor verse consumptie hebben alleen grootkorrelige rassen een kans. Grootkorrelige rassen zijn: Fay's Prolific, met de daaraan nauw verwante Versailles;
Laxton No 1, Laxton's Perfection en Jonkheer van Tets.
Aangezien altijd nog een 20 % van de rode bessen vers gegeten wordt, is
het van belang de grootvruchtige rassen te telen, die beide mogelijkheden van
afzet bezitten.
Bij een critische inventarisatie blijkt het echter, dat de thans geteelde grootvruchtige rassen verschillende gebreken hebben.
Ie. De gevoeligheid voor regen.
Verschillende, overigens goede rassen, zoals Laxton N o 1, Laxton's Perfection en Jonkheer van Tets, hebben korrels, die veel te snel rotten bij vochtig
weer en regen, en dan nat geplukt moeten worden. Snel plukken bij rijpheid
is dan nodig. In ons vochtige land zullen deze rassen daarom vermoedelijk wel
nooit van veel betekenis worden.
Goed tegen regen bestand is de Fay's Prolific; deze vroege bes laat men
vaak hangen om eerst de later rijpende, regengevoelige rassen te plukken, en
daarna de Prolific-pluk weer voort te zetten.
2e. De smaak.
Het is jammer, dat bij de rode bessen een goede smaak nog niet aanwezig is in die rassen, die wat korrelgrootte en regengevoeligheid betreft,
aanbeveling verdienen. Juist de goedsmakende rassen zijn óf klein van korrel,
óf gevoelig voor regen. Een object voor toekomstige veredeling.
3e. Gevoeligheid voor nachtvorst.
Nachtvorsten tijdens de bloei kunnen de oogst geheel vernietigen. Vroege
bloei in combinatie met nachtvorstresistentie, of late bloei, bij vroege oogst
zouden punten zijn, waarnaar gezocht dient te worden om op dit punt verbetering te brengen.
4e. Onvoldoende stevigheid van de struik.
De grote fout van de overigens goede Fay's Prolific is het gemakkelijk
uitwaaien van de takken, vooral op onbeschutte plaatsen. Daardoor is het
zeer lastig er een goede struik van te telen.
5e. De kleur van de bessen.
Deze moet rood zijn. Naar witte bessen is practisch geen vraag, behalve
onder abnormale omstandigheden, zoals in tijden van oorlog, wanneer ze nodig
zijn voor wijnbereiding.
Als verdere eisen worden nog genoemd;
6e. Lange trossen met veel korrels.
In dit verband is de nieuwe rode bes, Rondom, van Dr Rietsema zeker van
belang.
7e. Goed plukken.
Hiervoor moeten de trossen gemakkelijk afbreken bij het plukken. In dit
opzicht laat alleen de Prince Albert wat te wensen over.
Als nieuwere rassen, die misschien van belang kunnen worden, zouden we
behalve de Rondom, nog enkele Amerikaanse rassen kunnen noemen, n.1.
Cascade, Red Lake en Stephens No 9, alle drie gekenmerkt door grote tot
zeer grote bessen.
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Ziekten worden tot nog toe in de rode bessen als van weinig betekenis
beschouwd, afgezien van de reeds lang bekende Bangertse ziekte.
Uit een rapport van 1950 van H. P. Dijksterhuis uit het Rijkstuinbouwconsulentschap Groningen over een aantal afwijkende verschijnselen in de
bessen in het centrum Loppersum, kan men overigens vrezen, dat virusziekten
ook dit gewas niet onaangetast laten.
Beschreven worden kleinere, afwijkend gevormde, soms peterselie-achtige
bladen; geelwitte vlekken; knoploosheid; achteruitgang van vruchtbaarheid,
en onvruchtbaarheid. Verschillende dezer verschiinselen breiden zich uit.
Hoewel de bladvalziekte, Pseudopeziza ribis Kleb., goed te bestrijden is,
willen we niet onvermeld laten, dat er vrij belangrijke verschillen in resistentie
bestaan tussen de rassen onderling. Enerzijds kennen we de vatbare rassen
van het vulgare-type, zoals Fay's Prolific met Versailles, Laxton No 1 en
Laxton's Perfection; anderzijds een betrekkelijke resistentie van de rassen met
pefraeum-afstamming, zoals Prince Albert, Erstling aus Vierlanden, Gondouin
en de Russische soort Ribes W'arsccwiczii.
Te Müncheberg (Duitsland) is men bezig geweest met het kweken van rode
bessen op resistentie tegen deze ziekte. Bepaalde resultaten schijnen er echter
nog niet mee bereikt te zijn.
2.4 Zwarte bessen.
Bij zwarte bessen is het gezondheidsprobleem thans nog van zo'n overheersende betekenis in de teelt, dat de rassenkwestie daarbij geheel op de achtergrond staat.
Brandnetelblad („reversion") en rondknop vormen samen de ernstige bedreiging van de productiviteit.
Het virus van het brandnetelblad gaat enerzijds met stekhout van zieke
moederstruiken op jonge aanplantingen over, anderzijds wordt als zeker aangenomen, dat de ziekte door de rondknopmijt, Eriophyes ribis Nal., wordt overgebracht. Door een effectieve bestrijding van deze mijt zal ook een aanzienlijke
beperking van het virus bereikt kunnen worden.
In Engeland beschouwt men brandnetelblad en rondknop reeds niet meer
als een probleem, zoals Dr Harris ons in 1950 mededeelde; een bespuiting
met 2 % Califonische pap vlak vóór de bloei bestrijdt de ziekte daar afdoende.
Naar te hopen is zullen we ditzelfde ook binnenkort hier in Nederland kunnen
zeggen, indien voldoende bekend is over de leefwijze van de mijt, om de bestrijding op het juiste moment toe te kennen passen.
Ook in ander opzicht wijkt de zwarte bes aanzienlijk af van de rode.
De typische smaak van de verse vrucht wordt weinig gewaardeerd, zodat
de zwarte bessen practisch geheel door de fabriek worden verwerkt.
De trossen zijn meestal korter, en anders van bouw, in het bijzonder door
de laag zittende, eerst rijpende bes, waardoor ze vaak moeilijk plukken.
Belangrijk is het hoge gehalte aan vitamine C. (Gem. 140 mg. per 100 g.;
rode bessen gem. 30 mg.; aardbeien 60 mg.), waardoor de zwarte bessen één
van de belangrijkste natuurlijke bronnen van vitaminen C zijn. Dit vindt zijn
toepassing in de verwerking tot vitamine C houdende dranken.
Enkele punten, die bij selectie en veredeling speciaal de aandacht verdienen, zijn:
Ie. Een gemakkelijke pluk. Kleine, korte trosjes zijn moeilijk te plukken,
vooral indien de eerste bes vlak op het hout zit en veel vroeger rijp is. Het
ideaal van een zwarte-bessenteler is een lange tros, goed bezet met bessen, die
gemakkelijk plukt.
2e. Grote korrels (zoals b.v. van Silvergieter en Wellington X X X ) , regel67

matig van grootte en kleur. In Finland verkreeg men door verdubbeling van
het aantal chromosomen 4-ploide zwarte bessen, die meestal groter en aromatischer waren dan de gewone 2'ploide rassen, het vitamine-C gehalte was
na de verdubbeling echter lager.
3e. Het ruien van de jonge bessen („running off"), zoals wel voorkomt
door een slechte vruchtzetting en door nachtvorst.
4e. Resistentie tegen nachtvorst, en late bloei van latere rassen kan hiervan
het risico doen verminderen, zoals met Daniel's September en Arnos Black.
5e. Een goede kwaliteit van de vruchten: dit wil zeggen een goede smaak
en een hoog vitamine-C gehalte. Tussen de rassen onderling blijken uitgesproken verschillen in vitamine-C gehalte te bestaan. In Engeland vond men
de hoogste gehalten in Baldwin, Cotswold, Cross, Mendip Cross en Westwiek Choice; een laag gehalte hadden Malvern Cross en Edins ( W . C . identiek aan Goliath).
6e. Gemakkelijk ontstelen in de fabriek, hetgeen b.v. niet het geval schijnt
te zijn bij de Mendip Cross, die daarbij gauw tot moes wordt.
Roestresistentie.
Verleden jaar werd er in de vakpers melding gemaakt van enkele nieuwe
Canadese zwarte bessenrassen, waarvan de bijzondere verdienste was, dat
ze resistent waren tegen de bessenroest,, Cronartium ribicola Dietr., de in
Amerika in de bosbouw zo gevreesde „White Pine Blister Rust". Deze roest
heeft namelijk als tweede waardplant enkele belangrijke Pinussoorten, o.a.
Pinus strobus, de Weymoethsden. die ernstig door deze zwam kan worden
aangetast. Ter bescherming van de houtteelt tegen deze roestzwam is daarom
in tal van Amerikaanse staten de teelt van bessen verboden, daar hiermede
een verspreiding van de zwam wordt tegengegaan.
Alleen met roestresistente rassen bestaat het gevaar van verspreiding der
ziekte niet.
Enige jaren geleden is men er op de Experimental Farm te Ottawa in
Canada in geslaagd, enkele roestresistente zwarte bessen te kweken uit een
kruising van de daar inheemse zwarte bes, Ribis americanum Mill., met
een ras van Siberische oorsprong, de Crusader (0-381) en de Coronet (0-393).
Het valt zeer te betwijfelen, of deze rassen voor Nederland enige betekenis
zullen kunnen krijgen. In de eerste plaats is roest hier geen ernstige ziekte;
in de tweede plaats is het inmiddels in Canada gebleken, dat deze beide rassen
meestal zelfsteriel zijn. Een derde roest-resistente selectie, 0-396, bezit dit
euvel niet, zodat het mogelijk is, dat deze, genoemde rassen spoedig zal verdringen, vooral daar de productiviteit ervan even goed is.
Ook voor rode bessen heeft men er thans een roest-resistente géniteur gevonden in een uit Noorwegen afkomstige rode bes Viking (petraeum-type).
2.5 Kruisbessen.
Kruisbessen zijn op het ogenblik misschien wel enigszins het stiefkind onder
de klein-fruitgewassen. Komt dit alleen door de sterk gedoomde struiken, of
ook door de vruchten van onze thans algemeen geteelde rassen zonder bepaalde, zeer aantrekkelijke eigenschappen, noch van aroma, noch van smaak
of uiterlijk?
Evenals de rode bessen vindt men hen het meeste als onderteek onder
groot-fruit; in Zeeland worden ze onrijp geplukt en ingepulpt of vers naar
Engeland geëxporteerd. Een deel wordt als rijpe vrucht geoogst en voor verse
consumptie verkocht, zoals in de Oost-Betuwe en in Groningen.
68

De belangrijkste bezwaren bij de teelt van kruisbessen zijn de sterk gedoomde struiken en de vatbaarheid tegen Amerikaanse kruisbessenmeeldauw
(Sphaerotheca morsuvae Berk. et Curt.); daarnaast het barsten der vruchten
bij regen; de onvoldoende smaak; de vaak met borstelharen bezette vruchten,
en de bij veel rassen min of meer hangende groeiwijze.
Amerikaanse
kruisbessenmeeldauw.
Hoewel deze ziekte bestreden kan worden door bespuiting met alkalische
Bourgondische pap, kan hij nog wel eens ernstig optreden.
Vooral de Europese rassen, afstammend van Ribes Grossularia L. var. reclinatum Berl., zijn er zeer vatbaar voor.
Amerikaanse rassen, geselecteerd uit verschillende wilde inheemse soorten
(vnl. Ribes hirtellum Michx.) zijn er vrij resistent tegen. Andere voordelen
hiervan zijn een betere winterhardheid en resistentie tegen droogte, krachtiger
groei, betere vermeerderbaarheid en productiviteit. De vruchten zijn echter
kleiner dan van de goede Europese rassen.
Deze gegevens, goede meeldauw-resistentie enerzijds en grote vruchten van
goede kwaliteit anderzijds, vormden een goed uitgangspunt tot het kweken
van meeldauwresistente rassen met grote vruchten.
De eigenschap voor meeldauw-resistentie verkreeg men uit een aantal wilde
of vrijwel wilde Amerikaanse soorten, zoals Ribes oxyacanthoides L., R. divaricatum Douglas, R. pinetorum Greene, R. C-nosbati L., R. hirtellum Michx.
De oudste hybriden van Amerikaanse soorten met Europese rassen ontstonden in Amerika, zoals Houghton, Mountain (Amerikanische Bergstachelbeere) en Downing, alle zeer kleinvruchtig.
Betere, nieuwe rassen met groter vruchten zijn Clark, Poorman en Silvia.
In Duitsland werden in Müncheberg eveneens talrijke kruisingen gemaakt
tussen Europese rassen en Amerikaanse wilde soorten, zoals R. divaricatum
Douglas, R. succirubrum Zabel (= R. niveum Lindl. x, R. divaricatum Douglas), R. pinetorum Greene, R. oxyacanthoides L. e.a. De F t uit deze kruisingen was vatbaar voor meeldauw; de F 2 bevatte enkel geheel resistente planten, ongeveer in een verhouding van 60 : 1.
De F 2 bastaarden (vooral afkomstig van R. divaricatum) werden vervolgens terug gekruist met Europese rassen. Thans schijnen hieruit een aantal
goede, meeldauw-resistente zaailingen geselecteerd te zijn, die onder andere
te Geisenheim verder worden onderzocht, en vermeerderd. Verkrijgbaar zijn
ze nog niet.
In Zweden werd eveneens met Amerikaanse soorten gekruist (R. divaricatum
Douglas en R. niveum Lindl.). Het resultaat hiervan werd de Scania, resistent
tegen meeldauw, met een lekkere, maar kleine vrucht.
Ook in Finland heeft men enkele resistente rassen gekweekt, o.a. Lepaan
Vallio (niet volledig resistent), Pelervo en Hinnonmainen Keltainen, met
vruchten van middelmatige tot geringe grootte.
Tenslotte worden ook uit Rusland enkele meeldauw-resistente rassen vermeld.
Dit geeft dus wel de indruk, dat er in deze richting nog het een en ander
te bereiken is. Zelf hebben we er nog vrijwel niets van gezien, maar van verschillende rassen bezitten we sinds kort wat materiaal. Vermoedelijk zijn de
vruchten van de meeste rassen volgens onze maatstaven nog te klein.
Doornloosheid.
Ook op het punt van de doornloosheid blijkt er in de kruisbes nog wel het
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een en ander verbeterd te kunnen worden. In Canada bezit men thans enkele
rassen, die geheel of grotendeels doornloos zijn, n.1.
Captivator ( 0 - 2 7 2 ) ; rode, vrij kleine vruchten van goede kwaliteit.
0—274 Spinefree: iets gedoomd. De F1 van (R. oxyacanthoides L. x Victoria) x
Mabel. Helderrode, vermoedelijk vrij kleine vruchten; goede
smaak; resistent tegen meeldauw en bladvlekkenziekte.
Silvia: groene tot iets rode vruchten van uitstekende kwaliteit. Productief.
3. Gezondheidsselectie
Slechts in enkele gevallen bestaat de mogelijkheid tot resistentie tegen bepaalde ziekten.
In de meeste gevallen staan ons op het moment voor een directe voorkoming
en bestrijding van ziekten de volgende werkwijzen ter beschikking:
Ie. een chemische of bioligische bestrijding van de ziekten en plagen.
2e. het kweken van gezond plantmateriaal door gezondheidsselectie in de
bestaande rassen, of door het winnen van nieuwe rassen uit zaad.
Verschillende ziekten, waarvan virusziekten de voornaamste zijn, kunnen
niet of voorlopig nog onvoldoende met directe bestrijdingsmiddelen worden
bestreden. Door de vegetatieve vermenigvuldigingswijze, via uitloperplant,
wortelopslag of stekhout krijgt de jonge plant dé in de moederplant aanwezige
virusziekten direct mee, met alle nadelige gevolgen van dien.
Reeds geruime tijd geleden is ook hier te lande de noodzakelijkheid ingezien van het kweken van gezond plantmateriaal. Speciaal wat de aardbei b c
treft, heeft de plantenteelt op afzonderlijke vermeerderingsvelden reeds vrij
algemeen ingang gevonden. Zonder geregeld gezond plantmateriaal te gebruiken zou, althans in de oudere centra, een redelijk rendabele teelt niet meer
mogelijk zijn, en zouden nieuwe teeltgebieden snel ziek worden.
Ook met frambozen en zwarte bessen is op initiatief van de N.A.K.B, een
begin gemaakt met een selectie en keuring op gezondheid.
Bij deze door virusziekten aangetaste gewassen (aardbeien, frambozen,
zwarte bessen), blijkt het onmogelijk te zijn goed gezond vermeerderingsmateriaal te krijgen, indien dit gewonnen moet worden uit de productievelden;
daarop is geen voldoende strenge selectie en isolatie mogelijk. De productie
van vruchten en de vermeerdering van plantmateriaal dienen los van elkaar
te staan en op afzonderlijke velden te geschieden. De vruchtenteler zal niet
tevens plantgoed-teler kunnen zijn, indien hij in een productiecentrum zit,
waar sterke besmetting onvermijdelijk is.
Tot nog toe geschiedde de selectie en de keuring hier uitsluitend door een
beoordeling op het oog. Enerzijds omdat de aanwezigheid van virus ten dele
wel op het veld is te herkennen, vooral in gevoelige rassen zoals Deutsch Evern;
anderzijds, en voornamelijk, omdat er nog geen mogelijkheid aanwezig was
een andere methode van beoordeling toe te passen. Ongetwijfeld is ondanks
dat door de selectie en de keuring op deze wijze reeds een grote verbetering
tot stand gebracht.
Het uitsluitend te velde op virus beoordelen is echter ten enenmale onvoldoende. Reeds geruime tijd geleden is men in Engeland op grond van een
uitvoerig onderzoek naar de virusziekten van aardbeien en frambozen tot dit
inzicht gekomen.
Behalve de gevoelige rassen met duidelijk zichtbare symptomen, zijn er vele
rassen, de smetstofdragers, die de symptomen minder duidelijk, of in het geheel niet vertonen, maar er op den duur toch door degenereren.
Voor deze groep is in ieder geval een betere testmethode een vereiste. Maar
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ook in de gevoelige rassen kunnen wel viren voorkomen die niet of nauwelijks zichtbaar zijn.
Voor aardbeien heeft men in Engeland een test-methode uitgewerkt, waarbij
de proefplanten geënt worden op de bosaardbei, Fragaria vesca L., die zeer
gevoelig is voor virus..
Frambozen test men op verschillende rassen, o.a. op Norfolk Giant en
St. Walfried en op enkele wilde Rubus soorten (R.Henryi Hemsl. en Kuntze,
R.saxatilis L. en R.occidentalis L.); men zoekt voor dit gewas nog naar een
volkomen bevredigende indicatorplant.
Alleen op deze wijze kan men er achter komen, of het uitgangsmateriaal
voor de selectie virusvrij is of niet.
Op het I.P.O. is thans door Mej. Dr C. H. Klinkenberg en Dr H. J. de
Fluiter een begin gemaakt met het testen op virus van de bij de N.A.K.-B.
aangemelde aardbeiklonen. De resultaten daarvan moeten nog worden afgewacht.
In Engeland is men reeds sinds enige jaren zover, dat men van enkele
aardbei- en frambozenrasseh virusvrije klonen heeft, de „Special Stocks".
Het selectiewerk is daar als volgt opgezet:
Stadium 1. Test van de uitgangsplanten op virus. Van de belangrijkste
aardbeirassen en van alle frambozenklonen wordt de kern ieder
jaar opnieuw getest.
Stadium 2. Vermeerdering van de virusvrije moederplanten in een luisdichte
kas, gepaard met geregelde bespuitingen tegen luis met parathion
of Pestox 3.
Stadium 3. Verdere vermeerdering dezer planten op streng geïsoleerd gelegen „Special Stock Fields", 1 mile (~ 1,6 km) van andere, niet
virusvrije velden verwijderd. Geregelde luisbestrijding.
Stadium 4. Van deze „Special Stock" velden gaan de planten naar de gewone vermeerderingsbedrijven, of soms rechtstreeks naar de productievelden.
Indien een „Special Stock" met virus besmet wordt, hetgeen voor kan
komen, wordt deze in zijn geheel ingetrokken. Tijdelijk wordt er van zo'n
ras dan geen „Special Stock" gekeurd.
Ook in Nederland is het nodig, te komen tot opbouw van dergelijke virusvrije, geteste klonen van aardbeien en frambozen. Misschien blijken er onder
de thans bestaande aardbeiklonen reeds volkomen virusvrije klonen aanwezig
te zijn; dat moet de test in dit jaar uitwijzen.
De virustest, gecombineerd met een strenge, geïsoleerde vermeerdering van
dit kostbare materiaal, zal het uitgangspunt dienen te worden voor de selectie
en de keuring, zoals deze thans wordt uitgevoerd.
Ook in verband met het invoeren van rassen uit het buitenland is het zeer
wenselijk een virustest uit te voeren, voordat dergelijke rassen in omloop
worden gebracht.
Voor een instelling als het I.V.T., waar geregeld plantmateriaal ontvangen
wordt van buitenlandse rassen van vegetatief vermeerderde gewassen, vormen
de virusziekten een groot probleem, waarvoor nog geen bevredigende oplossing is gevonden. Men ontkomt er niet aan, niet alleen een verzameling rassen
bijeen te brengen, maar ook een verzameling van ziekten.
Isolatie van belangrijke nieuwe rassen en het voorkomen van een verspreiding der mogelijk aanwezige viren is daarbij een eerste dwingende noodzaak.
Enkele nieuwe insecticiden zullen daarbij van veel belang kunnen worden.
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Summary.
In which respects is breeding work in small fruits desirable and possible
by
Hester G. Kronenberg
(Institute of Horticultural Plant Breeding)
The various requirements and possibilities of improvement with respect to
the small fruit crops are being summarized.
The consumer being the buyer of the grown product is a very important
factor here. He buys mainly by the look of the fruit (size, colour, shape,
soundness); its quality is still too much a secondary consideration. Quality
ranks first for the quick freezing and canning industry; colour, firmness, flavour and the vitamin C content being of vital importance then.
The grower requires in addition: spreading of harvesting times, varieties
that are easy to pick, small frost risks, hardiness, no branches breaking off
(red currant), resistance to or toleration of diseases (virus diseases, fungous
diseases), healthy plant material and resistance to spraying.
Strawberries.
Requirements regarding the product to be consumed in fresh condition:
large, fine, attractive red fruits. The processing industry demands a strawberry without cap (Jucunda), and prefers the medium-sized fruits. Desirable
are: more firmness and a deeper red colour than our present varieties have.
A number of American varieties comes up to the requirements regarding the
quality of the fruit. It might be tried to grow those varieties in Holland, but
crop prospects are not very brilliant in view of experiences gained hitherto.
Another possibility is to create new good varieties by breeding, and using
the American varieties as a parent. A long way indeed. Other requirements in
regard to good strawberries are: reduced susceptibility and resistance to some
serious diseases (virus, root-rot, Verticillium-wilt).
.Raspberries.
Varieties with fruits that are not too soft, and are easy to pick are of importance. In addition the processing industry demands a bright to deep-red colour
and a good flavour. Some foreign varieties are worth being paid attention to.
In England the Mailing Jewel and Mailing Enterprise appeared to be suited,
besides for pulp, for quick freezing and canning too.
Breeding on resistance to virus opens new perspectives because the most important vector, the large raspberry aphid Amphorophora rubi Kalt., avoids some
varieties and will not live on them.
As to cane blight there are differences in sensibility among the varieties
mutually. The primary causes are not the fungi themselves but, among other
things, the raspberry cane midge, Thomasiniana theobaldi Barnes (England),
the yellow rust fungous, Phragmidium rubi-idaei Karst. (America), or insufficient hardiness.
Red currants.
Only the growing of varieties with large berries seems to be recommendable,
notwithstanding the good qualities of some old varieties with small berries such
as Loppersummer and Hoornse Geelsteel.
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In growing red currants the following points are of importance:
Susceptibility to rain: except for the Fay's Prolific all varieties grown at
present, and producing large berries, are very susceptible to rain.
Flavour: either the varieties with the best flavour are at the same time
susceptible to rain or they bear small berries.
Susceptibility to frosts and insufficient stiffness of the bush (Blowing out of
the branches, as is the case with Fay's Prolific).
Furthermore red-coloured fruits, long clusters with many berries which are
easy to pick and the berries of which are easy to remove.
So far, diseases are looked upon as being insignificant. In the province of
Groningen (Loppersum), however, several suspected symptoms were found
(virus?). There are differences in resistance to leaf spot (Pseudopeziza ribis
Kleb.) between the varieties of the vulgare-type (susceptible) and those of the
petraeum-type (more resistant).
Black currants.
Diseases are of prevailing significance here (mainly reversion and big bud).
Effective control is necessary. The characteristics of the black currant are,
among other things, the typical flavour, the clusters often being short, which
renders them difficult to pick, and the high vitamin C content.
Important points in selecting varieties and in breeding work are: easy picking,
large berries (possibilities in tetraploidy), the risks of running off of the young
berries owing to frosts or self-sterility, good quality of the fruits (flavour,
vitamin C content) and easy removal of the berries from the stems in the
factory.
For regions where forestry is of importance (White Pines) some new Canadian varieties are of interest which are resistant to the white pine blister rust,
Cronartium rubicola Dietz., viz. Coronet, Crusader and 0-396.
Gooseberries.
Here the difficulties are: susceptibility to American gooseberry mildew
(Sphaerotheca morsuvae Berk, et Curt.) and the thorny bushes. Resistance to
mildew can be derived from several wild American species. In various countries
crosses with those and European varieties with large berries resulted in new
resistant varieties.
In Canada some wholly thornless or nearly thornless varieties have been
introduced as well.
Selection for health.
As in vegetative propagation the viruses present in the motherplant are transmitted to the progeny, it will be of major importance to pay full attention to
growing healthy stocks. This has to be done on special propagating-fields
adequately isolated from diseased stocks to exclude infection with virus. For
strawberries this method of plant propagation has already found general acceptance nearly everywhere. So far, nearly all selection work here was done
on visual symptoms only. In England scientific research has shown, however,
that a special test on virus of the stocks is necessary to be sure of its health.
For strawberries this is done by grafting the best plants on the wood-strawberry. Fragaria vesca L., for raspberries by grafting on various varieties and
species.
Also in Holland it is necessary to include similar tests on virus in the selection and certification for health, as is done at present.
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TABEL 5

KRUISBESSEN (Gooseberries)
Onvatbaarheid
voor Amerikaanse
kruisbessen
meeldauw.

doornloosheid
(thornlessness)

vruchtgrootte
(friut size)

(Resistance to
milder)
NEDERLAND:

Crownbob
Engelse W i t t e
Whinham's Industry
Early Sulphur

—
.
~
~

—
—
.
—
—

XX
XX
XX

X

NOORD AMERIKA!):
OUDE RASSEN:

(Older varieties)
Mountain
Houghton
Downing

XXX
XXX
XXX

X
X
X

—
.
—
—

xxx
xxx

—

XXX
XX

~

NIEUWERE RASSEN:

(Newer varieties)
Clark
Poorman
Silvia
Captivator
O — 274
Spinefree

XXX
XXX
XXX

XXX

DUITSLAND:

(Germany) 1)
diverse zaailingen

XXX

XX?

OOSTENRIJK:

(Austria) 1 )
Mehlbaufester
Höfleiner

XXX

ZWEDEN:

(Sweden)
Scania

XXX

—

FINLAND1):

o.a.
Hinnonmainen Keltainen
Lepaan Vallio
Osmolan Kasvatti
Pacaalén
Pellervo

xxx

X
X

XX

xx(x)
XX
XXX

X?
, — •

—

RUSLAND:

(Russia) x)
Dolinskii Rozovyi
Mysouskii 17
Mysouskii 37
Pjatiletka
Sanonu
Pusistyi
Sejanec Flamingo

XXX
XXX

xxx
xxx

—<

XXX

xxx
XXX

— = ongunstig; klein, (unfavorable,
small).
xxx = zeer ongunstig; zeer groot, (very favorable, very large).
1
) Gegevens uit de literatuur. (Facts from literature).
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P e r s p e c t i e v e n v o o r n i e u w e klein~£ruit g e w a s s e n
(General outlook for new small fruit crops. Summary p. 91)
door

A. J. ter Pelkwijk
(Biologisch Station, Wijster, Dr)
Inhoudsoverzicht
Inleiding.
Blauwe bessen en veenbessen.
Bramen.
Amelanchier.
Duindoorn.
Cornus.
Eleagnus.
Viburnum.
Chaenomeles.
Sambucus.
Literatuur.
Summary.

Inleiding
Alle tegenwoordige cultuurgewassen stammen af van, naar onze begrippen,
onaanzienlijke Voorouders. Volgens de Russische onderzoeker Vavilov vindt
men de oudste menselijke nederzettingen bij bepaalde centra van ontstaan
(genencentra) van deze cultuurgewassen. Het zijn b.v. gebieden in de gebergten van Z . W . en Z . O . Azië, met grote rijkdom aan plantenvormen, waar
ook nu nog wel nieuw uitgangsmateriaal voor veredelingsdoeleinden wordt
verzameld. Voor zijn gezondheid heeft de mens een gemengd menu nodig,
waartoe ook verse vruchten behoren. Oorspronkelijk was men hiervoor aangewezen op wat in de naaste omgeving in het wild te vinden was. Pas veel
later ging men zich toeleggen op kweken en op verhandelen van de gekweekte
producten. Voorbeelden van vruchten, die nog steeds alleen in het wild wor'
den gezocht, zijn: kraaiheibessen (Empetrum nigrum L.) door Eskimo's op
de Z . O . kust van Groenland, rijsbessen (Vaccinium uliginosum L.) op Z . W .
Groenland, „multebaer" (Rubus Chamaemorus L.) door de bewoners van
N. Skandinavië en „tyttebaer" (V. Vitis-idaea L., rode bosbes) in Z . Skandinavië.
Ook blauwe bosbessen (V. Myrtillus L.) dragen in de vochtige, noordelijke landen rijker dan bijvoorbeeld in ons land, waardoor plukken op ruime
schaal gemakkelijker is. In Amerika zijn vele soorten wilde vruchten bekend,
die door de vroegere Indianenstammen geregeld als voedsel werden gebruikt.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld „Buffalo currant" {Ribes odoratum
Wendl., gele ribes, waarvan tegenwoordig de vorm Crandall), „huckleberries"
(Gaylussacia sp., een bosbesachtige vrucht, maar met grotere zaden), de buffelbes (Shepherdia argentea Nutt., een gedoomd, zeer winterhard struikje,
waarvan de vruchten na vorst smakelijk worden). Waarschijnlijk is deze natuurlijke rijkdom aan eetbare vruchten en de eeuwenoude kennis daarvan bij
de oorspronkelijke bevolking mede oorzaak, dat het Amerikaanse publiek zoveel
toegankelijker is voor het gebruik van minder algemeen bekende fruitsoorten,
dan dat in W . Europa het geval is. Het is speciaal in economisch moeilijke
perioden (oorlogen), dat de belangstelling voor „wilde fruitsoorten" in W .
Europa opleeft.
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Het onderwerp dat ik hier vandaag zal bespreken, draagt een sterk speculatief karakter. Er is heel wat toe nodig om van een op zichzelf smakelijke
vrucht een „gewas" te maken, d.w.z. een teelt, die economisch mogelijk is.
De reden, waarom men mij gevraagd heeft hier vandaag over dit onderwerp
mijn gedachten naar voren te brengen is, dat ik sedert een aantal jaren werk
op het Biologisch Station in Wijster (Drente). Aan deze instelling is sedert
1943 een Proeftuin voor Fruitdragende Houtige Gewassen verbonden, met
het doel na te gaan of er onder de in ons land kweekbare struiken soms nog
soorten voorkomen, die o.a. door het gebruik van hun vruchten nuttig kunnen
zijn. Daaronder vallen dus ook mogelijke nieuwigheden op het gebied van
klein-fruit.
Het eerste heeft men op dit gebied succes gehad met planten, die betrekkelijk gemakkelijk te veredelen waren. Ik denk bijvoorbeeld aan de tegenwoordige rode en witte bessen, kruisingsproducten van de Z . Europese S. sativum
Syme, de W . en M. Europese R. Petraeum Wulf, de Centraal- en NoordEuropese R. rubrum L. en de Oost-Europese R. Warscewiczii Jancz. en
R. multiflorum Kit.
Blauwe bessen en veenbessen
Een meer recent voorbeeld van selectie en kruising van een wild gewas is
de Amerikaanse blauwe bes, Vaccinium corumbosum L. (fig 1 ). Pas in 1906 begon Dr Coville, aangesteld door het Amerikaanse Departement van Landbouw,
aan een onderzoek naar cultuurvoorwaarden en veredelingsmogelijkheden. Hij
werd hierbij geholpen door Miss E. White. Er werden prijzen uitgeloofd aan
plukkers voor veelbelovende planten en men kon toen al spoedig een partij
planten aankopen, waarvan de bessen een minimum diameter van !}/£ cm be-

Fig.

I

Foto Dr W . Beijerinck

Amerikaanse blauwe bes, Vaccinium corymbosem L., ras Cabot
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zaten. Hieruit werden een aantal op smaak, stevigheid, productiviteit en vorstgevoeligheid uitgezocht. Vier van deze eerste selecties tellen ook nu als handelsras nog mee (Rubel, Grover, Harding, Adams). Men gebruikte hen als
uitgangsmateriaal voor kruisingen, ook met enkele andere Vaccimum-soorten.
Tot en met 1936 werden 68000 zaailingen gekeurd, waarvan er 15 werden
aangehouden. De diameter van de bessen was tot ruim 2% cm toegenomen,
hoewel de smaak daar wel eens bij achteruit was gegaan. Voorbeelden van
in Nederland gekweekte rassen uit kruisingen ontstaan, zijn: Pioneer, Cabot,
Concord ( l e kruising), June, Rancocas, Stanley (voortgezette kruising, in de
eerste beide met V. angustifolium). In 1937 werd gewonnen Dixi, een kruising waarin Stanley, die buitengewoon grootvruchtig is. Men gaat in Amerika
nog steeds met dit veredelingswerk voort.
Een der redenen, waarom deze teelt in ons land nog zo beperkt is, zal zijn,
dat er aan de bodem bijzondere eisen worden gesteld. Blauwe bessen vragen
namelijk veengrond met een pH van ± 4 en voedselarm grondwater, dat gemiddeld Yl m. onder het oppervlak staat. Verder is de vermeerderingsteelt
niet gemakkelijk en daardoor het plantgoed nog te duur.
Naast de teelt van de „highbush blueberry" kent men in Amerika die van
de „lowbush blueberry". In het N . O . van de Verenigde Staten en in het aan'
grenzende Z . O . Canada is de laatste teelt hoofdzaak. Hij bestaat uit het exploiteren van natuurlijke vegetaties, samengesteld uit een mengsel van laagblijvende Vaccï'niüm-soorten, waartoe o.a. V. angustifolium Ait. („sweet blueberry") en V. canadense Richards („sour-top blueberry") behoren. Het oorspronkelijke dennenbos heeft men op deze terreinen gekapt. De bessen bezitten een doorsnee van 1 tot lj/J cm. Deze planten vragen een goed gedraineerde, zandige leemgrond, met een lage pH en liefst een humuslaagje aan
de oppervlakte. Door het terrein eenmaal per 3 jaar af te branden, snoeit
men de planten. Met een schepvormig harkje worden de vruchten geoogst.
Het is dus een primitieve teelt, die ik hier alleen noem, omdat deze Vacciniumsoorten een drogere grond vragen dan V. corymbosum, waardoor de vereiste
groeivoorwaarden in ons land misschien gemakkelijker te vinden zullen zijn
en een meer geciviliseerde vorm van de teelt zou kunnen worden overwogen.
In Wijster staat een zaaisel van enkele soorten en kruisingen, waaronder
veelbelovende planten.
Deze Amerikaanse blauwe bessen moeten niet worden verward met de
Amerikaanse veenbes of „cranberry" (Vaccinium macrocarpum Ait.). Ook
dit Amerikaanse gewas wordt in ons land geteeld, met name op Terschelling.
Daar het slecht bestand is tegen winter- en voorjaarsvorst zet men de groeiplaatsen 's winters onder water en bij gevaar voor nachtvorst ook wel in het
voorjaar. Een geschikt terrein moet dus niet alleen zuur en venig, maar ook
iundeer- en draineerbaar zijn. Dat in Amerika de belangstelling voor deze
vrucht aanzienlijk is, blijkt wel uit het bestaan van een American Cranberry
Growers Association. Men kent er al rassen met vruchten van 3 cm doorsnee.
Het aantrekkelijke van de veenbessen is, dat zij verbindingen van benzoëzuur bevatten, waardoor zij zichzelf een tijdlang conserveren. Helzelfde geldt
voor de in ons land in het wild groeiende Vaccinium Vitis-idaea, de rode
bosbes en V. Oxycoccus L., de Inlandse veenbes.
Bramen
In W . Europa, zowel als in de Verenigde Staten van Amerika, evenals
trouwens in vele andere gebieden, komen in het wild vele bramensoorten voor.
Speciaal in de Verenigde Staten, maar in de laatste tijd ook in Engeland,
wordt hard gewerkt aan de verbetering van de voor cultuur beschikbare ras82

sen. W a n t die voldoen lang niet aan alle eisen. Zij zijn te sterk gestekeld,
zij zetten onvoldoende vrucht, of zijn niet winterhard. De keuze voor uitgangsmateriaal lijkt oneindig groot, maar verschillende moeilijkheden doen zich
voor. Z e blijkt stekelloosheid hier en daar voor te komen, maar als regel gekoppeld aan onvoldoende vruchtbaarheid. Verder gaat de geur der W . Amerikaanse bramen niet samen met vorstresistentie. Wij hebben hier bovendien
met tweehuizigheid te maken, een ongewenste eigenschap voor een rendabele
teelt. Vele O. Amerikaanse bramen zijn weliswaar tweeslachtig, maar zelfsteriel. De W . Europese bramen bezitten weer een ander bezwaar, zij zijn
namelijk voor het merendeel pseudogaam (pseudogamie = schijnbevruchting ),
d.w.z. dat bestuiving alleen nodig is als prikkel voor de eicel om tot verdere
ontwikkeling te komen. Er heeft geen vermenging van erfelijke factoren plaats
en de meeste zaailingen zijn dan ook geheel gelijk aan de moederplant. Een
klein percentage van de eicellen komt wèl door normale bevruchting tot ontwikkeling en op deze gevallen zal de hoop van de plantenveredelaar hier dan
ook gericht moeten zijn.
Hoe de beide in ons land op het ogenblik meest geteelde rassen, Himalaya
en Parsley Leaved (= Laciniata) precies zijn ontstaan, is niet bekend. Het
is vrij zeker, dat Himalaya afstamt van de veel erop gelijkende W . Europese
soort R. procerus P. J. Muell. Als stamvorm van de Parsley Leaved wordt
genoemd de eveens W . Europese R. vulgaris W h . et N. Beide rassen zijn
van Europa uit ingevoerd in Amerika, waar zij speciaal langs de Westkust
dergelijke gunstige groeivoorwaarden vonden, dat zij er op grote schaal zijn
verwilderd. In Engeland heeft men gewerkt men een stekelloze variëteit van
R. ulmifolius Schott, een inheemse diploide soort met normale bevruchting.
Men heeft er de gestekelde John Innes uit gewonnen en daaruit de onge'
stekelde Merton Thornless. Vooral het laatste ras is zeker verdienstelijk,
maar nog niet ideaal, speciaal wat vruchtbaarheid betreft. Zoals U in de
Fruitteelt heeft kunnen lezen (Reisverslagen van de Redacteur) schijnt Darrow er nu in geslaagd te zijn, een stekelloos ras met uitstekende opbrengst
te kweken. Of dit ras ook onder onze omstandigheden zal voldoen, is niet
zeker, en het mag dan ook geen reden zijn om eigen pogingen stop te zetten.
Het werkprogramma in deze richting te Wijster luidt voorlopig: verzamelen
en grondig leren kennen van wilde soorten, vormen en rassen; voorzover mogelijk op bescheiden schaal uitzaai- en bestuivingsproeven.
Amelanchier
Nu wil ik U enkele gewassen noemen, waaraan op het gebied van veredeling
nog weinig of niets is gedaan, maar waarin, afgaande op literatuurgegevens
en ook wel op eigen ervaring, mogelijkheden kunnen schuilen.
Ik begin dan met U te noemen het Amerikaanse krentenboompje, Amelanchier laevis Wieg. (fig. 2), dat het in W . Europa op bepaalde groeiplaatsen
(niet te droge, diluviale zandgronden) blijkbaar erg naar zijn zin heeft en er,
wanneer de omstandigheden voor uitzaaien gunstig zijn, op grote schaal kan
verwilderen. In ons land is dit bijvoorbeeld het geval in dé omstreken van Eemnes, Maartensdijk, Ommen en Dwingeloo. Goed uitgerijpte vruchten bereiken
een doorsnee van 15 mm; zij zijn sappig en zoet en de zaden zijn niet hinderlijk
groot. Sommige jaren is de oogst zo groot, dat de vogels het niet af kunnen en
de vruchten, als de plaatselijke bevolking niet te hulp komt, liggen te gisten
onder de struiken.
In de natuur kruisen de verschillende soorten, wanneer die in elkanders
omgeving voorkomen, naar men zegt, gemakkelijk. Kunstmatige bestuiving valt
door de geringe afmeting der tere bloempjes volgens mijn persoonlijke ervaring
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Het Amerikaanse Krentenboompje, Amelanchier taevis Wieg., in vrucht. 2/3 x nat. gr.

niet mee. Al wijst Hedrick er in 1922 al op, dat hier mogelijkheden kunnen
liggen, resultaten zijn, voorzover ik weet, nog niet bereikt. W e l treffen wij in
de Amerikaanse catalogus van Scarff een benoemde vorm aan: Rubens; vermoedelijk is dit een selectie uit het wild. Mijns inziens biedt de nog weinig
verspreide, laagblijvende soort, A. stolonifera Wieg. om zijn groeiwijze mogelijkheden voor een eventuele „teelt". De vruchtbaarheid is even groot als die
van A. laevis en de vruchten zijn even goed van smaak. Misschien bedoelt
Scarff met zijn Dwarf Juneberry, in de afdeling „dual purpose shrubs" (d.w.z.
decoratief en met opbrengst) deze soort.
De vruchten van Amelanchier worden o.a. door Evreinoff genoemd als uitgangspunt voor wijnbereiding. In Wageningen is dit geprobeerd door het
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwgewassen (I.B.V.T.).
Het resultaat was een wijn met vermouth-achtig karakter. Naast wat vitamine
C zouden de vruchten vrij veel vitamine A bevatten.
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Duindoorn
Een in ons land inheems gewas, waarvan het belang als „fruitsoort" van tijd
tot tijd naar voren komt, is de duindoorn, Hippophae rhamnoides L. (fig. 3).
Een vrij diepgaande studie hiervan werd gemaakt door Darmer en gepubliceerd
in „Der Züchter", 1947. Het aantrekkelijke van de duindoornvrucht is het hoge
gehalte aan de vitamines A en C (0,94 mg per bes, 200 mg per 100 cc perssap). Bovendien zijn zij lang houdbaar. Maar door de sterke bedoorning van

Fig. 3
Duindoorn, Hippophae rhamnoides L,
Vruchten overgenomen uit W . J. Hendriks; Onze loofhoutgewassen

de struiken zijn de vruchten bijzonder moeilijk te oogsten. De plant is tweehuizig, eveneens een bezwaar en maakt veel wortelopslag. De wortels zijn lang
en sterk, waardoor geschikt voor het vastleggen van stuivende gronden. Zij
leven in symbiose met stikstofbindende schimmels. De struiken zijn bestand
tegen sterke, koude winden. De standplaatseisen zijn: een zwak alkalische
bodem van bepaalde korrelgrootte, met voldoende toevoer van water en lucht
en vol zonlicht. Het uitgangsmateriaal is ook hier weer sterk variabel, zodat
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het niet onmogelijk lijkt, dat bij grondig doorzoeken van de natuurlijke groeiplaatsen (bovenloop rivieren en duinen) alleen al door selectie iets te bereiken
zou zijn. Het ideaal zou zijn: doornloze, liefst eenhuizige struiken, met lang
gesteelde, goed plukbare bessen.
Cornus
In Wijster hebben wij jaarlijks een goede vruchtzetting aan de daar aangeplante struiken van Cornus mas L. (fig. 4). Om de aard van de vrucht wil ik
hem nog tot de klein fruit gewassen rekenen, al kan hij tot een kleine boom opgroeien. Het is de vroeg in het voorjaar op het oude hout opvallend geelbloeien-

Fig. 4
Kornoelje, Cornus mas L. ong. . . x nat. gr.
Overgenomen uit Abres et arbustes à petits fruits

de kornoelje. Cornus mas is afkomstig uit Midden en Zuid Europa en W e s t
Azië. In opgaven van minder gebruikelijke, fruitdragende gewassen wordt hij
meestal genoemd en terecht. De rijpe, helderrode vrucht is 2 x 1% cm groot,
sappig, met een aparte, heel fijne smaak. In Zuid Limburg wordt hij gebruikt op
de bekende vlaaien. Het lijkt mij, juist om de bijzondere smaak, een aanwinst
voor de bereiding van fijnere jams. De struiken zijn gemakkelijk uit wortelopslag te kweken en kunnen goed worden gesnoeid, dus wanneer nodig, klein
gehouden. Evreinoff noemt verschillende vormen: A gros fruits rouges, A gros
fruits jaunes, Sultan, Monstrueux de Crimée ou d' Espagne (met peervormige
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vrucht), Caueasien. De vruchten zouden rijk zijn aan tannine, en goed vervoerbaar, ook al mogen zij pas worden geplukt als zij geheel rijp zijn. Voor het
vitamine C gehalte geeft Scheerer op: 75—90 mg per 100 g vrucht. Door de
honingrijkdom is het een echte bijenplant. De natuurlijke verspreiding is vooral
op kalkhoudende bodem, vandaar dat hij in ons land in Zuid Limburg het beste
bekend is. Bovendien ligt Nederland iets ten N. van zijn natuurlijke verspreidingsgebied, dat loopt tot in België. Het wekt enige verwondering, dat de groei
in de Wijsterse proeftuin zo bevredigend is. De keileemlaag in de ondergrond
is daar misschien niet vreemd aan.
Eleagnus
Ook Elaeagnus multiflora Thunb. (syn. E. edulis Carr.) (fig. 5), de olijfwilg,
"groeit goed en draagt geregeld in Wijster. De niet geheel rijpe vrucht is wrang,
maar tenslotte is ook hier de smaak van een apart en aangenaam aroma. Deze
struik heeft een groot verspreidingsgebied in O. Azië, van de Himalaya tot
in Japan. Het is daar een oude cultuurplant, in 1850 in Europa ingevoerd.

Fig. 5
Olijfwillig, Elaeagnus umbellata
Thunb., Blad en vruchten
Overgenomen uit W . J. Hendriks ; Onze loofhoutgewassen

De olijfwilg is een tot enkele meters hoge struik, dicht vertakt, met door
schubharen zilverachtig blad; weinig eisend, wat grond betreft en winterhard.
De cylindrische, oranjegele vruchten zijn ongeveer 1 x 2 cm groot en sappig.
Zij worden in overvloed voortgebracht. Evreinoff, in „Les arbrisseaux à fruits",
noemt de vormen: A fruits oranges, A fruits rouges, A fruits grenats. Scarff
biedt aan in zijn catalogus: Brooks, Black Beauty en Mandon Golden. Ook in
Amerika is deze vrucht dus blijkbaar al bekend. Darrow, in het Agricultural
Yearbook 1937, prijst de variëteit ovata (Maxim.) Servettaz als bijzonder rijk
vruchtdragend. Er schijnt veel variatie te zijn in de zaailingen, wat dus weer
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selectie mogelijk maakt. Evreinoff geeft voor Elaeagnus zelfs een beplantingsschema tussen appels. Uit het sap wordt wel ,,Kirsch" bereid. De struiken
zijn vegetatief te vermenigvuldigen. Geen van de genoemde variëteiten is
nog in ons land aanwezig.
Viburnum
Inheems in ons land is de Gelderse roos Viburnum Opulus L. Beter bekend is misschien de ouderwetse sneeuwbal, de var. roseum L. (syn. sterile
D. C.) daarvan. De soort is een krachtige groeier, die regelmatig en volop
vrucht draagt. Maar het zijn vruchten met een sterk bittere bijsmaak. Nu
kent men in de Verenigde Staten selecties (van Morgan, Geneva) uit de
V. trilobum Marsh. (syn. americanum auth.), de „highbush cranberry", met
fris zure smaak. Hedrick wijst hier al op, en Darrow noemt er drie bij naam:
Wentworth, Haks en Andrews. De vruchten leveren een pectine-rijke gelei
(Magoon), en behouden bij conserveren een frisse kleur. Darrow verwacht
nog mogelijkheden van kruising met andere, zoet- en zuurvruchtige Viburnumsoorten. V. tribolum wordt in Nederland wel gekweekt en is ook in Wijster
aanwezig, maar alleen nog in de vorm met bittere vruchten. Invoer van de
niet-bittere variëteiten zou toe te juichen zijn.
Chaenomeles
De vruchten van Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz., de Japanse kwee,
zijn velen van U waarschijnlijk bekend uit de bezettingstijd. De opvallende,
appelachtige vruchten van deze algemeen aangeplante tuinheester zijn buitengewoon zuur en wij probeerden dat te neutraliseren met gips. Het geslacht
Chaenomeles stamt uit O. Azië. Onder de gekweekte soorten bestaat een
grote naamsverwarring, waardoor het moeilijk is na te gaan, welke soorten
in beschrijvingen zijn bedoeld en op te geven welke de smakelijkste vruchten
geven. Bovendien bestaan er vele hybriden. Volgerls Sprenger zijn de vruchten
van de Japanse kwee in het land van oorsprong sappiger en groter dan de
hier gekweekte. Het is een plant uit het gebergte, die om goed te gedijen licht
en lucht moet hebben en voldoende bodemvocht. Alle soorten zijn winterhard. Chaenomeles lagenaria var. Wilsonii Rehd. wordt tot 6 m. hoog en vormt
vruchten met een diameter van 10—15 cm (leiboom in Kew Gardens!). Daarnaast bestaan er soorten en vormen, die niet hoger worden dan 1 m., met
vruchten van niet meer dan 3 cm diameter. Ook Darrow, in het Agricultural
Yearbook (1937), wijdt een beschouwing aan dit gewas. De vruchten bevatten veel appelzuur en pectine, beide eigenschappen, waardoor zij van nut
kunnen zijn bij het mengen van vruchten voor jams. De geur van andere
vruchten zou door de zure ondergrond beter tot zijn recht komen. Kruisbestuiving schijnt noodzakelijk te zijn (onderzoek van Colby, Illinois). Darrow
denkt aan de mogelijkheid om te kruisen met de Europese kweepeer, Cydonia
oblonga Mill.
Sambucus
Wanneer men spreekt over het gebruik van ongewone vruchten, komen
daarbij ook vaak de vlierbessen naar voren. Vlierbessenjam, gemaakt van
de vruchten van Sambucus nigra Marsh., heeft voor sommige mensen iets
aantrekkelijks. Van oudsher zijn vlierbessen bekend om hun therapeutische
werking (zweetdrijvend en laxerend). In Amerika groeit o.a. S. canadensis L.,
waarvan vooral de variëteit maxima (Hesse) Schroer, onze zwarte vlier in
vruchtproductie verre overtreft, terwijl de vruchten bovendien smakelijker zijn.

De bloemschermen bereiken een doorsnee van 35 cm. In de catalogus van
Scarff wordt deze vlier aanbevolen voor „commercial planting" en wel in de
variëteit Adams Improved Elderberry. Een afbeelding van een dergelijke
aanplant ziet er verleidelijk uit. Het is ook een gemakkelijk te kweken heester,
die voortdurend kan worden teruggesneden en verjongd. Aan het Dominion
Experimental Station Kentville, Canada, doet men vergelijkende proeven met
zaailingen op verschillende grondtypen. Dit proefstation beveelt de vlierbessen aan om te mengen met ,.apple-products", om daaraan kleur, geur en
een verhoogd gehalte aan vitamines te geven. In hoofdzaak zal een dergelijke
teelt wel van belang zijn voor koude gebieden, waar aalbessen en dergelijke
de mens in de steek laten.
Zoals II bemerkt zult hebben, sprak ik nog niet over rozenbottels waarvan
enkele bijzonder vitamine C-rijke vormen zijn geselecteerd en die nu op grotere schaal, voor verwerking tot jam. o.a. door de Fa Zwaardemaker, worden
gekweekt. Ook sprak ik niet over Berberis, Actinidia, winterharde druiven of
over nog weinig bekende Prunus-soorten (b.v. P. tomentosa, Thunb., de ,.Chinese mountain cherry"). Voorbeelden van niet-bittere variëteiten bij overigens
bitter-vruchtige plantengroepen vindt men nog bij Sorbus (S. ducuparia L. var.
edulis Dieck en var. rossica Spoeth) en bij Lonicera (L. coerulea L. var.
edulis Reg.).
Het is niet moeilijk om gewassen op te noemen, waarin misschien mogelijkheden tot veredeling schuilen. Het is wèl moeilijk om een dergelijk gewas
aan te pakken en er iets mee te bereiken.
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Samenvatting.
Om te beginnen worden enige wilde vruchten opgenoemd, die men ook nu
nog geregeld in het wild verzamelt, maar waarbij het wel nooit tot een handelsteelt zal komen. De Amerikaanse blauwe bes, Vaccinium corymbosum, is een
voorbeeld van een gewas, dat pas in het begin van deze eeuw in cultuur werd
genomen en waarbij in korte tijd uitstekende resultaten zijn bereikt. Een verwant gewas, waarvan de teelt grotere moeilijkheden oplevert, maar waarbij
men toch ook door selectie tot verbetering van het product is gekomen, is de
Amerikaanse veenbes of cranberry, Vaccinium maerocarpum. De voor cultuur
beschikbare bramenrassen voldoen nog niet aan alle gestelde eisen. Het wilde
materiaal is buitengewoon variabel, maar bepaalde moeilijkheden staan veredelingspogingen door kruising in de weg. Op Amerikaanse en Engelse proefstations wordt hiervan toch met ernst werk gemaakt. Het mooiste zou echter
zijn als wij in de toekomst over speciaal aan ons klimaat en aan onze eisen
aangepaste rassen konden beschikken. Het Canadese krentenboompje, Ametanchier laevis, verwildert hier en daar op grote schaal in ons land en kan
een overvloed van smakelijke vruchten leveren. De verwante soort, A. stolonifera, met een lagere en meer compacte groeiwijze, is een even rijke vruchtenproducent en zou voor veredeling zeker in aanmerking komen. Over de mogelijkheden van de duindoorn, Hippophae rhamnoides, bestaat een studie van
Darmer. De bessen bezitten verschillende gunstige eigenschappen, maar de
struiken zijn door hun sterke bedoorning en onbehouwen groeiwijze voor een
teelt nog totaal ongeschikt. Daar de natuurlijke variabiliteit niet groot is, lijkt
verbetering hiervan niet onbereikbaar. De vruchten van Cornus mas, de gele
kornoelje, genieten om hun fijne smaak reeds een zekere bekendheid. Hoewel
van meer zuidelijke herkomst, groeit deze struik ook in Drente nog goed. In
Frankrijk kent men reeds verschillende benoemde vormen. Ook in de O. Aziatische olijfwilg, Elaeagnus miittiflora, draagt rijk en geregeld vruchten van
een aparte, aromatische smaak. Zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten kweekt men hiervan geselecteerde vormen. De Amerikaanse „highbush
cranberry", is een vorm van Viburnum trilobum, met fris zure in plaats van
bittere vruchten. Deze heester zou ook in ons klimaat uitstekend kunnen worden gekweekt. Een zekere verdienste om het gehalte aan appelzuur en pectine
bezitten de vruchten van Chaenomeles japonica en aanverwante soorten. Er
bestaat in deze plantengroep zeer veel variatie, zodat men ook hier door deskundige keuze misschien tot een verbeterd type zou kunnen komen.
De rijkste producent van vlierbessen is stellig een variëteit van de Canadese
vlier, Sambucus canadensis var. maxima. In Noord Amerika kweekt men
hiervan de variëteit Adams Improved Elderberry. Met bovenstaande opsomming is het onderwerp niet uitgeput. Z o zijn ook in de geslachten Rosa, Berberis, Actinidia, Vitis, Prunus, Sorbus en zelfs Lonicera vermoedelijk nog
ongebruikte en misschien onvoorziene mogelijkheden tot veredeling aanwezig.
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Summary
General outlook for new small fruit crops
by
A. J. ter Pelkwijk
(Biological Station, Wijster, Dr.)
First of all some wild fruits are enumerated, which are still being gathered
regularly from wild plants in forest and field, but are not likely to be grown
for commercial purposes. The highbush blueberry, Vaccinium corymbosum L.
is the example of a crop not grown until the beginning of this century, the
culture of which has lead to excellent results within a short time. An allied
crop presenting greater difficulties as to its culture but the selection of which
has lead to improving the product, is the cranberry, Vaccinium macrocarpum
Ait. The blackberry varieties, available for culture, do not yet come up to all
requirements. The wild material is extraordinarily variable, but certain difficulties stand in the way of attempts at improving by crossing. Nevertheless,
this work is taken in hand energetically at American and English experiment
stations. It would be best, however, if in future we could have at our disposal
varieties especially suited to our climate and coming up to our requirements.
In some parts of our country the Juneberry, Amelanchier laevis Wieg., runs
wild on a large scale and can produce plenty of savoury fruits. The allied
species A. stolonifera Wieg., with a lower and more compact growth, is an
equally rich producer of fruits and would undoubtedly lend itself to breeding.
A study is available on the possibilities of the sea buckthorn, Hippophae rhamnoides L. by Darmer. The berries possess several favourable characters, but
the bushes are not at all suited for culture, owing to the many thorns and the
unwieldly growth. As its natural variability is large, improvement seems to be
attainable. The fruits of Cornus mas L., the cornelian cherry, are already more
or less known on account of their excellent taste. Though more of southern
origin this bush thrives in Drente too. In France several named forms are already known. Also the East Asiatic, Elaegnus multiflora Thunb., bears richly
and regularly fruits of a typical flavorous taste. Both in France and the U.S.
selected forms are grown. The American highbush cranberry is a form of
Viburnum trilobum Marsh., with fresh-sourish instead of bitter fruits. This
shrub could be grown very well in our climate. Of certain merit are the fruits
of Chaenometes lagenaria (Loisel.) Koidz. and allied species on account of
the melic acid and pectin content. There are many varieties in this group of
plants, so that it might be possible perhaps to attain an improved type here too.
No doubt the richest producer of elderberries is a variety of the Canadian
elder, Sambucus canadensis L. var. maxima (Hesse) Schroer. In North America the variety Adams Improved Elderberry is grown from it. The above
enumeration does not exhaust the subject. The genera Rosa, Berberis, Actinidia, Vitis, Prunus, Sorbus and even Lonicera presumably hold still unused
and perhaps unexpected possibilities for improvement.
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Algemene discussie over de mogelijkheden bij klein-fruit
(General discussion on small fruit problems. Summary p. 117)

Inleiding van Ir H. Burgmans
Bij de rode bes hebben wij tot dusver onderscheid
gemaakt tussen fabrieksrassen en consumptierassen
en wij kunnen ons de vraag stellen of het nog
zin heeft om rassen rode bessen te telen, die uitsluitend voor de fabriek geschikt zijn. Een bes, die
uitsluitend voor de fabriek geschikt is, heeft o.m.
de eigenschap dat hij niet zo zoet is. Het telen van
zo'n ras, dat uitsluitend bestemd is voor fabrieksverwerking is naar mijn mening echter riskant en
moet daarom worden ontraden. Dat wil dus zeggen,
dat men uitsluitend die rassen moet gaan telen, die
zowel voor de fabriek als voor de directe consumptie
geschikt zijn.
Dit houdt in dat bepaalde rassen uit het rode bessen sortiment eigenlijk min of meer zouden kunnen worden afgevoerd en vanwege de zuurheid zouden dat dan zijn de Duitse zure en de Erstling aus
Vierlanden.
Vanwege de te kleine korrel zou o.a. de Correction moeten worden afgevoerd. Dit laatste is in het bijzonder voor Groningen van belang, omdat de
Loppersummer en de Correction daar zeer veel voorkomen. De Loppersummer zoals U weet nog meer dan de Correction, die maar betrekkelijk weinig
van rassen, zoals de Fay's Prolific, verschilt. Dat betekent voor een gebied
als Loppersum — ik denk hierbij aan de vergelijking met Breda — dat het
sortiment zal moeten worden gewijzigd en dat men van de riskante fabrieksteelt, indien mogelijk, omschakelt op consumptieteelt door verbetering in het
sortiment.
De eigenschappen van een goede, rode bes, zijn hier vanmorgen al door
Mej. Kronenberg sterk naar voren gebracht. In de eerste plaats was dat de
stevige vrucht en als wij ons bessen sortiment bekijken, dan is er eigenlijk
maar één rode bes, die daar het beste aan voldoet en dat is de Fay's Prolific.
Ik ben dan ook van mening, dat van ons rode bessen sortiment de Fay's Prolific aan de spits staat, hoewel hij ook nog belangrijke gebreken heeft; toch
staan bessen als de Jonkheer van Tets en de Laxton nr 1 nog bij de Fay's
Prolific ten achter.
De nadelen heeft Mej. Kronenberg ook genoemd, ni. de knoploosheid en
het uitwaaien van de struik. Ik zie dan ook de Fay's Prolific uitsluitend als
een bes voor de onderteek op zeer beschutte tuinen. De Fay's Prolific is lang
niet volmaakt, maar, als ik het sterk zou willen uitdrukken, dan is zij toch nog
in het land der blinden als éénoog koning. Het is wel van belang dat wij een
rode bes krijgen, die als een verbetering van de Fay's Prolific is te beschouwen en misschien, dat mijn opvolger in deze discussie, de heer Maarse, daar
een antwoord op kan geven. Juffrouw Kronenberg heeft er al op gewezen,
dat in de rode bessen ook virusziekten voorkomen. Ik wil de aandacht vestigen op de rondknop in de rode bessen, die in Groningen sterk voorkomt en
die algemeen gedoodverfd wordt als de zwarte bessenziekte. Deze ziekte
breidt zich sterk uit naar de rode bessen en wij hebben de indruk, dat de
virusziekten in de rode bessen ook hand in hand gaan met de rondknop. Het
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probleem van de virusziekten en de rondknop mag zeker aan een nadere studie
worden onderworpen; ik kom daar bij de zwarte bessen nog op terug.
Bij de rode bessen sluiten zeer nauw aan de witte bessen en ook deze komen in de omgeving van Loppefsum nog vrij veel voor. Ik zou hier in discussie willen brengen de vraag of het nog zin heeft in de toekomst witte
bessen te telen. De witte bes is uitermate geschikt voor de verwerking in witte
bessenwijn en is misschien nog te verwerken in de industrie. Daarom mijn
vraag of het in de toekomst nog zin heeft deze teelt voort te zetten. Men zal
misschien antwoorden, dat het wel zin heeft, omdat, als er weinig zijn, de
prijs misschien weer goed zal worden. Het gaat er dus om of men de witte
bessen moet laten staan of dat men ze moet gaan rooien en ik weet wel dat
dit voor de teler heel moeilijke vragen zijn.
Van de zwarte bessen heeft Mej. Kronenberg zeer terecht gezegd, dat de
rassenkeus op de achtergrond wordt geschoven door de virusziekten- en rondknopbestrijding. De aantastingen, die wij in het Noorden zien, zijn zodanig
ernstig, dat men huiverig is om nieuwe aanplantingen op te zetten. Als men
aan het wetenschappelijk onderzoek de vraag voorlegt of de virusziekten van
de zwarte bes overgebracht worden door de rondknopmijt, dan durft men
hierop geen bevestigend antwoord te geven, hoewel dit uit de Engelse literatuur reeds bekend is. Het is best mogelijk dat er nog andere overbrengers zijn
en in dit verband zou ik willen wijzen op de cicaden, wantsen en bladluizen.
Het probleem is m.i. bij de zwarte bes zo erg, dat het aanbeveling verdient
om het virusverschijnsel bij de zwarte bes •— en ik wees er zoeven op dat dit
zich uitbreidt tot de rode bes — in studie te nemen en daarbij een onderzoek
in te stellen naar de rondknopmijt, omdat van de levenswijze hiervan nog zeer
zeker niet alles bekend is. Wij hebben in het Noorden sterk de indruk, dat de
virusziekten bij de bessen overgebracht worden door de rondknopmijt; dit
berust niet op bewijzen, maar op ervaringsfeiten. De telers, die jonge bessen
hebben staan, weten maar al te goed, dat na enkele jaren reeds de hele aanplanting door virusziekten kan zijn aangetast en dat kan twee redenen hebben.
Men kan uitgegaan zijn van niet besmet materiaal, dat door de naburige tuinen
besmet is en dat is vrij zeker de belangrijkste oorzaak; het is ook mogelijk
dat bij de N.A.K.-B. keuring niet afdoende op het virus wordt gelet. Ik wil
hiermede geen aanval doen op de keuring van de N.A.K.-B., maar wil er wel
op wijzen — en dat is eigenlijk een bevestiging van wat door Mej. Kronenberg
is gezegd — dat het nodig zal zijn om proeven te nemen om na te gaan of
het virus aanwezig is in de moederstruiken. Wij hebben de indruk, dat wat
men virusvrij noemt bij certificaat van de N.A.K.-B., niet altijd virusvrij is.
Ik zeg nogmaals, dat ik het niet bewijzen kan, doch dat dit indrukken zijn uit
ervaringsfeiten.
De rassenkeuze van de zwarte bes, ik heb het al gezegd, vind ik helemaal
niet belangrijk. Er zijn verscheidene goede zwarte bessen en ik zou in dit
verband willen wijzen op de Roodknop, die het in Groningen zeer goed doet
en betrekkelijk gezond is.
Over de kruisbes wil ik niet heel veel zeggen, omdat het Noorden voor de
teelt ervan betrekkelijk ongunstig ligt; U neemt mij niet kwalijk, M. d. V., dat
ik het probleem even vanuit Noordelijk standpunt bekijk. De kruisbes, die
veel voor export weggaat in de groene pluk, heeft voor het Noorden niet die
belangstelling, omdat wij geografisch verkeerd liggen. Als het Noorden moet
gaan plukken is door Zeeland al een groot kwantum afgeleverd en men zal
zich bovendien moeten afvragen of de kruisbessenteelt nog uitbreiding nodig
heeft. Men zou dan in de richting moeten gaan van de consumptierassen.
Ik geloof dat dit uitermate gevaarlijk is, omdat de afzet daarvan niet groot
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gezien kan worden, zeker voor het Noorden niet, omdat daar geen grote consumptiegebieden in de buurt liggen.
Ik wil dan nog een kleinigheid zeggen over de blauwe bes, die door Mejuffr.
ter Pelkwijk is besproken. Zij heeft ervan vermeld dat de blauwe bes weinig
in Nederland voorkomt; zij heeft daarbij bijzondere oorzaken genoemd, die
m.i. juist zijn, o.a. de kwestie van de grondsoort en van de moeilijke vermeerdering. Nu geloof ik dat dit laatste geen overwegend bezwaar behoeft te zijn
voor een uitbreiding van deze teelt. Ik kan mij voorstellen, dat indien hiermede proeven genomen worden, ook met de nieuwere middelen die wij hebben, als groeistoffen enz., de vermeerdering van de blauwe bes geen onoverkomelijk probleem zal vormen. Ik geloof dan ook dat de moeilijkheden meer
liggen op het gebied van de afzet en dat het zeer de vraag is of uit dien hoofde
wel uitbreiding aan die teelt gegeven mag worden. Zelfs als wij vaststellen
dat de smaak van de blauwe bes die van de zwarte zeker slaat, d.w.z. dat de
blauwe bes voor verse consumptie belangrijk beter is.
Een enkele opmerking over de veenbes en wel deze, dat indien men de
teelt van die bes verder wil stimuleren, selectie van de soort, die op Terschelling voorkomt, dringend nodig zal zijn. De veenbes, zoals die in cultuur is op
Terschelling, herbergt nog tal van typen, die onderscheiden kunnen worden,
o.a. hoge vruchtvorming, ronde, platte vruchtvormen, enz. Men heeft daar
eigenlijk nog geen bepaalde selectie. Voor de uitbreiding van deze teelt zie ik
echter ook weinig aanleiding, omdat ook hier de afzetmogelijkheid wel het
grote probleem zal zijn.
Tenslotte nog iets over de aardbei en wel speciaal over de glas-aardbei.
Er zijn hier voornamelijk twee genoemd, de Amazone, die wij hier kennen
onder de namen Laxton van Glanerbrug of Roem van Apeldoorn en de
Deutsch Evern. Ik wil daarbij wijzen op de gezondheid van de Amazone; ik
prijs dit ras daarmede niet aan, want het heeft zeer zeker nadelen en het
grootste nadeel is, dat de vruchten in de tweede helft van de pluk te klein
blijven. Het ras is echter zodanig gezond, dat het mij van belang lijkt om te
trachten na te gaan of deze Amazone, of Laxton van Glanerbrug of Roem
van Apeldoorn, hoe U het wil noemen, als kruisingsouder te. gebruiken is,
b.v. met de Deutsch Evern, waarvan wij in Paterswolde wel ervaren hebben,
dat zij wat de bladvlekziekte betreft, uitermate gevoelig is.
Dit is in het kort wat ik wilde vertellen over hetgeen wij vanmorgen hebben
gehoord. Ik heb daarbij twee vragen gesteld. Ten eerste wat de witte bessen
betreft: of die teelt wel doorgezet moet worden. In de tweede plaats — en
het spijt mij dat hierbij de N.A.K.-B. op de vergadering niet officieel vertegenwoordigd is .— of de N.A.K.-B. met zijn keuring geen andere maatstaven zou kunnen aanleggen, waarbij de virusziektenoverbrenging via moedermateriaal kan worden voorkomen.
Discussie na de inleiding van Ir Burgmans
Dr /. Rietsema: In Breda hebben we vanouds nog een rode bes, die tot de
groep van de Versailles behoort (waartoe ook de Fay's Prolific behoort) en
die zich onderscheidt door een aanmerkelijk betere groei dan en te verkiezen
is boven de Fay's Prolific.
Verder zou ik de aandacht willen vestigen op een bepaalde methode van
veredeling en wel de soortkruising. Wij hebben nu bij rode bessen een kruising toegepast van de tuinbes met de Ribes multiflorum, die niet geteeld
wordt, omdat hij niet eetbaar is. De eerste generatie gaf nog oneetbare vruchten, maar de F 2 gaf reeds goede vruchten, waarbij nieuwe eigenschappen en
misschien wel zeer goede, in het sortiment werden gebracht. De kruising had
94

in ieder geval het goede resultaat dat de bes rondom de tros komt te zitten.
Ook bij frambozen zijn met specieskruising zeer interessante resultaten verkregen en wel met de Rubus innominatus, die zeer gemakkelijk plukt, die eigenlijk als hij rijp is van de struik valt. De bastaarden, doorgekruist in de F 2 , F 3
en F 4 hebben alle de eigenschap, dat zij gemakkelijk plukken. Eveneens is
kruising mogelijk met Rubus lasiostylus, die ook van de struiken ruit als hij
rijp is. In de vierde generatie hebben wij daar goed eetbare en goed plukbare
vruchten van gekregen, die echter nog wel een fout hebben. De plant maakt
nl. geen uitlopers, hetgeen de vermenigvuldiging moeilijk maakt.
Ook bij de kruisbes heeft soortkruising goede resultaten opgeleverd. Dit
ging niet met Ribes grossularia, maar wij hebben een goede zwarte kruisbes
gekregen door kruising van een zwarte bes met Ribes divaricatum.
Tenslotte wil ik in dit verband nog even wijzen op onze aardbeien, die ook
het resultaat zijn van soortkruising.
Ir Zweede: Als wij alles zouden concentreren op één bes, die in één toptijd
geleverd wordt, komt er onvoldoende spreiding op de markt en ben ik bang,
dat de prijs zo sterk omlaag gaat, dat de teelt voor de telers onrendabel
wordt. Voor de fabrikant zal dit natuurlijk geen bezwaar zijn, maar voor de
telers kan die ene top zeer gevaarlijk zijn. Het is overigens voor de fabrikant
van belang de bessen te hebben op het moment dat hij ze in de fabriek verwerken kan. Daardoor koopt de fabrikant vaak op een moment, dat de teler
zich afvraagt waarom hij niet eerder gekocht heeft. Dat hangt echter af van
de bezetting in de fabriek.
Naar mijn mening zou nog moeten worden nagegaan of de fabrieksbessen
werkelijk zo weinig rendabel zijn als hier zo even werd voorgesteld. Wij moeten tegenover de prijs stellen, dat de fabrieksbes door een grotere kilogram
opbrengst per eenheid grond ook goedkoper geteeld kan worden.
Dan stelt de heer Burgmans de vraag of het in de toekomst nog wel zin
heeft witte bessen te telen. De witte bes, voor zover mij bekend is, komt alleen
in aanmerking voor de bereiding van bessenwijn; inderdaad kan men van die
bes een zeer goede vruchtenwijn maken, misschien wel een van de beste, die
bestaat. Van die kant bezien, zou het jammer zijn als de witte bessencultuur
zou verdwijnen. Voorwaarde is dan echter dat de bessenwijn ook verkocht
kan worden en dat is een vraag, die ik moet beantwoorden met de zin van
het Metereologisch Instituut: Het kan vriezen, het kan dooien! De mogelijkheid is aanwezig, dat de vruchtenwijn in de toekomst gaat opnemen, maar
wanneer men op het ogenblik bij de vruchtenwijnfabrikanten het oor te luis'
teren legt, hoort men slechts pessimistische geluiden. Toch ben ik van mening
dat het toe te juichen is dat wij de Nederlandse teler niet voorschrijven wat hij
moet telen; dan neem ik aan dat er in ons land nog voldoende telers zullen
overblijven, die zich, misschien speculatief, nog zullen wagen aan de witte
bessen, waardoor aan de fabrikanten niet de kans ontnomen wordt de bessenwijn te maken en te verkopen. Wanneer bovendien verschillende telers hun
bessen opruimen, dan zullen ook de prijzen wel weer omhoog gaan en misschien plant men dan wel weer aan.
De Voorzitter: Ik dank ook de heer Zweede voor zijn opmerkingen. Hij
heeft inderdaad belangrijke punten aangesneden. Hij was misschien een ietsje
eenzijdig toen hij zei, dat de fabrikant graag altijd het goedkoopste heeft. Op
zich zelf is dit wel waar, maar het is tegelijkertijd een halve waarheid. Als de
aanvoer te groot wordt, zodat in de spitstijd slechts een gedeelte van het aangevoerde verwerkt zou kunnen worden, dan zou de handelaar liever een iets
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duurder product over een grotere spreidingsperiode hebben dan een product
waarvan hij maar 25 % mee nemen kan en er dus weinig verdienste aan heeft.
In Sint Annaparochie hebben wij twaalfjarige aanplantingen van zwarte
bessen. Nu is het mij opgevallen, dat wij er maar weinig virusziekten hebben
en dat schrijf ik hieraan toe, dat wij van het begin af aan altijd gezocht
hebben naar afwijkende planten. Als wij dachten dat een zwarte bes virusziek
was, dan ging hij eruit. Dat heeft zich beperkt tot enkele exemplaren en nu
zitten zelfs in de rassen, waarvan gezegd wordt, dat ze erg vatbaar zijn voor
die ziekten, maar weinig of geen zieke planten en hebben wij hele rijen, die
prachtig gezond zijn. Wij hebben dit ook bij andere fruittelers in de provincie
Friesland niet meer toegepast. Bij de driejarige struiken en ouder gaat dit
goed. Het is echter iets anders als men moet keuren op bedrijven, waar men
nog maar een tweejarige groei heeft; het uitzoeken van de zieke planten lukt
dan niet altijd.
W a t de rondknopmijt betreft, ik geloof met de heer Brugmans dat deze
mijt de grootste boosdoener is wat het overbrengen betreft, maar dan de luis.
Wanneer men echter de ouderwetse bestrijding, die aangegeven wordt om de
mijt te doden, nl. spuiten in het stadium dat het blad 1 cm groot is met een
6 % oplossing van Californische pap, toepast, dan geloof ik dat wij de zaak
behoorlijk kunnen onderdrukken. Wij hebben ook gehad dat desondanks de
mijt nog sporadisch voorkwam, doch dank zij die bespuitingen hebben wij toch
het vernietigen van struiken kunnen voorkomen.
Dan nog het volgende. Toen ik van de winter in Sint Annaparochie was,
maakte een oude teler de opmerking, dat hij bij het rooien van de knoploze
Fay's Prolifics gezien had, dat die heel lange penwortels maakten. Wij zijn
er niet verder mee gekomen; ik vertel het alleen maar, omdat misschien anderen hier meer van zouden kunnen weten.
De N.A.K.-B. heeft er in het afgelopen jaar veel werk van gemaakt zoveel
mogelijk stekmateriaal van virusvrij materiaal te verkrijgen. Het is niet zo
gemakkelijk, want al is de plant op het oog gezond, dan kan er toch nog wel virus
in de struik zitten. Verder is het zo, dat naarmate er meer zwarte bessenteelt
is in een bepaalde streek, het besmettingsgevaar groter is. In het Noorden is
de zwarte bessencultuur niet zo uitgebreid en daarom is het mogelijk, dat bij
ons in het Zuiden, waar veel meer zwarte bessen worden geteeld, meer besmetting voorkomt.
Ik zou de heer Burgmans de verzekering willen geven dat wij, van de
N.A.K.-B. eraan zullen werken om te zorgen dat het beste materiaal in de
handel wordt gebracht, maar wij kunnen vooralsnog geen zekerheid geven
dat de struiken voor 100 % virusvrij zijn.
Ir Burgmans: De heer Zweede heeft gevraagd of de fabrieksbessen nu wel
zo weinig rendabel zijn. Zeker, sommige jaren brengen ze wat meer op, maar
ik heb willen betogen, dat men bij de teelt van een zuivere fabrieksbes alles
op één kaart zet, terwijl men met een consumptiebes twee pijlen op zijn
boog heeft.
W a t de keuring betreft zit volgens mij hierin het grote gevaar: er worden
op het oog gezonde struiken goedgekeurd als moederstruik, waarvan wij niet
weten of ze wel virusvrij zijn.
De heer Robijn: Ik zou willen vragen of er een andere methode is om het
virusvrij zijn aan te tonen.
Dr I. Rietsema: In Breda doen wij het door enting op gevoelige gezonde
planten. Dat gaat heel goed.
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Inleiding van de heer J. Maarse
Ik zal datgene, wat ik wil zeggen naar aanleiding
van de tot mij gestelde vraag, hoofdzakelijk beperken tot de rode bessen. Er staat mij nog altijd li'^.^jj^i ^aff""'*"
als de dag van gisteren bij, dat ik als schooljongen E ^ l ^ , * ! J ^ yjj^» ^
— en dat is nu zo'n 50 jaar geleden — door mijn \\
vader te plukken werd gezet in de bessentuin, aangelegd ouder een beplanting van halfstam appel,
peer en pruim, welke wel zeer onregelmatig was
aangelegd, d.w.z. dat alle soorten op de regel door
elkaar voorkwamen. Het is wel zeer eigenaardig
dat in die jaren — zo in de jaren tussen 1890 en
1900 — en ook lange jaren daarna, de opbrengst
van de bessen als hoofdinkomst moest worden beschouwd, terwijl de eigenlijke, blijvende beplanting, zon beetje snippergeld gaf. Dat was zo in de
streek om Hoorn, dus wat de Bangert wordt genoemd, algemeen geldend,
zodat de bessen permanent plaats vonden in de tuinen.
Precies dezelfde beschouwing, die Ir Burgmans geeft over de Loppersummer fruitteelt, karakteriseert de oude bessentuinen om Hoorn, want reeds
meer dan 300 jaar bestaan die zo in de eigenlijke Bangert. Als wij dan weten
dat de bessenprijzen in die tijden van 2 tot 5 centen varieerden per pond en
de hectareopbrengst gemiddeld een 4000 kg bedroeg, hetgeen dus betekende
een bruto financiële opbrengst van hoogstens 400 gulden per ha, dan begrijpt
U van hoe weinig betekenis de opbrengst van de appels, peren en pruimen was.
De grootte der bedrijfjes varieerde van 1 tot meestal niet meer dan 2 ha,
er waren slechts een paar tuinen van 3 of 4 ha. Voor vrijwel 100 % bestond
het geteelde ras uit de Hoornse bes, al was die nog te onderscheiden in een
aantal onderling verschillende rassen. Enige verandering kwam hierin door
de vestiging van wijlen mijn hooggeëerde vader in 1883 in Schellinkhout, waar
hij de rode bes invoerde, die destijds te Aalsmeer gekweekt werd en de Aalsmeerse of Trosbes genoemd werd. Dit was dezelfde bes, die nu de Hollandse
Rode genoemd wordt, en die zeer verwant is aan de Loppersumse bes. De tros
is iets korter en de korrel wat groter, terwijl hij ook eerder rijpt dan de Hoornse.
Nadat de Fa. Zogger, destijds boomkwekers te Haarlem, nog de Fay's New
Profilic had geïmporteerd, legde mijn vader zich ook op de teelt van die nu
algemeen verspreide en gewaardeerde bes toe.
Het duurde echter nog vele jaren eer dat de Fay's Prolific in trek kwam,
deels door onbekendheid, deels door het vooroordeel, dat ze te vlezig en te
zuur was. Hij won echter regelmatig terrein en ook door ons zijn in de loop
der jaren vele duizenden stekken van dit ras naar boomkwekers gezonden.
In later jaren kwamen ook nog andere rassen op het tapijt, zoals de Duitse
Zure, de Loppersummer, de Versailles, de Laxton's Perfection, de Laxton nr 1,
enz. Behalve de Duitse Zure veroverden zij maar weinig terrein en bleef het
aantal rassen in West-Friesland beperkt tot de Hoornse, de Fay's Prolific,
de Duitse Zure en de Loppersummer.
In 1940 kwam een ander ras de aandacht vragen, dat door zijn rijpingstijd
en zijn groei de belangstelling kreeg, de Jonkheer van Tets. Dit ras, ontstaan
door een kruising van de Prolific met de zogenaamde Gondouin, is nu in het
hele land verspreid.
De bessenteelt in Noord-Holland wordt zo goed als uitsluitend beoefend in
West-Friesland en in de Beemster. Lange jaren is in vele streken buiten W e s t 97

Friesland aan de cultuur niet die zorg besteed als in West-Friesland het geval is. Daar werd altijd des winters een nauwkeurige snoei toegepast, welke
het product zeer ten goede kwam, met het gevolg dat de Westfriese bessen
graag werden gekocht. Dat is tegenwoordig op vele veilingen nog het geval
en evenals vroeger komen nog veel bessen uit West-Friesland op de Amsterdamse markt. Aan het uitgebreidere tuinbouwonderwijs — en in het bijzonder aan het practische gedeelte — is het te danken, dat tegenwoordig wel
in alle bessenstreken in ons land meer beredeneerde snoeiwijzen worden toegepast en in het algemeen is er veel verbeterd.
,
W a a r nu de teelt van rode bessen bijzonder geëigend is voor de kleine
bedrijven en met succes kan worden uitgeoefend, waar de teler door zijn eigen
kinderen over de nodige plukkrachten kan beschikken of door de aanwezigheid van de stad in zijn naaste omgeving kinderen voor de pluk tot zijn beschikking kan krijgen, daar doet zich nu de vraag voor of dit, nu in de naaste
toekomst de bodem meer en meer machinaal bewerkt zal worden, deze toestand
bestendigd zal blijven. Voor grotere fruitbedrijven, vooral daar, waar geen
kinderen na schooltijd of vacantiegangers ten dienste staan, zal de rode bes
niet meer zoveel aantrekkelijks bieden. Daar zullen.voor de intensieve grondbewerking met machines de struiken een sta in de weg zijn en daar zullen
alleen in de lengteregels van de fruitbomen de bessenbeplantingen nog een
plaats vinden, zodat de machines door de hagen heen de bewerkingen nog
kunnen uitvoeren. Het is onze mening, dat de rode bes in de kleinere bedrijven
op haar plaats is en aangeplant kan blijven. Evenwel, ook daar is het mogelijk,
terwille van een goedkopere grondbewerking, tussen de struiken door met
kleine machines de grond te bewerken.
Een bessenbeplanting aan te leggen zonder enige bovencultuur aan bomen,
dus gelijkend op de rode, de zwarte en de kruisbessenteelt, die vooral vroeger
in de omgeving van Amerongen werd bedreven, acht ik wel mogelijk. Daarvoor komen dan de vroegst rijpende rassen in aanmerking, die dan nog door
het open terrein zo vroeg mogelijk zullen rijpen en dus de hoogste prijzen
zullen opbrengen.
W a s het vroeger in de Westfriese tuinen een vereiste, dat een behoorlijk
bedrijf zo vrij mogelijk van onkruid gehouden moest worden, tegenwoordig
weten wij dat enige bodembegroeiing zeer gewenst is, mits deze na bewerking
tussen de struiken tot rotting over kan gaan en de bessenstruiken niet door
het onkruid beschaduwd worden. Nodig zal het ook zijn de struikafstand zodanig te bepalen, dat een lichte, kleine machine er zonder bezwaar vóór de
pluk tussen door kan gaan. Deze werkwijze, toegepast in tuinen waar de bes
in onderbeplanting, in halfstamaanplanting voorkomt, vindt reeds bij meerdere tuinen plaats en voldoet goed.
Reeds vóór de machinale bewerking waren door ons de struiken om de
ander verwijderd terwille van de nodige bespuiting der halfstambomen. W a s
aanvankelijk de opbrengst der bessen belangrijk minder, later herstelde zich
dat doordat de overblijvende struiken door de ruimere stand een grotere opbrengst gaven dan voor de dunning. Toch vindt men nog in onze omgeving
tuinen, waar de struiken niet op grote afstand staan, niet groter dan ruim
een meter, zodat het moeilijk is er voor de verschillende bewerkingen tussendoor te komen.
Als wij nu eens nagaan wat de rode bes voor de teler was en wat hij mogelijk in de toekomst kan zijn, dan komen wij wat het verleden betreft tot de
conclusie, dat de teelt niet steeds rendabel was. Er waren goede, zelfs beste
jaren, maar er waren ook jaren dat het voordeliger was de bessen maar te
laten hangen. De ungeduldigen wisten het dan al gauw en ruimden de bessen
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op; omgekeerd kon soms aan de vraag naar plantmateriaal niet worden voldaan, wanneer er enige jaren hoge prijzen waren gemaakt. Men blijft nu
eenmaal graag achter de markt aanlopen. Dat is echter niet verstandig en
men zij erop bedacht dat alle tijden weer tijden krijgen. Naar mijn mening
dient men dit ook thans te bedenken nu meerderen, na de minder goede
resultaten van 1950 tot rooiing overgingen en voor nieuwe aanplantingen
geen struiken werden gevraagd. In dit verband herinner ik mij nog de mededeling van mijn hoogvereerde vader, dat hij een nieuwe beplanting aanlegde,
nadat in het daarvoorgaande jaar de prijs 2 cent per pond was geweest. Zij
noemden Maarse gek, maar die geplante struiken gaven pas na 5 jaar opbrengst en toen trof hij betere bessenjaren. Tientallen jaren geleden waren
ook kruisbessen gerooid wanneer de teler een paar ongunstige jaren had gemaakt, maar later, in jaren van hoge prijzen had men daar spijt van. De
kruisbessen hebben meerdere ups en downs beleefd, maar welke teelt staat
daar niet aan bloot? W a s de aardbeiteelt niet lange jaren safe, totdat hij in
1950 teleurstelling gaf?
Daarom ook meen ik voor de toekomst van de bessenteelt niet zo behoeven
te wanhopen en lijkt mij gewoon doorgaan wel verantwoord. Mag de rode
bes tot heden niet een export-artikel van betekenis zijn, nog daargelaten of zij
dat in de toekomst niet zou kunnen worden, ontegenzeggelijk gaan wij een
toekomst tegemoet, waarin de vraag naar fruit groter wordt. De bessen komen
juist in een tijd, waarin het aanbod van appels en peren nog zeer gering is.
Ook bij de bessen is het altijd zo geweest dat bij groter vraag dan aanbod de
prijzen het hoogst zijn, zodat de eerste en de laatste bessen de beste financiële resultaten gaven. Dit onder het oog ziende, komen wij tot de conclusie,
dat men ook de bessen over een zo lang mogelijke periode moet kunnen aanbieden. Wij kunnen dat verwezenlijken door de vroegste soorten in kassen
en warenhuizen zo vroeg mogelijk te laten rijpen en de bes van de koude
grond zo laat mogelijk aan te voeren. In het slechte bessenprijzenjaar dat
achter ons ligt, zien wij aan de prijzen van de veiling te Blokker op 3 Juli de
Prolific en de Jonkheer van Tets respectievelijk nog genoteerd voor 63 en 69
cent. Op 30 Juli zagen wij voor beide rassen zelfs 73 en 84 genoteerd, M.i.
kunnen deze prijzen in slechte jaren voor de vroege en de late aanbieding
nog wel door de beugel.
Tenslotte dringt zich nog de vraag op de voorgrond welke rassen ons daarvoor ter beschikking staan. Tot heden beschikken wij over de in de aanvang
qenoemde rassen. Wij beginnen dan m.i. met de Jonkheer van Tets en de
Prolific te vervroegen en vervolgen dan met beide op de koude grond. Heeft
de Van Tets het nadeel dat hij zeer regengevoelig is, bij vervroeging en spoedig oogsten buiten wordt dit nadeel klein. De wijze van snoeien is hierbij van
grote invloed. In dit verband is het zeker interessant te weten dat een bessenteler ergens in West-Friesland met de teelt van de Jonkheer van Tets zijn
op schuld begonnen bedrijf in enkele jaren geheel in eigendom wist te krijgen.
Daarna kunnen wij buiten met de andere rassen vervolgen en kunnen wij
de Duitse Zure als laatste van de koude grond aanbieden. Nu hebben wij
in de Duitse Zure een ras, dat laat kan worden aangeboden, maar welks
kwaliteit niet algemeen gewaardeerd wordt. W a t echter vandaag geldt, geldt
morgen mogelijk niet, omdat ook op het terrein van de bessen naar verbetering en veredeling van de rassen wordt gestreefd. Daarom moeten wij het toejuichen, dat het I.V.T., en ook het proefstation te Wijster, daarvoor het beste
beentje voorzetten. Het vertrouwen in de toekomst rechtvaardigt m.i. al deze
pogingen.
Dit was wat ik op papier had gesteld om in deze vergadering naar voren
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te brengen en nu wil ik naar aanleiding van een uitlating van de heer Burgmans nog even antwoorden en wel op de vraag of wij niet een Prolific kunnen aanbieden, die vrij is van de gebreken, die de Fay's Prolific op het ogenblik heeft. Ik heb mijn verwachtingen hier hoog gespannen, dus ik kan de heer
Burgmans de hoop medegeven, dat er zeker ook dat lichtpuntje in de toekomst
komt dat er een Fay's geteeld zal worden zonder dat uitwaaien van loten en
zonder knoploosheid.
Discussie na de inleiding van de heer Maarse
De heer v. d. Have: De mening dat de bessenteelt uitsluitend geschikt zou
zijn voor het kleinbedrijf, deel ik niet, want ook in het grootbedrijf past de
bessenteelt heel goed. Wanneer men de percelen overlangs en overdwars
met een paar sleepcultivatoren of met andere machines kan bewerken (dus
zonder bovenbeplanting ) dan ziet men dat de onderhoudskosten zeer gering
zijn. W a a r men de plukkers vandaan haalt, hangt van de plaatselijke ligging
af. Zelf doen wij het met scholieren uit de omgeving en onze resultaten wijzen
uit dat ook voor een groot bedrijf de bessenteelt zeker aanlokkelijk is.
De heer Maarse zei, dat in een tijd dat de bessenprijzen slecht zijn, men juist
moet aanplanten. Ik vraag mij af, nu men hoort dat de zwarte bessen lijden
aan rondknop en virusziekten, of het nu geen tijd is om nieuwe aanplanten te
doen, daar de productie van de bestaande planten zeker dreigt terug te lopen.
Ik zou hier graag antwoord op willen hebben.
Me]. Kronenberg: Ik zou de heer v. d. Have in dit geval de raad willen
geven: Even wachten tot de N.A.K.-B. zover is, dat met zekerheid gezond
materiaal kan worden aangeboden. Ik heb de indruk, dat de wijze, waarop de
N.A.K.-B. dit probleem aanpakt, goede hoop op resultaten geeft.
Inleiding van de heer J. P. L. L. A. Burg
Ik zou U graag iets willen vertellen over mijn
ervaringen in het afgelopen jaar in Canada en
Amerika en vooral over Canada in verband met
de afzetmogelijkheden voor onze tuinbouwproducten.
Ik ben in de maand Juni in Canada geweest en
kwam daar —• wat men wel eens noemt •— juist
met mijn neus in de boter terecht. Er was nogal
wat ruzie in verband met de invoer van Nederlandse pulp, speciaal aardbeienpulp. Dat is de oorzaak geweest dat ik in die tijd over vrij veel gegevens de beschikking kreeg en in veel kwesties
ingehaald ben. De landbouw-attaché was in die
tijd toevallig in Nederland, juist op een moment
dat hij daar hard nodig was, en ik kon het toen
opvangen. Dat is in zekere zin een voordeel geweest, omdat wij op deze manier
vanuit de eerste hand gegevens hebben kunnen krijgen en kunnen verwerken.
Er deed zich het volgende voor. Er was een afspraak tussen de Canadese
telers en de Canadese verwerkers, dat zodra de aardbeienprijs van de verse
vruchten zou zakken tot 18 dollarcent per pound, de Canadian packers die
oogst over zouden nemen. Het vorig jaar ontwikkelde zich de situatie heel
anders dan men verwacht had. Alle Canadese aardbeien werden in verse toestand verkocht voor een Canadees kwartje per pound, hetgeen ongeveer
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neerkomt op 22 cent Nederlands per kilo. Het ongeluk wilde, dat een van de
Nederlandse exporteurs van pulp, die snel op de hoogte was, wist dat er dus
afzetmogelijkheden waren, maar hij wist niets van de prijsafspraak en bracht
daardoor tegen goedkopere prijs Nederlandse pulp op de markt. Het gevolg
was dat de Canadese aardbeientelers in het geweer kwamen, de regering er
bij te pas haalden en de Nederlanders beschuldigden van dumping. D e Nederlandse regering werd daarvan direct op de hoogte gesteld en heeft maatregelen genomen om dergelijke dingen in het vervolg te voorkomen.
Deze kwestie was een gevolg van een onvoldoende geïnformeerd zijn en
was voor mij aanleiding om te onderzoeken wat er precies aan de hand was.
Het eigenaardige hiervan is geweest, dat vele Canadese jamverwerkers nu
voor de eerste keer met Nederlandse pulp in hun fabrieken bezig waren. Een
van de eerste fabrieken, waar ik kwam, vertelde mij zeer enthousiast, dat hij
nu gedurende 40 jaar jams maakte en nog nooit in zijn leven zo'n jam gemaakt had als van die Nederlandse pulp. Hij kwam direct met 10 potjes jam
voor de dag en vroeg mij of ik een goede neus had. Hij vroeg mij of ik de neus
boven die potjes wilde houden en hem wilde vertellen welke jam van Hollandse aardbeien gemaakt was. Ik had ze er in een ogenblik uit; het verschil
in aroma tussen de Nederlandse aardbei en de Canadese is zo groot, dat zelfs
iemand met een slecht reukvermogen de Nederlandse jam er direct uit kon
halen.
De man was dan ook zeer, zeer enthousiast, al had hij dan ook wel aanmerkingen, maar die kwamen later. Als men eenmaal een keus doet, dan is
alles goed en prachtig, maar later komt dan: jammer dat dit niet zus en dat
dat niet zo is. Zo kwam voor de dag dat het Nederlandse product te veel
vruchten bevatte van ongelijke grootte. Dat kan ons misschien niet zo opvallen, maar als men in Amerika en Canada komt, dan ziet men dat uniformiteit in de productie daar op elk terrein voorkomt. De fabrikant had verschillende potten Canadese jams, waarin de vruchten absoluut gelijk van grootte
en vorm waren. De Nederlandse vruchten hadden echter verschil in grootte
en dat was het eerste bezwaar, waartegen hij waarschuwde.
In de tweede plaats had hij een groot verschil in hardheid van de vruchten
geconstateerd; er kookten nog te veel vruchten fijn, waardoor de jam troebel
werd, terwijl juist de Amerikaan en de Canadees een heel heldere jam wensen
met hele vruchten. Dit waren bezwaren, die nog wel niet golden als invoerbelemmeringen, maar ik verwacht, dat wij er in de toekomst toch wel grote
moeilijkheden door zullen krijgen. Dit zijn klachten, die ook andere exporteurs uit Europa zullen krijgen. Z o straks hebben wij gehoord, dat Frankrijk
sterk op de voorgrond begint te treden en verder mogen wij niet vergeten,
dat wij vóór de oorlog veel last hebben gehad van de Balkan-landen en wel
zo erg, dat onze aardbeienteelt daardoor heel erg in de hoek terecht was gekomen. Ik weet wel dat men vóór de oorlog bezig is geweest om de invloed van de
export van de Balkan-aardbeien na te gaan, dat wij zagen dat in de tijd van
een jaar 5, 6, Bulgarije opklom van nul kilo tot bijna 40 millioen kilo per jaar,
hetwelk als pulp op de wereldmarkt terecht kwam. Op het ogenblik merken wij
nog niets van Bulgarije, maar het lijkt mij niet uitgesloten, dat als niet binnenkort een oorlog volgt, deze export toch nog weer eens terugkomt.
W a t wij overal zien en wat men overal probeert is opvoering van de kwaliteit en als men aanwijzingen krijgt uit een bepaald land, dan stelt men zich
daar op in. Wij hebben op het ogenblik een kans om van deze wetenschap
gebruik te maken en te trachten de anderen voor te blijven. Wij winnen het
met aroma zeker van de Canadese aardbei, maar zoals ik U reeds zei, onze
aardbeien hebben de bezwaren van ongelijke grootte en verschil in hardheid.
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Ditzelfde heb ik van vrijwel alle jamfabrieken gehoord en het is goed daarmede rekening te houden.
Een ander product, waarvan ik trachtte iets te weten te komen, was de
kruisbes. Er is hier al enige keren naar voren gekomen, dat de kruisbes zo
zoetjes aan in een hoekje gedrukt raakt. Tot mijn verwondering hoorde ik
daar, dat het niet uitgesloten is dat ook de kruisbes nog aan bod komt; er
wordt nog altijd kruisbessenjam gegeten, hoofdzakelijk gemaakt van Canadese kruisbessen. Ik heb er jam van gegeten, maar ook in die verwerking
houdt de kruisbes zijn hardheid van schil en daardoor is tegen de jam bij het
Canadese publiek een grote afkeer ontstaan. Gedurende de oorlog heeft men
deze jam wel gegeten, doch de laatste jaren went men zich dit af. Juist toen
ik met de Canadese jamfabrikanten bezig was, waren er een paar Nederlandse
firma's, die monsters kruisbessenpulp gezonden hadden en ik kwam bij een
fabriek, die er een jam van gemaakt had en die stond te kijken van het verschil
tussen de Nederlandse jam en de Canadese, omdat de Nederlandse kruisbes
veel zachter van schil was. Hij verwachtte dan ook wel afzetmogelijkheden,
maar zei er bij niet te optimistisch erover te zijn, omdat het verbruik afnemend
was. Ik zal trachten dit jaar er weer op terug te komen; het zal een hoop
reclame kosten om het publiek te vertellen, dat er nu jam is van zachte kruisbessen, maar dan heb ik wel hoop, dat wij er weer een afzet kunnen krijgen.
Over de Canadese aardbei zou ik nog iets anders willen vertellen. Een van
de fabrieken had zelf grote velden en heeft mij daar een plukmachine gedemonstreerd, die men er ontwikkeld had. Die machine geeft U enige indruk
van de geaardheid van de Canadese aardbei. Het is een machine met een
wiel met vorken eraan, die over de regels gereden wordt en de aardbei zo uit
de rijen kamt. Ik kan mij geen Nederlandse aardbei voorstellen, waarmede
men dit kan doen.
Dit is niet alleen in Canada zo, maar ik heb later in Amerika, zowel aan de
Oost' als aan de Westkust vrij veel aandacht aan de aardbei besteed. Mej.
Kronenberg heeft ons verteld dat zij eraan dacht Amerikaanse rassen in te
voeren vanwege hun aroma. Ik wil graag aannemen, dat er rassen zijn, die
een goed aroma hebben, maar ik moet U tot mijn spijt mededelen, ik heb 40,
50 keer aardbeien gegeten, maar ik ben er nooit toe kunnen komen de portie,
die ik besteld had, op te eten; als ik er één gegeten had, dan had ik genoeg.
Ik had het gevoel alsof ik een stukje Amerikaans kauwgom tussen mijn tanden
kreeg met een klein beetje aardbeiensmaak eraan. Zij zijn zo taai en hard,
dat wij er ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Ik heb ze op
allerlei manieren opgediend gekregen: met ijs en met slagroom en de laatste
dingen at ik dan op, de rest ging terug, alhoewel is een groot liefhebber van
aardbeien ben.
Om nog iets meer te vertellen van het Amerikaans fruit, ik heb kersen gezien, keurig verpakt in kistjes, allemaal op rijtjes, die vierkant geperst waren
in de kist! Daar hebt U hetzelfde als met de aardbei: ze zien er keurig uit,
prachtig van kleur, mooi gesorteerd, maar de smaak is niet te vergelijken met
de onze. Ook de kers is er zeer taai en heeft maar een heel klein beetje echte
kersensmaak.
Aan de Westkust van Californie is het met de aardbei ook zo: ze zijn
prachtig van kleur en vorm, maar de taaiheid blijft, evenals het gebrek aan
aroma. Ik heb daar importeurs gesproken, die al eens via de Nederlandse
ambassade Nederlandse aardbeien hadden laten komen om ze te proberen.
Pulp mogen ze er niet invoeren en een van de mensen, die plannen had om
meer aardbeien uit Nederland ingevoerd te krijgen, zei, dat een van de bezwaren was, dat hij onvoldoende partijen bijeen kon krijgen van gelijke kleur
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en egale grootte. Men wenst in Amerika nu eenmaal alles in precies dezelfde
grootte, kwaliteit en kleur. Men kan ginds die eisen stellen in verband met
de rassen die men er kweekt en door de grote oppervlakten, die men beteelt.
Dit waren zo enige dingen, die ik aan de overkant opgedaan heb ten aanzien van fruit. Ik heb mij ook bezig gehouden in Canada met zaad. Ik denk
dat ik U persoonlijk niet behoef te vertellen hoe de toestand daar is, maar ik
zou in het algemeen wel willen opmerken, dat wij het er heel moeilijk zullen
krijgen. Men heeft gedurende de oorlogsjaren kans gezien in Amerika, waar
men elk gewenst klimaat bij de hand heeft, om ons van de markt weg zijn
uit te buiten en zich vast voet in Canada te verwerven. Ik heb van enige heren
gehoord dat ik een knappe jongen zou zijn als ik hen er nog uit kon krijgen.
Men heeft er dus vaste voet gekregen en men zal die ten koste van alles
trachten te verdedigen. Een van de sterkste staaltjes, die ik daar van reclame
meemaakte was wel dit. Aan de Westkust had men ieder jaar een tentoonstelling van gewassen en de zaadhandelaren lieten er hun klanten op kosten van
de firma overkomen, hielden ze daar 14 dagen vrij en schreven natuurlijk
meteen de ordertjes op. Om dit vanuit Nederland te beconcurreren zal niet
meevallen.
Ik heb er nog een algemene klacht gehoord en het is wel goed om hierover
hier te vertellen. Men zei dat over het algemeen de kiemkracht van onze zaden
lag beneden het percentage kiemkracht van het Amerikaanse goed. Dat scheelde vaak 5 tot 6 procent. W e l hebben wij nog altijd de naam, dat wij prima materiaal leveren, maar dit was een bezwaar waar wel aandacht aan besteed
moest worden.
Discussie na de inleiding van de heer Burg
Dr 1. Rietsema: Ik zou een mededeling willen doen, voor de waarheid waarvan ik niet volledig insta, maar die uit betrouwbare bron komt, nl. dat de
conservenindustrie in Zwitserland in de contracten, die men met de aardbeitelers afsluit, de bepaling opneemt, dat de aardbeien op het veld niet mogen
zijn behandeld met H C H , omdat de smaak daarvan toch altijd nog boven
komt. Het zou jammer zijn als onze aardbei in Amerika zou worden gesignaleerd als smakende naar H C H en het is van het grootste belang dat wij dit
even uitproberen door middel van de instituten, die daartoe geëigend zijn. Als
dit inderdaad toegepast wordt, moet men waarschuwen, dat dit niet juist is.
De heer Laarman: Ik wilde wel iets zeggen naar aanleiding van hetgeen de
heer Burg gezegd heeft over de afzet van pulp naar Canada. Daarover kwamen verschillende telegrammen binnen bij de regering in de tijd dat hij in
Canada was en wel dat er moeilijkheden waren van dumping. Die moeilijkheden zijn door ons veroorzaakt omdat wij een partij aardbeienpulp van de
oogst 1949 van de fabrikanten hadden overgenomen, omdat Engeland die niet
meer wenste te ontvangen. Van die terugname zou afhangen of wij in de toekomst in Engeland nog vrij mochten invoeren. W a s die partij wel geleverd,
dan zou er in Engeland door de, volkomen legale en gecontracteerde levering
een te groot overschot komen. Toen is het Centraal Bureau overeengekomen,
dat de aardbeienpulp niet zou worden geëxporteerd naar die landen, die als
normale afzetgebieden konden worden gezien en daaronder was niet Canada
begrepen. Op zekere dag zijn wij toen gaan proberen hetzij gedeeltelijk, hetzij
in zijn geheel, de pulp af te zetten en toen hebben bepaalde relaties contact
gekregen met Canada. Door bemiddeling van een Canadese inkoper hebben
wij vervolgens een zeer behoorlijke partij aan Canada verkocht. Deze man,
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die uiteindelijk adviseur van de Canadese regering was, had moeten weten
van de daar geldende prijsafspraak.
Met de overige opmerkingen van de heer Burg zullen wij zeker rekening
houden. Enkele waren ons reeds bekend. Wij hebben het afgelopen jaar gezien dat van zwarte en rode bessen nog 2500 ton naar Canada is geëxporteerd.
Ik geloof dat als wij met zijn opmerkingen rekening houden, daar in de toekomst nog een afzetgebied kan liggen.
W a t betreft de opmerkingen over de grootte en hardheid zie ik technisch
nogal wat moeilijkheden. De heer Burg is niet aan de Engelse smaak gewend
en wat de heer Burg in Canada heeft ontmoet, vinden wij ook bij de appelen
in Engeland: daar eet men niet met de mond, maar met de ogen. Op het
ogenblik worden dan ook alleen gekleurde soorten geëxporteerd, want er is
met geen mogelijkheid een nog zo goede Goudreinet te verkopen. Het gaat er
maar om of de appelen mooi gekleurd zijn. Daarom heeft men voor de Engels
sprekende landen ook gezocht naar een mooi rood gekleurde, vlezige aardbei,
die daar voor verschillende doeleinden in trek is.
Ir Zweede: W a t Dr Rietsema gezegd heeft over de H C H bespuitingen was
mij niet bekend, maar wij zullen er in het I.B.V.T. dit jaar zeker aandacht
aan besteden.
Voorzitter: Houdt die grootte van de aardbeivruchten verband met de hardheid of is dit een rassenkwestie en zijn onze rassen in doorsnee wel geschikt
voor de heldere jamfabricage?
De heer Burg heeft gezegd, dat de Canadese aardbei door de industrie in
Canada werd opgenomen krachtens een algemene overeenkomst en wel wanneer de aardbeiprijs inzakte tot 18 dollarcent. Het laatste jaar bleek echter de
vraag uit Amerika zo groot te zijn, dat men nooit aan die 18 cent is toegekomen
en daardoor dus de vraag naar pulp ontstond. Moeten wij dit nu als een
incidenteel geval beschouwen, zodat men zich kan denken dat een volgend jaar
voldoende aardbeipulp aanwezig zal zijn omdat de vraag van Amerika naar
de Canadese aardbei uitvalt en hoe staan wij dan tegenover de afzetmogelijkheid van Europese aardbeien in pulpvorm. Ik kan mij voorstellen dat de Canadese aardbei niet zoveel aroma heeft als de onze en dus de fabrikanten wel
prijs zouden stellen op het Nederlandse product. Het gaat er echter om of men,
als men zelf een oogst te velde heeft, men het verschil in prijs zou willen betalen om het betere product te krijgen. Daarom lijkt het mij toe dat er nog wel
vraagtekens staan achter het feit dat er een blijvende markt zou komen.
Iets anders is dat in Amerika pulp niet ingevoerd mag worden. Heeft men
nu ook overleg gepleegd of het mogelijk is de Canadese pulp naar Amerika
uit te voeren en zodoende een ruimte vrij te maken voor onze Nederlandse
producten in Canada.
De heer Burg: Ik wil dan beginnen met de tweede vraag van de voorzitter
te beantwoorden. Het is onmogelijk om vast te stellen hoe de vraag zich in de
toekomst zal ontwikkelen. Ik heb zowel in Canada als in Amerika naar de
afzetmogelijkheden geïnformeerd. In beide landen is er een permanent tekort
aan aardbeien en men verwacht dat het wel zo zal blijven. Men zit daar met
de moeilijkheid, vooral in Amerika en in Ontario, van het plukken van het
gewas. Dat die ene fabriek daarvoor een machine ontwikkeld had, houdt niet
in, dat alle aardbeien nu machinaal geplukt kunnen worden. De enige mogelijkheid die ik zie, is dat de Amerikaanse grens gesloten zal worden voor invoer van Canadese aardbeien; dan zal de kans om pulp naar Canada te leve104

ren kleiner worden maar dan is er wel kans om diepgevroren aardbeien in
Amerika in te voeren. Pulp naar Amerika is uitgesloten omdat het geen S 0 2
aardbeien wenst. Het zou aan te raden zijn te trachten een andere preserveringsmethode te vinden, waarbij men van dit zuur af kan komen. De grootste
moeilijkheid in Amerika is echter dat men ons er niet in wil laten. Diepvries kan wel, maar dan zal er een behoorlijk aanbod moeten zijn van aardbeien van dezelfde hoedanigheid en dezelfde grootte.
W a t de hardheid betreft, ik weet niet of het mogelijk is om hier gewassen
te ontwikkelen, die harder van vlees zijn. Een feit is, dat zowel de Canadese
als de Amerikaanse aardbei stukken harder is dan de onze. De doorsnee aardbei van Canada of Amerika kan men tegen de muur gooien en dan mankeert
er nog niets aan.
Voorzitter: Spaar mij dan deze aardbei, maar het gaat er om, waar het
meest aan verdiend wordt. Dit is ook iets dat ik even wil noemen en dat mag
ik in dit verband ook wel doen naar aanleiding van de opmerkingen over zaden.
Inderdaad is het zo, dat de Amerikaanse zaden vaak hogere kiemkracht hebben, maar ik geloot dat er verschillende groentesoorten zijn, die dan ook net
zo als de aardbei tegen de muur gekwakt kunnen worden; wij eohter zijn malse
groenten gewend. Ook de Canadees is niet zo kieskeurig op zijn groenten,
alhoewel misschien de sterke emigratie een klein beetje veredeling in de smaak
brengt. Het is al merkbaar dat de Nederlandse emigranten naar onze zachte
sla vragen, die in Amerika niet inheems is. Dit kan ook het geval worden met
slabonen en andere dingen. Daarom acht ik de kans voor onze zaden dan ook
niet hopeloos.
Dames en Heren, als er geen andere vragen zijn, dan krijgen we nu een
man uit de praktijk van de verwerkingsindustrie, de heer V a n Uden, zoals U
weet de oom van Flipje, pardon, de geestelijke vader.
Inleiding van de heer W . van Uden
Ik wil beginnen met het artikel aardbei. Wij zijn
juist met de vorige spreker met de aardbei geëindigd en ik zal daar dus op voortborduren. U weet
dat wij bij de bereiding van vruchten gebonden
zijn aan warenwetten, die bepalingen inhouden
waaronder vruchten verwerkt mogen worden. Wij
hebben in Nederland een uitstekende keuringsdienst van waren, die ook in andere landen te vinden is. Het ene land heeft echter een verbod voor
het ene, het andere weer voor iets anders. Z o
staat b.v. Duitsland toe om in frambozen mierenzuur te gebruiken, terwijl geen enkel ander land
toestaat dit als conserveringsmiddel te gebruiken.
Wanneer dus bij de beoordeling van een oogst en
de verkoopmogelijkheden overwogen wordt wat
men de verschillende vruchten zal beginnen, moet men rekening houden met
de bepalingen, die elk land stelt.
W a a r het op de kwaliteit terecht komt en de eisen, die men moet stellen,
kan dit teruggevoerd worden op het werk van Mej. Kronenberg en wel de
ras- en vruchteigenschappen, die in een plant tot uitdrukking komen.
W a t er verder gebeuren kan, wordt voornamelijk bepaald door de W a r e n wetten, die in de verschillende landen gelden. In Amerika is het verboden bij
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aardbeien kleur te gebruiken; in alle andere landen is echter in de Warenwet
de bepaling opgenomen, dat juist voor aardbeien een uitzondering gemaakt
wordt en dat er dus onschadelijke kleurstoffen gebruikt mogen worden. Een
van de laatste punten van de heer Burg was het verschil tussen Canada en
Amerika, In Canada mag men aardbeien verwerken tot jam, waaraan S 0 2 en
kleurstoffen toegevoegd mogen worden, terwijl dit in Amerika verboden is.
Door het verlaten van de oogst in Canada en door het wegtrekken van verse
aardbeien naar Amerika, kwam er een tekort aan aardbeien, waarop de Canadese telers vlug ingesprongen zijn en meenden nu de aardbeien duur naar
Amerika te verkopen en goedkope Hollandse aardbeien daarvoor in de plaats
te nemen, hetgeen geen kwade oplossing zou zijn.
De heer Laarman heeft gesproken over de toekomstmogelijkheden van de
aardbeien. Er zijn meer producten van aardbeien te maken dan pulp: in blik,
diepvries en dergelijke, maar dan moeten er bepaalde eisen gesteld worden.
In Amerika wil men groot en hard. maar dat gaat niet samen met een zacht
product met goed aroma. Als men dat allemaal zou willen samenbrengen, dan
zou men aan de afdeling Wageningen misschien wel onuitvoerbare eisen gaan
stellen. Het is wel zo dat wij moeten proberen in die richting te werken. Ongeveer 25 jaar, geleden hebben wij, onafhankelijk van Wageningen, zelf Amerikaanse planten ingevoerd, omdat wij behoefte hadden aan hele vruchten in
jam en blikverwerking en dat kon niet met Nederlandse vruchten. De invoer
van een paar duizend planten ter vermeerdering heeft bij ons geen succes
opgeleverd. Wij als leken, hebben geen rekening gehouden met het verschil in
klimatologische omstandigheden en binnen drie jaar, nadat de aanplant eerst
bevredigend had gegroeid, waren de planten van het land verdwenen.
In het afgelopen jaar hadden wij hier problemen over de laatste oogst. Deze
was wat het klein fruit betreft zo slecht als wij in 23 jaar niet gehad hebben.
Dat is niet de schuld van de teler geweest, maar van de weersomstandigheden,
waaronder de oogst rijpte. Nu moeten wij erg voorzichtig zijn, want juist in
zo'n slechte oogst wordt het slecht zijn niet alleen bepaald daardoor, maar
ook nog door andere omstandigheden. Zo waren de aardbeien moeilijk te
doppen. Ook de heer Laarman heeft al meegedeeld, dat er voor de aardbeien
in de verschillende landen wel mogelijkheden zijn maar het is uitermate jammer, dat die mogelijkheden zich juist het vorig jaar voor het eerst geopenbaard
hebben. Het jaar daarvoor was er een oogst van prachtige kwaliteit en die
was 10 maal meer waard dan de aardbeienoogst van 1950. Juist op een moment dus, dat de mogelijkheden van afzet ontstonden naar landen, die hoge
eisen stellen, hadden wij een oogst, die aan die eisen niet voldeed. Behalve dat
de kwaliteit slecht was, zaten de leveringen ook nog vol onreinheden. Wij zijn
meer dan een maand bezig geweest om de inhoud van wel 1000 vaten op
schaaltjes uit te leggen om de onreinheden eruit te zoeken, voordat wij tot
de verwerking konden overgaan. Dit gebeurt nu bij ons, maar hoe gaat het
wanneer het product in deze vorm naar de nieuwe afzetgebieden gezonden
wordt? Als men ze daar zo ontvangt, dan regent het klachten en ook de heer
Laarman heeft daarover al gesproken. Ook bij ons kwamen legio klachten binnen en die zijn nog niet geëindigd, want bij elke partij, die wij nu nog verzenden, zijn klachten. Dit is niet alleen bij de aardbeien doch ook bij de zwarte
bessen, bij de kersen. Wij hadden de grootste moeite om wat het geëiste soortelijk gewicht betreft te voldoen aan de in de Warenwet voor vruchtensappen
gestelde normen. Zo zijn er nog tal van factoren geweest. Een zelfde oogst
hadden wij in 1927; dat was een jaar van dergelijke omstandigheden.
Bij het vergelijken van de mogelijkheden van nieuwe markten is het wel
gewenst bij het bezetten dezer markten met verschillende producten na te
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gaan dat wij zoveel mogelijk zekerheid hebben dat onze vruchten voldoen
aan de eisen, die daar gesteld worden. Zoals ik U reeds zei, heeft de reinheid
van het product in het afgelopen seizoen veel te wensen overgelaten. Ik wil
daar niet de tuinders en de veilingbesturen een verwijt van maken, want het
is nu eenmaal bij een dergelijke oogst heel moeilijk om het product rein te
houden. De teler moet er echter wel van doordrongen zijn, dat als hij het op
dit terrein op een accoordje gaat gooien, dit op zijn eigen hoofd terugkomt.
Er kan later aan gebeuren wat men maar wil en er kan nog zoveel moeite
gedaan worden door wie dan ook, als wij een dergelijk product niet rein kunnen aanbieden, zal men nooit op de wereldmarkt een naam krijgen. Dit hebben wij ook met de Bulgaarse aardbeien ondervonden: men kan alleen een
markt bezet houden met kwaliteitsproducten. Nogmaals, dit is geen verwijt
aan de telers, maar slechts een aansporing om te begrijpen waarvan ons bestaan op de markt afhangt.
Ik wil ook nog iets over de zwarte bessen zeggen en wel over de soorten,
die gekweekt worden. In de ontwikkeling van de laatste 20 jaar zien wij dat
de keuze gevallen is op de vroege soorten. Wij zien nu dat de aanvoer van de
bessen steeds meer komt te vallen in de verwerkingstijd van andere soorten
fruit. Vroeger waren wij gereed met de aardbeien als de zwarte bessen aankwamen, doch wij zien nu gebeuren, dat de zwarte bessen ons komen verrassen op een tijdstip, dat wij ze liever niet dan wel hadden. Als wij nu horen
dat bij de aanplant van nieuwe soorten de bepaling van de vroegheid van
belang is, dan moet ik zeggen, dat wij verwerkers meer geholpen zijn met een
ras dat later verschijnt. Misschien is dit een wens, die niet zo à bout portant
uitvoerbaar is.
Verder moet ik zeggen dat wij bij de bessen zeer goed merken de verschillen in de grond. Bij de rassenkeuze wordt aangegeven met een sterretje op de
kaart voor welke grond de bes geschikt is. Bij de rode bessen is het zeer goed
merkbaar aan de smaak, dat er verschillen zijn naar gelang de grond, waarop
geteeld wordt; bij eenzelfde soort constateren wij grote verschillen in smaak.
Wij vragen ons daarom af of een keuze en een aanbeveling van een soort
voor aanplant geldt voor het Noorden tot Zuiden en voor elke grondsoort.
Bij de zwarte bessen heb ik nog een aantekening staan. De verpakking
van de zwarte bessen levert een helehoop moeilijkheden op. Wij zijn uit de
oudheid gekomen met bushels en dat is een verpakking waar de verse lucht
van alle kanten kan binnendringen. Er zijn op het ogenblik uitbreidingen van
zwarte bessen aanplant, die feitelijk niet over het materiaal beschikken, dat
dienstig is om de zwarte bessen goed te verpakken. Wij hebben aan het adres
van het Centraal Bureau de opmerking gemaakt, dat men nu zwarte bessen
verpakt in ki c ten en ze verder in papier doet, waardoor ze verstikt op de
fabriek aankomen. Wanneer er al verstikking en schimmel tijdens het vervoer
door de verpakking optreedt, dan kan er nooit een goed eindproduct van gemaakt worden.
Behalve wat de keuze van de soort betreft, zou ik dus ook willen zien dat
er aan de verpakking van de zwarte bessen aandacht werd besteed. Ik wil hier
speciaal de veiling Venlo noemen, die een van de latere uitbreidingen is, waar
wij de grootste moeite mee hebben en als wij de bessen niet absoluut nodig
hebben, dan zullen wij een dergelijke veiling, wier product niet aan de verwerkingseisen voldoet, voorbij moeten gaan.
Ik heb tot mijn genoegen gezien, dat bij de zwarte bessen ook het vitaminegehalte als een van de waardevolle punten beschouwd wordt, waarop de keuze
van de rassen wordt gebaseerd. Juist de laatste jaren kregen wij vragen of wij
producten van zwarte bessen konden leveren met een bepaald vitaminegehalte.
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Zo zien wij het gehalte aan vitamine aangegeven bij de Baldwin, die in Engeland veel aangeplant is en ook bij de Boskoop Giant. Het is zo, dat de rassenkeuze een zeer moeilijk vak is, maar in de fruitteelt zijn wij zeer dankbaar
dat wij in Nederland al zover gevorderd zijn met het onderzoek naar de verschillende ras-eigenschappen. De keuze zal in de toekomst steeds meer bepaald worden door de smaken, het vitaminegehalte en dergelijke meer.
Dan kom ik op de rode bessen. In de eerste plaats trof mij in het laatste
nummer van De Fruitteelt een artikel over de teelt in Loppersum. Een van de
heren heeft Loppersum al aangehaald en naar ik meen heeft Mej. Kronenberg
gezegd, dat in de industrie de kwaliteit niet zozeer meer geldt. Dit appeltje
wil ik nu meteen even schillen. Het gaat in den regel bij elke teler zo, dat
men de oorzaak van de lage marktprijs in de schoenen schuift van de conservenbedrijven, die zitten te wachten op het aanbod tegen de laagste prijs en
zo medewerken om een artikel in de grond te boren. Ik ben nu 34 jaar aan
mijn bedrijf verbonden. Ik heb meegemaakt dat de zwarte bessen in prijs
varieerden van 8 tot 21 cent en ik heb ze weer van 21 op 8 cent zien terug
komen en ze weer zien stijgen. Dit is het gevolg van de economische omstandigheden, waarop de fabrikanten, die het export-artikel zwarte bessen verwerken, zelf geen invloed kunnen uitoefenen. De heer Laarman heeft het zo
mooi uitgedrukt: dat hangt niet alleen af van de handelsverdragen, maar er
zijn zoveel dingen, die de aandacht vragen, dat de fabrikanten vaak niet meer
k u n n e n geven dan een bepaalde prijs. De samenwerking is in de laatste
jaren al van die aard geweest, dat tussen industrie en veilingen overeenkomsten zijn getroffen om een minimumprijs te garanderen. Denkt U dat de conservenindustrie het leuk vindt om een uitgezogen prijs aan de telers te moeten
geven? Daar zijn ook wij allerminst van gediend. In de eerste plaats hebben
wij gemerkt, dat zodra een fruitprijs onder de teeltkosten komt te liggen, de
teelt daarvan een achteruitgang ondervindt. Wanneer de teelt eenmaal achteruit is gegaan krijgen wij zelf weer de kous op de kop, want een eenmaal verloren gegane teelt is niet weer zo gemakkelijk uit de grond te stampen. Wij
hebben daarom net zo goed belang bij een fatsoenlijke prijs als de tuinder.
Over Loppersum gesproken, er is gezegd, dat wij geen fabrieksbessen moeten planten, maar soorten die het consumerend publiek wil hebben. Plant dan
de soort, die voor allebei geschikt is, dan kun je altijd nog twee kanten uit.
Het is zo. M. d. V. en daar is misschien verschil van mening over. wij gebruiken allebei de soorten rode bessen, zowel de Duitse Zure in al zijn verscheidenheid en de Prolific, die een zoete bes is. De laatste soort (Fay's Prolific) wordt gebruikt voor de sapbereiding, die tot onze spijt ook in Nederland
een teruggaande lijn vertoont, de andere soort (Duitse Zure) wordt gebruikt
voor de jam en geleifabricage, waarvoor nu weer de zure soorten beter geschikt zijn dan de zoete. Ten aanzien van de uitspraak welke ene soort men
moet gaan planten, is er geen enkel persoon, die 10 of 15 jaar vooruit van zijn
bedrijf kan zeggen, welke mogelijkheden er in de toekomst verborgen liggen
voor het ene of het andere product. Wij gaan af op de gegevens, die er op
het ogenblik liggen, maar wij weten nooit wat er verder gebeuren kan.
Misschien mag ik hier het voorbeeld van bramen aanhalen. In 1948 was de
prijs 80 cent, in 1949 32 cent, doch in 1950 zelfs ƒ 1.—. Daarin ziet U het
drama zich voltrekken. Eerst was er wel een gebruiksmogelijkheid voor; de
iamindustrie kreeg vanwege de export van aardbeien maar een beperkt aantal
kilo's frambozen en aardbeien toegewezen, waardoor er te weinig edelpulp was.
Dit werd aangevuld met bramen, die vrij waren. Toen die noodzaak niet meer
bestond, was er ook geen mogelijkheid meer te vinden om dit artikel een bepaalde prijs te laten opbrengen en in overleg met het Centraal Bureau zijn de
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bramen voor 32 cent uit de markt genomen. Iedereen dacht toen: dat artikel
is fout, maar, de eerste veilingen van dit jaar zijn nog niet koud, of de prijs
is ƒ 1.20.
Hieruit ziet U datgene, wat met fruit altijd kan gebeuren: het ene jaar is de
mogelijkheid van afzet goed, het andere jaar slecht. De heer Maarse, die zo
optimist was om te zeggen dat men nooit weten kan wat er gaat gebeuren, is
volgens mij juist. Wij weten het inderdaad niet.
W a t nog Loppersum betreft, wij zijn daar al 20 jaar lang de grootste kopers geweest. Wij kochten de bessen daar omdat de oogst achter die van het
Zuiden aankwam. Dat was het voordeel van Loppersum en de jaren, dat er
een oplopende markt was, was dan ook Loppersum goed af. In de neergaande
markt, zoals wij die de laatste tijden gekend hebben, vooral het laatste jaar,
omdat er naar pulp voor het eigen gebruik niet veel vraag meer was, heeft
Loppersum aan het slechte eind gezeten en wel aan de afloop van de markt.
Het bezwaar dat wij hebben tegen de bessen, die ons uit Loppersum worden
aangeboden, is dat de bessen te zwak zijn. Wanneer dank zij de hulp van
veiling en teler de bessen zo vers mogelijk in de wagon gebracht worden en wij
ze als ijlgoed naar Tiel sturen, ze de volgende morgen losten en verwerkten,
dan zagen wij uit zo'n wagon een stroom bloed komen. De reden is dat de
bes te gauw neerdrukt en kapot gaat, dus feitelijk te zacht is. Daarom zal,
wanneer de verwerkingsindustrie door het voordeel van de laatheid niet verplicht is deze bessen te nemen, de fabrikant zich ervan af wenden. Het is
niet mogelijk om altijd de fabricage zo te plannen, dat de bessen direct na
aankomst verwerkt worden en daarom zal de bes voldoende sterk moeten
zijn om een halve dag te kunnen blijven staan.
Kruisbessen zijn door verschillende sprekers behandeld en er is nogal wat
verschil van mening geweest. U moet bedenken, dat men in een tijd van
schaarste, altijd zoekt naar vervangingsmiddelen. Kruisbessen werden vroeger
in de jamindustrie in hoofdzaak gebruikt vanwege hun geleervermogen en dan
in licht gekleurde jams. Door de ontwikkeling van de pectine-fabricage in de
afgelopen kwart eeuw, is het niet meer noodzakelijk om kruisbessen te gebruiken en zeker niet bij een prijs, zoals die was in het afgelopen seizoen, waar de
kruisbes in vergelijking met de pectine zeer ongunstig uitkwam. Wanneer de
pectine gemaakt kan worden uit appelen van 5, 6 cent, dan begrijpt U wel
dat de kruisbes van 60 cent voor ons geen belang meer heeft. Wij geloven
dan ook niet dat er voor kruisbessen bij ons nog een toekomst is, want het
artikel is voor ons slechts dan begerenswaard, wanneer het 2 à 3 cent kost en
daarmede is de teelt niet gediend.
Ik wil ook nog iets zeggen over bramen. Het grote bezwaar is dat het
artikel zo ontzettend vatbaar is voor schimmel. Wij hebben al van alles geprobeerd om de bramen in goede toestand te houden en dan ook sneller te
verwerken, maar ik kan U vertellen dat de bramen, die in de avonduren
geplukt waren, daarna ogenblikkelijk in het koelhuis werden gebracht, 's morgens om zes uur al voor een gedeelte verschimmeld waren en te veel geleden
hadden om er nog goede producten van te maken. U weet dat in de Warenwet
staat dat vruchtensappen niet meer dan een zeker percentage alcohol mogen
bevatten en dat percentage wordt bepaald door de gistingsomstandigheden
van de vrucht; slechts voor frambozen is een hoger percentage alcohol toegestaan. Ik meen dat de bramen wel enige toekomst zouden hebben als de
verwerkingsmoeilijkheden minder groot zouden zijn.
Wij zitten ook met de frambozen. Ik kan U vertellen dat er juist een zending
diepgevroren frambozen in Amerika geweigerd is, vanwege de onreinheden,
die erin voorkwamen. Het is hier hetzelfde als bij de aardbeien, de onrein109

heden in het product maken het voor ons zo moeilijk om een behoorlijk conservenproduct ervan te maken. Men trof in allerlei vormen larven en ongedierte in de diepgevroren frambozen aan en U weet dat er maar een kleine
aanleiding behoeft te zijn om in Amerika een verbod van fruitinvoer uitgevaardigd te krijgen. U begrijpt, dat elke afwijking in zendingen aardbeien,
frambozen en andere vruchten, aangegrepen zal worden om de import onmogelijk te maken. Daarom wil ik hier met nadruk er op wijzen, ook de heer
Laarman heeft het gezegd, dat er zeker mogelijkheden zijn, mits men slechts
zorgt voor kwaliteit.
Mijne Heren, ik heb het in het begin van mijn rede al gezegd, 1950 is een
ontzettend zwaar en moeilijk jaar geweest. Ik hoop met U allen, dat wij dit
jaar weer een oogst zullen krijgen van de kwaliteit van 1949, want kwaliteit
doet het hem.
Er is nog gesproken over de spreiding van de oogst en daarbij is als hoofddoel aangegeven vervroeging van de oogst, terwijl door de fabriek juist verlating gewenst wordt, speciaal voor de zwarte bessen. Vroeger kregen wij de
zwarte bessen altijd als wij klaar waren met de kersen en dan konden wij ze
meteen inmaken. Daarom hebben wij in het afgelopen jaar gezien, dat nadat
de markt geopend was op 80, 90 cent, de prijs na een paar dagen van flinke
aanvoer terugviel op de minimumprijs van 65 cent. Dat komt omdat er door de
aanplant van één soort zo'n grote aanvoer komt, dat de verwerkende industrie
eenvoudig niet voor opname van het aanbod kan zorgen. Als men dus tot
nieuwe aanplant wil overgaan, dan zou ik adviseren een beplanting te kiezen
zodanig, dat men met de oogst niet juist in die tijd komt, waarin vrijwel alle
zwarte bessen aan de markt komen.
Mej. ter Pelkwijk heeft verschillende nieuwe gewassen naar voren gebracht,
die tot nog toe minder bekend waren en waarvoor zij een goed woordje heeft
gedaan. Ook wij hebben in de loop der jaren proeven met verschillende soorten genomen. Wij hebben met de Amerikaanse blauwe bes proeven genomen
in haar buurt, nl. in de kwekerij van Borgesius in Assen, doch deze bes is
daar geen succes gebleken. Ilc zeg er uitdrukkelijk bij, dat dit geen absoluut
bewijs is, want over 2 of 5 jaar kan het net andersom zijn. De Cranberry
kunnen wij in Nederland niet ingevoerd krijgen, die gebruikt wordt voor saus
in blik, voor compote. Ook deze soort heeft geen opgang gemaakt en dat komt,
omdat wij in de fruitverwerkende industrie met een probleem zitten, dat ook
Wageningen niet oplossen kan en wel de voorkeur, die het Nederlandse publiek aan de dag legt voor citrusvruchten en voor abrikozen, perziken, ananas
uit de tropische en subtropische gebieden. De Nederlander is feitelijk een
zoetekauw; de sappen gemaakt van rode bessen of appelen en dergelijke meer,
spreken niet zo de smaak van ons publiek aan als dat van Amerika.
Wij hebben ook de duindoornbes geprobeerd, ook de vlierbes, die misschien
te gebruiken is, maar dan alleen in oorlogstijd als er onvoldoende andere
vruchten zijn. De grootste moeilijkheid was ook hier, dat hoewel wij een dienst
hadden ingesteld, die tweemaal per dag de vruchten in ontvangst nam, alles
volkomen verschimmeld aankwam; daarom hebben wij ook hier van af moeten zien.
Dan kom ik aan de witte bessen. De heer Zweede heeft zich reeds afgevraagd of deze nog wel toekomst hadden. Ik ben in vroeger jaren wel eens
zo onvoorzichtig geweest om een mening uit te spreken over de toekomst van
een zeker fruit. De tijd heeft mij geleerd zeer voorzichtig hiermede te zijn.
Het is nu zo dat van witte bessen alleen maar vruchtenwijn wordt gemaakt
en dat was voor de oorlog een product, dat alleen in de laagste prijsklassen
en in de laagste kwaliteitsklassen thuis hoorde. Men heeft sindsdien gepro110

beerd op een hoger kwaliteitsniveau te komen en voor Nederland een nieuwe
industrie te scheppen op andere grondslagen. Het artikel witte bessen gaf dan
een gele wijn van goede smaak en wij meenden dat dit artikel in plaats van
de neergang van de laatste jaren een goede toekomst tegemoet zou gaan. Wij
hebben echter buiten de waard gerekend en wel buiten de keuze van het ,
publiek. Wij zouden niet graag zien dat deze teelt voor Nederland verloren
zou gaan, maar het eerste wat de teler dan zegt is dit te laten blijken in de
prijs die wij geven voor dat artikel en daar zit hem de moeilijkheid. Wij zouden graag een goede prijs geven als er een mogelijkheid bestond een afzet
te vinden en al zou dat dan jaren achtereen moeten gaan ten koste van onze
prijzen, geen bezwaar, omdat wij wel meer artikelen tot ontwikkeling hebben
gebracht, die de eerste jaren verliesgevend zijn geweest. Wij zitten hier echter
met het probleem dat wat uit het buitenland komt, in de ogen van het publiek
altijd beter is. Er zat werkelijk wel wat in, in die witte bessenwijn, maar als
men het bessenwijn of vruchtenwijn noemt, dan is er bijna niemand in Nederland te vinden, die er een reële proef mee wil nemen. Het artikel is best, maar
men staat hier met uitgesproken vooroordelen klaar ten opzichte van een artikel, dat dit zeker niet verdient. Ik zou zeggen, Mijne Heren die hier zitten,
neemt U zelf de proef en laat U anderen de proef ook eens nemen. Als U
allemaal medewerkt komt er misschien van de witte bessenwijn nog wat terecht!
Dan nog iets anders en wel de verpakking van de verschillende fruitsoorten,
een onderwerp dat hier misschien niet thuis hoort, maar waarover ik toch
graag iets wilde zeggen. Wij zitten met verschillende problemen, die hier
misschien wel even onder de aandacht mogen worden gebracht. Er zijn verschillende veilingen, die b.v. aardbeien verpakken in kistjes. Dat zou nog zo
erg niet zijn, als die kistjes niet vele jaren meegingen en ook nog voor andere
doeleinden worden gebruikt. Daardoor ontstaat een besmetting aan de binnenkant, die zich verder mededeelt aan de vruchten.
Dan worden er vaak kistjes gebruikt, die zich lenen voor stapelen in een
vrachtwagen en zo in grote vrachten van het veilinggebied naar de fabrieken
gebracht worden. Door dit stapelen zitten dan de vruchten prompt afgesloten
in een te kleine ruimte, waardoor ze verstikken. Als er in de toekomst nieuwe
emballage aangeschaft moet worden voor deze soort vruchten, dan geloof ik,
dat wij alleen maar moeten kijken naar luchtig verpakkingsmateriaal en dat
is de veelbeproefde chips.
Met kersen zien wij hetzelfde. Er zijn veilingen, die kersenbakjes gebruiken zonder pootjes: deze pootjes moeten zorgen dat bij stapeling in de opslagplaatsen voldoende lucht door kan stromen, ook bij het vervoer per auto en
bij de opslag in de fabrieken. Er zijn echter verschillende soorten kisten in
gebruik, die bij stapeling de lucht volkomen afsluiten.
Over de zwarte bessen heb ik het in dit verband al gehad. Door verpakking
in papier wordt de zaak alleen maar slechter.
De veilingen in Zuid-Holland verpakken de rode bessen in kleine kistjes;
zes daarvan gaan dan in een grote kist en bij stapeling op de veiling of in de
auto naar de fabriek verstikken ze weer.
Bij de kwaliteitseisen, die men aan een ras bij de verwerking mag stellen,
worden er nog fouten geconstateerd, die in een of andere vorm vermeden
konden worden en waarvoor wij in alle richtingen moeten zoeken naar verbetering. In de eerste plaats is Wageningen op dit gebied bezig. Daar ontstaat alles op het gebied van rasechtheid, opbrengst, ziektebestrijding, vitaminegehalte, enz.; ik weet niet hoeveel eisen er wel gesteld worden. Wanneer wij
dan verder allemaal medewerken om de problemen op te lossen, geloof ik wel
dat er nog een massa gedaan kan worden en dat er ook voor ons zachte fruit
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nog wel een markt weggelegd is. Dat wil zeggen: m i t s de hele telersstand
en ieder, die er belang bij heeft, zich erop inricht en men voor de goede, de
beste kwaliteit zorgt.
Discussie na de inleiding van de heer van Uden
Ir Burgmans: Ik zou een korte vraag willen stellen. De heer v. Uden heeft
gezegd, dat de rode bessen voor verschillende doeleinden verwerkt worden
en ik zou nu willen weten of hij de Fay's Prolific geschikt acht daarvoor.
De heer v. Uden: Voor de verwerking in sappen zeker, maar niet voor
jams en jelly's; daarvoor gebruiken wij de Duitse Zure.
Ir Burgmans: Naar Uw mening zal dus de Duitse Zure gehandhaafd moeden worden?
De heer v. Uden: In zekere mate. Zo komt b.v. Frankrijk wel eens op de
markt voor rode bessen. Het komt voor dat in 3 jaar geen een keer dit land op
de markt is en dan weer plotseling met een 1500 ton. Dan echter geeft het de
voorkeur aan de zuursmakende bessen. Dit is nu wel niet iets waar men voor
de toekomst op kan bouwen, want het land komt alleen op onze markt als er in
het eigen land een misoogst is, maar het is wel een aanwijzing voor wat ik
gezegd heb, ni. dat hoe veelzijdiger ons sortiment is, hoe meer kansen men heeft.
Ir Burgmans: Voor de teler betekent het dus, dat hij een bes moet telen
voor de consumptie en een andere voor de fabriek.
De heer v. Uden: Bij de zwarte bessen moeten wij rekenen op één week van
grote aanvoer. In die ene week komen een paar duizend ton bij de fabrieken
aan, die maar moeten zien dat ze ze gegist krijgen. Er is gesproken over de
vraag hoe men aan de krachten moet komen om te plukken, maar voor de
fabriek is het grote probleem om gedurende het seizoen arbeiders te vinden,
die enige weken of maanden aan het schoonmaken deelnemen. Vóór de oorlog
werden daarvoor veel vrouwen en meisjes gebruikt; een fruitverwerkend bedrijf is eigenlijk een keuken in het groot. Die krachten zijn niet meer beschikbaar. Bovendien hebben wij de Arbeidswet in de Land- en Tuinbouw, die het
werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vrijwel onmogelijk heeft gemaakt.
De heer de Weijer: Ik zou de heer v. Uden graag willen vragen welke verpakking hij de meest ideale vindt voor zwarte bessen.
De heer v. Uden: Zo lang ik mij herinneren kan worden de zwarte bessen
verpakt in bushels, zonder indekking in papier. Ik herinner mij een zeer vuile
oogst gehad te hebben, die zo zwak was, dat noodmaatregelen getroffen moesten worden. Wij hebben toen een uitvalspercentage gehad van 25 %, tegen
normaal 7 à 8 %. De normale verpakking is in ieder geval de bushel.
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Inleiding van de heer W . de Groot

?

S**S

Ik heb graag de uitnodiging aanvaard om aan
deze besprekingen deel te nemen. Wij hebben zeer
interessante inleidingen gehoord en ik meen begrepen te hebben, dat wij daarover geen beschouwingen meer behoeven te geven, maar moeten proberen daaruit vragen op te diepen, die voor
discussie vatbaar zijn.
Wanneer ik dan de sprekers op de voet ga
volgen, dan kom ik eerst aan de heer Laarman.
Het is moeilijk een discussie uit te lokken als je
het voor 99 % met de inleider eens bent. Ik wil
beginnen met het slot, dat samenwerking tussen
telers, industrie en wetenschap tot de juiste kennis moet voeren inzake de keuze van de rassen.
Daarmede ben ik het eens. Men moet zien de
afzet te houden, uit te breiden en te verbeteren. Afzet houden, daarbij zal er
veel van afhangen of wij met de kwaliteit kunnen meekomen. Bij het uitbreiden van de afzet heeft spr. genoemd de mogelijkheden van diepvries, die ons
in de toekomst in staat zullen stellen naar landen te exporteren, waar wij
vroeger nog niet konden komen. Naar mijn idee heeft de spreker de afzet van
het binnenland, vooral voor de aardbeien, min of meer stiefmoederlijk behandeld. Wij moeten door meer reclame en meer verzorging trachten voor de
aardbeien ten aanzien van de binnenlandse afzet meer te doen. Ik meen dat
de aanvoer zonder dop daar hogelijk toe kan bijdragen. Dit is dus een vraag,
die ik in discussie breng. Is de heer Laarman niet met mij van mening dat wij
ook de binnenlandse afzet kunnen vergroten?
W a t de export betreft hebben wij geen optimistisch geluid vernomen. Wij
hebben de verwachting gehad dat Duitsland veel zou afnemen. Wij herinneren
ons de rijen wagons naar Duitsland; dat was een afzetgebied voor fabrieken
en markten. Dat het dit jaar is misgelopen, is misschien te wijten aan de
beroerde omstandigheid dat het geld meer invloed heeft dan overeenkomsten.
Voor de toekomst behoeven wij echter de mogelijkheden niet geheel als afgesneden te zien en hopen wij dat de afzet wat zal gaan betekenen.
Dan zal het verder met de afzet een kwestie zijn van kwaliteit en dat is
iets, dat buiten de macht van de fabrikant en van de veiling om gaat. Dat
hoort bij de teler en het valt niet mee om de telers, die enigszins ingeslapen
zijn bij de vaste prijzen en alle kwaliteiten bij elkaar in één mand, weer wakker
te schudden. Wij menen het te moeten zoeken in het keuren op de afdelingen,
in het keuren bij de mensen thuis, in prijsverschillen voor verschillende kwaliteiten. Wij denken aan de mogelijkheid van pluk-instructeurs, maar wij vragen
ons ook af, waar wij ze vandaan moeten halen. Dit is dus ook een vraag, die
ik wil stellen: Kan er in die richting iets bereikt worden?
W a t de zwarte bessen betreft, dit is een wereldartikel, vooral omdat het
vitamine-gehalte de afzet bevordert. De vraag is alleen of wij niet moeten
zoeken naar een grotere korrel, naar een soort, die gelijk opgroeit en waarbij
de gehele tros tegelijk rijp wordt. Bij de zwarte bessen is vaak de grote moeilijkheid, dat de bovenste bessen van de tros goed rijp zijn, doch de onderste
nog niet.
Bij de frambozen zal door de mogelijkheden van diepvries wel een afzet
kunnen ontstaan. Wij menen, dat als wij met de frambozen naar de dollarlanden kunnen, de 2, 3 millioen kilo van Nederland daar wel bij kunnen, al
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zijn er dan 16 millioen kilo in voorraad. Het zal echter wel niet zo gemakkelijk
zijn om het frambozen-areaal uit te breiden; wij weten hoe moeilijk het is om
de afgeteelde frambozen te vervangen door nieuwe aanplanten, laat staan om
ze uit te breiden. Ook daar moeten wijproberen soorten te krijgen, die voor
alles: diepvries, pulp, enz. geschikt zijn. Ik zou verder nog willen vragen aan
de heer Laarman of hij ook gedacht heeft aan de afzet in glas, die in het
afgelopen jaar nogal goed gegaan schijnt te zijn.
Ik ben het sterk met de heer Laarman eens, dat de liberalisatie doorboord
of stuk gemaakt wordt door andere krachten en wel door de armoede in geld.
Dat is een kwestie van politiek en ik zou daarom een politieke vraag willen
stellen: W o r d t het geen tijd dat wij de munten aan elkaar ophangen en op die
manier trachten allemaal even arm of even rijk in Europa te worden? Het is
misschien niet gemakkelijk om op die politieke vraag antwoord te geven!
Dan kom ik aan Mej. Kronenberg. De practijk vraagt nogal wat: winterhardheid, resistentie tegen nachtvorst, tegen ziekten. Wij moeten m.i. trachten de afzet-eisen te combineren en niet verder te specialiseren in eigenschappen voor de consumptiemarkt, voor de fabriek, voor de diepvries, enz. Wij
moeten trachten om alle eigenschappen te combineren, opdat wij met wat wij
telen alle kanten uit kunnen. Er werd voor de aardbeien gevraagd naar kleur
en stevigheid, maar het resultaat zou kunnen zijn, dat wij bij kauwgom terecht
kwamen! Daarom zullen wij met goede soorten van smaak en van aroma op
de markt moeten komen en dan slaan wij niet zo'n gek figuur.
W a t de frambozen betreft, zou ik willen vragen of men al op de hoogte is
van de Enterprise en of die geschikt is ten opzichte van de eisen, die wij
gesteld hebben.
Dan heb ik iets gehoord over een plukmachine. In Schotland was al eerder
zo'n machine in gebruik en ik zou willen vragen of men daar al iets meer van
gehoord heeft.
Dan is er het vraagstuk van de verlenging van het plukseizoen. Omdat de
fabrieken nu ineens in een kort tijdsbestek op moeten nemen, is er kans dat
er een groot deel wordt doorgedraaid. Verlenging van het plukseizoen, vervroegde aardbeien en verlate frambozen, kan daarin een dienst bewijzen.
Dan zou ik Mej. Kronenberg willen vragen of er al iets naders bekend is
over de heksenbezem, die veel kwaad begint te doen. Om Breda is men er
al mee vergeven.
Over de rode bessen heeft de heer Burgmans al genoeg gezegd, doch ik
zou alleen willen opmerken, dat wij moeten komen tot een bes met een grote
korrel en moeten trachten een soort te krijgen, die voor alles geschikt is.
Hetzelfde geldt voor de zwarte bessen: een korrel, die gelijk rijp wordt
aan de tros. Ook moeten wij nog eens praten over de koolzuursneeuw, want
dat is misschien iets voor het vervoer, ook van de frambozen.
Dan wordt er gevraagd naar betere plukmethodes. Dit is iets dat bij de
tuinders thuis hoort en dus niet zo gemakkelijk in dit gezelschap te behandelen
is. W^ij zijn volkomen afhankelijk van hoe het product naar de markt gebracht
wordt. Ten eerste is er de invloed van het weer, die ons niet altijd mee zit en
dan is er nog de vraag in hoeverre de teelt op een zeker ogenblik lonend is,
zodat een betere verzorging van het product ook betaald wordt.
Het vraagstuk van het vervoer in kisten of in chips is vooral voor zwarte
bessen van belang. Wij menen dat de bushels op de meeste veilingen afgedaan
hebben. Wanneer men er twee à drie gulden voor moet betalen en men
krijgt ze na 2 jaar onbruikbaar terug, dat kan Bruintje niet meer trekken.
Daarom is gezocht naar een kist met meer afdelingen, die meer jaren gebruikt
kan worden. Wij weten dat de producten erin kunnen stikken en daar zullen
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wij nog een oplossing voor moeten zoeken. De enige andere mogelijkheid lijkt
mij dat de zwarte bessen dan in chips moeten worden aangevoerd.
De vraag die de heer de Wijer opperde, nl. dat kratten ter beschikking
worden gesteld, doch dat de vervoerder ze niet meeneemt, is terug te voeren
op het feit, dat de vervoerder per ton de lading heeft aangenomen en dan de
kratten thuis laat en 16 lagen hoog gaat stapelen. Het is goed hierop de
aandacht te vestigen.
Als ik dan even mag ingaan op wat Mej. ter Pelkwijk heeft gezegd over de
zeldzamere soorten: wat wij op de veilingen zien is niet veel; het zijn moerbeien, Japanse wijnbessen, Cranberries, bosbessen. Wij weten echter weinig
van wat de opbrengst zal zijn en daarom durven wij de mensen in die richting
niet te stimuleren. Wij hebben ook wel eens blauwe bessen aan de veiling
gezien en wij hebben ze ook gepropageerd, maar al gauw bleek dat de grond
daarvoor zuur moest zijn en in de omgeving van Breda b.v. bleek dat niet te
gaan. Er zijn enkele mensen die ze nog aanvoeren; door Borghesius waren er
contracten met de vriezerij. Eerst was de prijs ƒ 1.20, maar in volgende jaren
gingen de telers met een kwartje naar huis en dat is niet bemoedigend.
W a t de bramen betreft, wij zijn zeer benieuwd naar Dr Darrows doornloze
braam. In Amerika worden de oude bramen van het veld gesneden en verbrand; bij ons worden de bramen uitgedund, zodanig dat de oude loten eruit
gesneden worden. Bramen hebben sterk wisselende prijzen. Het zal wel een
teelt zijn, die zal blijven hangen op het niveau van nu.
W a t de duindoornbessen betreft, hebben wij slechts enige ervaring. In
Beverwijk is er wel een vraag naar met het oog op het hoge vitamine-gehalte.
Z e zijn echter ruw en bijna niet te plukken. Hoe de fabriek ermee uitkomt,
is voor mij nog een vraag. Z e zullen wel met huid en al geperst moeten worden om er nog iets van te maken. Aan Mej. ter Pelkwijk zou ik willen vragen
of misschien met snoeien te bereiken is dat de struiken gedwongen worden in
een andere groeivorm. Als dat kan, dan zijn er genoeg in de tuinen te vinden
en kan het dus wel een massa-aanvoer worden. Als er dan diepvriesmogelijkheden zijn, dan zou het de moeite waard zijn bepaalde snoeimethoden te
proberen.
W a t de zwarte bessen aangaat, zou ik aan Mej. Kronenberg willen vragen
of bij het telen op regels en het toepassen van bepaalde snoeimethodes, ook
niet van nieuw hout zou kunnen worden geoogst. Het zou een betere vrucht
kunnen geven en het is dus misschien de moeite waard om er over te praten.
M. d. V . Dat zijn zo ongeveer de dingen, die mij tot opmerkingen aanleiding
gaven en ik hoop dat U hierdoor de gelegenheid gekregen hebt de discussie
op gang te brengen.
Discussie na de inleiding van de heer de Groot
De Voorzitter: De heer de Groot heeft ons getoond wat wij allemaal nog
graag zouden willen om de zaak volmaakt te krijgen. Hij staat met beide
benen op de grond, hij is nogal nuchter en hij wil ons hiermede aan het praten
krijgen — alsof wij nog niet gesproken hebben vandaag —; daarnaast heeft
hij ons een overzicht gegeven van wat er nog gedaan moet worden. Dat laatste
is zeer belangrijk. Voor ik 'echter daarop verder inga, zou ik willen vragen of
nog iemand naar aanleiding van het gesprokene het woord verlangt?
De heer v. Uden: De heer de Groot heeft de vraag gesteld of voor frambozen geen markt te vinden zou zijn in glas. Die mogelijkheid zou er zeker
zijn, wanneer men na de verwerking in glas of blik niet nog tientallen larven
in de frambozen aantrof. Wij hebben de laatste 25 jaar geweigerd om in glas
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te verwerken, maar als een middel gevonden zou kunnen worden om de onreinheden te verwijderen, dan zou ik de heer de Groot de verzekering kunnen
geven dat er zeer grote mogelijkheden zijn. De framboos is een van de meest
aromatische vruchten, die wij hier telen, doch is vrijwel altijd verontreinigd.
Mensen, die in het bedrijf zelf zitten, hebben vaak de grootste moeite om in
de tuinen een framboos te pakken te krijgen waar nu eens niets aan mankeert.
Als ik thuis een fles of een blik openmaak en er drijft een wormpje boven op,
dan schep ik het er af. De huisvrouw staat daar echter anders tegenover en
de fabriek kan zich daarom niet wagen aan de verwerking van zo'n product.
De heer v. Dorp: Ik zou het volgende willen vragen. Ik geloof, dat de heer
de Groot ervan overtuigd is, dat er een verbod moest komen voor enkele
soorten aardbeien, die nu nog geteeld worden. De vroegste aardbeien hebben
roms alle slechte eigenschappen, die aardbeien maar kunnen hebben en het
enige voordeel is, dat hij alleen maar vroeg is, b.v. de Madame Lefèbre.
De Voorzitter: Wij zijn gisteren al tot de conclusie gekomen, dat als de
mensen zelf niet zo verstandig zijn om de slechte dingen zelf uit te schakelen,
zij de vrijheid eigenlijk niet verdienen.
Dr I. Rietsema: Er is zojuist gesproken over de wormpjes in de frambozen.
Enige jaren voor de oorlog ben ik aan het experimenteren geweest met de
wormpjes en daarvoor moest ik er veel hebben. Ik ging dan naar de veiling en
veegde ze dan uit de karren en auto's en had er dan in een ogenblik een
jampot vol. Een paar jaar geleden wilde ik weer experimenteren en stuurde
een jongen naar de veiling toe en die kwam terug met in het geheel 5 wormpjes.
Dit was het gevolg van de toepassing van bespuitingsmiddelen. Als de mensen
maar twee keer bespuiten, dan is de wormenplaag in de frambozen practisch
nul. Volkomen uitroeien zal wel uitgesloten zijn, maar men behoeft er slechts
zeer weinig last van te hebben.
De heer Laarman: Ik moet op een tweetal vragen van de heer de Groot ingaan. Hij is van mening dat wij de binnenlandse afzet stiefmoederlijk bedeeld
hebben en hij heeft aangedrongen op meer reclame voor het product op de
binnenlandse markt. Ik ben blij dat de heer de Groot gezegd heeft dat hij
het voor 99 % met mij eens is, want de veiling Breda is een belangrijke aangeslotene van ons en als die het niet met ons eens was, dan zou dit zeer gevaarlijk zijn. Ik heb dus met genoegen geconstateerd dat hij het met mij eens is.
Het vorig jaar nu is bij ons al een plan gerijpt om reclame te maken voor de
verse aardbeien voor binnenlandse consumptie, maar op het laatste moment
zijn wij daarvan terug gekomen, omdat wij dan zouden starten met een campagne in een jaar, waarvan de oogst slecht was. Ik hoop mèt de heer v. Uden,
dat wij dit jaar een goede oogst krijgen en dan zullen wij zeker voor de binnenlandse afzet meer reclame maken en hopelijk daarvan de vruchten plukken.
De andere vraag is beantwoord door de heer v. Uden. W e l zou ik nog een
hoop kunnen zeggen over de kwestie van eenheid van munt in Europa. Misschien zou je dan in de regering moeten zitten. Welnu, Mijnheer de Groot, er
is een kans, vandaag de dag en als dat het geval wordt, dan zou ik nog eens
graag met U willen praten over de invloed, die wij kunnen uitoefenen om
daartoe te komen.
De Voorzitter: Het is mij opgevallen in de rede van de heer de Groot, dat
hij niet gemakkelijk voor één gaatje is te vangen, maar nu wil hij een schuif
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openzetten, waardoor wij allemaal even rijk of even arm worden
o, U
bedoelt alleen de munten! Laten wij daarover maar niet verder discussiëren.
Als er niet meer vragen te stellen zijn, dan wil ik alle sprekers van vandaag
hartelijk dank zeggen, ook allen, die aan de discussie hebben deelgenomen.
Ik mag wel constateren, dat zowel de dag gisteren als van vandaag zich
in grote belangstelling mocht verheugen. Dit bewijst dat de onderwerpen zeer
nuttig zijn en rechtvaardigt de juistheid van het feit dat wij hier bij elkaar
zitten als mensen, die op theoretische en wetenschappelijke grondslag proberen
de veredeling naar voren te brengen, als kwekers, die het product moeten telen
en als mensen uit de verwerkende industrie, die het product mede moeten
afzetten. Ik meen dat dit een gelukkige combinatie is, omdat wij allen met
elkaar moeten streven naar verbetering van onze kleinfruit gewassen en van
alle tuinbouwgewassen. Dit is een ontwikkeling in de na-oorlogse jaren, die
zeer nuttig geacht moet worden, omdat wij' zo alle facetten gecomprimeerd
bij elkaar krijgen en als de een sterk de nadruk legt op een bepaald onderdeel, er altijd een ander uit dezelfde sector is, die het vervolgverhaal kan doen
en bevestigen of bestrijden kan wat de een heeft geponeerd uit de ervaringen
in de practijk. Juist door de combinatie van deze facetten moet het makkelijker
worden om de weg te vinden, die leiden zal tot verbetering van de kwaliteit
van onze producten, van de afzet van de producten en van de verwerking en
de verpakking. De heer v. Uden wist niet of zijn opmerkingen altijd aan het
juiste adres gericht waren. Ik geloof dat dit inderdaad het juiste adres is en
ik meen dan ook dat onze besprekingen vruchtbaar zijn geweest.
Ik wil U allen nogmaals hartelijk danken. Wij hebben wel gehoord dat
onze besprekingen niet uitputtend zijn geweest, maar dat brengt weer met
zich mee, dat er een zee van nieuwe vraagstukken onder onze aandacht zijn
gekomen, die in de volgende jaren weer onze Veredelingsdagen kunnen vullen.
Ik dank allen voor hun aanwezigheid, hun belangstelling en hun medewerking en ik sluit hiermede onze Veredelingsdagen 1951.
Summary
General discussion on small fruit problems
The subject is opened by Messrs H. Burgmans (Horticultural Adviser, Groningen), J. Maarse (Small Fruit Breeder, Schellinkhout), J. P. L. L. A. Burg
(Ministry of Agriculture), W . van Uden (Processing Ind. „De Betuwe", Tiel)
and W . de Groot (Hort. Auction Co., Breda).
/r H. Burgmans.
->
Red currants. Distinction is made between varieties for processing and those
fit for consumption. The culture of varieties that can only be used by the
processing industry, such as Prince Albert, Erstling aus Vierlanden and Loppersummer, is too risky. Only varieties suited for both purposes are recommended, such as Fay's Prolific, which, however, needs protection from the
wind.
Attention is drawn to the presence of „big bud" in red currants in Groningen, correlated with the occurrence of virus diseases.
Regarding the white currants the speaker wonders if they should still be
grown, these currants being in very little demand.
Black currants are badly affected by reversion (virus disease) and big bud
in the North. This does not encourage the laying-out of new plantations.
Certification on external symptoms does not always guarantee freedom from
virus. The choice of varieties is of less importance.
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Gooseberries are late in the North. Before they can be picked, earlier districts (Zeeland) have already put large quantities on the market.
Cranberries. Improvement of the types cultivated in the isle of Terschelling,
is necessary. It is a problem to find a market for cranberries in the Netherlands. Also ,.blueberries" are in very little demand in this country.
Strawberries. Attention is drawn to the fact that the variety Laxton van
Glanerbrug, grown near Groningen under Dutch lights, is tolerant of virus.
Dr I. Rietsema (Breda) mentions a red currant of the „Versailles-group"
grown near Breda, which is a much better grower than Fay's Prolific.
Besides he records his experiences on species-crosses.
le. The species-cross of a garden variety of the red currant with Ribes multiflorum; the fruits of the F i hybrids were inedible; some F 2 seedlings
possess good combinations of characters. The berries are grouped round
the main axis of the cluster.
2e. Crosses with the raspberry species Rubus innominatus gave interesting
results. Its fruits come easily off the stem; the F 2 , F 3 and F 4 hybrids
pick very easily too.
3e. Crosses with Rubus lasiostylis, another species of which the fruits fall
off very soon, gave F 4 hybrids with well flavoured fruits and good picking
qualities; the absence of suckers of the hybrids is a drawback.
4e. A good black variety was derived from a species-cross between a black
currant variety and Ribes divaricatum.
h A. K. Zweede (Director Institute of Research on Storage and Processing of Horticultural Products, Wageningen) is of the opinion that it is not
advisable to base the whole culture of red currants on one variety, thus causing
insufficient spreading and flooding of the market for a short time. A sharp
fall in prices may occur.
White currants are excellent for wine-making, but it is difficult to say if
an outlet for the wine can be found.
Mr P. Smeding (Leeuwarden) says that in Friesland the black currants
are fairly free from diseases; from the beginning selection has been carried
out regularly.
Mr W. J. Robijn declares that the Netherlands Inspection Service for nursery-crops has tried hard to get virusfree cuttings of black currants of late.
At this moment, however, it is impossible to say if these are really 100 %
virusfree.
Mr ]. Maarse describes his experiences of 50 years on red currants in the
old (generally small) currant plantations in the Bangert, where the currants
are being grown among top fruits.
Varieties are Prince Albert, „Hoornse bes", Fay's Prolific and Loppersummer. In 1940 Mr Maarse introduced a variety of his own, the Jonkheer van
Tets. It is not advisable for the newer fruit-plantation to underplant currants.
At most some currants may be planted in the rows between the trees. Also on
the smaller fruit farms, where currants are being underplanted, tillage, spraying
and dusting, by means of light machines, can be carried out. He thinks that
red currants can be grown very well without the shadow of top fruits. The
culture of red currants has always known its ups and downs. One should not
let oneself be influenced too much by the course of prices but sooner continue
one's work in the same lines.
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The supply of ripe currants during a longer period should be a first consideration. This may be achieved by culture under glass.
M r P. v. d. Have (Kapelle) puts in that also on big farms the culture of
currants can be carried out with success.
M r ]. P. L. L. A. Burg records his experiences in Canada in connection with
the possibilities of creating a market for our horticultural produce in Canada.
As in Canada strawberries are much in demand, a quantity of Dutch pulp
could be exported to that country. The jams made of pulp of the Dutch varieties compared favourably with those made of Canadian strawberries, the former being better flavoured.
The fruits, however, were too irregular in size and too soft so that the jam got
somewhat turbid. In America they want an absolutely clear jam. It will be
necessary for us to reckon with this fact in case we want to export to that
part of the world.
Gooseberry jam is still being consumed in Canada. It is mostly made of
Canadian gooseberries, which have a very hard skin. Therefore the Canadian
people take a dislike to this sort of jam. The pulp of Dutch gooseberries with
soft skins, on the contrary, was approved of there. An outlet may be possible.
Dr /. Rietsema informs that in Switzerland the processing industry has
inserted a clause in contracts with strawberry growers to the effect that the
fields shall not be treated with H C H , to avoid affecting the taste.
It is of importance to ascertain whether the taste is really influenced by H C H .
7r A. K. Zweede promises to pay attention to this question.
M r N. A. Laarman exposes the shipping of strawberry pulp to Canada in
1950. To a question of the chairman, Mr Burg answers that both in the U. S.
and in Canada strawberries are in permanent demand on account of shortage
of pickers. The sale of Canadian strawberries to the U. S. will render it possible to export pulp of Dutch varieties to Canada. S0 2 -pulp is not allowed to
enter the U. S.. Canada, on the contrary, presents an outlet. Though in principle it may be possible to ship strawberries to the U. S., such imports are
intentionally made impractical there.
Mr W. van Uden: In processing one has to reckon with the Food and Drug
Acts in the various countries. The coloration of strawberries, as well as processing with S 0 2 , is forbidden in de U. S., but allowed elsewhere.
Strawberries. Mention is made of an attempt of 25 years ago to grow an
American variety (Blakemore) with a view to producing a good canning product that would not crumble. This attempt failed.
Speaker regrets that in 1950 the strawberries were very poor in quality on
account of unfavourable weather conditions, as in that year new possibilities
presented themselves for export.
Black currants. For the last 20 years early varieties have been grown more
and more, thus causing the supply to accumulate in one week only, and to
coincide with the supply of other fruit sorts, such as cherries. Therefore the
processors prefer late varieties. No doubt different soils give different results
in processing currants; this applies especially to red currants of which taste
(sourness) and firmness can differ.
Containers: the old-fashioned baskets did very well as they were sufficiently
aerated. Packing the currants in crates, sometimes lined with airtight paper,
will smother them, and cause mould.
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Red currants. The processing industry cannot be satisfied with only one red
currant variety to fit all purposes, as has been advocated by other speakers.
Said industry needs both sour and sweet varieties.
Sour currants, such as Prince Albert, are used for the making of jam and
jelly; sweet currants, such as Fay's Prolific, are manufactured into juice. This
variety cannot be recommended for jam-making. Sometimes our currants find a
market in France. In that country preference is given to the sour varieties.
The processors in the North (Loppersum) sometimes profit by the fact that
the red currants are late there and can be manufactured after the southern
varieties have been put on the market.
White currants are only suited for wine-making. This wine has a good flavour but is not salable on account of the fact that the public are prejudiced
against fruit-wines.
Formerly gooseberries were much used for jam-making on account of their
preserving qualities. After the rise of the pectin-industry they are no longer
wanted for this purpose; besides they are too expensive.
Blackberries ave extremely susceptible to mould. Even if they had been picked
in the evening and cooled without delay, they got already partly mouldy the
next morning and were no longer fit for processing into a product of high
quality. If these difficulties could be overcome, blackberries are supposed to
have a more or less promising future.
Raspberries. It would seem that picking them free from impurities presents
great difficulties. Everything should be done to overcome them.
Cranberries, canned as juice, are not in favour with the Dutch public. Moreover the processing of blackberries, Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides
L.) and elderberry was tried.
Mr W . de Groot agrees in several points with the other speakers.
He emphasizes the importance of a ready market in our own country.
Therefore more advertizing is needed. Mr Laarman replies that this will
be done.
Improvement of the quality can be furthered by inspection at the grower's
and by different price-levels. According to speaker it will be wise to have one
variety uniting in itself all qualities necessary to meet the various demands by
purchasers. As to the containers, e.g. for black currants, it may be advisable
to use chips, which have sufficient aeration.
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