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I. INTERNE ZAKEN

1. ORGANISATIESCHEMA (31 mei 1956)

a. Commissie vanBijstand
Voorzitter: Dr. ir. N . H. ADDENS
Vice-voorzitter: J. J. BARENBRUG
Secretaris: Ir. M. J. F. KOOPMAN

Leden:

B. MEIHUIZEN
Ir. B. H. OLTHOFF
Ir. J. SlEBENGA

K. BAKKER
Dr. O. BANGA
Ir. P. A. DENENGELSE
Ir. G. T. GROOTERS

W. VENNIK
A. VIJN

I. P. H A G E
A. L. A. DE JONG

b. Personeel
De formatie vanhet Rijksproefstation voor Zaadcontrole wasop 31 mei 1956als
onder aangegeven (87 personen).
AFDELING

NAAM

RANG

Dr. ir. A. F. SCHOOREL

Directeur

Zuiverheid

Dr. ir. E. MEIJER DREES
Mej. G. VIERBERGEN
Mej. M. J. C. SCHOKKER
K. T H . KOENDERS
A.STUURMAN

Wetensch. ambt. le kl.
Lab. assistente
Analyste A
Laborant A
Assistent A

Kiemkracht

Ir. C. VERHEY
Mej. J. M. VANH U L Z E N
Mej. H . W. G. J. EVERS
Mej. W. J. N . MEYER
H . R. BRUCE

Gezondheid

Dr. J. DETEMPE
Mej. dra. F . F . S. N . BLOEMSMA

Wetensch. hoofdambt.
Lab. assistente
Lab. assistente
Laborante A
Assistent
Verder werken afwisselend op de zuiverheids- en de kiemkrachtsafdeling 31 analytische krachten

Mej. C. M. TEXTOR
Mej. E. DEBEUS

Wetensch. hoofdambt.
Adj. wetensch. ambt.
Analyste
Analyste

en 3 analytische krachten
Schoning

Dr. ir. E. MEIJER DREES
D . H. BERGER
H. J. KRUIZE

Wetensch. ambt. Ie kl.
Lab. assistent
Laborant A

en 7 analytische krachten
Vocht

Ir. M. J. F. KOOPMAN
Mej. W. J. C. ELBERG

Wetensch. hoofdambt.
Lab. assistente A

Identificatie

Dra. S. C. RADERSMA

Wetensch. ambt.

en 1analytische kracht

Adviesdienst schoning

Ir. H. J. VANDER SLOOTEN
S. WEVERS

Contact met Keuringsdiensten

s Ir. M. J. F. KOOPMAN
Mej. E. A. PERDOK

Administratie

H. P. M. VAN WELY
Mej. E. H. C. VAN DEN BURG
H. G. FRANCK
Mej. J. BOSMAN

Mevr. H. L. J. BONGERS
Mevr. H . J. M. M A C LEAN
H. GIJSBERTSEN
Mej. D . VAN DER SCHEUR
A. WITMAN

Wetensch. ambt.
Assistent A
Wetensch. hoofdambt.
Lab. assistente
Adm. ambt. A lekl.
Adm. ambt. B 2e kl.
Adm. ambt. B 2ekl.
Adm. ambt. C Ie kl.
Adm. ambt. C Iekl.
Adm. ambt. C 2ekl.
Adm. ambt. C 2ekl.
Adm. ambt. C 2ekl.
Adm. ambt. C 2ekl.

en 4 administratieve krachten
Hulppersoneel

D.

HEY

H . BOSMAN J R .

Technicus A
Laborant A

en 7 hulpkrachten
De heer ir.L. VOSKUYL verliet hetProefstation op 1april 1956.In zijn plaats trad op 1juli 1956in
dienst deheer ir. H.J. VAN DER SLOOTEN.
De assistent vanir. VOSKUYL, deheer G.J. VISSER, verliet hetProefstation op1januari 1956.In zijn
plaats kwam op 1juli 1956 deheer S. WEVERS.
De heer dr.ir.E. MEIJER DREES kreeg op 1juni 1jaar verlof buiten bezwaar van's lands schatkist.
Ten einde de werkzaamheden op de afdeling Zuiverheid normaal doorgang te doen vinden, werd
benoemd deheer A. STUURMAN.
2. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE SEIZOENACTIVITEIT

Het seizoen 1955/56 (1juni 1955- 31mei1956) vergde zeer veelvanhetpersoneel.
In hetnajaar ontstond een belangrijke achterstand bijdeafwerking van deschoningsmonsters; in hetvoorjaar eenachterstand bij de afwerking vande monsters vande
exportpartijen.
Aangezien oogst 1955vanuitzonderlijk goede kwaliteit was,gafhet onderzoek niet
veel moeilijkheden enkonsneller gewerkt worden daninvele anderejaren. Tochkon
achterstand niet worden vermeden, zelfs niet door de aanstelling van een aantal
tijdelijke krachten.
De vergroting vanhet aantal contractteeltmonsters tot ruim 6300 hadtot gevolg,
dat het personeel van de schoningsafdeling werd uitgebreid tot 8. Deze uitbreiding
zal de snelheid vanhet schoningsonderzoek zeer tengoede kunnen komen, zodatin
1956/57 met een kleinere achterstand zal kunnen worden gewerkt dan in 1955/56,
niettegenstaande hetfeit datoogst 1956van slechte kwaliteit blijkt tezijn, demonsters
het R.P.v.Z. later bereiken dannormaal endeze enige schoningstechnische moeilijkheden geven ofbeloven tegeven.
De achterstand bijhetonderzoek vandeexportmonsters isniet hetgevolg geweest
van eenindetoekomst teverwachten grotere export, doch van een toevallige enorme
uitvoer vanzomergranen (vooral Peko tarwe), dieplaatsvond omdat de uitgezaaide
wintergranen inFrankrijk opgrote schaal waren doodgevroren.
Het R.P.v.Z. kanmeteen dergelijke toevallige hausse bijdeinzending van demon-

sters (5202 exportmonsters indemaand maart) onmogelijk afdoende rekening houden bijhetaanstellen vanpersoneel.
Enkele maatregelen konden worden getroffen ombepaalde gebleken knelpunten
(b.v. bijdeattestering) weg tenemen, doch veel verder kon niet worden gegaan.
De intensiteit van de activiteit van het R.P.v.Z. blijkt reeds duidelijk hieruit, datde
capaciteit van dezozeer vergrote proefstations-outillage inmaart enapril nog maar
juist voldoende was. Inaanmerking genomen het feit, datbij hetberekenen van deze
capaciteit met een grote overwaarde isrekening gehouden, isditeen opvallend verJj
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schijnsel. Alleen in maart werd bijna 20% van de totale jaar-hoeveelheid monsters
ontvangen, waarin meer dan 20% van de in 1955/56 verrichte bepalingen moesten
worden uitgevoerd.
In een aantal grafieken is de intensiteit van het monsteronderzoek weergegeven.
Deze spreken voor zichzelf. Zij tonen aan, dat de stille tijd van het R.P.v.Z. kort is
en dat het moeite kost om in augustus en september op gang te komen. Dit komt
omdat het personeel in deze maanden ten dele nog met vakantie is.
3. ADMINISTRATIEVE KWESTIES

a. Projecten-administratie
Het verslag van de Projecten-administratie over 1955 kwam reeds medio januari
1956 gereed. Inmiddels zijn 4 overzichten (1952t/m 1955) opgesteld.
Het valt direct op, dat zowel de kosten als de middelen vanaf 1952 t/m 1955 geleidelijk zijn gestegen. Het dekkingspercentage (middelen t.o.v. totale kosten) daalde
van 1952 (51%) over 1953 (47%) naar 1954 (41%). Daarna steeg het weer in 1955
(48%), terwijl voor 1956, als gevolg van de enorme export van Peko-tarwe, een
verdere stijging is te verwachten.
Het routine-onderzoek alleen (dus excl. de kosten van research en de controlerende
taak van het R.P.v.Z.) gaf het volgende beeld. In 1952 was het dekkingspercentage
66%, in 1953 eveneens 66%, in 1954 61 % en in 1955 73%. Deze verbetering in de
bedrijfsresultaten iseen gevolggeweest van hetzeer grote aantal ingezonden monsters
en van de per 1juni 1955 ingevoerde tariefwijziging, die neerkwam op een geringe
verhoging. Ook deefficiëntie van het onderzoek isin delaatstejaren, niettegenstaande
grote personeelsmoeilijkheden, toegenomen.
Het is van belang na te gaan, in hoeverre de kosten van de diversesoorten routineonderzoek in 1955 door de middelen werden gedekt.
Dekkingspercentage
1955
Zuiverheid
Schoning
Vocht
Gezondheid
Identificatie

82,3
92,0
105,5
96,9
55,4
39,6
73

1

1954
60,1
66,9
96,8
90,3
49,6
65,9
61

Over vrijwel de gehele linie blijkt, dat het dekkingspercentage gestegen is. Dit is
wel zeer duidelijk het geval bij het zuiverheidsonderzoek. Het hoge dekkingspercentage bij de schoning van de boerenschone monsters is eveneens opvallend. Hetzelfde
geldt voor het gezondheidsonderzoek.
Bij deze laatste 2 afdelingen moet een deel van de personeelskosten op andere
werkzaamheden worden verantwoord, hetgeen bij de afdeling kiemkracht in mindere
mate het geval is. Het dekkingspercentage van het kiemkrachtsonderzoek is laag. Dit

is o.a. het gevolg van het onderzoek tegen verlaagd tarief, zoals dat in het bijzonder
bij het inventarisonderzoek in de zomer geschiedt. Verder wordt op deze afdeling
een zeer groot aantal bepalingen herhaald omdenauwkeurigheid van het onderzoek
te verifiëren.
Speciale aandacht verdient de research, waaraan blijkens het verslag van de Projecten-administratie in 1954f42.000 werd besteed tegen f61.000 in 1955.Toch is de
ontwikkeling van de research van het R.P.v.Z. moeizaam te achten, omdat op dit
instituut de steeds oplopende routine-activiteiten moeten prevaleren boven de andere
werkzaamheden, zodat deresearch-activiteit vaak inhetgedrang komt.
Op een andere plaats in dit verslag zalhierop nader worden ingegaan.
b. Nieuw systeem voordemonster-administratie en attestering
Met ingang van 1juni 1955werd een geheel nieuw systeem voor de monster-administratie en attestering ingevoerd. Bij het uitwerken van dit systeem verleende de
heer L. DEN DRIJVER van de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening zeer veel hulp. Zeer in het kort werden de belangrijkste punten vandit systeem reeds genoemd inhetverslag over 1954/1955.
Het systeem blijkt in grote trekken uitstekend te voldoen, al zijn enkele kleine
bezwaren naar voren gekomen, die doorgaans op eenvoudige wijze konden worden
opgeheven. Waar mogelijk werden vereenvoudigingen aangebracht. Zoishet momenteel slechts mogelijk de gegevens statistisch te verwerken van bepaalde belangrijke
groepen monsters, zoals de schoningsmonsters (diezo urgent zijn voor het verkrijgen
van een inzicht over de nieuwe oogst) en de export-monsters (die een inzicht geven
over de gemiddelde kwaliteit van het geëxporteerde Nederlandse produkt).
De grote groep van de door particuliere inzenders ingezonden monsters wordt
statistisch niet meer verwerkt, omdat van deze monsters te weinig bekend is.Hetkan
immers zaad zijn van de nieuwe oogst of van oude oogstjaren, van te exporteren
partijen, doch ook vanafvalpartijen.
Het systeem heeft tot gevolg, dat het R.P.v.Z. van een onvoldoend aangeduid
monster (niet bekend zijn van het nummer van het inzendformulier of het proefstationsnummer) de gegevens niet kan terugvinden. Tot twee jaar na het onderzoek
worden de analyse-mapjes bewaard, hetgeen dus betekent dat het Proefstation gedurende dieperiode alle detailgegevens vandeanalyses kan nagaan.
Gedurende éénjaar na inzending worden de monsters bewaard, zodat gedurende
dit jaar desgewenst aanvullend onderzoek of appèl-onderzoek kan plaatsvinden. In
de bewaarruimten op de zolder van het R.P.v.Z. gaan de zaden, blijkens praktijkervaringen enproeven normaliter slechts zeer langzaam achteruit.
De vochtbusjes t.b.v. debepalingen vanhetvochtgehalte vanzaadmonsters worden
nooit langer dan drie maanden bewaard. Ingeval vanzaad meteenhoog vochtgehalte
zijn demonsters na enkele weken reeds waardeloos.
4. SITUATIE VAN HET GEBOUWENCOMPLEX EN DE PROEFTUIN; OUTILLAGE VAN HET
PROEFSTATION

In april 1956werd begonnen met de inrichting van de kelderruimte in de nieuwe
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kas. Hierin zullen onder meer 7 t.a.v. temperatuur geconditioneerde cellen komen,
die de gelegenheid zullen geven bij kunstlicht bij bepaalde temperatuur proeven te
nemen. Het is niet de bedoeling in deze ruimten normale kiemproeven te verrichten,
doch wel proeven in al dan niet gesteriliseerde grond en zo mogelijk proeven over
fysiologische processen bij de kieming, waaraan tot nu toe in Nederland weinig aandacht is besteed.
Verschillende kleine herstelwerkzaamheden aan het gebouw werden verricht. Een
aantal andere zijn in voorbereiding.
Vermoedelijk zal het R.P.v.Z. een perceel grond aan de gemeente moeten afstaan
voor het aanleggen van een hoofdverkeersweg, die voorlangs het R.P.v.Z. zal lopen,
in het verlengde van de Lawickse Allée, en die in de Nude weer zal aansluiten bij de
oude verkeersader. Indien deze grondafstand doorgaat, krijgt het R.P.v.Z. hiervoor in
de plaats een uitbreiding van zijn proeftuin. Het proeftuin-gebied zal door deze transactie ruim 20 are groter worden. Er zijn echter aan de grondruil eveneens grote nadelen verbonden. Zo komt de verkeersader dicht bij het gebouw te liggen en wordt
de ligging van het gebouw veel minder fraai.
De outillage van de schoningsafdeling werd in het afgelopen jaar sterk verbeterd.
Momenteel bestaat dieuitdevolgende apparaten:
7 clippers
2 bietendoekmachines
2 trieurs
1 magneetmachine
1 graszaadwrijver

1 wortelzaadwrijver
1 slangentrieur
1 soortelijk-gewichtsorteerder
1 maïsgradeerder
3droogkasten voor schoningsmonsters

Dit jaar werden nieuw vervaardigd of aangeschaft : 3 clippers (twee oude werden
verkocht), een soortelijk-gewichtsorteerder van Amerikaans fabrikaat en een droogkast waarin 145kleine monsters kunnen worden gedroogd.
De bestaande droogkast had onvoldoende capaciteit om de gestadig groeiende stroom contractmonsters te verwerken.
Bovendien voldeed de constructie niet meer aan de gestelde eisen. De oude kast droogde ni. met
verwarmde lucht uit het laboratorium, waarvan het vochtgehalte zeer sterk kon wisselen, zodat de
drogingnueenstesnel,danweerveeltelangzaamverliep.
Bijdeconstructie vandenieuwekast werdeengeheelander principegevolgd.
Dekastbestaatuiteengeslotencircuitenbevatnaast elkaar 5rekken metelk29zaadbakken boven
elkaar.Delucht wordt horizontaal door dezerekken geblazenenpasseert dusslechts5rekken. Links
en rechtsvan derekkenbevindenzichdein-endeuitlaatkokers. Spletenin dekokerzorgen vooreen
gelijke droogsnelheid van elkezaadbak. De kokers zijn verbonden met eenhorizontale koker waarin
de lucht geconditioneerd wordt.
Hiervoor zijn verschillendeapparaten indekokergeplaatst,teweten: 2dehumidifiers(vrieskoelers),
die gecommandeerd wordei door een natte bol-thermostaat, 5 warmtelampen van 100 watt en een
lamellenkoeler, dienaar behoefte geschakeld wordt door eenmaximum-en minimum-thermostaat.
De ventilatoren van de dehumidifiers draaien continu en zorgen voor de vereiste luchtbeweging.
De thermostaten zijn zo atgesteld, dat in de kast een temperatuur heerst van circa 30° en aan het
eindevan dedrogingeenluchtvochtigheid van 60% R.V.
Zodra het vochtgehalte van dezaden nuinevenwicht ismet delucht,vindt geenverdereuitdroging
van dezaden meer plaats.
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5.

M E T H O D E N

V A N

O N D E R Z O E K

Omdat oogst 1955 van uitzonderlijk goede kwaliteit was, ondervond het R.P.v.Z.
zeer weinig moeilijkheden bij het onderzoek. Op elk gebied lagen de cijfers zeer gunstig. Aan verbetering van methoden is daarom weinig gedaan. Hier komt bij, dat
dr. ir. MEIJER DREES per 1juni het proefstation voor 1jaar verliet, zodat aan de
zuiverheidsmethodiek weinig aandacht kon worden besteed.
De wijzigingen in methoden, doorgevoerd in seizoen 1954/55 werden in 1955/56
nader op hun bruikbaarheid onderzocht.
Kiemkracht
In het algemeen blijkt de nieuwe kiemkrachtsmethodiek, zoals die b.v. voor de
granen wordt toegepast, zeer goed te voldoen.
Prima partijen zaad geven zeer hoge kiemcijfers; partijen van minder goede kwaliteit komen voldoende duidelijk naar voren. De reproduceerbaarheid van het onderzoek is goed. Toch behoren kiemingsmoeilijkheden zeker nog niet tot het verleden.
Nog steeds geven klaverzaden incidenteel moeilijkheden, blijkt het kiemresultaat bij
tuinbonen niet steeds even reproduceerbaar en trad bij verschillende zaadsoorten
soms zinkbeschadiging op.
Nu is getracht het schadelijke effect van het zink te niet te doen door de plaatsen,
waar de kiembedjes van filtreerpapier met het zink in aanraking komen, te behandelen met een P.V.C. lak. De voorlopige indruk van deze behandeling is gunstig.
Een klein aantal analysten is continu bezig met het verrichten van toegepaste
research over kiemingsmethoden.
Gezondheid
Steeds duidelijker komt naar voren, dat de methodiek zoals die destijds door
mej. dr. L. C. DOYER is uitgewerkt, geperfectioneerd dient te worden en zo mogelijk
een grotere orde van reproduceerbaarheid moet krijgen.
In het jaarverslag 1954/55 werd op blz. 9-10 gewezen op de gedachtengang, welke
als basis heeft gegolden bij het vaststellen van een gewijzigde kiemmethodiek. Ten
aanzien van het gezondheidsonderzoek is de situatie anders en meer ingewikkeld.
Men kan het gezondheidsonderzoek verrichten met verschillende doelstellingen.
Ten eerste als correctie op de kiemkrachtsbepaling. Immers, bij deze komt in
verband met het om technische redenen verwijderen van kiemen op de energiedag de
aanwezigheid van ziektekiemen op of in de zaden onvoldoende tot zijn recht. De
daardoor bij vele, vooral zieke monsters zaad veroorzaakte fout kan worden gecorrigeerd door een kiemproef, waarin de zaden ruim gelegd zijn en alles wordt aangehouden tot de krachtdag. In feite wordt dat gedaan bij een der meest gangbare methoden van gezondheidsonderzoek. Deze eerste doelstelling komt neer op een waardering vandezaadinfecties alsoorzaak vanabnormale kiemplanten.
Ten tweede kan het doelvan het gezondheidsonderzoek zijn hetvaststellen van de
mate van infectie van een partij zaad, omdat die infectie het beginpunt kan zijn van
ziekte-ontwikkeling in het veld. In verband hiermede dient men te streven naar een
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zodanige waardering van de zaadinfecties, dat er een zo goed mogelijke correlatie
optreedt met deziekte-ontwikkeling na uitzaai tevelde.
Dit tweede motief is ongetwijfeld in verband met de meeste ziekten verreweg het
belangrijkste, en meestal zal men de bepalingsmethodiek dus aan deze tweede doelstelling moeten aanpassen. Dat biedt echter veel grotere moeilijkheden dan aanpassing aan de eerste doelstelling, voor welke dikwijls de verdere groeiomstandigheden
nauwelijks meespelen en alle overwegingen beperkt blijven tot het kiemplantstadium.
Beide doelstellingen kunnen aanleiding geven tot een zeer uiteenlopende waardering van individuele zaadinfecties, zoals duidelijk blijkt in verband met de Ascochytaj
Mycosphaerella-infectie van erwten (vlekken- en voetziekte). Deze infecties worden
bestudeerd in filtreerpapier-milieu, en men kan daarbij de kiemplanten op grond van
de ontwikkeling van kiemplant en infectie gemakkelijk indelen in licht en zwaar
aangetaste. Dit stemt ten dele overeen met de indeling van kiemen in normale en
abnormale, want delieh: aangetaste zullen zichwelkunnen ontwikkelen tot een tamelijk volwaardige plant en de zwaar aangetaste niet. In het veld zullen evenwel de
zwaar aangetaste zaden er veelal niet in slagen een boven de grond komende kiemplant te geven, en ze zullen dus in veel mindere mate een beginpunt van verspreiding
over het gewas vormen dan de licht aangetaste, welke wel opgroeien en zich lange tijd
handhaven ondanks het feit dat ze ziek zijn. Met het oog op de ziekte-ontwikkeling
in het veld zou men dus voor dit ziekte-complex de waarderingjuist andersom willen
leggen dan met het oog op de kiemplantontwikkeling. Dit is echter meer een kwestie
van interpretatie of van attestering dan van bepalingsmethodiek.
Voor deFusarium-infecties van granen (wortelrot) valt het accent sterk op de eerstgenoemde doelstelling, de vaststelling van kiemplantabnormaliteit. Immers, de betrokken schimmels zijn overal in de grond aanwezig, dus het belang van de zaadinfectie blijft in sterke mate beperkt tot het kiemplantstadium.
Ook de Alternaria (spikkelziekte) -infectie van kool en radijs is vrijwel uitsluitend
belangrijk voor het kiemplantstadium. Wel verschijnt de ziekte ook in het afrijpende
gewas voor zaadteelt, maar dat verschijnen vertoont niet het minste verband meer
met de oorspronkelijke besmetting van het zaaizaad.
Verder is de Stemphylium (roodneuzen) -infectie van bonen een typische kiemplantziekte, voor welke latere verspreiding in het veld van niet het minste belang is.
Vanouds laghet accentbijhetgezondheidsonderzoek ophet R.P.v.Z. in sterke mate
op dcfiltreerpapier-methode. Deze sluit aan bij de methodiek van het kiemkrachtsonderzoek enistevens optevatten alseen specialisatie van de vochtige-kamermethode
der fytopathologen welke zich met ziekte-diagnose bezig houden. De methode biedt
het grote voordeel, dat men tijdens de ontwikkeling van de kiemplanten iets van de
ontwikkeling vandeziekte kan waarnemenendusdemate vanaantasting van individuele
zaden kan waarderen. Het is wel mogelijk dat bij deze methode zeer lichte infecties
aan de waarneming ontsnappen, omdat daarvoor de proefduur soms te kort is. Dit is
echter geen werkelijk nadeel, indien te velde deplant eveneens aan dezelichte infecties
ontsnapt. Deze mogelijkheid geldt vermoedelijk b.v. voor de Helminthosporium-mfecties van granen (o.a. strepenziekte). Tijdens de kort durende fiïtreerpapier-proef
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brengt alleen de mycelium-infectie in de zaadhuid het tot vorming van nieuwe sporendragers, terwijl de oppervlakkige infectie van het zaad met losse sporen het zo ver niet
brengt. Alleen de eerste wordt dus in rekening gebracht bij de attestering.
Houdt men de filtreerpapier-proef enkele dagen langer dan normaal aan, dan beginnen blijkbaar de sporeninfecties ook mee te spelen in het resultaat.
Er zijn helaas ook ziekten die met deze zo aantrekkelijke methode moeilijk of niet
kunnen worden aangetoond. Een voorbeeld vormt de Septoria-ziekte van tarwe
(kafjesbruin), die tot dusver niet met de filtreerpapier-methode kon worden aangetoond. Toch is het zaad zeker dikwijls met deze schimmel besmet.
Er bestaat een andere elementaire methode voor fytopathologische diagnose, en
dat is de agarmethode. Hierbij worden de verdachte plantedelen, in casu zaden, uitgelegd op voedingsagar. Men kan dan na enkele dagen de op de agar vanuit de zaden
gegroeide schimmelkolonies determineren.
Ook dit is een methode die zich uitstekend geschikt laat maken voor kwantitatief
onderzoek van zaden oppathogène schimmels. Maar ook dit principeheeft zijn nadelen.
Zo kan uitwendige verontreiniging van de zaden met snel groeiende saprofytische
schimmels oppervlakkige ontsmetting van het zaad noodzakelijk maken. Die kan
echter tevens van bepaalde ziekten het infectie-percentage in zeer verschillende mate
drukken (b.v. van de Botrytis-infectie van lijnzaad).
Ten slotte vervalt bij deze methode de mogelijkheid van de waarderingvande ernst
der aantasting van de kiemplant.
Nog niet ter sprake gekomen is een derde methode van gezondheidsonderzoek,
die men kan aanduiden als de uitschudmethode.
Als het zaad uitwendig geïnfecteerd is met gemakkelijk herkenbare schimmelelementen, b.v. typische schimmelsporen, dan kan men die afschudden, het afschudsel
concentreren en het concentraat microscopisch onderzoeken op die schimmel-elementen. Het resultaat is niet een percentage geïnfecteerde zaden, maar b.v. het
aantal sporen per 100zaden. Dezemethode is bij uitstek aangewezen voor de bedekte
brand- en steenbrand-infecties van granen (Ustilago spp., Tilletia spp.), maar zij is
eveneens bruikbaar voor vele andere ziekten voor welke de voorkeur gegeven wordt
aan een der andere genoemde methodieken.
Het in de laatste jaren opnieuw in onderzoek nemen van de bepalingsmethodiek
voor verschillende zaadinfecties had over het algemeen tot oorzaak, dat de tot dan
toe gebruikte methodiek onvoldoende reproduceerbare resultaten gaf. Zo is het voor
Fusarium-infccüe van granen noodzakelijk gebleken deproefduur en -omstandigheden
zorgvuldig tereguleren, aangezien men anders zeer uiteenlopende percentages „bruine
wortels" zal waarnemen.
Voor verschillende infecties is het al of niet belichten van de filtreerpapier-proef
vermoedelijk belangrijk : Ascochyta (dodeharrei)van lijnzaad enPhoma (vallersziekte)
van kool gaan maar zelden tot vruchtlichaamvorming over in het donker, dus voor
de bepalingvan dezeinfecties ineen kiemproef islicht noodzakelijk. Anderzijds wordt
het te voorschijn komen van de Botrytis-infectie van lijnzaad waarschijnlijk soms gestoord door belichting tijdens de kieming.
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Natuurlijk kan men alleen van een behoorlijk reproduceerbare bepalingsmethode
correlatie met de praktijkuitkomsten verwachten; men dient dus in de eerste plaats te
streven naar goed reproduceerbare methoden. Of de correlatie met de ziekte-ontwikkeling in het veld ook werkelijk goed is, valt voor de meeste ziekten nauwelijks of
niet vast te stellen. Immers, de ontwikkeling te velde is meestal buitengewoon sterk
afhankelijk van de omstandigheden, waarbij komt de lange duur tussen de uitzaai van het geïnfecteerde zaad en de ziektebeoordeling van het gewas te velde, resp.
van het geoogste zaad. Tijdens die lange ontwikkelingsperiode hebben de wisselende
uitwendige omstandigheden rijkelijk gelegenheid iedere correlatie praktisch teniet
te doen. Deze correlatie is dus voor de meeste ziekten slechts een statistische waarschijnlijkheid, waarvan de proefondervindelijke bevestiging eindeloos gevarieerd en
langvoortgezet onderzoek zou vergen. Toch wordt ieder jaar getracht meer gegevens
te vinden, en is in bepaalde gevallen ook duidelijk een verband tussen infectiepercentage en opkomst en/of produktie geconstateerd.
Zolang voor bepaalde ziekten niet bekend isin hoeverre verschillende infectietypen
(b.v. uit- en inwendige infectie) van het zaad meespelen in het tot stand komen van
het ziektebeeld te velde, valt er iets voor te zeggen een bepalingsmethodiek te kiezen,
waarin het totale percentage geïnfecteerde zaden wordt vastgesteld.
In de praktijk zal men echter dikwijls genoegen moeten nemen met een methode
die slechts een zeker gedeelte van de werkelijke infectie weergeeft. Dat gedeelte moet
men als maat kunnen opvatten voor de praktische waarde van de infectie; d.w.z.
men moet weten of althans de indruk hebben, dat de onderzoekresultaten in deze
vorm voor de praktijk waardevol zijn. We passen deze beperking toe, werken dus
met wat men een „relatieve" methode zou kunnen noemen, alswede proefduur voor
de Fusarium- en Helminthosporium-bepaling bij granen stellen op 3 dagen 10° + 3
dagen 20°en niet langer of korter.
De algemene opmerking moet worden gemaakt, dathetgehele gezondheidsonderzoek
met deeventueeldaaraanaansluitendeontsmettingsadviezen en-maatregelenhet karakter
draagt vaneen verzekeringsadvies met aansluitende verzekeringsmaatregelen.
De vermelding van een aanzienlijk ziektepercentage op het attest komt neer op het
wijzen op een risico van misgewas, niet op een zekerheid van misgewas. Immers, de
omstandigheden na uitzaai te velde kunnen zodanig zijn, dat een of andere sterke
zaadinfectie nauwelijks aanleiding is tot ziekte-ontwikkeling in het veld; anderzijds
ishet mogelijk dat onder voor deziekte gunstige omstandigheden een gering inoculum
van het zaad zich ontwikkelt tot een calamiteit in het gewas. Met het gezondheidsonderzoek wijzen we dus op een risico, en de door de eigenaar van de partij te nemen
ontsmettingsmaatregelen komen neer op een risico-dekking.
Samenvattend kunnen wezeggen, dat deproblemen in verband met dekeuze van de
bepalingsmethodiek voor een zaadinfectie, en van de waardering van die infectie in
het kader van het gezondheidsonderzoek buitengewoon ingewikkeld zijn. De gegevens
voor een scherpe en verantwoorde beoordeling van de situatie ontbreken veelal, en
het kan niet anders of het onderzoek op veleziekten vertoont zwakke zijden. Al deze
tekorten kunnen zich weerspiegelenin een onvoldoendereproduceerbaarheidder cijfers,
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inwisselingervaninafhankelijkheid'van deproefomstandigheden, enin onvoldoendecorrelatie met de praktijkwaarnemingen.
De onvoldoende reproduceerbaarheid der cijfers dient met alle middelen te worden
bestreden en is in feite de aanleiding tot het meeste onderzoek over de bepalingsmethoden. De afhankelijkheid van de bepalingsuitkomsten van de proefmethode kan
mentrachten te ondervangen door deproefomstandigheden scherpte standaardiseren,
waarbij echter de keuze van omstandigheden vaak ietwat willekeurig zal moeten zijn.
De correlatie van de laboratoriumuitkomsten met de praktijkresultaten ten slotte
is buitengewoon moeilijk vast te stellen, omdat zo de laboratoriummethode al goed
gestandaardiseerd is, de praktijkomstandigheden vooral in het Nederlandse klimaat
uitermate sterk plegen te wisselen, waardoor een eventuele correlatie gewoonlijk
slechts hypothetisch is en zich slechts in proeven over een lange reeks van jaren zal
laten vaststellen.
Wel moet er de aandacht op worden gevestigd, dat de laatstejaren voor de belangrijkste bij het onderzoek betrokken ziekten veldproeven genomen zijn, en dat er
dikwijls weleen duidelijk verbandgevonden wordt tussen de laboratoriumuitkomsten en
die der veldproeven. Deze proeven bleven echter beperkt tot opkomst- en opbrengstbepalingen, terwijl aan de mate van ziekte in het gewas tot dusver geen speciale aandacht geschonken werd.
Bovendien werden tot dusver niet verschillende laboratoriummethoden naast elkaar vergeleken, wat betreft hun correlatie met de ontwikkeling tevelde.
6. COMMISSIE VAN BIJSTAND

Er werd in het afgelopen verslagjaar slechts éénmaal vergaderd, te weten in november 1955.
In deze vergadering werden de concept-begroting 1956 en het concept-jaarverslag
1954/55 besproken. Behoudens enkele opmerkingen, waarmede kon worden rekening gehouden, kon de Commissie zich met begroting enjaarverslag verenigen.
Voorts werden de volgende adviezen opgesteld:
a. De oogstberichten, zoals die in september en oktober 1955 door de Directeur van
het R.P.v.Z. werden opgesteld, zijn nuttig voor het bedrijfsleven en worden op
prijs gesteld. Het is echter noodzakelijk, dat bij de opstelling grote voorzichtigheid
in acht wordt genomen en speciaal contact wordt opgenomen met de Ned. Alg.
Keuringsdienst voor landbouwzaaizaden en aardappelpootgoed. Het wordt wenselijk geacht, dat de tekst van deze oogstberichten door een redactiecommissie,
bestaande uit de heren SIEBENGA, HAGE en SCHOOREL, wordt beoordeeld.
b. Naar aanleiding vaneendesbetreffend verzoek vandeDirecteur vanhet R.P.v.Z.,is
de Commissie van Bijstand bereid, de pogingen om tegeraken tot debouwvan een
loods ten behoeve van de adviesdienst voor de schoning vanzaaizaden, te steunen.
c. De Directeur van het R.P.v.Z. wordt verzocht voorzieningen te treffen om een
grote achterstand, zoals in 1955 bij het onderzoek van contractteelt-monsters
ontstaan was,in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.
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II. CONTACT MET BINNEN- EN BUITENLAND

1.

C O N T A C T

M E T

L A B O R A T O R I A

I N

N E D E R L A N D

Het aantal monsters dat door instituten bij het R.P.v.Z. wordt ingezonden, loopt
in deduizenden. Vaak hebben dezemonsters betrekking op verschillende objecten van
veldproeven. Het R.P.v.Z. wordt echter vaakniet van deaard derproeven op dehoogtegesteld, hetgeen tengevolgekan hebben, datniet hetjuiste onderzoekinde monsters
plaats vindt. Het is daarom gewenst, dat de onderzoekers van de instituten bij het
inzenden van monsters van tevoren overleg plegen met de leiding van het R.P.v.Z. om
de zekerheid te hebben, dat juist het onderzoek dat voor het probleem het interessantste is, zal geschieden.
In gesprekken met de leiding van het Droogtechnisch Laboratorium van het
I.B.V.L. werd de wenselijkheid gestipuleerd van een nauwe samenwerking met de
Adviesdienst voor de schoning van zaaizaden, verbonden aan het R.P.v.Z. Ten dele
moeten dezelfde bedrijven worden bezocht.
Vanaf het maaien tot de uitzaai van het zaaizaad kunnen in grote trekken de volgende technische handelingen worden onderscheiden:
a. drogen van het gewas te velde;
b. drogen van het gewas in de schuur;
c. dorsen van het gewas;
d. drogen van het zaad op de boerderij;
e. drogen van het zaad in de drooginstallatie;
ƒ. schonen van het zaad op schoningsbedrijven;
g. bewaren van het zaad;
h. ontsmetten van het zaad;
/. transport van het zaad (op de schoningsbedrijven).
De adviesdienst van het R.P.v.Z. heeft bemoeienis met/, g, h en /, en werkt dus
vooral ten aanzien van de punten eeng nauw samen met het I.B.V.L.
Ook met andere instituten bestaat in bepaalde gevallen overleg.
2. CONTACT MET BUITENLANDSE ZAADCONTROLE-STATIONS

In begin 1956 werd voor de derde maal een set van 5 monsters rondgezonden
aan ruim 40 zaadcontrole-stations, gelieerd met de International Seed Testing
Association (I.S.T.A.).
De eerste 2 series monsters van deze „referee testing on association-wide basis"
hebben zeer interessante gegevens opgeleverd. Zeer in het algemeen kan wel worden
gesteld, dat de overeenstemming in resultaten zowel bij het zuiverheidsonderzoek als
bij het kiemkrachtsonderzoek, bij monsters van goede kwaliteit zeer redelijk is te
achten. Verschillen van belang treden pas op, als de monsters slechter worden. Bij de
17

met vrij grote zorg uitgezochte moeilijke monsters, die inbegin 1955 werden rondgestuurd, was deovereenstemming vaak teleurstellend.
Kennelijk zijn ervele factoren, die bijdragen totdeonvoldoende uniformiteitvan
de analyseresultaten, te weten:
a. dekiemmethode voor zover deze afhangt van hetkiemmedium, de temperatuur,
het licht ende vochtigheid;
h. deontwikkeling van dekiempjes ophetmoment van debeoordeling;
c. de beoordeling van deabnormale kiemen.
De grote hoeveelheid gegevens heeft de indruk gevestigd, dat niet zo zeer a.de
kiemmethode (medium, temperatuur, licht) verantwoordelijk moet worden geacht
voor degrote verschillen, maar juist depunten b. enc, dus detevroege beoordeling
en inde tweede plaats verschillen inde interpretatie van de kiemen.
Omdat de oogst van 1955 vanuitzonderlijk goede kwaliteit was, werd hierover
weinig overleg gepleegd metbuitenlandse stations. De analyseresultaten in seizoen
1955/56 gaven hier geen aanleiding toe. Geheel anders was ditin 1954/55, omdatde
oogst toen van zeer slechte kwaliteit was.
Dr. J. DE TEMPE bracht injuni 5 dagen door inhetCommonwealth Mycological
Institute (C.M.I.) te Kew bijLonden. Gedurende deze dagen werd gezamenlijkmet
Dr. M. NOBLE (Edinburgh) en Dr. P. NEERGAARD (Kopenhagen) de samenstelling
van eenlijst vanmethetzaad overgaande ziekten (voorzien van literatuuropgaven
en korte notities) besproken.
In dehuidige staat (stencil) omvat deze lijst reeds meer dan100 bladzijden. Zij is
nu uitgezonden naar eenaantal specialisten inverschillendelanden enwerelddelen, die
aan de verstrekte gegevens misschien een en ander zullen kunnen toevoegen.
Het ligt in de bedoeling, dat deze lijst zalworden gepubliceerd alseen C.M.I.mededeling, terwijl de I.S.T.A. inde gelegenheid zal worden gesteld een aantal exemplaren over te nemen ter opname inhet samen testellen handboek over met het zaad
overgaande ziekten en plagen (zie Project 13).
Mej. C. TEXTOR bracht twee weken door in het laboratorium van Prof. A.E.
(Noord-Ierland) ter bestudering vande agarmethode voor het
aantonen van zaadinfecties.
Deze methode isnuinhetR.P.v.Z. in onderzoek voor lijnzaadmonsters, waarbij
zij speciaal ten aanzien van Ascochyta linicolavoordelen biedt. Het ligt welindebedoeling haar voor vele andere zaadsoorten en-ziekten tebeproeven, vooral voordie
waarvoor de filtreerpapier-methodiek minder bevredigend is.
MUSKETT te Belfast

3. ACTIVITEITEN INVERBAND STAANDE MET DEI.S.T.A.

Personeel van hetR.P.v.Z.(en van het I.V.R.O.) islidvan een aantal werkcommissiesvande
I.S.T.A., teweten:
Executive Committee
Rules Committee
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- Dr. ir. A. F. SCHOOREL
- Dr. ir. A. F. SCHOOREL

Variety Committee
- Dra.S.C. RADERSMA
Plant Disease Committee
- Dr. J. DE TEMPE
Sampling andBulking Committee
- Ir. M. J. F. KOOPMAN
Nomenclature Committee
- Dr. F. E. NIJDAM (I.V.R.O.)
Seed Moisture Content andStorage Committee - Ir. M.J. F. KOOPMAN, voorzitter
Biochemical Viability Test Committee
- Ir. C. VERHEY
Seedling Vigour Test Committee
- Dr.ir. A. F. SCHOOREL, voorzitter
Germination Committee
- Ir. C. VERHEY
Statistics Committee

- Dr. ir. E. MEDER DREES

International Certificate Committee

- Dr.ir.A. F. SCHOOREL

Het lidmaatschap vandeze „committees" brengt soms weinig, soms zeer veel werk metzich mede.
In dit verslag zal hier niet verder op worden ingegaan, omdat het 11e Congres van de I.S.T.A.,
gehouden inParijs, inextenso zalworden besproken.

4. CONGRES VAN DEI.S.T.A. TEPARIJS IN JUNI 1956

Inbegin juni 1956namenvier stafleden vanhetR.P.v.Z., teweten dr.ir.A. F. SCHOOREL, ir. M. J. F. KOOPMAN, dr.J. DE TEMPE en ir.C.VERHEY, deel aan het 11e congres van de I.S.T.A. Dr. SCHOOREL was bovendien aanwezig tijdens de voorbesprekingen ineind mei entijdens deexcursieindetweede week vanjuni.
De belangrijkste resultaten vanditcongres volgen hieronder:
1. Tijdens het F.I.S.-Congres te Scheveningen heeft de heer BARENBRUG in een
speciale commissie aandacht besteed aandedesiderata van dezaadhandel, die tijdens
het Congres te Parijs naar voren zouden worden gebracht. Tijdens het I.S.T.A.Congres heeft hijdeze wensen toegelicht.
De heer BARENBRUG heeft dangesteld, datde „Committee for the Unification of
Analysis Methods ofthe F.I.S." deI.S.T.A. verzocht, speciale aandacht tewijdenaan
de beoordeling vanabnormale kiemen in klaver- en graszaden, de bepaling vande
zuiverheid endekiemkracht vanfijnegraszaden, devaststelling welke zaden moeten
worden beschouwd alscultuurzaden enwelkeals onkruidzaden, endebestudering van
de waarde vandecold test voor maïs.
Met betrekking tot het oranje-gele certificaat heeft de „Committee for the Unification ofAnalysis Methods of the F.I.S." alszijn opinie gesteld, dathet oranje-gele
certificaat weliswaar debeste indicatie geeft metbetrekking totdeeigenschappenvan
een partij zaad, maar dathieraan geen absolute waarde kan worden toegekend, zeker
niet zolang deresultaten vandeverschillende internationale stations nog inzo sterke
mate uiteenlopen alsmomenteel hetgevalis.
Verschillende directeuren van zaadcontrole-stations hebben ereveneens met nadruk
op gewezen, dathetongewenst moet worden geacht omaanhet oranje certificaat te
veelhet karakter „finaal" toete kennen.
2. Hetwerd nodig geoordeeld omeenspeciale werkcommissie voor debestudering
van deproblemen met betrekking tot de afgifte van oranje certificaten in het leven
te roepen, van welke werkgroep de heer STAHL (Kopenhagen) voorzitter en dr.
SCHOOREL lid is.
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Bijenigegelegenheden iser door vertegenwoordigers van de handel, doch ook door
vertegenwoordigers van de I.S.T.A., op gewezen, dat het ongewenst moet worden
geacht dat deVerenigde Staten niet bereid zijn oranje certificaten af tegeven.
3. Een volgend punt dat de belangstelling verdient van de zaadhandel, is de attestering van het onderzoek op warkruidzaden in monsters klaverzaad en timotheezaad.
Tot nu toe werd op het R.P.v.Z. - op statistische gronden - het idee gehuldigd, dat
het verantwoord was b.v. nul Cuscutazaden in 50 gram te attesteren, indien in feite
één warkruidzaad in 150 gram was aangetroffen. Immers, één zaad in 150 gram is
minder dan een half zaad in 50 gram.
Dit standpunt werd echter door de verschillende leden van de I.S.T.A. onjuist
geacht, en nu is definitief bepaald dat deze wijze van attesteren niet mag worden toegepast. In de toekomst zal dus ook het R.P.v.Z. het werkelijke aantal warkruidzaden
inhet werkelijk onderzochteaantalgrammen zaad attesteren.
4. Ook de beruchtePoaannua-kwestieheeft in Parijs de aandacht gehad. Men heeft
met nadruk gesteld, dat het onmogelijk is om in I.S.T.A.-kringen een beslissing te
nemen over het feit, of een bepaalde zaadsoort moet worden aangeduid als een onkruidzaad dan wel als een cultuurzaad. Men meent dat dergelijke beslissingen moeten
worden overgelaten aan delanden, waarin deverschillende partijen zaad zullen moeten
worden verhandeld.
De oplossing voor de moeilijkheden waarmede Nederland tekampen heeft, isechter
gezocht in eenzinswending, voorkomende in de „International Rules for Seed Testing
of the I.S.T.A.", die aldus luidt: „Seeds, bulblets or tubers of plants recognized as
weeds by laws, official regulations, or by general usage shall be considered weed
seeds. Universally accepted distinctions between weed seeds and crop seeds are not
possible since in certain instances a given species may be regarded as a harmful weed
in one place and as a useful crop in another. Therefore, seeds of plants which are
generally regarded as cropplants but in certain countries as weedsshould be reported
separately, as apercentage, on the Analysis Certificate". Tijdens het laatste Congres
werd hieraan toegevoegd: „if requested by sender". Met andere woorden: indien
de inzender dit nodig oordeelt, kan er van worden afgeweken, dat b.v. Poa annua
apart wordt geattesteerd.
Het moet gewenst worden geacht, dat inde toekomst Poaannuasteeds als eenvijfde
groep op internationale certificaten, afgegeven door Wageningen, zal worden geattesteerd endusnochals cultuurzaad, nochalsonkruidzaad. Dit heeft het voordeel, dat het
importerende land op basis van de wetgeving in dit land kan beslissen, of Poaannua
moet worden beschouwd als onkruid- of als cultuurgewas.
Indien eventueel en onverhoopt één van de handelaren er prijs op stelt, dat Poa
annua niet als een aparte vijfde groep op de oranje certificaten wordt vermeld, dan
zal de kwantiteit van deze zaadsoort opgenomen worden onder de groep „weed
seeds", zoals dat door alle andere landen van Europa (vermoedelijk met uitzondering
van Zweden) geschiedt.
5. Ook is aandacht besteed aan de afgifte van oranje certificaten.
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Zoals bekend, is zeer lang gesproken over de ongewenstheid om voor één partij
zaaizaad meer dan één oranje certificaat af te geven. Momenteel is als standpunt
vastgelegd, dat - in afwachting van verdere beslissingen - door meer dan één station
op basis van authentieke monsters oranje certificaten zullen kunnen worden afgegeven voor één partij zaaizaad. Met andere woorden: aan de wens, zoals die gesteld is
door de heer BARENBRUG tijdens zijn lezing te Parijs, is tegemoetgekomen.
De heer BARENBRUG heeft dan gesteld, dat de mogelijkheid moet bestaan, dat verschillende stations monsters van één partij zaaizaad onderzoeken en hiervoor oranje
certificaten afgeven, ondervoorwaarde datopdeze certificaten tevens wordtaangegeven,
welke andere stations eveneens monsters van de betreffende partij zaaizaad hebben
onderzocht.
Deze oplossing lijkt aantrekkelijk. Een definitieve beslissing hierover is echter in
I.S.T.A.-kringen nog niet genomen. De „I.S.T.A. Committee on the Issuance of
Orange Certificates" zal ook over deze kwestie een nadere beslissing voorbereiden.
6. De resultaten van de zogenaamde „referee testing on association-wide basis"
(uitwisseling van monsters met alle I.S.T.A.-stations ter wereld) hebben tijdens het
congres in de volle belangstelling gestaan.
Het bleek namelijk, dat vooral enige stations die in het algemeen geen of weinig
internationale certificaten afgeven, vaak zeer afwijkende cijfers vinden in vergelijking
met de stations diein het internationale zaadverkeer intensief zijn ingeschakeld. Doch
helaas ook tussen degerenommeerde stations blijkenvaakaanzienlijkeverschillen voor
te komen.
Dit verschijnsel isvoor een organisatie als de I.S.T.A. verontrustend. Hoewel in het
algemeen bij normale goede monsters uitstekende overeenstemming wordt bereikt,
treden soms vrij aanmerkelijke verschillen op, zodra de monsters van minder goede
kwaliteit zijn, of als gevolg van bepaalde omstandigheden enigszins in kwaliteit
achteruitgaan en het moment van onderzoek dus een grote rol gaat spelen.
In verband hiermede ishet noodzakelijk gebleken omnieuwewerkcommissies in het
leven te roepen, te weten voor de bestudering van de zuiverheidsmethodiek, ter bestudering van de kiemkrachtsmethodiek en van de statistische basis voor een vergelijking van de analyseresultaten.
Ongetwijfeld zal het één van de belangrijkste taken van de „Committee on
Germination" zijn om, althans voorlopig voor de belangrijkste zaadsoorten, nauwkeurige indicaties te geven met betrekking tot de kiemmethodiek, het stadium voorde
beoordeling vande kiemplanten en de beoordeling vaneventuele abnormaliteiten vande
kiemplanten.
7. Het is de bedoeling om in 1959 een ingrijpende wijziging van de „International
Rules for Seed Testing of the I.S.T.A." te bekrachtigen. In de komende driejaren zal
dus aan deze wijziging alle aandacht moeten worden besteed.
5. CURSUSSEN VOOR DETAILLISTEN IN LAND- EN TUINBOUWZADEN

Door de Vakopleiding Detailhandel Land- en Tuinbouwzaden, in het leven geroe21

pen door de V.H.Z. en de Vereniging voor de Teelt van en de Handel in Tuinbouwzaden, werd in het verslagjaar voor het eerst een gecombineerde cursus voor detaillisten in land- en tuinbouwzaden georganiseerd.
Deze cursus bestaat uit een algemeen gedeelte, dat door alle cursisten gevolgd dient
te worden, en daarna een bijzonder gedeelte, resp. voor landbouwzaden en voor tuinbouwzaden.
Het algemeen gedeeltewerd geleid door ir. M. J. F. KOOPMAN.
De volgende lessen werden gegeven:
Botanie van het zaad
Zuiverheid en Schoning van het zaad
Kiemkracht van het zaad
Gezondheid van het zaad
Vocht, bewaring en droging van zaad

- Drs. F . M. v. D. VAART (6 uur).
- Mej. G. VIERBERGEN (2 uur).
- Ir. C. VERHEY (7 uur).
- Dr. J. DE TEMPE (4 uur).
- Ir. M. J. F . KOOPMAN (4 uur).

De gehele cursus werd besloten met een excursie naar het Rijksproefstation voor
Zaadcontrole.
Aan het schriftelijk examen namen 45 kandidaten deel; hiervan moesten zich 19
nog aan een mondeling onderzoek onderwerpen. Het eindresultaat was:30 geslaagd,
7 voorwaardelijk geslaagd, 8 afgewezen.
De voorwaardelijk geslaagden zullen het algemeen gedeelte niet behoeven te herhalen, wanneer zij het bijzonder gedeeltemetgoed gevolg afleggen.
De cursisten bleken een zeer gevarieerde vooropleiding te hebben genoten. Ten
einde de studie te vergemakkelijken, werd de leerstof in extenso op stencils uitgereikt,
terwijl bovendien bij elke les een aantal vragen werd opgenomen, waaruit bij het
examen geput werd. De commissie van toezicht, bestaande uit zaadhandelaren, was
na afloop van het examenvan mening, dat eenverdere vereenvoudiging dewaarde van
het diploma zou aantasten en dat de geboden leerstof voor ieder te verwerken was.
Er zaldusvoor de komendejaren nietgestreefd worden naar verdere vereenvoudiging.
6. ENQUÊTE OVER D E SCHONINGSBEDRIJVEN IN NEDERLAND

In het afgelopen jaar ondervond de enquêtering van de schoningsbedrijven door het
vertrek van ir. VOSKUYL niet denodige belangstelling. Er werd dus geen grote vooruitgang geboekt.
Inmiddels isir. H. J. VAN DER SLOOTEN - de opvolger van ir. VOSKUYL - weer intensief met dit werk begonnen. Hij hoopt de enquête in de eerste helft van 1957 gereed
te hebben.
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III. STATISTISCHE GEGEVENS METBETREKKING TOT DE AARD
EN DE KWALITEIT VAN HET ZAAIZAAD
1. A A R D EN AANTAL MONSTERS VAN HET ROUTINE-ONDERZOEK

TABEL 1. TotaalaantalonderzochteContractteelt-(C),Opsporingsdienst- (O)enanderemonsters(Z)
in delaatste 5verslagjaren. {Numberofsamples)
1951/52

1952/53

1953/54

1954/55

1955/56

3779
15981

3993
1265
14882

4020
3972
17869

4187
4492
20703

6378
2085
22746

19760

20140

25861

29382

31209

O-monsters
Totaal

TABEL 2. Ingezonden monsters zaaizaad, exclusief opsporingsdienstmonsters in 1953/54, 1954/55 en
1955/56. {Kindof samples,control samples excluded).
Contractteeltmonsters
(C)
1953/54
Granen
Klavers
Grassen
Bietezaden
Andere landbouwzaden . . .
Boomzaden
Andere tuinbouwzaden . . .
Totaal

1955/56

1953/54

1
38
1740
1170
f
40
\ 407

18
45
3072
1609
72
381

2210
1307
2510
2403

637
507
50

387
404

552
627
2

4020

4187

6378

38
167
1257
966
}

398

1954/55

Andere monsters v/h
routine-onderzoek (Z)
1954/55

1955/56

152
444
3720
18

3000
1455
3784
3141
f 2064
1 2555
221
499
3971
13

6072
1488
4422
2303
1854
2644
181
348
3434

17869

20703

22746

} 5105

TABEL 3. Aantal onderzochtemonstersenhet aantalin 1955/56hierinverrichtebepalingen,verdeeld
overdemaandenvan hetjaar. {Numberofsamples andnumber of testsindifferent months)
Z-monsters

C-monsters

Maand vaninzending

monsters

bepalingen

monsters

September
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei

2
306
1723
1793
1547
550
196
128
57
32
41
3

77
252
2010
4321
4359
4018
2459
1280
527
138
41

793
1108
1560
1426
1440
1688
2221
2585
2657
5262
1448
558

Totaal

6378

19482

22746

Juni
Juli

bepalingen
917
747
1924
3125
2824 .
2500
4275
5277
6535
10770
14622
3691
57207
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In totaal werden dus 76689 bepalingen voor het routine-onderzoek verricht, welke
ongeveer als volgt moeten worden gesplitst:
TABEL 4. Splitsing naar de aard van de bepalingen. (Kind of tests)
Schoningsbepalingen
Zuiverheidsbepalingen
Bijzondere bepalingen (zuiverheid)
Kiemkrachtsbepalingen
Gezondheidsbepalingen
Vochtbepalingen
Identificatie
P.D. Verklaringen

6442
13822
2462
26484
7430
16984
2163
902
76689

Ten behoeve van het routine-onderzoek werden circa 1643 herhalingen van de kiemkrachtsbepaling verricht om het verstrekte kiemcijfer te verifiëren! Ook geschiedden circa 248 appèlbepalingen,
hoofdzakelijk voor kiemkrachtsonderzoek. Inclusief alle extra bepalingen zullen in verslagjaar ten
behoeve van het routine-onderzoek 79000 bepalingen zijn uitgevoerd.
TABEL 5. Aantal garantiestroken, verstrekt door het R.P.v.Z., en het aantal kg waarop deze betrekkinghadden. (Numbers of garanti papers and amount, in kg, to which these apply)
Seizoen
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56

Aantal garantiestroken

Aantal kg zaaizaad

53.402
62.856
68.077
57.532
55.087
53.800
65.984
68.474
68.604

2.465.745
2.961.335
3.328.680
2.954.834
2.919.906
2.880.928
3.584.715
3.577.237
3.531.478

Voor de onderstaande zaadsoorten werden garantiestroken verstrekt:
Engels raaigras
Roodzwenkgras
Voederbieten
Westerwolds raaigras
Rode-klaverzaad
Beemdlangbloem
Hopperups
Italiaans raaigras
Luzerne
Timothee
Witte-klaverzaad

574 ton
52 ton
526 ton
786 ton
358 ton
104 ton
189 ton
59 ton
119 ton
78 ton
112 ton

De verdere hoeveelheden waren kleiner dan 40 ton per soort.

In totaal werden verder door de Algemene Inspectie-Dienst (A.I.D.) ten behoeve
van het R.P.v.Z. 499 controlemonsters van landbouwzaden (vorigjaar 1228) en 1586
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monsters van groente- en bloemzaden (vorig jaar 3264) gestoken en onderzocht,
waarin in totaal 2866 bepalingen werden verricht.
Inclusief het z.g. E.O.-onderzoek (toegepaste research) werden in de verslagperiode
79000 + 2866 + ca. 8000 = ca. 90.000 bepalingen verricht. Het aantal E.O.- (eigen
onderzoek) bepalingen was geringer dan in het vorige verslagjaar, omdat de oogst van
1955 van zeer goede kwaliteit was en b.v. ten aanzien van de kiemkracht niet veel
controle-onderzoek behoefde te worden verricht.

2. A A R D EN AANTAL MONSTERS VAN HET NIET BETAALDE ONDERZOEK
( Z . G . EIGEN ONDERZOEK = E.O.)

Het enorme aantal exportmonsters van granen, dat in maart, april en mei op het
R.P.v.Z. moest worden onderzocht, had ten gevolge, dat pas laat in het voorjaar
enige aandacht aan eigen onderzoek t.b.v. de methodiek kon worden besteed.
Het vertrek van dr.ir. E. MEIJER DREES(verlof buiten bezwaar van 'slands schatkist
voor éénjaar), had tengevolge,dat geenaandacht kon worden besteed aan de ontwikkeling van de zuiverheidsmethodiek.
Nadere controle op vochtbepalingen vond plaats met behulp van 968 bepalingen.
De gezondheidsafdeling verrichtte 4200 bepalingen t.b.v. het eigen onderzoek,
tegen 5668 in 1954/55. Hieruit blijkt wederom de goede kwaliteit van oogst 1955, die
intensief onderzoek onnodig en onaantrekkelijk maakte.
Ter bevordering van de raszuiverheid van de monsters uit deteexporteren partijen
granen werden ca. 2500 raszuiverheidsbepalingen verricht.
De bewaarproeven, die verzorgd worden door ir. M. J. F. KOOPMAN, vereisten
wederom honderden bepalingen.
3. D E KWALITEIT VAN DE NEDERLANDSE ZAAIZADEN VAN GRANEN, PEULVRUCHTEN,
LIJNZAAD EN ENKELE ANDERE LANDBOUWZADEN IN HET SEIZOEN

1955/56

De oogst 1955 was over het geheel genomen van bijzonder goede kwaliteit, zoals
kan blijken uit de cijfers van de hieronder opgenomen tabel, afkomstig van onderzoek van voor de export gereedgemaakte partijen, dat op het Proefstation verricht
werd.
Uit de verstrekte cijfers blijkt het volgende:
a. de kwaliteit van alle zaadsoorten is zeer goed geweest;
b. de vochtgehalten waren relatief toch vaak nog vrij hoog;
c. erisgeen verschilvan belangin kwaliteit geweest tussen deverschillenderassen van
één zaadsoort.
Zelfs bij Peko tarwe, waarvan in een zeer kort tijdsbestek ruim 3300 monsters werden onderzocht, is de kwaliteit over het geheel genomen uitstekend geweest.
Zie tabel 6, op blz. 26.
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TABEL 6. Gemiddelde kwaliteit van door de N.A.K. geplombeerde en door het R.P.v.Z. onderzochte partijen zaaizaad van 1955/56. {Mean quality of Dutch approved seed for sowing
purposes), n.o. —niet ontsmet (not treated)
% Kiemkracht {germination)
Gewas
Rogge, Secale céréale
- Petkuser
Tarwe, Triticum vulgare
- H e i n e ' s VII
Tarwe, Tritium vulgare
-Peko
Haver, Avena sativa
- Marne
"\
- Minor
(
- Pendek
(
- Zonne II )
Wintergerst, Hordeum vulgare
Zomergerst, Hordeum vulgare
- Frisia
- Piroline
- Abed Kenia >
- Balder
1
- Herta

1954/55

1954/55

1955/56

n.o.

ontsmet

n.o.

72

82

80

1954/55

1955/56

93

17,3

16,2

90

92

16,9

16,8

81

91

90

16.9

17,0

89

93

90

91

93,3

94,7

92

-

94

-

92

-

92

-

-

-

97
97
99
95
?
93
94
96
97
96
7

Lijnzaad, Linum usitatiss.
- Wiera
"\
- Diana
|
- Solido
J
Erwten, Pisum spp.
- Rondo
1
- Servo
J
- Unica
'
Schokkers, Pisum spp.
- B i g Ben
\
- Zelka
ƒ
Waalse bonen, Viciafaba . . .
Witte klaver, Trifolium repens .
Rode klaver, Trifolium pratense.

4.

% Vocht {moisture)

66(12)
68( 5)

.

98
98
98
99
97
95
96
96
96
91
84( 4)
77(10)

16,3

16,8

16,2
16,4
16,0
16,5
?

16,9

15,8
16,5
16,5
16,3
16,2

12,0

-

12,0

19,2

19,4

13,2
13,2

D E KWALITEIT VAN DE INGEZONDEN CONTRACTTEELTMONSTERS IN
VERGELIJKING MET DIE VAN VORIGE JAREN

1955/56,

11,7
11,9
11,8
11,9
17,6
18,3
17,9
17,6
17,5
19,7
12,2
12,2

IN

In tabel 7zijn enkelegegevens opgenomen, betrekking hebbende op het onderzoek
van de bij het R.P.v.Z. ingezonden contractteeltmonsters (C-monsters). Gegevens
per jaar, betrekking hebbende op de periode 1950/54 zijn opgenomen in het Verslag
over het jaar 1953/54.
In tabel 7vallen diverse feiten op:
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a. Ook dit cijfermateriaal toont aan, dat het zaad van oogst 1955 van zeer goede
kwaliteit is geweest.
b. Opvallend is het samengaan van het percentage schoon zaad en de kiemkracht;
hoe minder uitval, hoe hoger kiemkracht. Deze correlatie gaat slechts in het algemeen op, doch wordt partij voor partij wel eens door andere factoren doorbroken.
c. Voor vrijwel alle zaadsoorten zijn de percentages schoon zaad zeer hoog, ook in
vergelijking met de veeljarige gemiddelden.
d. De vochtgehalten van de bietenmonsters waren gemiddeld hoger dan de veeljarige
gemiddelden. Dit zal vermoedelijk het gevolg zijn geweest van de verhoging van
het percentage combine-partijen.
e. De resultaten van slabonen en snijbonen zijn in 1955/56niet zo gunstig geweest als
verwacht mocht worden.
ƒ. Duidelijk is het verschil tussen Flakkeese wortelen en andere wortelen.
TABEL 7. De kwaliteit van de belangrijkste t.b.v. afrekening op A.T.V. op het R.P.v.Z. geschoonde
monsters (gegevens van de middelste monsters). (Mean quality of lots grown by farmers
on contract and investigated by the seed testing station)

Jaar

Gewas

Aantal
monsters

Geschoond
zaad

Zuiverheid

Kiemkracht

Vocht

°/

%

%

/o

98
95
97,5
95
94
89
94
83
67
84
92
68
91
93
71
92,5
96
78
92
91
99
87
94
77(86)
69(77)
82
75
99

12,5
18,0
13,0
14,5
16,0
16,0
16,0
11,5
19
13
22,5
27
20
21,5
28
20
17,5
19,0
18,0
22
13
18
13
23
22
15
18
11,5

'0

Stoppelknollen . .

Koolrapen
Spinazie

. . . .

Suikerbieten . . .

Voederbieten . . .

Tuinbouwerwten

.

r

Lupinen
Tuinkers
Uien
Wittekool
. . . .
Slabonen
Snijbonen
. . . .
Wortelen, Flakkee .
Wortelen, rest . . .
Lijnzaad

1955/56
1954/55
1950/54
1954/55
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56
1955/56

129

476

120

626

767

57

80
26
49
69
37
25
73
33
75

86
81,5
83
89
89
82
85,5
85,5
73,5
79,5
85,5
65
77
85,5
61,5
11
86,5(4,5X)
51(27,5)
80(14,0) ,
88,5
94
95
89,5
74(20,0) :
79(16,0)
60
61
90

_
!
-

i
i

i

~
~
-

-

-

,
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Engels raaigras . .

Westerwoldsraaigras

Italiaans raaigras .

Roodzwenkgras . .

Fijnbladig schapengr.

Ruwbeemdgras . .

Veldbeemdgras . .

Hardzwenkgras . .
Beemdlangbloem
1

Aantal
monsters

Jaar

Gewas

1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1954/55
1950/54
1955/56
1955/56
1954/55
1954/55
1955/56
1954/55

Zuiverheid

Kiemkracht

Vocht

°/

°/

/o

/o

%

%

97
84
96
91
82
96,5
97
92
97
92
88
92
85
82
81,5
93
90
92
84
91
77
85
95
89

16
19,5
16
16,5
20
17
16
20,5
17,5
15
18
15
15
17,5
15
15
16,5
16
14
14
16
17,5
6
18,5

498

1029

86

133

60

302

34
32

51

2

// ;

992

81
74
78
92,5
84,5
89
94
91
93
78
70
70
75
74,5
68
69,5
64
59
70,5
64
51
67
81,5
77

-

Pikselpercentage tussen haken.

-

99,5 2

-

99,5 2

-

95,5 2

-

87,5 2

96

-

92,52
94,5 2

-

99,52

-

Zuiverheid van het geschoonde zaad.

1955,3573monsters,gemidd. 9,5%

i-i !
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Geschoond
zaad

10

20

— .1954,1085

41,9%

-•*1953,451

18,6%

1952,106

18,3%

•—.Jl951, 118

36,1%

30

40

50

60

70

80

90

GRAFIEK 5. De Fusarium-infectle van tarwe in verschillende jaren

100%

5. VERGELIJKING VAN DE KWALITEIT VAN ENKELE ZAADSOORTEN BIJ IMPORT, EXPORT,
EN AANGEBODEN TEN BEHOEVE VAN DE BINNENLANDSE GARANTIE

De cijfers verwerkt in tabel 8zijn lang niet zo betrouwbaar als die uit de tabellen
6 en 7, en wel omdat de partijen waarop zij betrekking hebben, lang niet zo nauwkeurig bekend zijn.
TABEL 8. Vergelijking van de kwaliteit van import- en exportpartijen in 1955/56 en partijen aangeboden voor binnenlandse garantie. {Comparison of the quality of export hts, import lots
and lots used inside Holland).
Import

Suikerbieten . . .
Voederbieten . . .
Beemdlangbloem .
Engels raaigras . .
Italiaans raaigras .
Roodzwenkgras . .
Ruwbeemdgras . .
Westerwolds raaigras
Rode klaver
Witte klaver

. . .
. . .

Export

Binnenland

kiemkracht

vocht

kiemkracht

vocht

kiemkracht

vocht

/o

/o

/o

/o

%

/o

_

85
89

14,0
13,5

88
94
92

14,2
14,1
14,3

-

-

95

15

-

-

-

-

94
93
95

14,6
14,9
14,7

-

-

88
86(4)
84(8)

13,4
11,1
10,3

87
90
92
96
95
93
91
96
89
84(4)
77(10)

14,1
13,9
14,2
14,5
14,5
14,9
14,3
14,7
14,7
12,2
12,2

Toch zijn enkele conclusies verantwoord.
a. In het algemeen is de kwaliteit van de voor het binnenland en voor export aangeboden partijen nauwkeurig dezelfde (althans in het uitzonderlijk gunstige jaar
1955/56).
b. De vocht-percentages van enkele importzaden liggen veelal gunstiger dan die van
dezaden voor binnenlandse garanties (florin, rode klaver, witte klaver).
c. Hetzelfde geldt voor de kiemkracht van witte klaver.
6. DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN HET ZAAIZAAD VAN OOGSTJAAR 1955/56

In totaal werden in het verslagjaar meer dan 8200 monsters op gezondheid onderzocht. Hiervan waren 7176 exportmonsters en van deze werden 1034 beoordeeld met
het oog op de algemene gezondheidsverklaring van de Plantenziektenkundige Dienst.
De sterke toename van deze aantallen ten opzichte van het vorigejaar (4689,3381,
449) komt vooral op rekening van de enorme export van zomertarwe, terwijl ook
bijzonder veel haver- en erwtenmonsters werden onderzocht.
T a r w e (3573 monsters)
De Fusarium-mkctie (wortelrotschimmels) was uitzonderlijk laag, namelijk voor
de exportmonsters gemiddeld 9,5%, terwijl dezevoor de grote massa van de monsters
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tussen 5 en 15% lag. Primaire infectie kwam zelden voor in meer dan een paar procent. Enkele malen werd 5%genoteerd;ook de zware secundaire infectie was gering.
Helminthosporium sativum (ook een wortelrotschimmel) werd in ongeveer de helft
van de monsters gevonden, dikwijls slechts een spoor, maar soms ook percentages
boven de 10,tot 13%toe. Vermoedelijk ligt de werkelijke infectie iets hoger dan aangegeven, omdat bij de korte proefduur (3 dagen 10° + 3dagen 20°) niet alles gevonden wordt.
Tilletia (steenbrand) kwam ook niet in sterke mate voor. Het was daarom verantwoord om de steenbrand-bepaling voor de grote massa van de zomertarwemonsters
te laten vervallen, toen tijdsgebrek daartoe dwong. Gemiddeld over 190 monsters
werd een infectie van 150 sporen per 100zaden gevonden. In ongeveer een derde van
de monsters werd in het geheel geen steenbrand aangetroffen.
Enkele importpartijen tarwe werden gecontroleerd op dwergsteenbrand met de
O.I. inkt-methode. De van een dikke slijmlaag voorziene sporen van de betrokken
schimmel werden niet gevonden.
R o g g e (86 monsters)
De Fusarium-infectie was ook hier zeer matig, te weten voor de exportmonsters
gemiddeld slechts2 %,met slechts af entoeeenprimaireinfectie van \ of 1 %.
H a v e r (678 monsters)
Van de 602 export-monsters waren 482 niet ontsmet, en voor deze bleek de Fusan'wm-infectie gemiddeld 4,4%. Primaire infectie kwam zelden voor en zwaar secundaire werd zelden in meer dan een spoor aangetroffen.
Helminthosporium sativum werd ook hier dikwijls aangetroffen, namelijk in ruim
de helft van de niet ontsmette monsters, met een gemiddelde van iets meer dan 1 %.
Dit cijfer wordt echter in sterke mate beïnvloed door een achttal monsters met meer
dan 10%, tot 20% toe.
Helminthosporium avenae, de oorzaak van de strepenziekte, werd in ruim een kwart
van de monsters aangetroffen, met een maximum van 6%. Daar met de ultravioletmethode vermoedelijk slechts ongeveer de helft van de infecties gevonden wordt
(zie project 3), moet de toestand in werkelijkheid erger geweest zijn, wat ook klopt
met uitzaaiproeven van de N.A.K.
Fritvlieg werd nooit aangetroffen.
G e r s t (450 monsters)
Slechts enkele export-monsters van wintergerst werden onderzocht, die gemiddeld
maar 1% Fusarium vertoonden. Voor 364 export-zomergersten bleek het Fusariumgemiddelde 1,7%.
Helminthosporium gramineum en/of H. teres (strepen- en vlekkenziekte) werd
slechts eenmaal in een oogstoriënteringsmonster wintergerst aangetroffen (^%).
Helminthosporium sativum kwam ook dit jaar in sterke mate in de zomergersten
voor. Gemiddeld over de exportmonsters werd 1,65 % gevonden. Dit gemiddelde is
echter weinigzeggend, omdat de schimmel in monsters van bepaalde rassen vrijwel
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Helminthosporium avenae op haver

.Wfttku

Ascochyta linicola op lijnzaad

Botrytis cinerea op lijnzaad

Helminthosporium sativum op gerst

Fusarium spp. op tarwe

Phoma rostrupii op wortelzaad

niet gevonden wordt, terwijl van andere rassen sommige monsters niet en andere
zeer sterk geïnfecteerd zijn. Maximaal werd 95 % infectie gevonden, ook eenmaal
72 %en enkele malen ruim 50%.
87 Monsters werden gecontroleerd op Ustilagonuda (stuifbrand);64ervan bleken
vrij van deze infectie, terwijl de overige tot bijna 2 %stuifbrand vertoonden.
Maïs (71 monsters)
Voor 28 niet-ontsmet ontvangen monsters bedroeg het coldtest-gemiddelde 51 %,
na TMTD-behandeling op het Proefstation gemiddeld 74 %. 43 Ontsmet ingezonden monsters vertoonden een coldtest-gemiddelde van 78\ %. Over herkomst en bestemming van dit materiaal valt niets te zeggen.
E r w t e n (909 monsters)
Hierbij waren 497 exportmonsters van landbouwerwten en 191 exportmonsters
van schokkererwten.
De volgende ziektepercentages werden hiervoor gevonden.

Ascochyta + Mycosphaerella .
Stemphylium
Zwakke rottende zaden . . .
Lichte en zware kwade harten

Landbouwerwten

Schokkererwten

2,9
1,5
0,8
0,3 + 0,05

1,4
2,2
0,5
5,6 + 1,0

Zowel wat betreft de vlekkenziekte en voetziekte (Mycosphaerella-voetziektè) als
watbetreft deroodneusjes, het percentagezwakkerottende zaden enzelfs de mangaangebrek-symptomen is de toestand voor de oogst 1955gunstig geweest.
Enkele malen vertoonden monsters van landbouwerwten een sterke Ascochyta]
Mycosphaerella-inkctie, tot 15% toe. Bij de schokkers kwamen dergelijke hoge
percentages niet voor.
De Stemphylium-irxfectie bedroeg bij de landbouwerwten maximaal 10%, bij de
schokkers maximaal 14%. Deze infectie is van ondergeschikt belang, omdat zij uitsluitend schade doet in het kiemplantstadium en bovendien door de gangbare fungicide-behandelingen zo goed als geheel wordt onderdrukt.
Onder de landbouwerwten vertoonde één monster 52% lichte en 14% zware
kwade harten en een ander monster 19 + 17%(geen exportpartijen). Bij de schokkers
werd herhaaldelijk meer dan 40 %kwade harten geconstateerd, echter doorgaans voor
het overgrote deel lichte. Eenmaal werd 47 % lichte en 27 % zware kwade harten gevonden. Men houde hierbij in het oog, dat het percentage zware kwade harten ten
volle in de kiemkracht doorwerkt, terwijl de lichte aantasting blijkens een in 1955
genomen veldproef bijna geen invloed heeft op opkomst en stand.
V i c i a - b o n e n (27 monsters)
Hierin werd nooit Ascochyta aangetroffen. Het percentage zwakke rottende zaden
bedroeg gemiddeld slechts 2%. Het gemiddelde voor lichte kwade harten was 5\ %.
Bruchusvraat kwam maar weinig voor, soms | of 1 %.
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GRAFIEK 6. De Botrytis-infectie van lijnzaad in verschillende jaren

Lijnzaad (1694 monsters)
Voor 1415 export-monsters werd gemiddeld 3,8 % Botrytis gevonden, waarbij
opgemerkt moet worden dat ook dit jaar sterk geïnfecteerde monsters (tot omstreeks
30%) vooral onder de oogstoriênteringen nogal eens werden aangetroffen. Bij de
exportpartijen was dat slechts een enkele maal het geval, maar infecties van omstreeks
20 % kwamen ook daarbij herhaaldelijk voor. Dit zou verband kunnen houden met
het feit dat deinfectie tijdens bewaring vrij snelpleegt terug te lopen.
Voor het overige was de gezondheidstoestand van het lijnzaad buitengewoon
gunstig.
Altemaria was dit jaar te verwaarlozen. In 294 compleet onderzochte monsters
(oogstoriênteringen en monsters voor de Algemene Gezondheidsverklaring) werden
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Fusarium, Colletotrichum (vlaskanker) en Ascochyta (dode harrei), hoogstens in sporen aangetroffen, met uitzondering van 1\ en 5% Colletotrichum in een tweetal
monsters van niet voor export bestemde partijen.
Een twaalftal lijnzaadmonsters van oogst 1954, waarin destijds met de kiemkastmethode een spoor Ascochyta gevonden was, werden nu nog eens onderzocht met de
Kopenhagen licht-methode. Er werd nu resp.4f, 2\, 2 ,2, 1|, l£, \\, \\, 1, 1,\ en \ %
Ascochyta in gevonden. Deze monsters zijn natuurlijk niet representatief voor de
oogst 1954.
Polyspora (verbruining) kwam in 46 op deze infectie onderzochte monsters maar
eens in 3% en enkele malen in 1% voor.
% of total number of samples
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GRAFIEK 7. De AscochytajMycophaerella-infectie
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van erwten in verschillende jaren
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Bieten (282 monsters)
Deze zaadsoort is belangrijk geworden op het Proefstation, sinds dit belast werd
met het onderzoek van landbouwzaadexporten voor de Algemene Gezondheidsverklaring. (Uitsluitend partijen van minstens 100kg).
De meeste monsters waren suikerbieten; een groot deel was ontsmet (doorgaans
met panogen), een aantal niet.
In onderstaand tabelletje is alles samengevat wat betreft de Phoma-infectie.
Phoma-%

Aantal monsters

0- 4
5- 9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45^9
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

46
75
59
24
23
17
12
13
7
4
3
0
0
0
0
0

% van het totaal
16
261
21
9
9
6
4

4i
2i

n

i
0
0
0
0
0

De toestand was dit jaar nauwelijks gunstiger dan het voorafgaande jaar, terwijl
bovendien verondersteld mag worden, dat het ditmaal ontbreken van zeer hoge infectie-percentages het gevolg is van het meer verhandelen van ontsmet materiaal.
Devoor ontsmette partijen desondanks dikwijls gevonden hoge infectie-percentages
demonstreren hoe onvoldoende de gangbare ontsmettingsmethodiek is. Van Colletotrichum werd zelden een spoor gevonden.
Brassica's (43 monsters)
Vele hiervan vertoonden een aanmerkelijke Alternaria-infcctie, echter vrijwel uitsluitend lichte aantasting (welke zelfs door een TMTD-behandeling grotendeels
onderdrukt wordt). Zo werd voor een veertiental koolzaadmonsters gemiddeld 19J %
Alternaria gevonden, voor een elftal bladkoolmonsters gemiddeld 10%, voor acht
koolraapmonsters gemiddeld 6J %, voor vier mergkoolmonsters gemiddeld 20|- %.
Phoma (vallersziekte) werd heel zelden gevonden.
K l e i n z a d i g e v l i n d e r b l o e m i g e n (142 monsters)
Ook deze kwamen vrijwel uitsluitend in onderzoek in verband met de Algemene
Gezondheidsverklaringvande Plantenziektenkundige Dienst.De gezondheidstoestand
was over het algemeen uitstekend.
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Een groot deel van de monsters waren luzernes, terwijl verder vrij wat klavermonsters ontvangen werden;van Lotus spp. en hopperups werden enkele ontvangen.
In dit materiaal werden geen enkele maal Sclerotien aangetroffen. Botrytis werd
afen toe gevonden in luzerne,rode en Zweedse klaver, en Lotus.
Phoma en/of Ascochyta werd vrij dikwijls aangetroffen, maximaal 3%. Ook
Stemphylium sp. werd betrekkelijk regelmatig gevonden, o.a. in een tweetal monsters
van Nederlandse herkomst 3Jresp. A\ %. Colletotrichum sp.werd tweemaalin luzernemonsters gevonden (-£ en 1\ %).
Insekten werden nooit aangetroffen.
G r a s s e n (146 monsters)
Ook deze werden vooral in verband met de Algemene Gezondheidsverklaring onderzocht, en ook hiervoor geldt dat onze ervaring beperkt en bijgevolg het onderzoek
onvolmaakt is.
Fusarium werd in het kiembed weinig aangetroffen, tot 1^ %toe. De betekenis van
dit schimmelgeslacht voor grassen is nog zeer onvolledig bekend. Helminthosporium
spp. werden vrij vaak in lage percentages gevonden, enkele malen ook in hogere,
zoals eens 8%in Festuca pratensis, 7%in Bromusinermis, 5%in Engels en Westerwolds raaigras. Soms werd de indruk verkregen, dat één monster verschillende Helminthosporium-soorten bevatte.
62 Raaigras-monsters werden nagekeken op Phialea (blinde-zadenziekte), met als
resultaat:eenmaal 7%, tweemaal 4 %, zevenmaal 2 %, driemaal 1% en in de overige
49 monsters 0 %.
Jaarlijks blijkt hoe verschillend de gemiddelde ziektepercentages uitvallen van
zaaizaad uit verschillende provincies. Bij de erwten en de schokkers waren de verschillen niet sprekend, wel bij sommige granen. Zo was de Marne-haver uit NoordHolland relatief zeer gezond, evenals de Pendek-haver uit Zeeland en de Noordoostpolder. De Noordhollandse gersten waren wat gezonder dan die uit Zeeland. De
Peko-tarwe uit Noord-Holland en Zeeland was veel gezonder dan die uit de noordoostelijke provincies, hoewel op deze algemene regel uitzonderingen bleken voor te
komen. In het bijzonder de Heine's VII uit de N.O.P. had hogere Fusarium-percentages dan die uit andere streken. Bij dit ras waren deverschillen zeer frappant.
Het lijnzaad reageerde t.a.v. de ziektepercentages zeer weinig op het teeltgebied,
althans het hoofdras Wiera.
Er moet op gewezen worden, dat ook grote verschillen tussen de rassen vallen op te
merken. Zo zijn b.v. de diverse haverrassen zeer verschillend aangetast geweest door
met het zaad overgaande ziekten. Hetzelfde geldt ook voor tarwe- en gerstrassen en
eveneens voor de lijnzaadrassen.
De gegevens van één seizoen (bovendien een zeer gunstig) wettigen evenwel niet het
trekken van conclusies, noch t.a.v. de invloed van het teeltgebied, noch t.a.v. de verschillen in ras. Er moet echter jaarlijks aandacht aan worden besteed, omdat beide
richtlijnen van belang kunnen zijn voor deteelt en de rassenkeuze.
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Jaarlijks, op 1 november, worden voor het komende seizoen de zaaizaadnormen
vastgelegd. Dit geschiedt tijdens besprekingen, waarbij vertegenwoordigers van de
keuringsdiensten, de handel en het R.P.v.Z. aanwezig zijn.
TABEL 9. Normaalcijfers (N.c.) en minimum-leverbaarheidscijfers (M.lc.) voor landbouwzaden in
1953/54, 1954/55 en 1955/56. {Minimumstandards for field crop seeds)
Zaadsoort

Bieten, suikerBieten, voederBoekweit
Bonen, duiveBonen, paardeBonen, stamCichorei
Erwten (excl. schokkers) . .
Schokkers
Grassen:
Beemdlangbloem
. . . .
Beemdvossestaart . . . .
Bosbeemdgras
Engels raai (Pacey) . . . .
Frans raaigras
Hardzwenkgras
Kruipend struisgras . . .
Italiaans raaigras
. . . .
Kamgras
Kropaar
Reukgras
Roodzwenkgras
Ruwbeemdgras
Schapengras
Schapengras (fijnbladig) .
Struisgras (W.E.mengsel) .
Struisgras (typered & brown
top)
Timothee (inlands) . . . .
Timothee (buitenl.) . . . .
Veldbeemdgras
Westerwolds raaigras . . .
Karwij
Klavers:
Hopperups
Incarnaatklaver
Luzerne
Rodeklaver(inl.) . . . .
Rodeklaver(buitenl.)...
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1953/54
N.c.
80(74)!
80(74)!
70
90
90
85(75)
70
90
90

80
50
83
70
72
63
83
70
78
50
75
75
72
65
63
75
80
80
60
85
80

802
752
802
752
802

1955/56

1954/55

M.lc.

78(72)!

80
76

70
60
60

76

75

N.c.

M.lc.

N.c.

80(74)!
80(74)!
70
90
90
85
70
90
90

65(59)!
60(54)i

80(74)!
80(74)i
70
90
90
85
70
90
90

80
50

76

83
70
72
63
83
70
78
50
75
75
72
65
63

75

75
80
80
60
85
80

802
752
802
752
802

80
80
75
60
80
80

72
70

80
50
65
83
70
72
63
83
70
78
50
75
75

60
60

65
63

60
75

76
75

75
75
65
75

75
80
80
60
85
80

802
752
802
75*
802

M.lc.

76

76

75
70

1953/54
Zaadsoort

N.c.

Rolklaver
Witte klaver (inl.) . .
Witte klaver (buitenl.)
Zweedse klaver . . .

72 2
732
82 2
82 2

Koolrapen
Koolzaad
Lupine, bittere
Lupine, voederMaanzaad
Mosterd, bruine
Mosterd, witte
Serradella
Spurrie
Stoppelknollen
Vlas
Voederkool
Voederwortelen
Wikke (zomer- en winter-)

90
90
75
75
82
90
90
70
82
90
90
55
80

1954/55

M.lc.

87

84

1955/56

N.c.

M.lc.

722
732
822
822

65
77

90
90
75
75
82
90
90
70
82
90
90
55
80

85

60
60

_
85
85

-

N.c.

M.lc.

72
73
82
82
85
90
75
75
82
90
90
70
82
90
90
85
55
80

1

Kiemenergie.
Bij de berekening van de gebruikswaarde werden de eerste 10% der harde zaden als gekiemd
gerekend, de rest in het geheel niet. De enige uitzondering vormde luzerne, waarbij alle harde zaden
werden meegeteld.
2

Voor de plombering van zaden van oogst 1956gelden tot 1 november 1956de normaalcijfers 1955/56 als minimum-waarden.
De z.g. normaalcijfers zijn gebruikswaardenormen, waaraan de zaadhandel bij
normale omstandigheden ruimschoots kan voldoen, terwijl bovendien rekening gehouden wordt met verantwoorde handelsusances (mengen van bietezaden).
Bovendien moet een zaadsoort met een gebruikswaarde, overeenkomende met het
normaalcijfer, onder normale omstandigheden een goed gewas garanderen.
Minimum-leverbaarheidscijfers worden vastgesteld in overleg met het bedrijfsleven
en deN.A.K.-G., als de oogstomstandigheden dusdanig slechtzijn, dat aan de eis van
het normaalcijfer niet voldoende vlot kan worden voldaan. In verband met de prima
oogstomstandigheden van 1955werdenvoor het seizoen 1955/56geen minimum-leverbaarheidscijfers voor tuinbouwzaden vastgesteld.
Behalve t.a.v. de gebruikswaarde, worden jaarlijks t.a.v. zuiverheid, schadelijke
onzuiverheid en vochtgehalte bij landbouwzaden en tuinbouwzaden normen vastgelegd. Deze zijn slechts in zeer geringe mate aan schommelingen onderhevig.
Tevens zijn voor de verschillende gras- en klaverzaden normen vastgesteld t.a.v.
het voorkomen van onkruidzaden, die met name genoemd worden (warkruid, zwart
gras en wilde haver).
Er zijn verder normen voor de granen, landbouwpeulvruchten en fijne zaden, die
in het keuringsreglement van de N.A.K. opgenomen zijn.
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Ten slotte worden jaarlijks voor landbouwzaden vochtnormen vastgesteld, die in
het algemeen variëren naar het moment van levering van de partij. Deze zijn opgenomen in het Jaarverslag 1953/54 (blz. 35) en zijn sindsdien niet gewijzigd.
TABEL 10. Normaalcijfers (N.c.) en minimum-leverbaarheidscijfers (M.lc.) voor groentezaden in
1953/54, 1954/55 en 1955/56. {Minimum standards for vegetable seeds)

N.c.

Bonen:
Pronkbonen
Stokbonen
Erwten:
Doperwten, gekreukt . . .
Doperwten, rond
. . . .
Peulen

Koolsoorten:
Bloemkool
Broccoli
Koolrabi
Koolrapen
Meirapen
Raapstelen
Sluitkool
Spruitkool
Kroten
Meloen

Postelein
Radijs
Ramenas
Schorseneren
Selderie
Sla
Snijbiet
Spinazie
Spinazie (Nw Zeel.)
Tomaat

Ui
Veldsla
Witlof
1
2

. . . .

1955/56

1954/55

1953/54
Zaadsoort

M.lc.

N.c.

M.lc.

N.c.

M.lc.

-

65
80

_
-

65
80

70

65
80

-

80 1
80 1
80 1
85

-

80 1
80 l
80 1
85

70
70
70
70

80 1
80 1
80 1
85

-

78
80
78
75
80

-

78
80
78
75
80

70
70
70

78
80
78
75
80

75
80
75
75
85
85
85
75
80
80
70
80
60
65
80
70
68
68
72
65
75
70
80
602
70
80
55
75
70
65

-

75
80
75
75
85
85
85
75
80
80
70
80
60
65
80
70
68
68
72
65
75
70
80
602
70
80
55
75
70
65

70
75

60

68

_
65
60

Bij voorweken mag de kiemkracht niet beneden 60% dalen.
Absolute kiemkracht.

70

80
80
80
70
75
70
60

55

65
65
60
60

_
75

50
60
65
50

75
80
75
75
85
85
85
75
80
80
70
80
60
65
80
70
68
68
72
65
75
70
80
602
70
80
55
75
70
65

!

!

_
_
-

IV. WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE CONTROLE OP
ZAAIZADEN IN NEDERLAND
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ZADEN EN AARDAPPELPOOTGOED

In dewijze van samenwerking kwam geen verandering. Het totale aantal controlemonsters in 1955/56 was als volgt:
TABEL 11. Aantal en soort van oogstoriënterings- en controle-monsters, onderzocht in 1955/56 en

ingedeeld naar de aard van de bepalingen. (Number and kind of the controlsamples,
investigatedin1955/56, andgroupedaccordingtokindof test)
Zaadsoort

Rogge . .

Kiemkracht

Gerst

56
175
99
125

Lijnzaad .
Erwten
Bonen . .
Lupine
Maanzaad
Koolzaad .
Kanariezaad
Karwij
Gele mosterc 1
Witte klaver
Grasmengse s

110
112
14
18
3
3
27
4
2
1
1

Totaal . . .

750

Vocht

30
101
58
82
6
81
102
8
3
3
2

Gezondheid

Piksel

Dorsbesch.

Zeefdoorv.

56
133
70
121
114
104
7
3
3
3

Diversen

21 1

72
11 3

23
19
1

1
1*
477

614

19

23

1

40

1

18Monsters rasechtheid, 3monsters 1000-korrelgewicht.
:
Coldtest.
' 9Monstersonkruidpercentage, 2monsters 1000-korrelgewicht.
:
Samenstelling.
2. CONTACT MET DE NEDERLANDSE ALGEMENE KEURINGSDIENST VOOR GROENTE- EN
BLOEMZADEN

De Directeur van het R.P.v.Z. was bij vele bestuurs- en commissievergaderingen
aanwezig.
Ir. KOOPMAN was aanwezig bij de vergaderingen van de Commissie van Advies
voor de Detailbedrijven van de N.A.K.-G. en had voorts regelmatig contact met de
Directie. Er bestond een vrij intensief contact tussen de kiemkrachtsafdelingen der
beideinstituten, inhet bijzonder over de beste methodiek voor het kiemen van bloemzaden. Daarnaast werden 53 controlemonsters op kiemkracht ingezonden, teweten
29 groentezaad- en 24 bloemzaadmonsters.
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3. HET EXPORTSYSTEEM VOOR ZAAIGRANEN, ZAAIPEULVRUCHTEN EN ZADEN VAN
HANDELSGEWASSEN

Door het uitvriezen van veel wintertarwe, vooral in Frankrijk en België, bereikte
de export van zomertarwe (Peko) in het voorjaar een ongekende hoogte.
TABEL 12. Aantal onderzochte monsters van geëxporteerde partijen, vallende onder het in hoofde
genoemde exportsysteem. (Number of samples of exported lots of some agricultural seeds)
Zaadsoort
Wintertarwe (winter wheat)
Zomertarwe (summer wheat)
Wintergerst (winter barley)
Zomergerst (summer barley)
Haver (oats)
Rogge (rye)
Rondegroeneerwten(roundsmallbluepeas)
Schokkers (marrow-fats)
Lijnzaad (linseed)
Winterkoolzaad (winter rape seed) . . .
Veldbonen (Vicia beans)
Diversen (miscellaneous)

1955/56
62
3305
0
362
511
30
476
192
1412
0
26
P.M.

1954/55

1953/54

429
623
22
20
57

0
281
0
64
143

173
234
1404
15
15
P.M.

341
169
1511
0
56
P.M.

Daar deze export van zomertarwe en die van zomergerst geconcentreerd was in
dezelfde maanden als de lijnzaad-export (februari-maart-april), werd het R.P.v.Z.
overstelpt met werk.
Uit de aard der zaak kregen de export-monsters steeds voorrang, hetgeen ten gevolge had dat bij het resterende onderzoek een zekere achterstand optrad.
De zeer gunstige zomer van 1955 was van grote invloed op de kwaliteit van het
zaaizaad in het algemeen. Zoalsreedsuit tabel 6bleek, wasdezeinvergelijking met die
van 1954/55 uitstekend.
Toch voldeden niet alleleveringen aan de gesteldenormen, rekening houdende met
de spelingen. De meeste afwijkingen deden zichgedurende het afgelopen seizoen voor
bij de zomertarwe; meestal hadden ze betrekking op het vochtgehalte.
Door het R.P.v.Z. werden alle Peko-monsters op rasvermenging getoetst; enkele
malen werden ernstige afwijkingen geconstateerd en kon de exporteur tijdig voor onaangename consequenties gevrijwaard worden. Aangezien de zaadhandel naderhand
geprotesteerd heeft tegen het in rekening brengen van een niet gevraagd onderzoek,
zal deze controle in de toekomst slechts geschieden op uitdrukkelijk verzoek van de
exporteur.
Als gevolg van het exportsysteem behoort tot uitdrukking gebracht te worden in
welke mate de exporteur aan de door hem gegeven garanties voldaan heeft.
Aangezien, naar geblekenis,ernstigebezwaren gevoeldworden tegen een publikatie
op naam, heeft het R.P.v.Z. zijn steun verleend aan een modificatie van het huidige
systeem, waarbij in zekere mate goede en onvoldoende leveranties met elkaar gecompenseerd worden. De handelaar kan dan op basisvanzijn totale export worden beoor40

deeld en er wordt geen blaam op hem geworpen voor één of enkele minder gelukkige
partijen tussen een groot aantal goede. Dit systeem is echter niet in bespreking gebracht, hoewel het rechtvaardig is en technisch goed uitvoerbaar.
Het huidige systeem heeft nadelen. Doordat de handel vrij algemeen de partijen
laat vooronderzoeken door de keuringsdienst, kan hij zich geheel vrijwaren van de
heffing, indien de keuringsdienstcijfers slechts gunstiger dan de normen uitkomen.
M.a.w. hier is dus feitelijk het oude systeem met export op N.A.K.-plombe, op basis
van onderzoek door de laboratoria van de keuringsdiensten, weer geheel teruggekomen. Immers het resultaat van onderzoek op het R.P.v.Z. heeft dan geen invloed
meer op het al dan niet vervallen van de heffing.
Door hetresultaat van het onderzoek door het R.P.v.Z. aftewachten, kan de exporteur geruisloos de speling als normverlaging incasseren. Immers, als hij een cijfer
heeft dat binnen de speling ligt (bij de kiemkracht b.v. de norm minus de speling), is
hij safe en verbeurt hij geen heffingen.
Tegen het bovenstaande kan worden opgemerkt, dat bij goed functioneren van het
systeem de buitenlandse importeur attesten moet opvragen en dan zelf de kwaliteit
van de geleverde partijen kan beoordelen. Ten slotte is iedere zaaizaadlevering naar
het buitenland vóór alles en in de eerste plaats een zaak tussen exporteurs en importeurs. De indruk is echter verkregen, dat de importeur nog te sterk gewend is aan het
oude N.A.K.-systeem en het Exportplombe vereenzelvigt met het N.A.K.-plombe.
Opvragen van de betreffende attesten is daarom nog niet voldoende algemeen.
In het uitzonderlijk gunstige seizoen 1955/56 gaf het exportsysteem geen moeilijkheden. Bijna alles kon zonder gevaar geleverd worden. Onder deze omstandigheden
kan iedere exporteur er voor zorgen, dat alle partijen welke hij exporteert, aan de
gestelde eisen voldoen. Van de 1395partijen zaailijnzaad welke werden geëxporteerd,
bleek er slecht één in de heffing te vallen. Bij de zomertarwe hebben verschillende
exporteurs het risico genomen niet te drogen, met het gevolg dat van veelpartijen het
vochtgehalte te hoog bleek te liggen. Anderen hebben consequent alles gedroogd, met
het resultaat dat alle partijen ruimschoots aan de normen hebben voldaan.
Van de in totaal 6484 geëxporteerde partijen (volgens exportsysteem) vielen er
274 in een heffing, terwijl 935 partijen beneden de N.A.K.-norm, maar binnen de
spelingsgrens lagen. 1587 Partijen werden boven de minimum-norm gegarandeerd.

4. D E ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE TEELT VAN IN VOORKOOP
GEKOCHTE ZAAIZADEN MET AFREKENING OP SCHONINGSANALYSE
VAN HET RIJKSPROEFSTATION VOOR ZAADCONTROLE (A.T.V.)

DelaatsteA.T.V. werdengedeponeerd bij denotaris D. VEENENBOSte Enkhuizen op
6 januari 1955. De voorwaarden hebben dus in de meeste gevallen reeds geldigheid
gehad voor oogst 1955. In alle gevallen waren zij van toepassing voor oogst 1956.
De toepassing van de A.T.V. geeft voor de Directeur van het R.P.v.Z. jaarlijks
moeilijkheden en eist veel overleg. Dit neemt niet weg, dat de voorwaarden over het
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geheel genomen een zeer bruikbare basis vormen voor de contracten tussen handelaar
en teler en ook de technische consequenties in vrijwel alle gevallen duidelijk liggen.
Afgezien van de wenselijkheid van herziening van de vochtnorm voor de grassen,
is er nu, na éénjaar, weinigreden voor op- of aanmerkingen. De A.T.V. gaan echter
over transacties met levend materiaal en er blijken zich steeds weer omstandigheden
voor te doen, waarmede bij het opstellen van de voorwaarden geen rekening is gehouden.
Het verband tussen de weigeringsgrenzen in de A.T.V. en de minimum-normen
voor het binnenland moet, bij verlaging van deze laatste, nader worden bestudeerd.

5. D E RESULTATEN VAN DE OPSPORINGSDIENST VOOR ZAAIZADEN

A. Landbouwzaden
Ook dit jaar kon wederom, in samenwerking met de Algemene Inspectiedienst en
de keuringsdiensten van de N.A.K., een vrij intensieve controle op de detailhandel
in landbouwzaden worden uitgeoefend.
Wanneer men de opmerkingen t.a.v. bedrijfsvoering en administratie, gedurende
de driejaren van intensieve controle gemaakt, jaar voor jaar vergelijkt, danmag men
concluderen dat het optreden van de controleurs van de A.I.D., waarbij het accent
zeersterkgelegdwerd op devoorlichting en opvoeding van de detaillist, zeer succesvol
is geweest.
Mede dank zij de verspreiding van eencirculaire, opgesteld door R.P.v.Z., N.A.K.,
de Vereniging van de Handel in Landbouwzaaizaden (V.H.Z.) en de Centrale Vereniging van de Coöperatieve handel, blijkt men thans algemeen in te zien dat de voorschriften niet alleen uit controle-technische overwegingen opgesteld zijn, maar ook
wel degelijk een grote steun geven voor de eigen bedrijfsvoering.

Aanmerkingopdebewaring
Aantal bezoeken
Administratie in orde
Overjarige partijen aanwezig
Hiervan her-analysebeschikbaar . . . .
Geen gegevensbij partijen
Ongekeurde partijen aangetroffen . . . .
Afzonderlijke opslagruimte voor zaaizaden aanwezig

1955/56

1954/55

1953/54

53
1050
852
329

25
1119
419
669
177
395
12

46
1011
137

?
53
0
547

8
544
6
282

In totaal zijn 4072 monsters van restanten onderzocht, waarvan 499door het R.P.v.
Z. (genomen door de A.I.D.-controleurs) en 3573 door de gewestelijke keuringsdiensten.
Uit hetoverzichtopblz.43blijkt, dat deactiviteit vandekeuringsdiensten op dit gebied van jaar tot jaar toeneemt. De keuringsdiensten bieden aan de detaillisten de
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1955/56

1953/54

1954/55

Aantal
monsters

% fout

Aantal
monsters

% fout

Aantal
monsters

% fout

A.I.D
Keuringsdiensten .

499
3573

66
34,4

1228
2661

42,7
16,9

1319
492

51,8
29,8

Totaal

4072

38,3

3889

25,4

2967

39,5

mogelijkheid om restantpartijen voor het afleveringsseizoen te laten onderzoeken, van
welke mogelijkheid steeds meer gebruik wordt gemaakt.
De controleurs van de A.I.D. bepalen zich dientengevolge hoofdzakelijk tot verdachtepartijen enpartijen, welkeniet tijdig van eenher-analyseattest werden voorzien.
Doordat de keuringsdiensten alle restanten voor de vuist weg bemonsteren en de
controleurs van de A.I.D. hoofdzakelijk verdachte partijen, zijn de resultaten van de
A.I.D-monsters aanzienlijk slechter dan die van de keuringsdienstmonsters.
Dat het resultaat van het onderzoek van de restanten zeer veel minder geweest is
dan vorigejaren, lagindelijn derverwachting. Dezerestanten zijn immers grotendeels
afkomstig van de slechte oogst van 1954, toen de normen van vele zaden sterk verlaagd werden. Voor het seizoen 1955/56 golden weer de normale eisen, met als gevolg
dat veelpartijen van oogst 1954hieraanniet voldeden.
In totaal werden 9tuchtrecht-verklaringen opgemaakt wegenshet voorhanden hebben van onvolwaardig zaad, anders dan op de hiervoor voorgeschreven wijze, terwijl
door deN.A.K. 130schriftelijke waarschuwingen werden verzonden.
Verreweg de meeste partijen welke niet aan de normen bleken te voldoen, konden
aan het zaaizaadverkeer onttrokken worden; ze werden met toestemming van de
detaillist vernietigd of zodanig gemengd, dat zij alleen voor consumptieve doeleinden
verkocht konden worden, öf opgemengd met hoogwaardig zaad.
B. Tuinbouwzaden
Ook bij de depotcontrole in de sector groente- en bloemzaden constateren wijeen
verbetering in het nakomen der gegeven voorschriften. Het aantal depothoudersbedraagt thans 6095, die voor 184 firma's optreden (de 10grootste detailbedrijven hebben gezamenlijk 3742 depots).
De resultaten van de bedrijfscontrole waren als volgt:
1955/56
Geen winkellijst
Aantal bezoeken
Depotovereenkomst niet bijdehand
Geen depotaanduiding
Verpakking niet in orde
Geen firma-aanduiding
Geen seizoenaanduiding
Losuitwegen geconstateerd . . . .

364
681
204
274
59
85
125
20

1954/55
316
1944
505
334
74
109
552
21
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Van dezedepothouders worden er elkjaar i 2000bezocht, zodat elke depothouder
éénmaal in dedriejaar bezoek van een controleur kan verwachten, met deze restrictie,
dat depothouders waarbij tekortkomingen werden geconstateerd eerder voor herhaling van een bezoek in aanmerking komen.
Naar aanleiding van de tekortkomingen werd door de N.A.K.-G. 159 maal gecorrespondeerd met de principaal. Veelal bleken de geconstateerde tekortkomingen te
zijn gemaakt bij depothouders welke destijds als agent met voorraad optraden.
Door de controleurs werden 1586 monsters getrokken, waarvan de resultaten als
volgt waren:
1955/56

Groentezaden
Bloemzaden

1953/54

1954/55

Aantal

% Onvold.

Aantal

% Onvold.

Aantal

% Onvold.

1262
324

10,7
32

2504
760

9
19

1874
740

26
31

De onvoldoende kiemkrachtige monsters betroffen voornamelijk sla, wortelen en
asters. Bij wortelzaad liet de zuiverheid nogal eens te wensen over.
Ten eindeeniginzicht te krijgen indekwaliteit vanim-enexportpartijen, werden bij
de grensposten 277 monsters tuinzaden getrokken, welke op de proeftuin van de
N.A.K.-G. werden uitgezaaid voor beoordeling op rasechtheid en raszuiverheid. Bij
de 162exportpartijen werd slechts tweemaal eenaanmerking gemaakt, bij de 115 importmonsters vijfmaal; deze aanmerkingen hadden betrekking op erwten ( 3 x ) en
bonen ( 4 x ) .
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V. P R O J E C T E N V A N O N D E R Z O E K

In zeker opzicht was de research-activiteit in 1955/56 (hoofdzakelijk zomer 1956)
weinig bevredigend. Hiervoor zijn diverse verklaringen tegeven.
1. De oogstvan 1955wasvanuitzonderlijk goedekwaliteit. Er bestond uitdien hoofde
veel minder noodzaak om met dit zaaizaad te experimenteren dan b.v. inl954/55,
na de oogst van zeer slechte kwaliteit in 1954.
2. In juni 1956 werd het 11e congres van de I.S.T.A. gehouden te Parijs, waaraan
door vier stafleden werd deelgenomen. Als gevolg van de voorbereidingen voor dit
congres en de nasleep hiervan bleef betrekkelijk weinig tijd over voor toegepaste
research.
3. De enorme toevloed van monsters in het seizoen 1955/56, vooral in februari en
maart 1956, gaf het Proefstation druk routinewerk tot in mei. Ook deze drukke
periode werkte duidelijk ongunstig op de research-activiteit.
Tijdens de verslagperiode kwam de behoefte aan research over zaadfysiologie weer
sterk naar voren.
De stafbezetting van het R.P.v.Z. maakt het mogelijk aan vele facetten van het
zaadonderzoek aandacht te besteden, doch zeker niet aan fysiologische verklaringen
van processen van zaad en kiemplanten, hetgeen momenteel remmend werkt op de
verdere uitbouw van het onderzoek.
PROJECT

1. Onderzoek naar de weerstand vanzaaizaden tegen ongunstige omstandigheden {Investigations into the resistance of sowingseed against unfavourablecircumstances). (Dr. J. DETEMPE en Dra. F. F. S.N. BloemsMA). (Zie
Verslag 1954/55, biz. 38)

Het ligt voor de hand, dat behoefte bestaat aan methodieken om de weerstand van
zaaizaden tegen ongunstige omstandigheden te meten. Een dergelijke methode is de
coldtest voor maïs.
In de verslagen 1952/53t/m 1954/55iszowel gerapporteerd over onderzoek naar de
weerstand van zaaizaden van bepaalde oogstjaren, alsook over pogingen om voor een
aantal zaadsoorten methodieken uit te werken om de weerstand vast te stellen.
Hoewel de temperatuurscellen voor grondproeven in de kelder van de nieuwe kas
nog niet ter beschikking stonden, werd in de verslagperiode meer aandacht aan dit
onderwerp geschonken dan invoorafgaandejaren. Het accent werd daarbij sterk op de
groepgroentezaden gelegd, omdat voor deze groep zwakte dikwijls nog belangrijker is
dan voor landbouwzaadsoorten.
De oogstoriëntering betreffende de landbouwzaden gaf bovendien geen aanleiding
dit jaar dieper in te gaan op kwesties betreffende zaadzwakte, want oogst 1955 bleek
van voortreffelijke kwaliteit. Slechts lijnzaad bleek dikwijls nogal gevoelig als gevolg
van dorsbeschadiging (zie Project 2).
Weerstandsproeven werden genomen met de zaadsoorten maïs, sla, kool en wortel.
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Maïs. In Verslag 1952/53 werd reeds gerapporteerd over de invloed van zaadbeschadiging op het resultaat van de coldtest. De plaats van debeschadiging op het zaad
bleek van grote invloed op de coldtest-resultaten. Door ontsmetting met T.M.T.D.
werd de schadelijke invloed van de beschadiging grotendeels teniet gedaan.
Ook in 1955/56 werd een proef genomen met een praktijkmonster, waarin ruim
30 % zaden met afgebroken topjes voorkwamen. Dit type beschadiging bleek de
coldtest-opkomst van het niet ontsmette zaad wederom sterk te verlagen.
Sla. Naar aanleiding van eenklacht uit depraktijk betreffende eenpartij van redelijke
kiemkracht, die desondanks bij de herfstuitzaai faalde, werd het probleem van zwakte
bij dezezaadsoort aan de orde gesteld.
Ean aantal monsters van oogst 1954 en oogst 1955 werd met elkaar vergeleken in
een kasproef bij 12°C(uitgezaaid ingrond). Deopkomstverschillm tussen de monsters
van het gunstige oogstjaar 1955 bleken lang niet altijd beter dan die van het ongunstige jaar 1954. De opkomst varieerde tussen 90 en 42 %, welk laatste percentage
genoteerd werd voor het monster dat aanleiding was geweest tot klachten uit de praktijk, ondanks zijn kiemkracht van 90 %.
Aangezien echter een grondproef niet voldoende reproduceerbaar is en dus ongeschikt is als methode voor routine-onderzoek, werd gezocht naar een andere methode
omdezwaktetemeten.Dezeis misschien te vinden in een zorgvuldig afgestelde warmwater-behandeling (dienend omhetzaad inmeer ofminder sterkematete verzwakken)
met een kiemkrachtsbepaling er voor en er na.
Het is uit de aard der zaak zeer de vraag of de zwakte van zaad, zoals deze bij
uitzaai te velde bij normale temperaturen blijkt, ook maar enigszins gecorreleerd is
met de gevoeligheid voor de hogere temperatuur bij een warmwater-behandeling.
Dejuiste methodiek is nog niet gevonden; de proeven zullen worden voortgezet.
Kool. Voor kool is sinds lang bekend, dat de ter bestrijding van diepzittende zaadinfecties (Phoma, Alternaria) aangeraden warmwater-behandeling (20-30 min. bij
52°) voor zwakke monsters kiemkracht- en opkomstverlagend kan werken. Hier
moet het mogelijk zijn een routine-behandeling tevinden, ietszwaarder dan de bovengenoemde, waardoor zwakte van het monster als zodanig onderkend en kwantitatief
bepaald kan worden. Een bezwaar kan zijn, dat door de warmwater-behandeling
tevens de schimmelaantasting wordt bestreden, zodat twee factoren door elkaar gaan
spelen, terwijl evenmin vaststaat, dat dezwakte dietot uiting kan komen in een warmwater-behandeling, een indicatie geeft over zwakte die blijkt bij uitzaai.
De voorlopige proeven gaven geen voldoende indicaties; zij zullen worden voortgezet.
W o r t e l e n . Hier is de situatie ingewikkelder, doordat bij vele wortelmonsters een
sterke Stemphyliwn-infectie voorkomt, welke door de warmwater-behandeling kan
worden uitgeschakeld, met kiemkrachtsverhoging als gevolg. Deze kiemkrachtsverhoging en de kiemkrachtsverlaging als gevolg van verzwakking door de geconditioneerde warmwater-behandeling werken tegen elkaar in, wat een valse indruk van de
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zwaktetoestand van het zaad zou geven. Het is echter misschien mogelijk de na de
warmwater-behandeling resterende kiemkracht te vergelijken met dievanhetchemisch
(zo goed mogelijk) ontsmette monster.
Oorspronkelijk werd als controle zaad gebruikt, dat ontsmet was met ceresan-nat.
In de eerste proeven bleek deze behandeling de kiemenergie soms sterk te verlagen.
Het verdient dus misschien de voorkeur een mogelijk niet geheel afdoende, maar in
elk geval onschadelijke fungicide-behandeling als controle in te voeren.
Een proef met vier monsters werd genomen, waarin voor twee ervan temperaturen
tot 55°C bij 10min. behandelingsduur werden beproefd, terwijl voor de beide andere
tot 65° werd gegaan. Vermoedelijk kan in een volgende proef het beste 10 min. 56°
worden geprobeerd.
Vergelijkende grondproeven werden nog niet genomen. Duidelijke aanwijzingen
zijn nog niet verkregen.
PROJECT

2. Onderzoek overfungicide-behandeling van zaaizaden (Investigations into
fungicide treatment of seeds). (Dr. J. DE TEMPE). (Zie Verslag 1954/55,
pag. 39)

In verband met het meer in zwang komen van zaaizaadontsmetting wint dit project
aan belangrijkheid. Het is van belang het effect van ontsmetting met verschillende
fungiciden nategaanvoor zaaizaad vanuiteenlopendekwaliteit enverschillende oogstjaren.
Aan dit project isreeds verschillendejaren gewerkt. In het algemeen isin veldproevennagegaan, welkeverbetering van opkomst, ontwikkeling enproduktie kon worden
bereikt bij zaaizaad van uiteenlopende kwaliteit t.a.v. kiemkracht, bezetting door met
het zaad overgaande ziekten, en eventuele zwakte (verschillen in oogstjaar).
Zeer in het algemeen kan wel worden gesteld, dat t.a.v. de ontsmetting met kwikprodukten tweetegengestelde tendenzen werkzaam zijn, n.1. eengunstige beïnvloeding
door het verminderen van de invloed van de schimmels en een ongunstige, als gevolg
van de kwikbeschadiging van het zaaizaad. Afhankelijk van de omstandigheden
overweegt de ene of de andere.
V e l d p r o e v e n granen. In het najaar van 1955werd in zware Betuwe-klei een veldproef genomen met wintertarwe van de zwakke oogst 1954.36 Monsters werden ontsmet en direct na de ontsmetting met een poedervormig en als scherp bekend staand
kwikmiddel uitgezaaid. In de veldproef bleek, dat door de ontsmetting de opkomst
aanzienlijk verlaagd was, te weten voor de 36monsters van gemiddeld 57 %tot 46 %.
Opgegraven kiemen toonden typische kwikbeschadiging. In een kasproef in zandige
grond werd dit resultaat gecontroleerd en niet bevestigd. De opkomst-gemiddelden
in de kasproef waren namelijk voor 10 monsters (van de 36) onbehandeld 48^ %,
ontsmet met 0,2 % van het fungicide 74J %, ontsmet met ongedoseerd en afgeschud
fungicide 731-%.
De veldproef ging naderhand door uitwintering verloren, zodat het niet mogelijk
was de invloed van de kwikbeschadiging op de opbrengst vast te stellen.
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In het voorjaar van 1956 werd een veldproef opgezet met 72 Peko-zomertarwemonsters van deprima oogst 1955. Deze werden uitgezaaid onbehandeld en ontsmet
met 0,2 %van een zacht werkend poedervormig kwikfungicide. Het materiaal was in
het algemeen zeer gezond (weinig Fusarium) en sterk (hoge kiemkracht).
Het gevolg van dit alles was, dat het effect van de ontsmetting gering was. De gemiddelde opkomst werd verhoogd van 80,6 tot slechts 81,9 %. Daarbij was het opvallend, dat voor monsters met minder dan ongeveer 10% ziekteschimmels de opkomst
over het algemeen door de behandeling (ontsmetting) verlaagd werd. Het geringe
nuttig effect van de fungicide-behandeling ging tijdens de verdere ontwikkeling van
het gewas geheel verloren en sloeg zelfs om in een gering ongunstig effect van 2,7 %.
Deze proef geeft dus de aanwijzing, dat ontsmetting van gezond zaaizaad nadelig
kan zijn.
Met het zwakke en erg zieke materiaal van oogst 1954was in 1955 een veldproef
genomen, waarbij de ontsmetting resulteerde in een opkomstverhoging van gemiddeld
15%, welke praktisch rechtstreeks in de gewasopbrengst doorwerkte. Beneden ongeveer 10% ziekteschimmels was ook in deze proef het gevolg van de ontsmetting een
opkomstdaling.
Verder werd in 1956 een veldproef genomen met 36 monsters zomergerst (van de
sterke oogst 1955) van verschillende rassen en gemiddeld 34,8 % Helminthosporium
sativum-infectie.
Ook in dezeproef werd zowel onbehandeld, alsmet0,2 %zachtwerkend kwikpoeder
ontsmet zaaizaad gebruikt.
Het effect van de ontsmetting was hier gunstiger, hetgeen gezien de hoge ziektepercentages vanzelfsprekend moet worden geacht. De opkomst liephier opvan gemiddeld 75,6 tot 83,0 %. Het verband tussen ziektepercentage en opkomstverbetering
door ontsmetting was duidelijk. Dit keer beneden omstreeks 7 % infectie van het
zaad trad door de ontsmetting opkomstdaling op. De gewasopbrengst verbeterde
door de ontsmetting maar 6%.
In een veldproef met zomergerst van het zwakke oogstjaar 1954, genomen in het
voorjaar van 1955, werd daarentegen waargenomen dat een gemiddelde opkomststijging van 10%door de ontsmetting resulteerde in een gemiddelde opbrengststijging
vanruim 15%.
Het ismerkwaardig, dat in bovenbeschreven veldproeven debeschadigende werking
zelfs van zachtwerkende kwikmiddelen zo duidelijk tot uitdrukking komt. Pas bij
vrij hoge ziektepercentages van het zaaizaad wordt deze beschadiging gecompenseerd
door het gunstige effect van de behandeling.
B e w a a r p r o e f g r a n e n . In overleg met de Plantenziektenkundige Dienst werd een
bewaarproef opgezet, waarbij ontsmet en niet ontsmet zaad werd vergeleken, maar
waarbij het accent viel op devariatie in bewaaromstandigheden en deinvloed daarvan
op beide. Een partij Peko-zomertarwe werd in 7porties verdeeld, waarvan het vochtgehaltewerd ingesteld op 11,8, 12,8, 13,8, 14,8, 15,8, 16,8 en 17,8 %.Vervolgenswerd
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iedere portie onderverdeeld in drie gedeelten, waarvan er één behandeld werd met
0,2 % van een zachtwerkend kwikmiddel, terwijl de overige tweederden onbehandeld
bleven. Vervolgens werden alle objecten nog eens in drieën verdeeld en in polyaethyleenzakken opgeborgen op zolder (temperatuur wisselend tussen 0 en ruim 20°), in
een ruimte van 10° en in een ruimte van 20°. Periodiek werd de kwaliteit beoordeeld
in filtreerpapier-kiembed en in grond in de kas. Bij elk onderzoek werd één der onbehandeld bewaarde fracties alsnog met 0,2 % van hetzelfde kwikmiddel behandeld,
zodat ten slotte vergeleken werden:niet ontsmet, vóórde bewaarperiode ontsmet, en
na de bewaarperiode ontsmet. En dit dan met de genoemde variatie in vochtigheid en
temperatuur tijdens de bewaring.
Bij het opzetten van de proef was in de gekozen partij een spoor zware en 1\ %
lichte secundaire FWÄ7/-/«W-infectie aanwezig alsmede \\% Helminthosporium sativum,
welke infecties door de ontsmetting kwantitatief verdwenen. De opkomst in de kas,
van het uitgangsmateriaal, bedroeg bij omstreeks 12°, 66 gezonde + 22 licht zieke
planten = 88 %.
Na beëindiging van de proef zal op de resultaten nader worden ingegaan. Nu is
allesnogte dubieus.
D i v e r s e n : G r a n e n . Een drietal tarwemonsters, een maand van tevoren behandeld
met insecticiden en insecticide-fungicidemengsels, werd in filtreerpapier en in grondproef onderzocht.
Mergamma-A in dubbele dosis (0,3%) veroorzaakte soms enige lichte abnormaliteit; evenzo in mindere graad enkele andere HCH-produkten. Bij herhaling van het
onderzoek na nog twee maanden bewaring werd alleen met mergamma-A in dubbele
dosering een aanmerkelijke beschadiging waargenomen (voor de drie monsters resp.
5, 8en 20%; na behandeling met de normale dosis mergamma-A resp. 2, 3en 5%).
Ook in grond was dit merkbaar. Deze proef was van belang, omdat in enkele landen
het gebruik van mergamma sterk woidt gepropageerd.
In een overeenkomstige proef met gerst werd bij het eersteonderzoek (na 14dagen
bewaring) geen schade waargenomen, terwijl ook zuivere insecticiden bij onderzoek
in filtreerpapier-milieu welenigeontsmettendewerkingblekenuitteoefenen. Herhaald
onderzoek na 5 maanden bewaring gaf enige beschadiging na de mergamma-behandeling te zien, echter duidelijk geringer dan bij tarwe (vermoedelijk vanwege de bescherming der gerstkorrels door kafjes). Gerst is blijkbaar beter bestand tegen de
mergamma-behandeling.
Maïs. Met deze zaadsoort werd één proef genomen met als doel vergelijking van de
beschermende werkingvan diversefungiciden in decoldtest. Het bleek dat voronit een
belangrijk beter resultaat gaf dan een TMTD-produkt, terwijl een tweetal andere
nieuwe beschermende fungiciden het peil van TMTD lang niet bereikten. Gemiddeld
over driemonsterswerden devolgende opkomstpercentages verkregen: voronit77,0%,
TMTD 66,3%, twee andere kiemplantbeschermende middelen 48,2 en 44,4% (onbehandelde controle 22,3%). De verschillen kwamen slechts tot uitdrukking bij een
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koudebehandeling van 14 dagen; bij de normale coldtest met 7 dagen 10° lagen de
verschillende behandelingen gelijk.
Verder werd een proef genomen met een viertal insecticiden in normale en dubbele
dosering, waarbij in de normale coldtest geen schade werd genoteerd.
Erwten. Met deze zaadsoort werd een veldproef genomen, waarin 6 mengpartijtjes
erwten betrokken waren en 9fungiciden. Doordat ook de erwten van oogst 1955zeer
sterk waren en bijgevolg weinig behoefte hadden aan een beschermende behandeling,
werd voor het onbehandelde materiaal al een gemiddelde opkomst bereikt van ruim
84%, terwijl de verschillende behandelingen deze niet meer dan enkele procenten
konden verbeteren. Veel verschil tussen de diverse behandelingen viel ook niet te
verwachten.
Verder werd een veldproef genomen met 54 monsters schokkererwten met „kwade
harten". Het percentage hiervan varieerde tussen 0en 59%. Ook hier lag de opkomstonbehandeld alzeer hoog, zodat deTMTD-behandeling slechts enkeleprocenten verbetering konbrengen. Zoweldeopkomst-onbehandeld als de verbetering door de behandeling vertoonde niet het minste verband met de percentages „kwade harten" van
het zaaizaad.
De „kwade harten"-proef werd op meer beperkte schaal herhaald in de kas. Ook
daarbij bleek niets van invloed van het percentage lichte „kwade harten" op de
opkomst of op de opkomstverbetering door TMTD, ook niet op het na enkele weken
bepaaldeplantgewicht ofdeverhogingdaarvan door TMTD-behandeling.
Bonen. In een proefje met aldrin in doses 0,2 en 0,4 % werd noch in filtreerpapier
noch in grond in de kas beschadiging waargenomen.
Lijnzaad. Bij deoogstoriënteringbleek,datenerzijds ondanks degunstigezomer nogal eens sterke Botrytw-infectie optrad, terwijl anderzijds hoge percentages dorsbeschadigingvoorkwamen. Daardoor lagdeopkomst ineenkasproef inzandgrond voor
vele monsters niet gunstig en kon er met TMTD-behandeling nogal wat aan worden
verbeterd. Voor 17monsters werd in de kasproef gemiddeld een opkomst van 5%\ %
gevonden, na TMTD-behandeling werd dat ruim 94%. Ook bij de behandelde objecten trad nog welenigewegval door Botry?K-activiteit op.
Met lijnzaad werd in de proeftuin van het Proefstation met een reeks fungiciden
een veldproef opgezet, die weinig sprekende uitkomsten opleverde. De gemiddelde
opkomst-onbehandeld bedroeg 53%, en door geen enkele fungicide-behandeling
kwam de opkomst hoger dan tegen de 66%. Wellicht is dit geringe effect van de ontsmetting het gevolg van het feit, dat de proef op zware rivierklei werd opgezet en de
bovenbeschreven kasproef in zandgrond.
Merkwaardig is, dat ditzelfde materiaal in een kasproef'in zandgrond bij omstreeks
12° - dus onder geenszins gunstige omstandigheden - reeds onbehandeld een gemiddelde opkomst van 82J % haalde, terwijl met alle fungiciden een peil van omstreeks
95 %bereikt werd. Dit geeft de aanwijzing dat de tekorten van het lijnzaad van oogst
1955 gemakkelijk te verhelpen waren.
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Ook werd een veldproef opzware klei genomen meteengroot aantal monsters van
verschillende itofrjtó-infectiepercentages, welke onbehandeld en na TMTD-behandeling werden uitgezaaid. Gemiddeld voor 94monsters (meteen gemiddeld Botrytispercentage van 8,2%) lag de opkomst-onbehandeld op 60,9% en na TMTD-behandeling op 67,4%. Degewasopbrengst bleek aan het einde van de zomer door de behandeling slechts 3,8%te zijn gestegen. Een duidelijke correlatie tussen Botrytis-percentage van het zaaizaad en opkomst resp. opbrengststijging door de TMTD-behandelingvielniet teconstateren. Hetismogelijk dateendergelijke correlatie verstoord is
door deinvloed van andere ziekten in het zaad en vande dorsbeschadiging.
Nog enkelekasproeven inzandgrond werden genomen, waarin nieuwere fungiciden
werden vergeleken metreeds beproefde.
In eeneerste proef, metvijf monsters, bleek hetbestebeschikbare kwikprodukt de
opkomst te verhogen van 77 (blanco) tot 84%, terwijl de beschermende fungiciden
TMTD, voronit en orthocide alle 91 à 92%haalden.
In een volgende proef, ook met vijf monsters, lagen de omstandigheden gunstiger,
zodat het kwikprodukt hetzelfde peil bereikte als de beschermende fungiciden. Van
de laatste kwam TMTD ditmaal het beste voor dedag.
In eenderdeproef, metzeven monsters, waren deverschillen weer gering. Dekiemplantbeschermende middelen waren hier weer beter dandekwikprodukten, terwijlvan
de eerste TMTD weer het beste voldeed. De tendens in de drie laatste kasproeven is
dus ongeveer dezelfde geweest.
Verder werd een tweetal proeven in filtreerpapier-milieu genomen over de bestrijding van Ascochyta linicola(dode harrei). Tegen deze schimmel bleek een „vloeibare
droogontsmetter" beter werkzaam dan alle overige in de proeven opgenomen middelen (deels kwikprodukten, deels kiemplantbeschermers).
De Ascochyta-intectie is bepaald moeilijk te onderdrukken, zodat geen van de nu
beschikbare middelen afdoend is, hoewel het vloeibare kwikprodukt in een dosering
van 0,5%vrijwel afdoende bleek.
Alternaria linicola,eenvooral in olievlas belangrijke schimmel, is ook vrij moeilijk
te bestrijden. Zelfs tegen de gemakkelijk te bestrijden Colletotrichum linicola (vlaskanker)werktein filtreerpapier-proeven eenbepaald kwikprodukt iets beter dan kiemplantbeschermende middelen, hoewel hier toch ook met TMTD eenvoldoende resultaat bereikt wordt.
Filtreerpapier-proeven moeten altijd worden aangevuld door grondproeven, gezien demogelijkheid dateenfungicide deschimmel slechts remt zonder hemte doden.
Als dit fungicide dan na uitzaai in de grond in deloop van enkele weken verdwijnt,
zou deziekte alsnog kunnen optreden. Voor grondproeven ontbrak echter voldoende
sterk geïnfecteerd zaad. Zij werden dusniet genomen.
Bieten. Ten behoeve van de oogstoriëntering werd een reeks monsters, al of niet
met panogen behandeld, onderzocht in filtreerpapier-milieu en in grond in de kas.
Voor 10monsters bleek dePAowa-besmetting in de filtreerpapier-proeven tevariëren
tussen 32en54%,meteengemiddelde van40,9 %;nabehandeling met0,6% panogen
eneenweekbewarenwerd datgemiddeld 8,1%.Indekasvertoonden dezelfde monsters
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een gemiddelde opkomst van 48 plantjes per 100 kluwens; na ontsmetting werd dat
149.In zandgrond ishet effect van de ontsmetting dus zeer duidelijk geweest.
In een filtreerpapier-proefje met enkele insecticide-houdende en voor bieten aanbevolen middelen werd ook na dubbele dosering geen beschadiging waargenomen.
Verder werd een proef genomen met een vijftal monsters en een reeks fungiciden
infiltreerpapier enin dekas. Merkwaardig was degoedeindruk diede meeste produkten in filtreerpapier-milieu maakten. Het beste voldeed aethylmercurisulfaat (natbehandeling), op de voet gevolgd door panogen. Ook verschillende andere fungiciden
lieten van de gemiddelde begininfectie met Phoma van 56 % slechts enkele procenten
over (voor kritiek op de bepalingsmethode zie echter Project 3). Iets minder goed
voldeden voronit en orthocide-75, hetgeen te begrijpen is, aangezien deze produkten
vooral bedoeld zijn als kiemplantbeschermers in grond. In een (kortdurige) kasproef,
wederom genomen in zandgrond, onder ongetwijfeld te gunstige omstandigheden
(temperatuur ongeveer 25°), bereikten alle fungiciden een opkomstpeil van omstreeks
170 plantjes per 100kluwens (blanco 124). Ook hiervoldeed de aethylmercurisulfaatbehandeling voortreffelijk, hetgeen van een onderdompelingsbehandeling verwacht
mag worden. Wellicht echter heeft in deze snel afgewerkte proef Phoma onvoldoende
gelegenheid tot ontwikkeling gekregen.
Klaver. Eén kasproef werd genomen met rode klaver en een reeks van fungiciden
in dosering 0,2 %. De monsters vertoonden in een later stadium van ontwikkeling in
zeer verschillende mate wegval van kiemplanten. In dit stadium konden de fungiciden
niet meer verwacht worden werkzaam tezijn. Ineenvroeger stadium echter beïnvloedden ze het opkomstpeil nauwelijks, want alleen de typische kiemplantbeschermende
fungiciden gaven in dit stadium een geringe verbetering te zien, namelijk van 82 tot
84-86 %.
Nader onderzoek naar de mogelijkheid van een verbeterde opkomst van klavers
door fungicide-behandeling heeft geen zin zolang temperatuurconditionering niet
mogelijk is.
B l a u w m a a n z a a d . Het bleek dit jaar moeilijk om aan materiaal te komen, dat in
voldoende mate geinfecteerd was met de vaak zo schadelijke schimmel Pleospora
calvescens ( = Dendryphiumpenicillatum of Helminthosporium papaveris).
De infectie bleek in filtreerpapier-kiembed door allerlei fungiciden in dosering
0,2%gemakkelijk te worden onderdrukt, ook door fungiciden vanvooral kiemplantbeschermend karakter, zoals TMTD en orthocide (voronit faalde echter).
Ineenkasproef, genomenbij omstreeks 12°,bleekeenmonsterzonder Dendryphiuminfectie vrijwel niet op de fungiciden te reageren. Een tweetal monsters met 29 resp.
65% Dendryphium (volgens de fütreerpapier-bepaling) vertoonden zonder fungicidebehandeling veel wegval van kiemplanten (waardoor van de blanco's de opkomst
terugliep van 89tot 72 voor het ene monster en van 91 tot 68voor het andere);na de
fungicide-behandelingen van het zaaizaad bleef het oorspronkelijke opkomstpeil van
ruim 90% uitstekend gehandhaafd, ook met voronit.
Aan fungicide-behandeling van groentezaden werd meer aandacht gegeven dan
vroeger.
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Spinazie. Met deze zaadsoort werd een veldproef genomen op zandgrond aan de
Bornse Steeg. Een reeks van 24 fungiciden werd gebruikt in dosering 0,2 %. Ten
gevolgevan degunstige opkomstomstandigheden bedroegdeopkomst, gemiddeld over
de vier monsters, ook onbehandeld al 61 %. Door fungicide-behandeling werd een
peil van tot 75% bereikt. Kiemplantbeschermende fungiciden (TMTD-produkten;
chinonen zoals phygon, spergon en andere produkten), mengsels van kiemplantbeschermer en kwikverbinding, evenals de kwik-natbehandelingen alsmede de slurries
en vloeibare kwikontsmetters en ten slotte een voor zaadbehandeling in onsland sinds
lang in onbruik geraakte koperverbinding haalden alle een niveau van 70 à 75%.
Alleen de droogontsmetters op basis van kwik bleven enkele procenten lager, op omstreeks 68 %.
Dezelfde proef werd genomen in zandgrond inde kas bij omstreeks 12° en bij omstreeks 20°.
Bij de lage temperatuur was de opkomst-onbehandeld lager, maar er vielen weinig
kiemplanten na opkomst weg; bij de hoge temperatuur was de opkomst veel beter,
maar de wegval van kiemplanten na opkomst sterker, met ongeveer een zelfde eindresultaat. Na fungicide-behandeling lag de opkomst bij de lagere temperatuur gewoonlijk gunstiger, zowel direct als enige tijd later. In deze kasproeven waren de verschillen tussen de fungiciden aanzienlijk. Wat de opkomst betreft, voldeden de kiemplantbeschermers uitstekend (in afdalende volgorde: voronit, orthocide-75, TMTD)
met uitzondering van spergon; ook de protectans/kwikmengsels voldeden voortreffelijk, waarschijnlijk vanwege de kiemplantbeschermende component; ten slotte bleek
ook dekoperverbinding prima. Van dekwikfungiciden voldeden de natbehandelingen
alsmede een kwik-slurrybehandeling even goed als de typische kiemplantbeschermers.
De vloeibare droogontsmetters (die in het veld heel goed waren) bleken in de kas
minder goed, evenals de kwik-droogontsmetters.
Bij de hoge temperatuur bleken in de kas de typische kiemplantbeschermende middelen (behalve spergon) het beste, terwijl bij de aanvankelijk even goede kwik-natbehandelingen later een sterkere wegval van kiemplanten optrad. De kwik-slurrybehandeling lag iets lager, met vrij sterke wegval. Dan volgden de „vloeibare droog-ontsmetters", meteenlagere opkomst envrij sterkewegval.De kwik-droogbehandelingen
voldeden het slechtste. Blijkbaar is de hoge temperatuur minder gunstig voor het
gewas. De resultaten van de veldproef en de kasproef lopen hier niet geheel parallel.
Nader onderzoek is nodig.
In een kasproef met beperkter seriefungiciden in dosering 0,2%viel een aanvankelijke kiemremming en abnormaliteit na panogen-behandeling op, welke echter werd
gevolgd door eengoede opkomst zonder wegvalvan kiemplanten.
TMTD bleek in deze proef het beste; orthocide-75 en phygon lagen op een zelfde
peilenietslager dan TMTD;dedroogontsmetters op basis van kwik voldeden minder
goed; spergon faalde geheel. Ook in een volgende proef bleek TMTD het beste,
terwijl toen orthocide-75 iets gunstiger resultaat gaf dan phygon. Voronit was in deze
proeven niet opgenomen.
Ten slotte werd de hand gelegd op een spinazie-monster met ruim 30% Colletotrichum spinaciae. Deze aantasting bleek in filtreerpapier-kiembed door een kwik53

natbehandeling, een protectans/kwik-droogbehandeling en door TMTD-droog gereduceerd te worden tot enkele procenten;met voronit bleef er ongeveer 7%van over.
Kas- en veldproeven werden niet genomen.
Radijs. Eén fungicidenproef werd genomen met een vijftal monsters in filtreerpapiermilieu en in grond in de kas. In filtreerpapier werd, ondanks de Alternaria-infectie,
het hoogste percentage doorgroeiers verkregen met TMTD, terwijl cerenox-special
resulteerde in het laagsteA/ternaria-percentage. Dit resultaat vereist wel nader onderzoek.
In de bij vrij hoge temperatuur genomen kasproef lagen voor een viertal niet zo
zwaar zieke monsters de opkomsten met panogen, TMTD, voronit, cerenox-special en
orthocide-75 op een zelfde peil; cerenox-special gaf ook hier het laagste ziektepercentage. Voor het vijfde monster, dat zwaar door Alternaria was aangetast, lagen de
ziektepercentages voor alle vijf fungiciden gelijk, terwijl voronit een wat mindere
opkomst gaf.
Voor nog een ander hevig door Alternaria aangetast monster voldeed voronit in
filtreerpapier-kiembed niet goed en panogen uitstekend. Orthocide en TMTD lagen
hier ook vrij goed.
In de bijbehorende kasproef, verricht bij 15°, voldeed eveneens panogen het beste,
direct gevolgd door TMTD, terwijl voronit het slechtste was.
W o r t e l e n . Op het proefterrein aan de Bornse Steeg werd op zandige grond een
fungicidenproef aangelegd met twee monsters zomerwortelen en twee monsters
winterwortelen, en een groot aantal fungiciden in dosering 0,75 %. Het opkomstpeil
waslaagenwerd door debehandelingen weinig verbeterd (van 47 tot ongeveer 55 %).
Sla. Een kasproef met een zestal monsters en een groot aantal fungiciden in dosering
0,3% werd tweemaal verricht. De eerste keer, bij omstreeks 15°, was de opkomstonbehandeld gemiddeld al bijna 80 %, zodat er weinig te verbeteren viel. De tweede
maal, bij omstreeks 12°,lag het gemiddelde voor de onbehandelde monsters beneden
50 %; met orthocide-75 en voronit werd ruim 80% gehaald; met cuprocide lag het
gemiddelde even boven de 70 %;met aagusan (in de voor dit middel te lage dosering
van 0,3 %)bleef het bij 61%. Ook hier blijkt weer hoe groot deinvloed van de proefomstandigheden kan zijn op de bereikte resultaten.
Veldsla. Met deze zaadsoort werd één proefje genomen met een enkel monster.
Fungicide-behandeling bleek wel zin te hebben, want de opkomst-onbehandeld in de
kasproef (15 tot 20°) was 57%; met aagusan in dosis 2^% werd 82% bereikt, met
0,3%aagusan 71%,met 0,2%TMTD 80%en met 0,2 %voronit 79%.
K o m k o m m e r . Met dezezaadsoort werd één kasproef genomen bij,zoals later bleek,
wat te hoge temperatuur. Voronit, orthocide-50 en TMTD in dosering 0,1 % brachten
de opkomst van 61% op omstreeks 85%; ceresan-nieuw (komkommer is nogal gevoelig voor kwik, waarom een zachtwerkend middel werd gebruikt) bereikte 76%.
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PROJECT

3. Onderzoek over de methodiek vanhet eigenlijke gezondheidsonderzoek
{Investigations into themethodsfor determining seedborne diseases).(Dr.
J. DETEMPE). (Zie Verslag 1954/55, pag. 54)

Aan dit onderwerp werd veel aandacht gegeven, aangezien geleidelijk de indruk
verkregen werd, datvele vanouds gebruikte methoden ernstige tekortkomingen vertonen. Opeenenander isreedsingegaan onder hoofdstuk I, paragraaf 5.
Tarwe. Nogeens werd eenproef genomen over deinvloed vandeduur der filtreerpapier-proef opdegevonden Fusarium-percmtages. Het is mogelijk (en blijkens de
in verschillendejaren zeer uiteenlopende invloed vandetemperatuur opde opkomst
van besmette monsters ook waarschijnlijk), dat in verschillende jaren het Fusariumcomplex verschillende samenstelling vertoont (menzou kunnen denken aan eenoptreden vanFusariumnivale,desneeuwschimmel, speciaal nakoude zomers). Daarmee
zou ook deinvloed vande proefduur op het gevonden percentage „bruine wortels"
kunnen variëren.
Gevonden werd nualsgemiddelde over 15monsters vanoogstjaar 1955:
3dgn.10°+ 3dgn.20°
id.
+ 4 dgn. 20°
id.
+ 5dgn. 20°
id.
+ 6dgn. 20e
id.
+ 7dgn. 20°

licht + zwaar Fusarium
5,4 + 0,6% (standaardmethode)
8,2 + 0,8%
10,1+ 0,9%
11,3+ 1,0%
17,3+ 1,1%

De coleoptyl-aantasting door Fusarium spp.nam daarbij langzaam toe. De Helminthosporium-infectie vanhetproefmateriaal was gering ennamtijdens deproef niet
toe. Hetis mogelijk datbijdelangste proefduren smet eenrolisgaan spelen.
Ook ditjaar wasdeproefduur blijkbaar van grote invloed ophetgevonden infectiepercentage. Demethode 3dagen 10°+ 3dagen 20°werd alsroutine-methode gekozen, omdat dehiermee bereikte resultaten eengoedecorrelatie gaven metdeopkomsten'fers in dekas.
Verder werd deTilletia (steenbrand)-bepaling nader bestudeerd, omdat eenaanwijzing ontvangen was,datdeuitkomsten van hetProefstation telaag waren. Bijgebruik
van eentelkamer voor eenzeer sterk besmet monster bleek datdeuitkomsten inderdaad telaag zijn.
Een moeilijkheid is, dat een telkamer voor monsters met de normale geringe besmettingsgraad niet bruikbaar is, omdat in het zeer kleine volume van de telkamer
haast geen sporen verwacht kunnen worden. Sterkere concentrering vande sporensuspensieisookniet mogelijk, omdat dantevens deverontreinigingen geconcentreerd
worden en waarneming der sporen spoedig onmogelijk zal worden.
Voorlopig ziterdus niet anders op,dandeoude methode metzijn grote fout aan te
houden, maar eenmaal gevonden sterkere infecties door een herhaald onderzoek te
controleren.
Eventueel zalmoeten worden omgeschakeld opdeDuitse methode, waarbij desporen opeen filtreerpapiertje worden verzameld, dat vervolgens opgehelderd en micro55

scopisch onderzocht wordt. Het gaat namelijk omvermijdingvande„öse",waarvan de
druppelinhoud sterk wisselt. Men zal echter altijd een zekere fout houden, als gevolg
van het feit dat de sporenverdeling over het zaad nogal ongelijkmatig is en slechts een
gering aantal zaden t.b.v. de bepaling wordt uitgeschud.
Gerst. Verschillende aanwijzingen werden verkregen, dat met de routine-methode
(filtreerpapier-kiembed, afgewerkt na 3dgn. 10° + 3dgn. 20°) niet het volle percentage Hehninthosporium sativum (Helminthosporium-wortehot) gevonden wordt. Dit
was vroeger al vermoed en vond nu indevoor een „referee sample"met verschillende
onderzoekingsmethoden verkregen uitkomsten bevestiging.
Men kan overwegen, dat desnel tot ontwikkeling komendeen dus welin de routineproef opgemerkte infectie praktisch van veel groter belang zal zijn dan de zich traag
ontwikkelende infectie, die volgens deze methode niet wordt opgemerkt. Immers, de
laatste zal minder kans op bladbeschadiging vanuit het aangetaste coleoptyl geven,
zodat „disease escape" zou kunnen optreden. Anderzijds is overeenstemming tussen
in verschillende landen verkregen resultaten wenselijk, en dan dient te worden opgemerkt dat met de agarmethode de langzaam ontwikkelende (sporen?)-infectie van het
zaad wel wordt gevonden. Daarbij is echter oppervlakkige ontsmetting nodig, omdat
de naakt gegroeide „zaden"sterk besmet zijn met snel groeiende saprofytische schimmels. Die ontsmetting heeft echter weer bedenkelijke kanten.
Voorlopig werd vastgehouden aan een eerste controle na 3 dgn. 10° + 3 dgn. 20°
en een eindcontrole na totaal 10 dagen. Zo kunnen de zich snel ontwikkelende
(mycelium?) en de zich langzaam ontwikkelende (sporen?) infectie afzonderlijk genoteerd worden. Dit heeft evenzeer zijn nut voor Helminthosporium gramineum en/of
H. teres (strepen- en vlekkenziekte). Bij Helminthosporium van gerst is de methode
dus wel zeer aanvechtbaar.
Haver. Enkele proeven werden nog genomen over de invloed van ultravioletbestraling van het kiemende materiaal op de in het riltreerpapier-milieu waargenomen
infectie met Helminthosporium avenae (strepenziekte).
Gevonden werd als gemiddelde van vier monsters:
Onbestraald
Bestraald 2\ min., 15cm afstand
Bestraald 5 min., 15cm afstand
Bestraald 10 min., 15cm afstand

2i%
8i%
5|%
3j 1 0 /

Een overjarig monster Schotse haver, dat sterk besmet was, reageerde op een bestraling van 5minuten op 15cm afstand met een stijging van het gevonden percentage
van 5 | tot 32^ %. Deze uitkomsten zijn hoger dan vroeger met hetzelfde monster
werden gevonden, wat vermoedelijk komt doordat bij veroudering de schimmel
zwakker wordt en dan gemakkelijker tot sporenvorming overgaat.
Maïs. Voor deze zaadsoort werd nagegaan, of een coldtest met open bakjes, welke
natuurlijk regelmatig gegoten moeten worden (de oude methode), en een coldtest met
inwikkeling van de bakjes in polyaethyleen en niet gieten, verschillende resultaten
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geven. Gemiddeld over 10 monsters werd voorde opkomst-onbehandeld verkregen
resp. 31,3en 34,9 %.Voor de routine-methode werd overgeschakeld op de polyaethyleen-inwikkeling, omdat daarmee de proef vermoedelijk beter constant gehouden kan
worden.
Ook werd een proef genomen over deinvloed van het vochtgehalte van de grond op
de coldtest-opkomst. Daarbij bleek, dat door binnen de grenzen van het normale
vallende wisselingen in vochtgehalte het resultaat zeer weinig beïnvloed wordt. Pas
dicht bij hetverzadigingspunt (datvoor delemigezandgrond bij omstreeks 20 %vocht
ligt) daalt de coldtest-opkomst plotseling sterk:
Vochtgehalte
grond

Opkomst
coldtest

8i%

76%
81%
83%
78%
68%
5%

11
13
15
17
19

%
%
%
%
%

De koude-proef van maïs is dus betrekkelijk ongevoelig voor wisseling in de omstandigheden.
Lijnzaad. De onderzoekingstechniek voor lijnzaad is in enkele opzichten onbevredigend. In deeersteplaats iseen scherpe scheiding tussen (dezeer schadelijk te achten)
Botrytis en (de weinig schadelijk te achten) Alternaria er niet mee te trekken, terwijl
bovendien met de filtreerpapier-methode geen onderscheid gemaakt kan worden
tussen Alternaria linicolaen de in sommige jaren optredende licht-parasitaire andere
Alternaria-soorten. Bovendien ontsnapt Ascochyta linicola (dode harrei) bij de oude
methode grotendeels aan de aandacht. Deze schimmel was de laatstejaren in het veld
zeer opvallend, maar met onzeroutine-methodiek (filtreerpapier bij 20° in het donker,
aanhouden tot 12 dagen) viel van zaadbesmetting weinig te merken. Ook de met
referee-monsters verkregen resultaten waren aanleiding de geijkte methode nader te
bestuderen.
Een monster van het Ned. Vlasinstituut had in een veldproef dode harrei te zien
gegeven. Met de oude filtreerpapier-methode bleekniets van zaadinfectie ;door uitleggen op agar werd echter 3%Ascochyta aangetoond.
In een eerste proef met vijf referee-monsters op filtreerpapier, in de donkere kiemkasten inde kiemkamer met zwakke TL-verlichting,bleekdatAscochyta onderinvloed
van het licht gemakkelijker tot pycnidenvorming overgaat. Zonder licht werd gevonden:0, 0, 0, \ en \ %;met licht:0, 4, 7, \ en \ %. Colletotrichum kwam ook in verschillende van deze monsters voor, maar bleek na belichting niet gemakkelijker te
vinden.
In eenvolgende proef werden 16monsters vergeleken in dedonkere kiemkast en op
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de Kopenhagen met licht. Nu werd na belichting ongeveer driemaal zoveel Ascochyta
gevonden, maar aanmerkelijk minder Colletotrichum.
Vervolgens werd voor 15 monsters een vergelijking getrokken tussen vier onderzoekingsmethoden, te weten de oude routine-methode (donkere kiemkast, 12 dagen
20°), de kiemkamer (zwak TL-licht, 12 dagen 20°), de Kopenhagenmethode (zwak
daglicht en overdag sterker TL-licht, 12dagen 20 c ), en de Rodenwald-methode in de
kas (filtreerpapierbakjes op vochtige turfmolm, onder polyaethyleen-afdekking; sterk
daglicht, 12dagen omstreeks 20°). Hierbij werd opgemerkt, dat bijde sterke belichting
Botrytis lang niet zo sterk om zich heen grijpt en dus nauwkeuriger te bepalen is;
bovendien komt hij langzamer te voorschijn, zodat de bakjes na een dag of 10op alle
genoemde ziekten tegelijk kunnen worden beoordeeld. Ook op de Kopenhagen smet
Botrytis al veel minder. Alternaria linicolavormt in het donker maar zelden sporen;
bij goede belichting doet hij het gemakkelijk en overvloedig en is dan ook na een dag
of 8 goed te bepalen. Colletotrichum wordt door de gevarieerde omstandigheden
maar weinig beïnvloed. Ascochyta blijkt in het donker toch niet langzamer of in lager
percentage te verschijnen dan in het licht, maar na belichting is hij typischer ontwikkeld en daardoor meer opvallend.
Vooral moet men oppassen bij de proef in het donker niet na 6dagen kiemplanten
als verdacht van Botrytis te verwijderen, die enkele dagen later zouden blijken door
Ascochyta te zijn aangetast.
Toch worden ook met de filtreerpapier/licht-methode nog niet zulke hoge percentages voor de diverse infecties gevonden als met de agarmethode.
Ter bestudering van deagarmethode bracht de analiste mej. C. TEXTOR twee weken
door in het laboratorium van Prof. A. E. MUSKETT te Belfast. De voordien en sindsdien verkregen resultaten wijzen wel op de wenselijkheid de agarmethodeintevoeren
naast de filtreerpapier-methode. Voorlopig kan dit alleen voor enkele bijzondere
monsters worden gedaan.
Voor devergelijking van de oudefiltreerpapier-methode ende agarmethode ziemen
het volgende staatje, dat betrekking heeft op vijf monsters.
Filtreerpapier
(donker)
Botrytis
Alternaria linicola
Colletotrichum
Ascochyta

•

11,2%
5,7%
4,4%
0,7%

Agar

;

15,0%
8,3%
5,4%
2.9%

Voor pathogenen als Botrytis, die vooral in het kiemplantstadium schade doen,
moet worden overwogen dat het van groot belang kan zijn of de schimmel snel of
langzaam te voorschijn komt. In het laatste geval heeft de kiemplant een goede kans
op ontsnapping. M.a.w., vaak is niet het maximale percentage kiemschimmels van
het grootste belang, maarjuist de aardvan de infectie.
50 Monsters van oogst 1954- welke aanleiding had gegeven tot optreden van dode
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harrei in het gewas 1955- werden op filtreerpapier in de kas onderzocht. In 29 ervan
werd geen Ascochyta gevonden, in 9 monsters elk \ %, in 8 monsters \ %, in 3 monsters f % en éénmaal 1-| %. Sterk was de zaadbesmetting dus zeker niet, maar blijkbaar voldoende om in het veld aanzienlijke schade te veroorzaken (waarbij verondersteld wordt dat het zaad de enigebron vaninfectie is). De methode voor het aantonen
van de Ascochyta-inïectie is nog ten enenmale onbevredigend.
Bieten. De oude methode van /Vioma-bepaling bleek in de loop der jaren slecht
reproduceerbare resultaten te leveren. Het materiaal van oogst 1955 vertoonde weer
een sterke infectie en was dus wel geschikt voor proeven met als doel verbetering der
bepalingsmethodiek.
In de eerste plaats werd getracht de pycnidenvorming te verbeteren door belichting,
iets wat succes heeft voor Ascochyta linicola van het lijnzaad en voor Phoma Ungarn
van kool. Voor Phoma bij biet bleek belichting geen succes.
Vermoedelijk is het niet de factor licht, doch de zo moeilijk reguleerbare vochtigheid die van het grootste belang is voor de jPAoma-ontwikkeling. Ook beïnvloedt de
vochttoestand zeer sterk de ontwikkeling van de saprofytische schimmel Cephalotheciumroseum(die zich vooral vertoont als het kiembed aan de droge kant is), welke
de waarneming van dePAowa-pycniden erg kan bemoeilijken.
Ook werden een paar proeven genomen met stopzetting van de kieming door een
onkruidbestrijdingsmiddel in hoge concentratie (welke methode door Dr. NEERGAARD
in Kopenhagen gebruikt wordt voor onderzoek van koolmonsters op Phoma). Het
schijnt echter, dat de groeistof ook vertragend werkt op de pycnidenvorming door
Phoma betae, zodat lagere eindpercentages gevonden werden.
Verder werden 17 suiker- en 13 voederbietenmönsters onderzocht op het voorkomenvan sporen van debietenroest, Uromyces betae. Hiervoor werd dezelfde methode
gebruikt als voor steenbrand van tarwe, dus uitschudden en concentreren, gevolgd
door telling van sporen onder het microscoop. De sporen zijn min of meer citroenvormig, dikwandig, gelig-bruin, met aanhechtingslidteken en zijn bij 100-maligevergroting gemakkelijk te herkennen. Het aantal sporen per dekglas (2 kluwens vertegenwoordigend) varieerde van 0 (slechts één monster) tot 824. Invoering van deze
bepaling, die ongetwijfeld nog een zeer grote fout heeft, in het routine-onderzoek
heeft weinig zin, omdat praktisch alle bietenzaadgoed voor uitzaai ontsmet wordt en
de oppervlakkige roestinfectie daarbij ongetwijfeld vrijwel vernietigd wordt.
Kool. Regelmatig werd in de verslagperiode voor 5/msz'ca-monsters naast de oude
filtreerpapier-methode (in het donker, waarbij vrijwel nooit pycnidenvorming optreedt!) de door Dr. NEERGAARD gebruikte groeistofmethode toegepast. Daarbij werd
een groot aantal zaden dicht opeen (250 per kiembakje) op filtreerpapier gelegd, dat
gedrenkt was in een weedkilleroplossing ter remming van de kieming, waarna het
geheel ter vermijding van vochtverlies in polyaethyleen gehuld werd. Onder deze
omstandigheden vormt Phoma Ungarn (vallersziekte) pycniden, terwijl bovendien
Alternaria brassicaeonderscheiden kan worden van A. brassicicola,doordat de eerste
zijn langgesnavelde sporen vormt (deze werden althans waargenomen, maar zullen
misschien veel meer optreden als de bakjes in het licht hebben gestaan).
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De genoemde schimmels werden echter maar sporadisch gevonden, en zeker komt
de Al/ernaria-infectie (stippelziekte) veel meer voor dan met de weedkillermethode
blijkt. Jn een vijftal koolmonsters van oogst 1954 werden met de weedkillermethode
wèlaanmerkelijke /"/zoma-percentagesgevonden, te weten 11, 9,7,6-|- en 4 %.
Spinazie. Nagegaan werd aan eengroep van 11monsters, ofhogere temperatuur dan
voor de kiemkrachtsbepaling gebruikelijk is misschien de voorkeur verdient voor het
gezondheidsonderzoek. Immers, een temperatuur van 10°zal het te voorschijn komen
van zowel Colletotrichum alsPhomajPhyllosticta ongetwijfeld sterk vertragen, en voor
zichtbaar worden van deze beide is kieming van de zaden bovendien niet nodig. In
elk geval kan dus hogere temperatuur tijdsbesparing betekenen. Nu werd gevonden,
dat bij de hogere temperatuur ook hogere infectiepercentages optreden:
Colletotrichum
na 3 weken
na 3 weken
na 3 weken

10° . . .
15° . . .
20° . . .

PhomalPhyllosticta
MO/
^ 2 /O

8£%
11%

6 °/
12 /o
2 2 | 0/
/o

Alweer een voorbeeld van de invloed van de omstandigheden op de gevonden
aantastingspercentages. Verder onderzoek is noodzakelijk.
W o r t e l e n . Voor de Stemphylium-bepsding van wortelen werd de oude methode
(kiemkast 17/30°, donker, 3 weken) vergeleken met de Kopenhagen-methode (licht,
zelfde temperatuur en proefduur). Voor een elftal monsters bleek de factor licht niet
van invloed op de snelheid en overvloedigheid van sporenvorming door de schimmel.
Degegevens,verstrekt in dit project, zullen delezers terecht een gevoel van onzekerheid geven.Terwijl analyses van dezuiverheid, hetvochtgehalte enzelfsde kiemkracht
toch een zekere orde van exactheid bezitten, is dit helaas bij de bepaling van de ziektepercentages van het zaad nog nauwelijks het geval. Er moet echter worden bedacht,
dat niettegenstaande alle kritiek die mogelijk is op de methodiek van het routine-onderzoek, toch goede indicaties worden verkregen over de noodzaak van ontsmetting,
terwijl de gevonden correlaties met de opkomst in veldproeven vaak frappant zijn.
PROJECT

4. Onderzoek overpikselbepaling {Researches on the value of off-coloured
pea seeds). (Mej. E. A. PERDOK). (Zie Verslag 1954/55,pag. 61)

In verband met de prima peulvruchtenoogst is aan dit project geen aandacht besteed.
PROJECT

5. Gebruik vandiverselichtbronnen bijhet beoordelenvanzaadmonsters {The
use of different types of light injudging seed samples). (Dr. ir. E. MEIJER
DREES)

Door het verlof van Dr. MEIJER DREES gedurende éénjaar kon aan dit project geen
aandacht worden besteed.
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PROJECT

6. Bepaling van de vitaliteit vanzaaizaden door middel vande topografische
kleuringsmethode. {The tetrazolium method for evaluating vitality inseed
samples). (Ir. C. VERHEY). (Zie Verslag 1954/55, pag. 63).

De resultaten van het onderzoek naar de waarde van de tetrazolium-test van zaad
dat bij een te hoge temperatuur werd gedroogd, werden samengevat ten behoeve van
een korte voordracht voor het ISTA-congres te Parijs. Deze voordracht heeft tot
resultaat gehad, dat het „Committee for the Tetrazoliumtest" dit facet van de kleuringsmethode op haar programma heeft geplaatst.
Algemeen is men het er langzamerhand wel over eens, dat de tetrazolium-test
gewoonlijk goede resultaten geeft, doch dat grote afwijkingen kunnen optreden ten
gevolge van zaadinfectie met kiemschimmels en kwikbeschadiging.
Als derde moeilijkheid zou hiertoe onder bepaalde omstandigheden ook droogbeschadiging gerekend kunnen worden.
De proefnemingen over de invloed van droogbeschadiging op het resultaat van de
tetrazolium-proef worden voortgezet.
PROJECT

7. Bepaling vandekiemkracht voor niet voldoende nagerijptezaden {Determination of germination capacityof insufficiently after-ripened seeds). (Ir. C.
VERHEY). (Zie Verslag 1954/55,pag. 66)

Een uitgebreid onderzoek werd ingesteld naar de kieming van Adonis aestivalis.
Het zaad was tot nu toe in het laboratorium meestal niet tot kieming te brengen en
werd hierom uitsluitend met tetrazolium onderzocht.
Uit het onderzoek bleek, dat de aangesneden zaden tamelijk snel kiemden bij een
intermitterende temperatuur tussen 12°en 17°.Alskiemmedium voldeed zwarte grond
het beste.
Tuinbonen bleken het afgelopenjaar directna deoogst beter te kiemen, als de zaden
eerst gedurende vier dagen werden voorgekiemd bij een temperatuur van 10°.
Overigens was het afgelopen jaar weinig interessant voor het bestuderen van kiemrustverschijnselen.
PROJECT

8. Bepaling van de zuiverheid vangrassen {Estimation of purity in grasses).
(Dr. ir. E. MEIJER DREES)

Door het verlof van Dr. MEIJER DREES gedurende éénjaar kon aan dit onderwerp
geen aandacht worden besteed.
PROJECT

9. Bewaring van zaaizaden {Storage of seed). (Ir. M. J. F. KOOPMAN). (Zie
Verslag 1954/55,pag.67)

De bewaarproef met 47 zaadsoorten, waarover een eerste mededeling verscheen in
het Verslag 1954/55, werd voortgezet. De condities van de bewaarruimten waren als
volgt:
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1. Droge zaden in het hoofdgebouw, met een R.V.van gemiddeld 61%en praktisch
nooit boven de 75%. De temperatuur was aan vrij grote schommelingen onderhevig; 's zomers isdeze zolder vrij warm, 's winters vrij koud, doch boven0°.
2. De onder de grond liggende onverwarmde kelderruimte, die steeds vrij vochtig
was en waarvan de temperatuur min of meer meeging met de buitentemperatuur,
endiealtijd aandekoelekant bleef (gem.9-10°). Degemiddelde R.V.bedroeg hier
± 85%en kwam zelden beneden de75%.
3. Een geheel ingebouwde kelderruimte in het hoofdgebouw, waarin het gehele jaar
een vrijwel constante, tamelijk hoge temperatuur heerste (17°) bij een vrij hoge
vochtigheidsgraad (gemiddeld 75 %).
De resultaten van de proef, die nu 2\ jaar loopt, heeft hetgeen is vermeld in het
Verslag 1954/55volledigbevestigd.Inhetalgemeeniswederom hetvolgendegebleken:
1. Naarmate het vochtgehalte van het zaad lager is, is de bewaarbaarheid beter
(binnen degrenzen vande proef).
2. Naarmate de temperatuur lager is, eveneens binnen de grenzen van de proef, is
het zaad beter bewaarbaar.
3. Somsis,afhankelijk vandeintensiteit vanhetterugdrogen vanhetzaad, voordat
de proef genomen werd, bewaren in polyaethyleen ongunstiger, doorgaans echter
gunstiger geweest dan bewaren inlinnen zakken.
Inpolyaethyleen ishetvochtgehalteveelminder aanschommelingen onderhevigdan
in de voor vocht doorlaatbare linnen zakken. Als het zaad relatief tenat isin vergelijking met het evenwichtsvochtgehalte bij de luchtvochtigheid rondom het zaad, zal
het zaad in linnen zakjes sneller indrogen dan in polyaethyleen zakken. Als het zaad
daarentegen droger isdanmetdeomgeving overeenkomt, zalhetjuistinlinnen zakken
sneller vocht opnemen daninpolyaethyleen ensneller achteruitgaan.
Punt 3wordt dusdoor 1 en2geheel verklaard.
4. Erzijn enkelecijfers, dienietnaar behoren volgens 1 en2verklaard kunnen worden. Deze zijn afkomstig van enkele granen, die in linnen zakjes bewaard sneller
achteruit gingen danin polyaethyleen, niettegenstaande deenkele vochtanalyses aantoonden, dathetzaad ophetmoment vandemonstername in delinnen zakjes droger
was danin de polyaethyleen zakjes. De meest waarschijnlijke verklaring van deze afwijking is,datdevochtanalyses vandezaden indelinnen zakjes toevallig zeer gunstig
en laag zijn uitgevallen en dat de gemiddelde vochtgehalten in linnen zakjes wel
degelijk hoger waren dan de vrijwel constante cijfers in polyaethyleen. Theoretisch
bestaat ookdemogelijkheid datdeschommelinginhetvochtgehalte, zoalsdieoptreedt
in delinnen zakjes,juist voor granen funest is.
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5. Sommige zaadsoorten zijn onder overigens gelijke omstandigheden veel beter
bewaarbaar dan andere, doch ook verschillende monsters van één zaadsoort reageren
niet gelijk.
6. Onder zeer ongunstige omstandigheden is vrijwel geen zaadsoort redelijk goed
bewaarbaar.
7. In de proef bleek het monster andijvie het beste bewaarbaar, ook onder ongunstigeomstandigheden. Dit iseen onverwacht resultaat, dat niet zonder meer mag worden gegeneraliseerd.
8. Redelijk sterk bleken verschillende zaden van Cruciferen, zoals gele mosterd,
wittekool, radijs, boerenkool, stoppelknollen en koolzaad. Ook postelein en augurk
behoren tot de taaie soorten.
9. Tuinkers, dat, mits goed bewaard, buitengewoon goed houdbaar is, legt het in
een vochtig milieu snel af. Hetzelfde geldt voor maïs, spinazie, bieten en in iets mindere mate voor een aantal graanmonsters, lijnzaad en rode en witte klaver.
10. Merkwaardig slecht bewaarbaar, zelfs onder goede omstandigheden, waren
karwij, ui, blauwmaanzaad, Petkuser-rogge en een monster rode klaver (dit monster
was vóór de proef onvoldoende ingedroogd).
11. Van de z.g. slechte bewaarbaarheid van verschillende grassen bleek niet veel.
Mits goed ingedroogd en droog bewaard, bleken zowel beemdlangbloem als fijnbladig schapengras in 2\ jaar slechts weinig geleden te hebben. Engels raaigras, ruwbeemd en florin bleven uitstekend, doch alle monsters gingen bij onjuiste bewaring
snel achteruit.
Als richtlijn voor het min of meer langdurig bewaren kan, zoals reeds eerder is
geschied, worden gesteld:
a. Droog het zaad zo spoedig mogelijk na de oogst diep in tot een vochtgehalte in
evenwicht met een R.V. van de lucht van 50-60 %.
Dit moet geschieden bij niet te hoge temperaturen, doch ook niet te langzaam, bijv.
als gevolg van een extreem lage temperatuur. De temperatuur mag hoger zijn naarmate het zaad droger is.
b. Het zaad moet droog bewaard worden, zodat het niet weer vocht aantrekt.
Anders wordt de bewaarbaarheid geschaad.
c. Zowel in de Landbouwgids als in de Tuinbouwgids zijn nadere [gegevens over
het bewaren verstrekt.
In onderstaande tabel zijn enkele op het R.P.v.Z. beschikbare cijfers verwerkt. Zij
moeten alsvoorlopigworden beschouwd enzijn vaak ietsaan deveiligekant genomen.
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TABEL 13. Maximum-vochtgehalte van diverse zaadsoorten voor veilig bewaren gedurende niet meer
dan 2jaren. {Recommended moisture content for seeds if stored not more than 2 years)
Andijvie . . .
Augurk . . . .
Bieten (suiker-).
Bieten (voeder-)

8,0
8,0
11,0
11,0

Boomzaden:
Alnus
9,5
Appel
9,0
Peer
9,5
Pinus montana . . 7,5
Pinus nigra . . . .
8,0
Pinus silvestris . . . 7,0
Pruimen
9,5
Bonen:
Bruine bonen
Duivebonen .
Paardebonen
Slabonen . .
Snijbonen . .
Tuinbonen .
Waalse bonen
Bonenkruid . .
Borago . . . .
Cichorium . .
Cucurbita . . .
Dille
Erwten:
Doppers . . . .
Kapucijners
(schokkers) . .
Landbouwerwten
Peulen
Granen:
Gerst
Haver
Rogge
Tarwe
Grassen:
Aira flexuosa . .
Beemdlangbloem
Engels raaigras .
Fijnbladig
schapengras . .
Fioringras . . .
Frans raaigras . .
Italiaans raaigras
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5
5
5
5
5
5
1,5
7,0
9,0
8,0
8,0
8,0

11,5
11,5
11,5
11,5

13,0
11,5
13,0
13,0

10,5
10,5
12,0
10,5
10,5
10,5
12,0

Kamgras
10,5
Kanariezaad . . . 10,5
Kropaar
10,5
Rietzwenkgras. . . 10,5
Roodzwenkgras . . 12,0
Ruwbeemdgras . . 12,0
Timothee
10,5
Veldbeemdgras . . 10,5
Vossestaart . . . . 12,0
Westerwolds raaigr. 12,0
Karwij
8,0
Kervel
8,0
Klavers:
Hopperups .
Incarnaat . .
Luzerne . .
Rode klaver .
Serradella . .
Witte klaver .
Zweedse klaver
Komkommer

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
8,0
7,0
7,0

Koolraap . . .
Koolzaad (olie-)
Koolzaden:
Bloemkool .
Boerenkool .
Koolrabi . .
Meikool . .
Rodekool . .
Savooiekool.
Spruitkool .
Stoppelknollen
Wittekool. .
Lupinen . . .

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
10,0

Maanzaad:
Blauw
Wit
Maïs
Majoraan
Mosterd, gele . . . .
Mosterd, krul- . . . .
Pastinaak
Peterselie
Postelein
Prei
Radijs
Ramenas

6,0
6,0
12,0
7,0
7,0
7,0
8,0
8,0
10,0
9,0
7,0
7,0

Schorseneer
Selderie

8,0
8,0

Sla:
Kropsla
Pluksla
Snijsla

7,0
7,0
7,0

Spinazie:
Rond
Scherp
Spurrie
Tabak
Tijm
Tomaat
Tuinkers
Ui
Veldsla
Vlas
Wikken
Witlof
Wortelen, tuinbouw- .

11,0
11,0
11,5
6,5
8,0
8,0
9,0
8,0
7,0
8,0
11,5
8,0
8,0

Bloemzaden:
Amaranthus
Antirrhinum
Asparagus
Aster . . .
Calendula
Celosia . .
Chrysanthemum
Dahlia .
Escholzia
Freesia .
Gaillardia
Helichrysum
Lupinus .
Petunia . .
Phlox . .
Portulaca .
Reseda . .
Rosa canina
Salpiglossis
Salvia . .
Tagetes . .
Tropaeolum
Verbena .
Violen . .
Zinnia . .

11,5
7,0
11,0
9,0
10,0
10,0
8,0
8,0
5,0
12,0
8,0
7,0
10,0
7,0
9,5
10,0
8,0
8,0
5,5
10,0
9,0
8,5
8,0
8,0
9,0

PROJECT

10. Dorsbeschadigingbijlijnzaad(Threshingdamageinflaxseed).(Ir. M. J. F.
KOOPMAN). (Zie Verslag 1954/55,pag. 75)

Alhoewel nog steeds dorsbeschadiging van het lijnzaad wordt geconstateerd, is de
ernst van het verschijnsel dusdanig verminderd, dat terecht in de afgelopen periode
geen speciale aandacht aan deze aangelegenheid wordt besteed. Er wordt echter
incidenteel aandacht besteed aan dit facet bij ingezonden monsters lijnzaad.
PROJECT

11. Rassen- en herkomstonderzoek bij klavers (Researches into origin and
varieties of cloverseeds). (Dra. S.C. RADERSMA en Mej. C. A. PERDOK).
(Zie Verslag 1954/55, pag 75)

Het in het vorige Verslag gememoreerde onderzoek naar de mogelijkheid om Ladino-klaver te onderscheiden van Nieuw-Zeelandse witte klaver, voor het geval deze
sameninéénmonster voorkomen, werd voortgezet.
In het bijzonder werd aandacht besteed aan het aantal bloempjes per bloemhoofdje.
De in het vorige Verslag vermelde verschillen werden bevestigd, zij het ook dat er
tussen de beide groepen (N.-Zeelandse witte klaver enerzijds en Ladino anderzijds)
geen scherpe grens valt vast te stellen. De top met het grootste aantal gevallen ligt
bij N.-Z. witte klaver bij 40/50 of 50/60 stuks en bij Ladino bij 80/90 of 90/100. De
bloemhoofdjes met het geringste aantal bloempjes per hoofd vallen bij N.-Z. witte
klaver in de klasse van 10/20 of 20/30en bij de Ladino als regelpas bij 50/60 stuks. Er
is echter steeds een overlapping.
De bloeitijd is bij het bepalen van de samenstelling van belang. Indien één van de
twee eerder zou bloeien dan de ander, zou een foutieve indruk over de samenstelling
van het mengsel kunnen worden verkregen, als het moment van bloei niet juist werd
genomen.
Het blijkt dat N.-Zeelandse klaver iets later in bloei komt, doch sneller uitgebloeid
is dan Ladino. Deze laatste begint dus eerder te bloeien en bloeit langer door. De
bestetijd van plukken voor het bepalen van de samenstelling vaneenuitgezaaid mengselvalt als 2/3 van het veld bloeit. Het is echter gewenst tweemaal, doch nog beter
op drie verschillende tijdstippen te bemonsteren.
Het blijkt nu, dat in monsters N.-Z.witte klaver nooit of bijna nooit bloemhoofdjes
voorkomen met meer dan 90 bloempjes per hoofd. Ook is gebleken dat in Ladinoklaver zeer zelden bloemhoofdjes voorkomen met minder dan 50bloempjes. Wil men
nu een vermenging van N.-Z. witte klaver met Ladino vaststellen, dan zal een grens
van 90 bloempjes moeten worden genomen. Alle bloemhoofdjes met meer dan 90
bloempjes zijn dan in ieder geval van Ladino afkomstig. Wil men een verontreiniging
bij Ladino met N.-Z. witte klaver vaststellen, dan moet de grens op 50 bloempjes
worden gelegd. Alle hoofdjes met minder dan 50 bloempjes zijn zeker afkomstig van
N.-Z. witte klaver. In het traject van 50tot 90bloempjes kan geen absoluut betrouwbaar onderscheid worden gemaakt, al kan ook in dit traject vaak welmet grote waarschijnlijkheid een zekere vermenging worden geconstateerd.
Eén en ander is grafisch voorgesteld in grafiek 8, waarin is aangegeven, hoe de verdelingvan het aantal bloempjes per bloemhoofdje in een bepaald gevalisgeweest.
65

12
11
10 '
9

ru

Tl
50

100

150

N.-Z. Witte klaver

0

50

100

150

200

N.-Z. Witte klaver met Ladino

50

n
100

150

Ladino-klaver

GRAFIEK 8. Spreiding van het aantalbloempjesper hoofdje(per30onderzochte bloemhoofdjes)

Van het monster N.-Z. klaver, waarvan op grond van andere gegevens bekend was
dat het zuiver was, staat op basis van het aantal bloemhoofdjes niet vast, dat niet een
geringe bijmenging met Ladino plaatsvond. (Er is immers een aantal bloemhoofdjes
met meer dan 50 bloempjes). Vermenging met Ladino is daarentegen zeer onwaarschijnlijk, omdat geen bloemhoofdjes met meer dan 90 bloempjes voorkomen. Het
omgekeerde geldt voor het authentieke Ladino-monster. Vermenging met een N.-Z.
witte-klavermonster is niet uitgesloten, doch door het ontbreken van de hoofdjes met
minder dan 50 bloempjes zeer onwaarschijnlijk.
De invloed van het uitvriezen van Ladino-klaver in de strenge winter en het voorjaar 1956 is gedemonstreerd in de beide bovenste figuren van grafiek 9. In de zomer
van 1955 was het monster in kwestie (uitgezaaid in de proeftuin van het R.P.v.Z.)
nog duidelijk een mengsel van N.-Z. witte klaver en Ladino. Na de strenge winter
1955/56was het beeld in dezomer 1956 geheel anders geworden. De Ladino-component was bijna geheel weggevroren.
In de twee onderste grafieken van figkur 9 is hetzelfde monster bestudeerd zoals
dat zich op de proefboerderij van de N.A.K. in de N.O.P. gedragen heeft. Vermoedelijk als gevolg van een sneeuwlaag was nu de Ladino-component niet uitgevroren.
In de zomer van 1956 was het weer zo slecht, dat niet alle geprojecteerde onderzoekingen konden worden geverifieerd. In de komende jaren zal speciaal aandacht
worden besteed aan:
a. Het onderzoek naar het aantal bloempjes per hoofd van fijn- en grofbladige N.-Z.
rassen t.o.v. dat van de Ladino-klaver.
b. De bepaling van de beste pluktijd.
c. De snelheid van het verbloeien der rassen.
d. De inschakeling van witte-klavermonsters van andere herkomst.
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GRAFIEK 9. Spreiding van het aantal bloempjes per hoofdje (per 30 onderzochte bloemhoofdjes) van één monster uitgezaaid in de proeftuin van het RPvZ en op de proefvelden van de NAK in de
N.O.P. in dejaren 1955 en '56.

PROJECT

12. Mogelijkheden vaneen methodiek voorde controle op schoning en sortering op mechanische wijze. {Possibilities of mechanical control on seed
cleaning). (Dr. ir. E. MEIJER DREES)

Aan dit project kon door het verlof van dr. MEIJER DREES geen aandacht worden
besteed.
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PROJECT

13. Nieuwe bewerking van het boek van dr. L. C. DOYER „Seed borne
diseases and pests" {Publication of a new Handbook on „Seed borne
diseases andpests"). (Dr. J. DE TEMPE). (Zie Verslag 1954/55, pag. 78)

Met het voor deI.S.T.A. opinitiatief van Dr. J. DE TEMPEsamentestellen handboek
over met het zaad overgaande ziekten en plagen werd tot dusver geen voortgang gemaakt ten gevolge van onenigheid over deze zaak binnen het Plantenziekten-comité
van de I.S.T.A.
Gedurende het I.S.T.A.-congres te Parijs werd deze aangelegenheid door de toenmaligecomité-voorzitter Dr. A. J. SKOLKO(Ottawa)aan deordegesteldindevorm van
een vijftal punten, betrekking hebbende op de organisatie en uitvoering van dit werk.
Deze punten werden in de vorm van een motie ingediend, welke werd aangenomen.
De huidige comité-voorzitter Dr. P. NEERGAARD (Kopenhagen) heeft vervolgens,
in overeenstemming met deze vijf punten, een „Editorial Sub-committee" samengesteld, waarvan Dr. DE TEMPE deel uitmaakt. De door de laatste reeds eerder geschrevenennu ietwat omgewerkte hoofdstukken voor het Handboek zijn op het ogenblik
in behandeling bij dit Sub-committee. Indien ze worden geaccepteerd, moeten ze
nog gecommenteerd worden door de leden van het Plantenziekten-comité. Eventuele
publikatie door deI.S.T.A. zal dusin elk gevalnog enigetijd op zichlaten wachten.
Er werd in het afgelopen jaar veel werk verricht ten behoeve van een lijst van met
het zaad overgaande ziekten ten behoeve van het Commonwealth Mycological Institute. Dezelijst zal,naar verwacht wordt, binnen niet telangetijd worden gepubliceerd.
Vermoedelijk wordt de lijst in zijn geheel opgenomen in het I.S.T.A.-handboek.
PROJECT

14. Methodiek van de kiemkrachtsbepaling van verschillende zaadsoorten
{Germination methodsfor different kinds of seed). (Ir. C. VERHEY). (Zie
Verslag 1954/55,pag. 78)

In het afgelopen jaar werd getracht een probleem op te lossen, dat steeds meer
moeilijkheden gaf naarmate het aantal monsters toenam, n.1. het schoonhouden van
de Kopenhagen-kousjes.
Deze kousjes, d.w.z. ronde schijfjes baai met in het centrum een aangenaaide pit
van lampekatoen, dienen om de papieren kiembedden van vocht te voorzien. Deze
kousjes werden niet langer dan een week gebruikt en daarna gewassen en uitgekookt.
Enigejaren geleden, toen een geringer aantal monsters tegelijk op de Kopenhagentafels in onderzoek was, was dit schoonmaken geen probleem, doch de laatste jaren
kwam het regelmatig voor, dat 1000 of meer kousjes per dag gereinigd moesten worden.
Aanvankelijk werd met succes geëxperimenteerd met grote spoelbakken, waarvan
het water intensief geroerd werd door inblazen van lucht. De kousjes werden gekookt
en met zeep gewassen. Vervolgens werden zij ten minste 24 uur in deze trogvormige
spoelbakken nagespoeld. Hoewel dat een verbetering was, bleek later toch dat ook
aan deze methode bezwaren waren verbonden. Soms bleek vrij plotseling het ijzergehalte van het water belangrijk toe te nemen, met als gevolg dat alle kousjes doortrokken werden met een bruin slijm, zodat deze geen water meer konden opzuigen.
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Getracht werd de kousjes te vervangen door een papierstrook van gehard filtreerpapier als pit, met hierop een rond filter van ongehard filtreerpapier in plaats van de
schijf baai.
Het bleek echter dat verschillende kiemende zaden nu zinkvergiftigingsverschijnselen vertoonden, afkomstig van de zinken koelplaat waarop de „kousjes" rusten. Op
de dikke baaien kousjes vertoonden de kiemen slechts bij hoge uitzondering beschadiging.
Overigensvoldeden depapieren kousjes goed. Wekelijks vernieuwen was voldoende
waarborg voor een ongestoorde vochtvoorziening van de kiemende zaden. Na lang
zoeken werd een speciale vernissoort gevonden op P.V.C.-basis, die vochtbestendig is
en bovendien de zinkplaten zo volledig afdicht, dat geen zink meer in oplossing kan
gaan en geen zinkvergiftiging meer optreedt.
Na vergelijking van enige duizenden monsters, zowel op papier als op baai, werd
besloten volledig op papier over te gaan.
Naast deze algemene verbetering van de methode werd nog een groot aantal monsters bloemzaden op verschillende manieren gekiemd. Aan de hand van de hiermee
verkregen resultaten werden verbeterde kiemmethoden opgesteld. Hetbetreft hierde
soorten: Antirrhinum, Aquilegia, Campanula, Nemesia, Papaver, Phlox, Scabiosa,
Viola en Zinnia.
PROJECT

15. Onderzoek overbemonstering vanpartijen inverbandmet de homogeniteit
{Researches into sampling in relation with homogeneity). (Ir. M. J. F.
KOOPMAN)

Er werd geengelegenheid gevonden aan dit project speciale aandacht te besteden.
PROJECT

16. Onderzoek naar het verband tussen de verschillendekiemmethoden en de
opkomst te velde {Researches into the correlation between germinating
capacity and field emergence). (Ir. C. VERHEY). (Zie Verslag 1954/55,
pag. 83)

Aan dit project kon geen aandacht worden besteed, omdat tijdens de gunstige
zaaiperiode nog een te grote achterstand bestond van exportgranen, waardoor het
niet mogelijk was personeel vrij te maken voor veldproeven. Bovendien was de uitstekende kwaliteit van oogst 1955 weinig aantrekkelijk voor het nemen van vergelijkende proeven.
17. Onderzoek over de identificatie van zaadmonsters. (Identification of seed
samples). (Dra. S. C. RADERSMA en mej. E.A. PERDOK). (ZieVerslag 1954/55, pag. 83)
PROJECT

De werkzaamheden van de afdeling Identificatie werden voortgezet, zowelten aanzien van de collecties cultuur- en onkruidzaden en herbarium, als van het researchwerk over identificatie. Er werd aandacht besteed aan het inpassen van nieuwe tarwerassen in het bestaande schema der fenolkleuring en aan de nieuwe zomergerstrassen
in de voor dezerassen bestaande determinatietabel van het I.V.R.O.
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Eveneens werd verder studie gemaakt van de onderscheiding van Brassica-soorten,
diverse zilveruirassen en Festuca rubra-vormen en van de verschillen tussen Ladinoklaver en Nieuw-Zeelandse witte klaver.
Vanhet hiervoor genoemdewerkisoverdescheidingvandewitte-klaverrassen reeds
verslag gegeven in Project 11.
a. Zadencollecties
De collectie zaden werd aangevuld met diverse soorten, verkregen uit de Hortus
Botanicus teUppsala (Zweden)endeHortus Botanicus teGroningen, alsmede meteen
zending van het Zaadcontrole Station te Palmerston North (Nieuw-Zeeland). De
eerste beide zendingen ( + 600 soorten) omvatten vnl. onkruidzaden, terwijl de laatste
( ± 30soorten) naast onkruiden ook cultuurgewassen bevatte.
b. Fenolkleuring tarwe
Het inpassen der nieuwe rassen in het bestaande schema der fenolkleuring betrof
de volgende rassen: Dippe's Triumpf, Panter, Merlin en Flamingo, van welke de
eerste 3rodetarwe's zijn, terwijl Flamingo eenwitteis.
Het schema voor de rode tarwe is thans:
Kleuring met \ %fenoloplossing gedurende 1\ uur.
Zeer donker gekleurd: Carsten's VI, Cappelle Desprez.
Donker gekleurd
: Heine's VII, Leda, Dippe's Triumpf, Panter.
Weinig gekleurd
: Merlin, Peko, Mado.
Voor de witte tarwerassen is het schema thans:
Kleuring met \ %fenoloplossing gedurende \\ uur.
Zeer donker gekleurd: Lovink
Donker gekleurd
: Alba en Flamingo (Albatros)
Bont gekleurd
: Minister
Niet gekleurd
: Staring
Op het moment waarop het Verslag geschreven werd, was nog niets bekend over
het gedrag der nieuwe rassen bij langduriger kleuring. Soms geeft deze voortzetting
een verbetering.
c. Export-zomertarwe
De gevolgen van de strenge vorstperiode in het vroege voorjaar deden een stroom
van Peko-exportmonsters binnenvloeien. Deze monsters zijn alle onderzocht op vermenging met wintertarwe. Het was al spoedig duidelijk, dat het gewone onderzoek
met behulp van de fenolkleuringsmethode veel te omslachtig zou zijn. Er werd besloten om werkmonsters van 150gte bestuderen op de morfologische kenmerken van
de korrel en slechts in twijfelgevallen gebruik te maken van de fenolkleuring. Deze
wijze van werken kon aanvaard worden, daar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden gezegd,dat van de rode tarwe's slechts Heine's VII als vermenging in aanmerking kwam. De morfologische verschillen tussen de korrels van
Peko en Heine's VII zijn voldoende kenmerkend. De gevonden vermengingen konden
in de loop van de zomer geverifieerd worden op de controle-velden van de N.A.K. in
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de Noordoostpolder. Het verrichte onderzoek bleek zeer wel te kloppen met de opkomst te velde.
d. Brouwgerst
Ten behoeve van het hanteren van de determineertabel van het I.V.R.O. voor de
onderscheiding der brouwgerstrassen werd enig onderzoek verricht over het inpassen
hierin van het ras Carlsberg. De moeilijkheid is, dat de rassen Carlsberg en Balder
zeer veel op elkaar gelijken, beoordeeld naar de kenmerken in de tabel, en dus zeer
moeilijk of in het geheel niet van elkaar te onderscheiden zijn. Dit geldt vooral, wanneer we Balder-korrels, die nooit rode nerven hebben, moeten onderscheiden van die
Carlsberg korrels, welke eveneens ongekleurde nerven bezitten.
Men kan nu in het algemeen welzeggen (Zie Kooi en NIJDAM, Distinction by grain
characters of the two-rowed summer barley varieties on the list of 1955,Euphytica 5,
2, 1956, biz. 160-161), dat de Carlsberg-korrel forser is dan de Balder, dat de rimpeling die bij Balder zeer fijn is, bij Carlsberg bestaat uit eengrovereplooiing overdwars
en dat er een verschil isin de kiem tussen Balder en Carlsberg.
Voor de betrouwbaarheid waarmee het onderzoek moet gebeuren is dit niet altijd
voldoende, daar erbij dezekenmerken meestal sprakeisvan eenmeer ofminderduidelijk verschil. Voor de praktijk van het onderzoek kan in twijfelgevallen zeker niet
worden volstaan met een morfologische beoordeling van hetzaad, maar dit oordeel
moet worden aangevuld met een opkomstproef in de kas.
Deze proeven werden genomen met als lichtbronnen een set van 6 TL-buizen (n.1.
3 W/29 en 3W/33) of 1 neonbuis van 400Watt, gecombineerd met 6gloeilampen van
elk 75 Watt. In drie weken kon zekerheid worden verkregen omtrent de onderscheiding van Balder en Carlsberg; daarbij werd aan de tweede verlichtingsbron de voorkeur gegeven. Carlsberg bleek een uitgesproken sterke rode verkleuring in de schede
te vertonen, terwijl Balder ongekleurd bleef.
e. Brassica spp.
Op 9 oktober 1955 werd een bezoek gebracht aan de Samenprüfstelle te Munster,
waar de Directeur, dr. H. EIFRIG, een demonstratie gaf van zijn methode van onderscheidingvan diversekoolsoorten, koolzaad en raapzaad.
Deze onderscheiding geschiedde aan het eerste loofblaadje, zodra dit goed ontplooid was ( ± 1cm groot). De zaden worden daarvoor uitgezaaid in grond en opgetrokken in een kas bij 20° C met toevoeging van licht van blauwe TL-buizen, gecombineerd met TL W/33.
Het blaadje wordt dan bekeken op vorm, beharing, aard van het oppervlak, vorm
van de bladrand, terwijl soms ook de kleur een aanwijzing kan geven. Dr. H. EIFRIG
heeft hierover een uitvoerig artikel het lichtdoen zieninde „Proceedings of the International Seed Testing Association" (I.S.T.A.), 1953,vol. 18,2,blz. 167-179.
Deze methode vervangt thans de tot dat ogenblik aan het Proefstation gebruikte
methode, waarbij de kiemplantjes werden gekiemd op het Jacobsen-apparaat. De
tijdsduur van dit onderzoek is weliswaar korter ( ± 7 dagen) dan bovenvermelde
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methode in de kas ( ± 1 4 dagen), doch de resultaten van de kortere methode zijn veel
minder betrouwbaar.
Volgens dezelfde methode is op het R.P.v.Z. een onderzoek verricht naar de onderscheiding van de ingezonden monsters mosterd. Het is echter gebleken, dat pas een
betrouwbare beoordeling gegeven kan worden, wanneer 2 à 3 blaadjes tot ontwikkeling zijn gekomen.
f. Zilveruien
Het onderzoek naar derasechtheid van zilveruien iseen sindsjaren bestaand onderzoek aan het Proefstation. De bedoeling is de inzenders der monsters in zo kort
mogelijke tijd een oordeel te geven over de raszuiverheid of althans van de belangrijkste eigenschapen. Ofschoon de met de gebruikelijke werkwijzen behaalde resultaten geen aanleiding geven de methodiek te wijzigen, wordt toch getracht de tijdsduur van de proef te verkorten.
Hiertoe werd naast de vertrouwde methodiek (15° bij neonlicht 400 Watt + 6
gloeilampen van 75 Watt ieder) een proef genomen met andere lichtsoorten en een
andere temperatuur. De resultaten van deze laatste experimenten gaven nog geen
aanleiding om detot op heden gevolgde werkwijze te verlaten.
g. Festuca rubra
In het afgelopen seizoen kwamen monsters Festucarubrabinnen, waarvan gevraagd
werd de groeiwijze te bepalen. Nu was aan het zaad niet te zien of men met bosjesvormend, dan welmet uitlopervormend roodzwenkgras te doen had.
Door een lichtproef in de kas, waarbij gebruik gemaakt werd van een extra verlichting met kwiklicht, was bij een temperatuur van 20° na 2\ maand het verschil in
groeitype duidelijk tezien aan dehabitus van het wortelstelsel.
PROJECT

18. Principes die ten grondslag liggen aan de schoning van zaden {Principles
ofseed cleaning).(Ir. H. J. v. D. SLOOTEN). (ZieVerslag 1954/55,pag. 85)

Door het vertrek van Ir. L. VOSKUYL in begin 1956, kon aan dit onderwerp geen
speciale aandacht worden besteed.
Ir. H. J. v. D. SLOOTEN is echter na zijn komst, medio 1956,direct begonnen met de
principes van dezaadschoning te bestuderen.
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VI. PUBLIKATIES EN VOORDRACHTEN
A. PUBLIKATIES
1. Ir.L.VOSKUYL - „Deadviesdienst voor de schoning vanzaaizaden aanhet Rijksproefstation
voor Zaadcontrole". Zaadbelangen9-11 (1955).
2. Dr.ir.A.F.SCHOOREL- „Zadendrogenenbewaren".(Bewaren).Tuinbouwgids 13(1956),p.599.
3. Ir. L. VOSKUYL, P.D. DE HAAN en J. KREYGER - „Verslag van een studiereis naar Denemarken

en Zweden in 1955terbestudering vandeverwerking vanruwbeemd". (75Exemplaren terverspreiding verzonden naar hetCentraal Orgaan).
4. Dr.ir.A.F.SCHOOREL- „ISTA-congres 1956teParijs". Zaadbelangen 10-5(1956).
5. Dr.ir.A.F.SCHOOREL- „Naafloop vanhetelfde ISTA-congres". Zaadbelangen 70-13 (1956).

B. VOORDRACHTEN

1. Dr.J.DETEMPE- „De coldtest van maïs". Voordracht gehouden voor de werkgroep „Maïs"
van deNederlandse Kwekersbond op29november 1956.
2. Dr.J.DETEMPE- „Gebruik gezond zaaizaadenpootgoed". Voordracht gehouden opdecursus
„Heterosis" op19december 1955.
3. Mej.G.VIERBERGEN- Tweevoordrachten over dezuiverheid, t.b.v. decursus voor deopleiding
vanDetaillisten inlandbouw-entuinbouwzaden.
4. Ir.C.VERHEY- Zeven voordrachten over kiemkracht van zaaizaden t.b.v. de Detaillistenopleiding.
5. Ir.M.J.F.KOOPMAN- Vier voordrachten over vochtgehalteen bewarenvan zaden, t.b.v. de
Detaillisten-cursus.
6. Dr.J.DETEMPE- Viervoordrachten over degezondheidvanzaden, t.b.v. deDetaillisten-cursus.
7. Dr.ir.A.F.SCHOOREL- „Report ofthe activities ofthe Committee onSeedling Vigour Tests".
IleISTA-congres teParijs, juni1956.
8. Dr.ir.A.F.SCHOOREL- „The use of soiltests in seed testing". 1le ISTA-congres te Parijs,
juni 1956.
9. Dr.J.DETEMPE- „Routine investigations ofseeds oftheir health condition intheDutch Seed
Testing Station atWageningen", lie ISTA-congres. Parijs,juni 1956.
10. Ir.C.VERHEY- „Die Unbrauchbarkeit des Tetrazoliumverfahrens zur Prüfung von durch
Trocknung verletzten Saatgut". Ile ISTA-congres. Parijs, juni1956.
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SUMMARY

The contents of this Annual report relate to routine and research investigations on
seeds in the 1955 crop.
Chapter 1-3(p. 9) deals with the cost priceof the analyses: asan average thepayments covered 73 % of the cost.
Though considerably more money was spent on research than in the preceeding
year, the development of the work in this field must be considered rather slow, due
to the fact that routine work has to prevail.
The new system for the administration of samples (p. 10), shortly mentioned already in the foregoing annual report, gave good results.
The equipment of the Cleaning Department was considerably extended and improved (1-4, p. 11).
The good quality of the harvest made it superfluous to pay special attention to the
germination methods.
Under1-5(p. 12-16) themethods used in health condition research are discussed.
They serve in the first place as a correction on the estimation of the germination
percentage - in the second (and more important) place they give an idea of the possible infection in the field. Consequently it must be stressed that the health investigations, with eventual advices on disinfection etc., aim to indicate thepossibility of
future failures. Whether those actually occurs,depends on the conditions under which
the crop grows up.
Chapter II gives a survey of the contact with other institutions, in Holland and
abroad; it includes a summary on the I.S.T.A.-congress in June 1956.
For the first time a combined course was organized for retail traders in agriculture
and horticulture crop seeds by the organisations of seeddealers, to which the Seed
Testing Station contributed (p.21).
The number of samples investigated (Chapter III) went up to over 31000, with ca.
90000 analyses, of which ca. 8000 for own information. As mentioned already, the
quality of the seed lots (tables 6and 7) has been very good.
No differences in quality were observed between lots of different varieties of one
species.
In total more than 8200 samples, mainly from exported agricultural seed lots, were
inspected on health condition. In graphs 5, 6 and 7 (p. 28, 32, 33) the infection by
some important pathogènes in the 1955crop is compared with that of previous years.
The Fusarium infection of cereals was low in comparison with 1954. Again rather
high percentages of Helminthosporium sativum were met with in certain spring barley
varieties. Notwithstanding the favourable summer the average cold-test emergence
of thiram-treated maize samples was only 76 %. Also the Ascochyta infection of peas
was not so prevalent as in the previous year although some samples with up to 15%
were found. Severe marsh spot was rare. In fibre flax the most important parasite in
Holland is Botrytis cinerea; it was present in most samples in 1-3 % only, although
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some contained up to 3%. ThePhoma infection of sugarbeet seed again reached high
percentages, but apparantly the infection was more superficial than in the 1954 crop.
Each year (on November 1st) the official norms for all seed species are fixed; they
consist of a „normal" standard (usually valid for many years),and a(lower) minimum
standard more or less depending on the quality of the harvest. For the 1956 harvest
the latter were in most cases equal to the former (see tables 9and 10).
Due to the freezing of much winter-wheat (Chapter 1V-3),especially in France and
Belgium, the export of spring-wheat (Peko) reached an unprecedented height. As this
export coincided with that of linseed and spring-barley, the Station was overwhelmed
with work during February-April.
RESEARCH PROJECT 1.

Seed weakness (Chapter V, p. 45).
Provisional experiments were conducted into the possibility of measuring seed
weakness by means of the resistance against a conditioned hot-water treatment, with
determination of germinating capacity before and afterwards.
RESEARCH PROJECT 2.

Pesticides (p.47).
In field plots the influence of the Fusarium infection of spring-wheat, the Helminthosporiumsativum infection of springbarley, the Botrytis infection of flax, marsh spot
of marrow fat peas, and several other diseases were studied together with the influence of fungicide treatment on emergence and also, in certain cases, on yield.
With a great number of other species, including vegetables, laboratory and greenhouse experiments on the possibility of seed treatment were taken.
RESEARCH PROJECT 3.

Methods of health investigation (p.55).
The routine methods for determining the Fusariumand the bunt infection of wheat,
and for determining Helminthosporium infections of cereals were studied and improved.
For a clear symptom of Ascochyta on flax in the blotter test light appeared to be
necessary. The agar method for flax diseases was studied.
RESEARCH PROJECT 4:no particulars.
RESEARCH PROJECT: 5 no particulars.
RESEARCH PROJECT 6. Tetrazolium test (p. 61).

The results of the investigations on the value of the tetrazolium test of seed dried
at too hightemperatures were summarized for a short paper for the I.S.T.A.-congress
in Paris.
RESEARCH PROJECT 7. Germination of insufficiently

after-ripened seeds (p.61).
Seeds of Adonis aestivalis, up till now usually not germinating under laboratory
conditions, gave good results when cut and germinated in black soil at temperatures
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alternating between 12and 17°. Broad beans showed this year a better germination
after pregerminating ata temperature of 10° during four days.
RESEARCH PROJECT 8:no particulars.
RESEARCH PROJECT 9. Storage of seed (p. 61).

Table 13(p.64)gives a summary of the recommended moisture content for seeds
that have to be stored during a longer period (butnot over 2 years). Some ofthe
data areasyetpreliminary; their estimation isonthesafe side.
RESEARCH PROJECT 10. Threshing damage in flax seed (p.65).

Threshing damage in flax seed has diminished to such an extend that no special
attention waspaid toit.
RESEARCH PROJECT 11.

Researches into origin and varieties of clover(p.65).
The frequency-distribution for numbers of flowers pro inflorescence shows a
maximum for NewZealand red clover at 40/50 or 50/60, for Ladino at 80/90 or
90/100; but numbers always overlap. Nevertheless it waspossible to establish the
following rules:
allinflorescences with over 90flowers:Ladino.
all inflorescences with lessthan 50flowers:New Zealand clover.
if no inflorescences with over 90flowersoccur most probably noLadinoispresent.
if no inflorescences with lessthan 50flowersoccur most probably noNewZealandcloveris present.

Fig. 9, first row,gives an illustration of theresult of very lowtemperatures on a
mixture: the first figure indicates the mixture itself, the second the composition in
the next year, after Ladino hadfrozen outand nearly pure NewZealand remained.
The other graphs show no differences :here most probably a thick layer of snowhas
formed a protection.
RESEARCH PROJECT 12 (p. 67): no particulars.

RESEARCH PROJECT 13. Publication of a new handbook on „Seed borne diseases and

pests."
The publication of this work hasbeen a point of discussion ontheI.S.T.A. congress in Paris.
RESEARCH PROJECT 14. Germination methods (p. 68).

The germination wasstudied for different kinds ofseeds.
RESEARCH PROJECT 15:noparticulars.
RESEARCH PROJECT 16: no particulars.
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RESEARCH PROJECT 17. Identification of seed samples (p.69).

A few new varieties of wheat were tested on phenol-colouring. The scheme after
treatment with \% solution during \\ hours is now as follows:
For red wheat:
very dark:
Carsten's VI, Capelle Desprez.
dark:
Heine's VII, Leda, Dippe's, Triumf, Panter.
faintly coloured: Merlin, Peko, Mado.
For white varieties:
very dark:
dark:
variegated:
not coloured:

Lovink.
Alba, Flamingo (Albatros).
Minister.
Staring.

Experiments on longer exposure to the action of phenol are under way.
A method was developed to distinguish Balder and Carlsbergh barley: the first
shows a distinct red colour in the leaf sheath after development after three weeks
under artificial light.
RESEARCH PROJECT 18: no particulars.
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