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Openingsrede

door

N. Veldhuyzen van Zanten
(Voorzitter vanhet Bestuur van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen)
Dames en Heren,
Het is een verheugend feit,
dat wij temidden van een verwarde wereld vol spanningen
en tegenstellingen de moed
blijken te bezitten om ons hier
in dit rustige conferentieoord
een ogenblik terug te trekken,
teneinde ons te verdiepen in
de geheimen van de natuur en
ons te bezinnen op de veredeling van tuinbouwgewassen.
Z o is dit dan de derde maal,
dat de Algemene Veredelingsdagen van het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen worden gehouden enik
spreek mijn voldoening er over
uit, dat deze dagen zich in een
zo grote belangstelling mogen
verheugen.
Van heinde en verre, uit allerlei verbanden, bent U hier
samengekomen om onze veredelingsdagen meete maken en
het ismijeenvoorrecht U allen
namens het Bestuur van ons
Instituut een hartelijk welkom
toe te roepen.
Naast beoefenaren van het vak in groente-, fruit- en zaadteelt, alsmede
boomkwekers, zien wij hier in talrijke variatie de vertegenwoordigers van
overheid en wetenschap.
Een bijzonder welkomswoord richt ik tot Ir G. de Bakker, Inspecteur van
het Tuinbouwkundig Onderzoek, Prof. J. C. Dorst, Directeur van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen en tevens gekomen namens
de Studiekring voor Plantenveredeling, Dr J. G. B. Beumée, Voorzitter van
de Raad voor het Kwekersrecht, de heer Asger Klougart, Deens Consulent
te Kopenhagen en Dr W . J. Franck, Directeur van het Rijksproefstation voor
Zaadcontrôle.
Verder zijn vertegenwoordigd de Keuringsdiensten, Bedrijfschappen, Tuinbouwverenigingen, het Tuinbouwonderwijs enz.
Alvorens wij overgaan tot de behandeling van ons programma voor deze
dagen, wil ik eerst deze gelegenheid benutten U in het kort een beeld te
geven van de werkzaamheden op ons Instituut in het afgelopen jaar. Kort
na onze bijeenkomst van het vorige jaar werden op advies van de Minister
van Landbouw als adviserende leden aan ons Bestuur toegevoegd de heren

Prof. S. J. Wellensiek en Ir C. Rietsema. Hierdoor werd de band met de
Landbouwhogeschool en met de Rijkstuinbouwconsulenten nauwer aangehaald
en is ons Bestuur reeds bij voorbaat verzekerd van de warme belangstelling
en een aangename samenwerking naar beide zijden. Als Inspecteur voor het
Tuinbouwkundig Onderzoek is dit jaar benoemd Ir G. de Bakker. Deze heeft
zich zeer snel in de problemen van ons Instituut ingewerkt en ons Bestuur
is zeer erkentelijk voor de krachtdadige steun, die wij reeds van hem mochten
ondervinden.
Ons Bestuur heeft zich in het afgelopen jaar in hoofdzaak met 2 vraagstukken bezig gehouden: le. de bouwplannen voor een hoofdgebouw met
kassen op de proeftuin ,,de Goor" plus de benodigde gebouwen op de proeftuin te Eist. Voor beide proeftuinen zijn de plannen in een vergevorderd
stadium van voorbereiding. Enkele projecten zijn reeds onderhanden, zoals
op ,,deGoor" een warenhuis en een kweekkas, terwijl wij hopen, binnenkort nog
met de tuinmanswoning te kunnen beginnen. Het hoofdgebouw zal eerst in
1950 aan de beurt kunnen komen. Inmiddels hebben wij met medewerking van
het gemeentebestuur van Wageningen door middel van een huurkoopcontract
voor onbepaalde tijd de beschikking gekregen over ± 10 H.A. grond van de
proeftuin ,,de Goor" en wordt de toegangsweg daarheen verbeterd. In 1947 is
reeds een schuur met woning te Eist gebouwd. De bouw van de verdere gebouwen wacht op een bevredigende regeling tussen wederopbouw, de verpachter en ons, waaraan voortdurend wordt gewerkt.
Als tweede vraagstuk is het programma van werkzaamheden voor deze zomer besproken. Hierbij bleek het, dat men nu langzamerhand bij enkele gewassen zover in de classificatie en documentatie is doorgedrongen, dat men
een aanvang kan maken met het stellen van kweekdoeleinden en het zoeken
naar de juiste veredelingsmethoden. In dit verband wil ik er op wijzen, dat
het Instituut het meest vruchtbaar kan werken, wanneer door allen, die in de
praktijk werken, de problemen, die zij ontmoeten en de wensen, die zij zouden
koesteren ter aanvulling en verbetering van het rassensortiment, voor bepaalde
doeleinden, zo volledig mogelijk kenbaar maken aan de directeur van het
Instituut.
Naast de bestuursvergaderingen, die meer de algemene lijnen behandelden
van opzet, omvang en werkwijze, hebben enkele commissies zeer belangrijk
werk verricht. Z o noem ik U de Contactcommissie Fruitgewassen, die zich
heeft beraden over de kweekdoeleinden, die van het eerste belang zijn bij de
appel en de kers. Het is noodzakelijk zich bij fruitgewassen reeds nu daarover
een helder inzicht te vormen, in verband met de opzet van de proeftuin voor
fruit te Eist.
Dan noem ik U de Commissie Praktijkproeven Tomaten. Ook deze vorm
van samenwerking werkt zeer bevredigend en wij verwachten, dat dit goede
resultaten voor de praktijk zal opleveren.
Op enkele publicaties, die er dit jaar zijn verschenen als mededelingen van
het I.V.T., wil ik Uw aandacht vestigen:
Als no. 5 verscheen: Rassenkeuze en rassenveredeling bij groentegewassen
in Oostenrijk,
no. 6:
Krotenstudies.
I. Invloed van de zaaitijd op de productiviteit van
kroten.
II. Invloed van de zaaitijd op de loofontwikkeling van
kroten,
no. 7:
De veredeling van de aardbei in de Verenigde Staten
van Amerika.

no. 9:

De veredeling van tuinbouwgewassen in de Verenigde
Staten van Amerika.
Deze zijn alle ontsproten uit de vaardige pen van onze directeur Dr O.
Banga, waarvoor — gezien zijn veelomvattende werkzaamheden als directeur
van ons Instituut — een woord van lof zeker op zijn plaats is.
Voorts noem ik nog publicatie- no. 8: Verslag van de voordrachten en discussies op de Algemene Veredelingsdagen 1947, die ons in herinnering brengen de mooie dagen, die wij vorig jaar hier hebben gehad.
Tenslotte is nog verschenen de Beschrijvende Rassenlijst voor Fruit 1948,
die werd samengesteld door een aparte Commissie voor de Rassenlijst voor
Fruit, in welke commissie voor het Instituut Mej. Ir H. G. Kronenberg en
Ir P. de Sonnaville een belangrijk werkzaam aandeel hebben gehad.
Dan nadert de nieuwe Rassenlijst voor Groentegewassen haar voltooiing
en zij kan, naar wij hopen, in de loop van October tegemoet worden gezien.
In de loop dezer zomer werden enkele cursussen gegeven in veredeling
van tuinbouwgewassen aan leraren in algemene dienst, leraren aan tuinbouwscholen en hoofden van lagere tuinbouwscholen, terwijl aan assistenten van
de tuinbouwvoorlichtingsdienst een cursus wordt gegeven in rassenkennis van
groenten. Ook hierdoor wordt in bredere kring kennis genomen van het werk
van het Instituut en het contact met de praktijk verbeterd.
W a t het personeel aangaat is ons op 14 Juni j.1. door de dood ontvallen
onze oude tuinchef Joh. van Aggelen. Vanaf de aanvang van het I.V.T., in
1936, is hij bij ons werkzaam geweest en wij verliezen in hem een trouw en
toegewijd werker.
Op de proeftuin ,,de Goor" werd als tuinchef aangesteld de heer J. Tromp.
Een verdere opsomming van de werkzaamheden van het I.V.T. zal ik U
thans besparen. W e l wil ik hier mijn voldoening uitspreken over de ijver en
toewijding, waarmee door alle medewerkers hun taak wordt vervuld.
Overgaande tot ons programma zult U daarin zien, dat we deze middag
onder de ogen zullen zien de stand van de mogelijkheden voor bescherming
van de kwekerseigendom. De drie voordrachten, die hierover zullen worden
gehouden, zullen ons de gelegenheid geven ons in deze uiterst moeilijke
materie te verdiepen en ik hoop, dat een levendige discussie ons een stap
nader zal brengen tot het vinden van de juiste rechtsvormen op dit gebied.
Hoewel de vakpers hier hartelijk welkom is, kan ik hun positie niet benijden,
wanneer zij over dit vraagstuk hun lezers behoorlijk moeten inlichten.
De tweede dag zullen wij
voordrachten te horen krijgen,
die betrekking hebben op de
bewaring en verwerking van
groente en fruit. Het is duidelijk, dat hiermee onze economische belangen ten nauwste samenhangen, zodat ook hiervoor
een levendige belangstelling
verwacht mag worden.
Zo besluit ik dan met de
wens, dat de Algemene Veredelingsdagen 1948 goed mogen slagen.
Achter de bestuurstafel v.l.n.r. de heren Dr O. Banga,
N . Veldhuyzen van Zanten, J.].Meddens, P.v.d. Have
en Ir C. Rietsema.

Summary
Opening speech by the president, Mr N. Veldhuyzen van Zanten
The president, Mr N. Veldhuyzen van Zanten, opens the Horticultural Plant
Breeding Days 1948 and welcomes everybody.
Before passing on to the program he traces in a few words the activities of
the Institute of Horticultural Plant Breeding during the past year.

De huidige stand van de mogelijkheden voor bescherming
van de kwekerseigendom
I. De perspectieven van het k w e k e r s b e s l u i t 1941 voor
verschillende tuinbouwgewassen
door
D r O. B a n g a
(Directeur Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Wageningen)
O n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s v o r m e n gaat altijd moeizaam
In iedere samenleving met voldoende levenskracht bestaat een neiging om
ongeregelde strijd-verhoudingen te ontwikkelen tot rechtsverhoudingen.
Op zeer duidelijke wijze zien we deze ontwikkeling in de Verenigde Staten
van Amerika in de periode, toen er nog z.g.n. frontgebieden waren, dat waren
gebieden, waar de blanke nederzettingen zich juist begonnen te vormen. In
deze frontgebieden overheersten in het begin steeds in sterke mate persoonlijke
kracht en handigheid, ten goede of ten kwade, al naar de toevallige geaardheid
van de sterkste en handigste individuen. Maar geleidelijk aan werd hier steeds
meer en meer het „recht" van de sterkste verdrongen door geschreven, positief,
boven de toevallige graad van kracht en handigheid van de individuen uitgaand, recht.
In een samenleving als de onze zijn geen geographische frontgebieden meer
aanwezig. Maar zolang er leven is zullen er steeds nieuwe verhoudingen ontstaan, die aanvankelijk het karakter krijge.n van ongeregelde strijd, maar
geleidelijk aan zich disciplineren tot rechtsverhoudingen.
Deze ontwikkeling schijnt altijd uiterst moeilijk te zijn. Voordat de mensen
leerden, hun geschillen voor de rechter te brengen, inplaats van elkaar met
een scherp stuk ijzer in het lijf te stoten, zijn eeuwen verlopen. Voordat
werknemers en werkgevers begrepen, dat zij elkaar het vruchtbaarst kunnen
ontmoeten op de basis van een arbeidsrecht, zijn millioenen in nutteloze strijd
ten nadele van de gehele samenleving verspild. En nog zijn er landen of
streken genoeg, waar men het niet begrepen heeft.
Maar waar levenskracht is zet zich deze ontwikkeling van strijd-verhouding
tot rechtsverhouding vroeger of later door.
Dit moge voor ons enerzijds een reden zijn om niet verbaasd te zijn, dat
ook het kwekersrecht niet met het drukken van een wet alleen te realiseren is.
Maar anderzijds mogen wij hieruit het vertrouwen putten, dat wij, dwars
door alle moeilijkheden heen, tenslotte toch tot een rechtstoestand op rassengebied zullen komen.
K w e k e r s r e c h t is n i e t hetzelfde als k w e k e r s o r d e n i n g
Wij hebben dit vertrouwen nodig. W a n t waar dit vertrouwen niet is, bestaat de neiging om, of tot de ongebonden strijdverhoudingen op rassengebied
terug te keren, of
tot rassenordening over te gaan. Het eerste willen en
kunnen we niet meer en bij het tweede is het middel erger dan de kwaal.
Om geen misverstand te wekken zal ik trachten aan te duiden, wat m.i.
kwekersrecht inhoudt en wat kwekersordening.
Kwekersrecht wil zeggen een geschreven wet, waarvan ieder kan kennisnemen, die voor ieder objectief geldt, die ieder wordt verondersteld uit vrije

aandrang te gehoorzamen en waaruit straf voortvloeit voor overtredingen,
nadat deze overtredingen voor de rechter objectief zijn bewezen.
Het uit vrije aandrang gehoorzamen aan de wet is alleen mogelijk, als deze
beantwoordt aan het rechtsgevoel van de betrokkenen, dus als er feitelijk een
morele overtuiging van de betrokkenen achter staat. Het is nog nooit gelukt
een wet alleen door dwangmaatregelen te doen werken. Een van de voorwaarden voor het kunnen slagen van het kwekersrecht is derhalve, dat het
merendeel van de kwekers en andere betrokkenen overtuigd is, dat op rassengebied rechtsvormen behoren te bestaan en dat het onfatsoenlijk is, hiertegen
te zondigen.
Een tweede voorwaarde is, dat overtredingen van de wet objectief voor de
rechter kunnen worden bewezen. Wanneer zo'n overtreding bestaat in het
ongeoorloofd natelen van het ras van een ander of in het onder foutieve naam
verhandelen van een ras, dan moet voor de rechter aan de hand van het
rassenmateriaal kunnen worden bewezen, dat men al of niet met een bepaald
ras te doen heeft. M.a.w.: kwesties van rasseneigendom kunnen alleen door
rechtspraak tot oplossing worden gebracht, indien en voorzover de rassen
determinabel zijn.
Indien aan deze twee voorwaarden niet wordt voldaan, kan er t.a.v. rasseneigendom geen sprake zijn van rechtsbescherming.
Stel nu eens, dat aan deze voorwaarden niet zou kunnen worden voldaan
en kwekersrecht niet mogelijk is, zou kwekersordening dan een oplossing zijn?
W a t is kwekersordening?
Ordening is een systeem, waarbij een met macht bekleed persoon of college, gewoonlijk bijgestaan door deskundigen, van bovenaf direct van geval
tot geval dwingend ingrijpt. Daarbij is de aanwezigheid van rechtsprincipes,
zelfdiscipline, behoefte aan fatsqensregels en zelfverantwoordelijkheid bij het
volk (dat wil in ons geval zeggen bij de kwekers) niet nodig. Ik zeg niet,
dat ordening onfatsoenlijk is, maar ordening is een systeem, waarbij het fatsoen, de zelfdiscipline, de zelfverantwoordelijkheid van het volk als factor in
de calculatie niet meedoen. Bij ordening verwacht men misschien alles van
het fatsoen van de machthebbers. En ik ben overtuigd, dat b.v. de voorstanders
van kwekersordening door en door fatsoenlijk zijn in hun bedoelingen. Maar
de ervaring heeft geleerd, dat verordeningen, die niet worden gedragen door
zelfdiscipline van het merendeel van de betrokkenen, altijd door vrijwel iedereen ontdoken worden.
De ene verordening roept dan de andere op. De reeks van verordeningen
wordt eindeloos en onkenbaar voor mensen, die hun normale werk hebben.
Het controle-apparaat moet eveneens eindeloos worden uitgebreid, maar is
evenmin ooit voldoende. Omdat men de rassen niet zou kunnen determineren,
zou men werkelijke overtredingen niet goed kunnen constateren en onvruchtbare, bureaucratische maatregelen nemen, die de zaak, waar het om gaat, niet
zouden dienen, maar wel een nodeloze last voor de bedrijven zouden zijn.
En het enig resultaat zou zijn, dat, wat er nog aan fatsoensnormen bij de
kwekers bestond, reddeloos ten onder zou gaan.
Mijn conclusie is:. Het mogelijk maken en realiseren van kwekersrec/tf verdient ons aller taaie toewijding. Het is dit waard. Maar laten wij er ons voor
hoeden, uit kleinmoedigheid en gebrek aan vertrouwen af te zakken tot kwekersordening.
D e determineerbaarheid v a n rassen
De vraag, of een ras al of niet determinabel is, is het kernpunt voor de
8

mogelijkheid van het verbinden van eigendomsrechten aan zo'n ras.
Of een ras determinabel is, hangt af van:
a. de graad van constantheid van het ras;
b. de mate, waarin gebruikswaardeverschillen worden gedekt door morphologische of andere gemakkelijk constateerbare verschillen.
Rassen van vegetatief vermeerderde gewassen, zoals fruit, laanbomen, rozen,
zijn in de regel constant. Er mag eens een mutatie in optreden. Maar als dat
gebeurt, merkt men het meestal wel. Dat is geen bezwaar. Daardoor is de
beschrijving goed mogelijk. Men kan een vaste nomenclatuur aanhouden. En
in de meeste gevallen is een nieuw ras betrekkelijk gemakkelijk t.o.v. de reeds
bestaande rassen te determineren.
Er zijn echter rassen, die op het oog moeilijk of niet te onderscheiden zijn,
maar vermoedelijk toch wel verschillen in gebruikswaarde. Z o is het b.v. nog
niet goed gelukt, alle kweetypen in de boomkwekerij voldoende determineerbaar te maken. Toch weten we, dat zij een verschillende invloed op de groei
en de vruchtbaarheid van de entvarieteit kunnen hebben.
De heer Nannenga komt tot de conclusie, dat de kersenrassen, die in Nederland bekend zijn als Early Rivers, Early Lamourie en Alphheim op de
boomkwekerij vermoedelijk niet te onderscheiden zijn. Toch is Early Rivers
een minder sterk ras dan de Early Lamourie en de Alphheim, welke laatste
twee rassen vermoedelijk identiek zijn.
De heer Nannenga ontmoet bij andere groepen van kersenrassen soortgelijke moeilijkheden, b.v. in de „Gascogner-" of „Rouaan-groep", in de „Loengroep" en wellicht bij de ,,Mierlose". In sommige gevallen zijn zulke rassen
met een overeenkomstig uiterlijk inderdaad identiek, in andere niet. Dit blijkt
dan in de eerste plaats uit hun gebruikswaarde onder verschillende omstandigheden. Verder geven ook de perziken en vermoedelijk ook de kruisbessen
moeilijkheden in dit opzicht.
Alles bij elkaar mogen we concluderen, dat de meeste rassen van vegetatief
voortgekweekte gewassen determineerbaar zijn, maar dat daarnaast groepen
van rassen van vegetatief voortgekweekte gewassen voorkomen, die in hun
gebruikswaarde min of meer
duidelijke verschillen vertonen, doch op grond van hun
morphologische kenmerken
moeilijk uit elkaar te houden zijn.
Daar zich bij de gewone
keuring van deze rassen dezelfde moeilijkheden voordoen als bij de controle ten
behoeve van de kwekersrechten, zal de heer M. A.
Erkelens, directeur van de
N.A.K.-B., straks voor U
uiteen zetten, hoe de
N.A.K.-B. t.o.v. de moeilijk
determineerbare rassen van
vegetatief vermeerderde geOp de voorgrond v.l.n.r. Mr A. M. P. A. Bloemarts,
Secretaris van de Raad voor het Kwekersrecht te
wassen handelt.
Wanneer wij nu overgaan

Den Haag en Prof. Dr J. C. Dorst, Directeur van
het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen.

tot de zaadgewassen, dan moeten we constateren, dat de constantheid van
de rassen hier over het algemeen minder is dan bij dé vegetatief vermeerderde
gewassen. Zij houdt verband met de graad van zelfbevruchting, die in de
rassen heerst. Een absolute zelfbevruchter bevindt zich uit een oogpunt van
constantheid in ongeveer dezelfde positie als een vegetatief vermeerderd gewas.
Hoe meer echter in een gewas de kruisbestuiving gaat overheersen, hoe moeilijker het is, een ras constant te houden.
De erwt staat het dichtst bij een absolute zelfbevruchter. De rassen zijn
redelijk constant. Uit oude beschrijvingen en afbeeldingen kan men oude
ras c en, die nu nog bestaan, herkennen. Deze rassen zijn determinabel.
Bij sla- en snijbonen verschilt de situatie nog niet zo buitengewoon veel
van die van de erwt. Bij tomaten en tuinbonen wordt het al iets anders. Er
beginnen min of meer duidelijk verschillen zichtbaar te worden tussen selecties van meneer A en meneer B uit eenzelfde ras. En naarmate we de lijn
verder doortrekken naar de overwegend kruisbestuivende gewassen wordt dit
nog duidelijker. W a n t nu begint ieder ras op zichzelf een grotere mate van
heterogeniteit te vertonen en wordt het gemakkelijker, het ras in verschillende
richtingen te selecteren.
In de loop van ons werk aan het I.V.T. zijn wij er toe gekomen, deze situatie
als volgt onder het oog te zien:
a. Wanneer de verschillende herkomsten van een ras, zowel in gebruikswaarde als in morphologische kenmerken, gelijk zijn, spreken we gewoon
van een ras. Zo'n ras is determinabel (behoudens natuurlijk weer de mogelijkheid van dezelfde moeilijkheden als bij de vegetatief vermeerderde
gewassen, n.1. van rassen, die morphologisch sterk overeenkomen, maar,
in gebruikswaarde verschillen).
b. Wanneer de verschillende herkomsten van een ras verschillen, afhankelijk van de richting van de selectie en de mate van selectie, die er op is
toegepast, maar zo, dat niet zozeer scherpe morphologische verschillen als
wel kwaliteitsverschillen tot uiting komen, dan spreken we van grondras
en selecties. Grondras is b.v. Amsterdamse Bak. W a t Rijk Zwaan, Coöp.
West-Friesland of een andere firma daarvan leveren, zijn selecties. Het
grondras als zodanig is goed te herkennen, maar waar het voor de tuinder
op aan komt, dat zijn de selecties. En deze zijn onvoldoende determineerbaar. Met een geoefend oog kan men ze er in een vergelijkingsproef
vaak wel meteen uit halen. Maar als men ze alleen in het veld aantreft
of onder ongunstige omstandigheden of in halfvolgroeide toestand of iets
dergelijks, dan zijn ze niet zodanig te determineren, dat er gemakkelijk een
rechtzaak op kan worden gebouwd. Bovendien beschikt ieder, die over
het grondras beschikt, in principe over het genen-materiaal, waaruit hij een
soortgelijke selectie kan selecteren, als zijn collega heeft gedaan. En bovendien is de selectie van een bepaald selectiebedrijf niet ieder jaar gelijk.
Derhalve zijn de kwaliteitselecties uit een grondras principieel niet determineerbaar.
W i n t iemand een ras van een krui^bestuiver, dat duidelijk afwijkt van de
bestaande grondrassen, dan is het op dat moment determinabel. W i n t iemand
een snijboonras, dat morphologisch in alle opzichten met een reeds bestaand
ras overeenkomt, maar onder bepaalde omstandigheden op een bepaalde plaats
iets vroeger is, dan staan we op z'n minst genomen voor een moeilijk determineerbaar ras. M.a.w. het al of niet determinabel zijn van rassen is niet te
koppelen aan de wijze van vermenigvuldiging of het karakter van de bevruchting.
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Mijn conclusie is derhalve, dat er zowel bij de vegetatief vermeerderde
gewassen, als bij de zelfbestuivers, als bij de kruisbestuivers determinabele en
moeilijk- of niet-determinabele rassen zijn. Bij de eerste twee groepen is het
percentage determinabele rassen groter dan bij de kruisbestuivers, maar bij
alle groepen zijn ze aanwezig.
Er is een groot aantal rassen van tuinbouwgewassen, dat om technische
redenen de mogelijkheid biedt voor kwekersrecht. Er is een ander aantal, dat
hiervoor niet in aanmerking komt. Voorzover dit constante rassen zijn, die
morphologisch met een ander ras overeenkomen, maar er in physiologisch opzicht (gebruikswaarde) van verschillen, kan hier misschien nog wel eens wat
op gevonden worden. Maar voor zover dit variabele kwaliteitsselecties uit
grondrassen betreft, zal inschrijving in het Centraal Rassenregister niet mogelijk zijn. Hiermee moeten we een andere kant uit. Verleden jaar heb ik al
gezegd, dat we hiervoor het z.g.n. Deense systeem zijn gaan proberen. De
heer Barten zal U vanavond uiteenzetten, welke perspectieven hij hierin ziet.
Daarom ga ik daar nu niet verder op in, maar keer ik terug tot de perspectieven van het Kwekersbesluit 1941.
V o o r w a a r d e n v o o r inschrijving v a n n i e u w e rassen
Zoals U weet is de Raad voor het Kwekersrecht het college, dat omtrent
de al of niet inschrijving van aangemelde rassen beslist. Het Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen treedt in opdracht van de Raad op als
deskundige. Het verricht de nodige onderzoekingen en legt de verkregen resultaten in een rapport aan de Raad voor. De verhouding is ongeveer dezelfde
als die tussen de gewone rechter en de politiescheikundige Dr van Ledden Hulsebosch. Dit is m.i. precies de juiste regeling, want zij is een van de garanties,
dat er werkelijk een kwekersrecfo kan ontstaan. De Raad doet zijn uitspraak
volgens de regelen van het Kwekersbesluit. Het I.V.T. (al of niet in samenwerking niet andere deskundigen) zorgt voor de juiste documentatie. De regeling van dit laatste is ook onontbeerlijk. Dat in de Verenigde Staten de plantenpatenten tot nu toe niet aan de verwachtingen hebben voldaan, komt m.i.,
doordat in de rassendocumentatie niet voldoende is voorzien.
Voorwaarde voor inschrijving is, dat het aangemelde ras nieuw is, d.w.z.
(artikel 5):
a. dat het zich van andere rassen, waarvan op het tijdstip van indiening van
de aanvrage reeds voortkwekingsmateriaal in de handel is gebracht of
waarvan de inschrijving in het Centraal Rassenregister is verzocht of verkregen, voldoende onderscheidt en
b. dat het in voldoende mate raszuiver is.
Een nieuw ras moet dus voldoende verschillen van andere reeds in de handel
zijnde of bij de Raad aangemelde rassen en het mag op het moment van de
aanmelding dus ook zelf nog niet in de handel zijn gebracht. Geldt dit alleen
voor het Nederlandse territoor of ook voor het buitenland?
De Afdeling Tuinbouw van de Raad is van mening, dat een ras in de
handel is, niet alleen als het in Nederland in het verkeer is gebracht, maar
ook als het in het buitenland is verhandeld. Alleen in twee gevallen zou men
een ras toch voor inschrijving toe willen laten, ook al is het in het buitenland
in de handel gebracht. In de eerste plaats wil men mogelijk maken, dat een
buitenlands ras, dat in het eigen land als nieuw is geregistreerd, nog gedurende een zekere termijn ook hier kan worden ingeschreven, mits het in ons
land nog niet in de handel is gebracht. In de tweede plaats is de mogelijkheid
niet uitgesloten, dat men nog zou willen inschrijven nieuwe Nederlandse ras11

sen, waarvan voortkwekingsmateriaal na de inwerkingtreding van het Kwekersbesluit (26 Juni 1942), doch vóór de openstelling van het Centraal Rassenregister (30 November 1945) in het buitenland in het verkeer is gebracht.
Dit laatste is dus alleen een overgangsmaatregel.
Een nieuw ras moet verder in voldoende mate raszuiver zijn. In dit verband kan ik opmerken, dat ons gebleken is, dat verscheidene kwekers zo'n
haast hebben met de indiening van hun nieuwe rassen, dat zij hiertegen nog al
eens zondigen. Dat een kruisbestuivend ras nog eens wat verkeerde typen
afsplitst, is, als het niet te erg is, nog te begrijpen. Maar voor een erwt of een
boon of een tomaat is dat beslist niet nodig.
Volgens artikel 3 worden op aanvrage nieuwe rassen ingeschreven ten name
van de kweker of diens rechtverkrijgende. Kweker is hij, die het ras het eerst
nieuw gewonnen heeft. Maar om bewijsrechtelijke moeilijkheden te ontgaan
is in artikel 4.1 bepaald, dat als kweker wordt beschouwd hij, die het eerst
een aanvrage tot inschrijving bij de Raad heeft ingediend. Nu weten wij
allen, dat in werkelijkheid de eerste aanvrager niet altijd de echte kweker is.
Daarom is het gelukkig, dat de echte kweker zijn aanspraken niet verliest,
indien een ander zijn ras steelt en alvast aanmeldt. W a n t artikel 4.2 zegt, dat
de eerste aanvrager geen aanspraak op inschrijving heeft, voor zover het ras
nieuw is gewonnen door een ander, wiens toestemming tot het aanvragen van
de inschrijving hij niet verkregen heeft. Deze laatste behoudt zijn aanspraak
op inschrijving. In aansluiting hierop zegt artikel 19:
Een ieder kan te allen tijde aan de Raad voor het Kwekersrecht de nietigverklaring van een inschrijving verzoeken op grond, dat het ingeschreven ras
niet nieuw was of dat de inschrijving was verleend aan iemand, die daarop
geen aanspraak had. En verder:
Hij, die wel een zodanige aanspraak heeft op inschrijving, kan, voor zover
deze is verleend aan iemand, die krachtens genoemde artikelen (n.1. artikelen
3 en 4) daarop geen aanspraak had, de Raad verzoeken, dat de inschrijving
op zijn naam worde overgeschreven.
Hieruit blijkt, dat alleen de werkelijke kweker (of diens rechtverkrijgende)
recht op inschrijving heeft en dat wederrechtelijke aanmelding door een ander,
gevolgd door inschrijving op diens naam, de rechten van de werkelijke kweker
niet vernietigt.
In artikel 5 wordt gezegd, dat een ras niet als nieuw wordt beschouwd, indien het zich niet onderscheidt van rassen, waarvan op het tijdstip van indiening van de aanvrage reeds voortkwekingsmateriaal in de handel is gebracht of waarvan de inschrijving in het Centraal Rassenregister is verzocht
of verkregen.
„In de handel gebracht zijn" en „aangemeld of ingeschreven zijn" worden hier in één adem genoemd. W e hebben juist gezien, dat ,.wederrechtelijk
aangemeld of ingeschreven zijn" door een ander, de rechten van de echte
kweker niet vernietigt (art. 3, 4, 19). Eigenlijk zou hier bij horen, dat ook
het „wederrechtelijk in de handel gebracht zijn" door een ander, de rechten
van de echte kweker niet vernietigt. Dit is niet uitdrukkelijk in het Kwekersbesluit vermeld. Ik hoop, dat de Raad aanvulling in deze zin zal willen overwegen. W a n t dan is de kring gesloten. Dan kan de kweker gerust zijn. Dan
kan diefstal van zijn ras hem zijn rechten niet meer ontnemen.
Vorm van het kwekersrecht
Volgens artikel 7.1 verkrijgt hij, te wiens name een ras van een cultuurgewas in het Centraal Rassenregister wordt ingeschreven, kwekersrecht. En
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volgens de verdere leden van dit artikel kan dit 2 vormen hebben:
a. indien voor het cultuurgewas geen rassenlijst in de zin van het Kwekersbesluit is ingesteld, zal het recht de vorm van een monopolie hebben;
b. indien wel zo'n rassenlijst is ingesteld, moet vrije nabouw worden toegelaten en heeft de kweker recht op kwekersvergoeding en mag alleen hij
voortkwekingsmateriaal van zijn ras onder de aanduidingen „origineel" of
,,elite" in het verkeer brengen.
Hier wordt dus de vorm van het kwekersrecht afhankelijk gesteld van het
al of niet ingesteld zijn van een rassenlijst in de zin van het Kwekersbesluit.
De Afdeling Tuinbouw van de Raad is van mening, dat deze koppeling
voor de tuinbouwgewassen niet juist is. Hij is tot de conclusie gekomen, dat
het logischer is, de vorm van het kwekersrecht afhankelijk te stellen van de
aard van het gewas. Zo kan men zich voorstellen, dat voor vegetatief voortgekweekte gewassen, die op grote schaal worden gebruikt, zoals fruit en laanbomen, de vorm van verplichte toelating van nabouw en het betalen van
kwekersvergoeding de aangewezen weg is, terwijl bij kruisbestuivende zaadgewassen het monopolie meer vanzelfsprekend is. Tussen deze twee uitersten
bevinden zich tal van gevallen, waarbij de beslissing iets moeilijker is. Vegetatief voortgekweekte siergewassen zou men aanvankelijk misschien op één
lijn willen stellen met fruitgewassen. Maar de korte levensduur van vele
rassen van siergewassen en andere factoren zijn hier oorzaak, dat men toch
de voorkeur heeft gegeven aan een monopoliepositie, zij het met de beperking,
dat dwanglicentie mogelijk is, indien de kweker zijn monopolie zou misbruiken.
Men is trouwens van mening, dat het goed is, als in alle gevallen, waarin het
kwekersrecht de vorm van een monopolie krijgt, de mogelijkheid van dwanglicentie aanwezig is, mits van deze mogelijkheid een zeer voorzichtig gebruik
wordt gemaakt.
In het algemeen blijft men dus vasthouden aan de twee vormen van kwekersrecht, die in het Kwekersbesluit worden genoemd. De koppeling met de
rassenlijsten vervalt echter. Daarvoor in de plaats komt een koppeling aan de
gewassen. En aan het monopolierecht wordt de mogelijkheid van dwanglicentie
verbonden.
Groentegewassen, kruiden en specerijgewassen, benevens druiven, rozen en
chrysanten vallen onder het monopolierecht.
Fruitgewassen en laanbomen vallen onder het recht op kwekersvergoeding
bij verplichte toelating van nabouw.
Dit is de algemene gedachtengang van de Afdeling Tuinbouw van de Raad.
Als zodanig moet U deze mededelingen opvatten. Pas wanneer en in zoverre
de Raad een en ander in de vorm van wetsartikelen heeft vastgelegd, zult U
weten, waar U precies aan toe is.
Verder is de functie van de rassenlijsten, zoals deze in het huidige Kwekersbesluit wordt gesteld, niet die, welke aan de rassenlijsten voor tuinbouwgewassen wordt toegedacht.
In de eerste plaats legt artikel 31 een verband tussen Centraal Rassenregister en Rassenlijst. Behoudens bepaalde uitzonderingsgevallen kunnen rassen
alleen op de rassenlijsten worden geplaatst, indien zij zijn ingeschreven in
het Centraal Rassenregister. Dit acht de Raad voor tuinbouwgewassen niet
juist. In de eerste plaats moet iedere kweker zelf weten of hij zijn ras al of niet
wil laten beschermen. En in de tweede plaats zouden b.v. selecties uit grondrassen dan niet op de rassenlijst kunnen worden geplaatst.
In de tweede plaats zegt artikel 35, dat, behoudens de mogelijkheid van
uitzonderingen, rassen van een gewas, waarvoor een rassenlijst is ingesteld,
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slechts in het verkeer mogen worden gebracht, indien zij op de betreffende
rassenlijst zijn geplaatst. Dit is voor tuinbouwgewassen nooit toegepast en zal,
naar de mening van de Raad, ook in de toekomst niet moeten worden toegepast. In de tuinbouw moeten de rassenlijsten zuivere aanbevelingslijsten blijven
en geen ordeningsorganen.
Duur van het kwekersrecht
Artikel 15 van het Kwekersbesluit noemt slechts één termijn voor de duur
van het kwekersrecht, n.1. 25 jaren, met de mogelijkheid, deze termijn telkens
voor de tijd van 10 jaren te kunnen verlengen.
De Afdeling Tuinbouw van de Raad is van mening, dat deze termijn voor
verschillende groepen gewassen verschillend moet zijn en wel:
a. Vijfentwintig jaren, met de mogelijkheid van verlenging telkens voor 10
jaren, voor fruitgewassen en laanbomen, benevens voor vegetatief vermeerderde groentegewassen.
b. Tien jaren, met de mogelijkheid van verlenging telkens voor 10 jaren,
voor groentegewassen, voorzover generatief vermeerderd.
c. Vijf jaren, met de mogelijkheid van verlenging telkens voor 5 jaren, voor
siergewassen.
De duur van het kwekersrecht zal dus onafhankelijk zijn van de vorm van
het kwekersrecht.
Handhaving van het kwekersrecht
Tenslotte komen we dan tot het moeilijkste punt in deze hele zaak, n.1. de
handhaving van het kwekersrecht.
Men is het er algemeen over eens, dat in de eerste plaats de belanghebbende
zelf moet uitkijken of zijn rechten niet worden overtreden. Aan grote handelaars, met hun net van agenten en andere relaties over het hele land, zal dit
vermoedelijk niet al te moeilijk vallen. Voor kleine, individuele kwekers, die
geen „oren en ogen" in de verschillende teeltcentra hebben, zal het misschien
wel eens niet meevallen.
Volgens artikel 56 zijn echter met het opsporen van de strafbare feiten belast, behalve de ambtenaren, bedoeld bij artikel 141 van het Wetboek voor
Strafvordering:
a. de ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie;
b. de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen;
c. zij, die de Secretaris-Generaal daartoe heeft aangewezen.
De laatstgenoemde groep is de belangrijkste, want hieronder zullen ongetwijfeld vallen de ambtenaren van de keuringsdiensten.
De N.A.K.-B. keurt op grond van het Aansluitingsbesluit Boomkwekerijgewassen 1944 alle boomkwekerijbedrijven, komt dus op alle bedrijven en is
in staat om te constateren, waar nabouw van beschermde rassen staat. Een
moeilijkheid schuilt nog in de vermeerdering op grote schaal ten eigen behoeve
van gemeenten en andere grote lichamen, want hier keurt de N.A.K.-B. niet.
Volgens het huidige kwekersbesluit zou deze vermeerdering ten eigen behoeve
ook buiten de bemoeiingen van het Kwekersbesluit vallen. De Afdeling Tuinbouw van de Raad is echter van mening, dat in zulke gevallen wel degelijk
kwekersvergoeding verschuldigd behoort te zijn. Hiervoor zal nog een oplossing moeten worden gevonden.
De N.A.K.-B. constateert niet alleen, waar nabouw van beschermde rassen
staat, maar zal ook het aangewezen lichaam zijn voor de invordering van de
kwekersvergoedingen.
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De N.A.K.-G. controleert op grond van het Besluit Tuinbouwkeuringsdienst 1941 (Aangeslotenen) alle tuinzaadbedrijven. Maar zijn controle is
steekproefsgewijze. Hij ziet niet ieder jaar alle vermeerderingsvelden. Hij kan
dus ook niet garanderen, alle nabouw van beschermde rassen te constateren.
Als de keurmeesters hun oren en ogen open houden, zullen zij echter toch
een onschatbare steun kunnen zijn voor de eigenaars van beschermde rassen.
Voor gewassen, die niet worden gekeurd, is de gerechtigde tot kwekersrecht in eerste instantie uitsluitend op zichzelf aangewezen. Dit is b.v. voor
druiven, rozen en chrysanten het geval. Zodra hij echter iets vermoedt, zal hij
de hulp van ambtenaren van een N.A.K. (voor zover mogelijk van de
N.A.K.-S.) in moeten kunnen roepen om de overtreding te constateren.
Op de achtergrond zal ook het I.V.T. voor hulp gereed moeten staan, hetzij
om bij het vaststellen van de indentiteit van een ras ter plaatse assistentie
te verlenen, hetzij om in beslag genomen materiaal op zijn proeftuin nader
met dat van andere rassen te vergelijken.
Slotopmerkingen
Ik heb me zoveel mogelijk beperkt tot hoofdzaken. Tal van kleine kwesties
zijn nog onbesproken gebleven. Deze kunnen eventueel nog bij de discussie
naar voren worden gebracht.
Het scheppen van goede rechtsvormen is een moeizaam werk. Wij mogen
niet verwachten, dat het Kwekersbesluit zo maar in eens aan alle behoeften
zal voldoen. Maar het is groeiende.
Het Kwekersbesluit 1941 draagt in hoofdzaak het karakter van de wensen
van de landbouwsector. Maar toch is meteen, door het stellen van allerlei
uitzonderingsmogelijkheden, gezorgd, dat aan de tuinbouw de ontwikkeling
in dit opzicht niet onmogelijk werd gemaakt. Dit mag ons tot dankbaarheid
stemmen. W e zijn nu in de phase, dat ook aan de inzichten van de tuinbouwsector een meer concrete vorm zal worden gegeven.
Het aantal aanmeldingen van rassen van tuinbouwgewassen bedraagt tot
op heden 102.
Hieronder is aangegeven, hoe de stand van de uitspraken over deze rassen
op dit moment is:
Gewas

Andijvie
Kropsla
Spinazie
Witlof
Bloemkool
Rode kool
Spruitkool
Stamslaboon
Stokslabopn
Stokspekboon
Stoksnijboon
Tuinboon
Stamdoperwt
Rijsdoperwt

Aantal
rassen
aangemeld

Aantal
rassen
aangenomen

3
2
2
1
4
1
1
11
7
2
5
1
1
1

1

Aantal
rassen
afgewezen

1

Aantal
rassen
in onderzoek

Aantal
rassen
ingetrokken

2
1
2
1
4
1

3

3
1

1
2
5
2
4

3
1
1

1
1
1
15

Aantal
rassen
aangemeld

Aantal
rassen
aangenomen

Stampeul
Rijspeul
Komkommer
Tomaat
Kroot
Radijs
Zaai-ui
Wortel

8
5
1
3
2
4
1
1

4
2

Kruisbes
Aalbes
Zwarte bes
Framboos
Druif
Appel
Perzik

1
3
1
1
3
7
1

Gewas

Rozen
Es
Iep

18
3
1

Aantal
rassen
afgewezen

1

Aantal
rassen
in onderzoek

Aantal
rassen
ingetrokken

2
3
1
3
2
4
1
1

2

1
2
1

1
3
3
1
6

4

12
3
1

Discussie
De Voorzitter: Dames en Heren. Wij hebben allen met belangstelling deze
inleiding gevolgd. Mag ik vragen, of er mensen zijn, die hierover in discussie
willen treden of vragen willen stellen aan Dr Banga? Hij is bij de Batavieren
begonnen en bij het heden geëindigd, dus er is ruimte genoeg.
Ir Hendriksen: Ziet U geen mogelijkheid om ook voor de niet-determineerbare rassen een zekere bescherming te vinden, b.v. op de basis van het constateren van eventuele kweekwerkzaamheid? Dit zou dan al of niet tot toelating van bedrijven kunnen leiden.
Dr Banga: Voor de niet-determinabele rassen gaan wij de weg op van het
Deense systeem, waarbij selecties in gemiddeld twee jaar durende practijkproeven worden onderzocht. Zo hopen wij er achter te komen, wie goede
selecties produceert. Het is dan verder de bedoeling, dat de selecties, die worden goedgekeurd, vermeld worden in de Rassenlijst voor Groentegewassen.
Dit betekent, dat de aandacht van de tuinders op de goede selecties wordt
gevestigd. Bovendien, als het gaat zoals in Denemarken, krijgt het bedrijf
het recht om in de prijscourant de erkende selecties te voorzien van een bepaald teken. Z o kan men bereiken, dat de goede sélecteurs naar voren komen,
op grond van de gebruikswaarde van hun selecties. Dit is m.i. de enige basis,
waarop aanwijzing van de goede kweekbedrijven kan plaatsvinden.. Men zou
op grond hiervan verder ook nog een bepaalde bedrijfserkenning kunnen invoeren, als men dat zou wensen, maar denkt U, dat het bedrijf daar meer nut
van zou hebben dan van de reclame, die er voor hem van de erkenning van
zijn selectie uitgaat?
Ir Hendriksen: Ik wilde alleen opmerken, dat ik dacht, dat het mogelijk was,
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aan het rechtsgevoel van de kweker te voldoen door de erkenning van kweekbedrijven. De bescherming van de kwekersarbeid hangt dan niet zuiver en
alleen af van het al of niet determinabel zijn van de kweekproducten.
Dr Banga: Ik ben bang, dat dan de kwekersarbeid niet beoordeeld zal worden naar het kweek-resultaat, maar naar de inrichting van het kweekbedrijf,
de aanwezigheid van een speciale sélecteur, de gebruikte kweekmethoden e.d.
en dat zegt m.i. nog niet, of werkelijk vruchtbare kweekarbeid wordt verricht.
De heer Biesheuvel b.v. heeft geen speciale sélecteur in dienst; hij heeft geen
speciaal kweekbedrijf, maar toch heeft hij daar een nieuwe appel op tafel
liggen. M.i. is het product het enige bewijs van de werkzaamheid van het
bedrijf. Daarom vind ik bescherming van kwekersarbeid op grond van bedrijfserkenning niet de aantrekkelijkste weg.
De heer Barten: Ik zou over dit zelfde onderwerp een vraag willen stellen.
Er mag over de voorstellen tot wijziging van het Kwekersbesluit gepraat worden, zegt Dr Banga. Ik vind het heel gelukkig, dat wij hier in Nederland dit
mogen doen, vóórdat het wet wordt. Ik vind dit een bij uitstek belangrijke
materie en het verwondert mij eigenlijk, dat in deze zaal niet meer vertegenwoordigers van grote groentezaadteelt-bedrijven aanwezig zijn. Er wordt veel
over deze dingen gepraat op momenten en plaatsen, waar het weinig zin heeft;
ik heb daar gisteren ergens een staaltje van mee gemaakt, waar onze grote
groentezaadteeltbedrijven wel aanwezig waren. Daar kwam eigenlijk dit naar
voren: laten wij oppassen, dat wij niet in het gedrang komen door dit alles en
laten wij zo gauw mogelijk er vanaf zien te komen. Dergelijke uitingen vind ik
onvruchtbaar. Ik zou het vruchtbaar vinden, wanneer men een herziening van
het Kwekersbesluit op stapel zet en dat wij allen met elkaar over die dingen
praten. Nu kom ik tot mijn vraag. Zoals ik het zie is de rechtsgrond het
scharnier, waar de hele zaak om draait. En nu bevredigde het mij evenmin als
de heer Hendriksen, dat Dr Banga alleen voor beslist objectief determineerbare rassen een rechtsgrond voor kwekersbescherming aanwezig acht. W a t is
objectief, zou ik willen vragen. En is onze Nederlandse rechtspraak — vooral
in de laatste tijd — altijd objectief? Men versta mij goed; ik wil de objectiviteit
van onze rechtspraak zo hoog mogelijk houden, want wij voelen allen als
rechtgeaarde Nederlanders, dat een objectieve rechtspraak bij een rechtsstaat
hoort. Ik ben geen jurist en ik kan er daarom wel eens wat naast zijn, maar als
ik zo de verslagen van de rechtszittingen lees, dan wordt een grote plaats ingeruimd aan het oordeel van ondeskundigen. Ik meen, dat wij daar niet meer
de objectiviteit hebben, die de heer Banga als enige rechtsgrond stelt. Ook de
jury-rechtspraak bevredigt mij in dat opzicht niet. Maar ik wil niet de pretentie
voeren, dat ik hier de weg kan wijzen. De heer Hendriksen heeft een poging
gewaagd, iets daarnaast te stellen. Ik wil dat niet doen, maar ik wil toch de
stelling van Dr Banga, dat er geen andere rechtsgrond mogelijk is, aanvechten.
Dr Banga wil eigenlijk de hele ordening over boord gooien. Nu ben ik, gezien
de uitwassen daarvan in de laatste tijd, helemaal geen voorstander van algehele
ordening. Doch ik wil ook niet graag alle ordening over boord gooien en ik
kan er mij wel mee verenigen, dat de regering verordenende bevoegdheid
geeft aan bepaalde maatschappelijke- of bedrijfsorganen. Ik zeg nogmaals: ik
kan hier de oplossing niet geven, maar voor mijn rechtsbewustzijn is de suggestie van Dr Banga niet juist.
De heer Bulten: Mag ik een vraag stellen? Wanneer er straks twee mensen
strijden om het een of andere artikel, dat niet determineerbaar is en de één
wil dat voor de Raad voor het Kwekersrecht brengen en de ander voor een
gewone rechter, hoe moet dat dan worden opgelost? Een gewone rechtbank
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heeft geen verstand van groenten of groentezaden. Schakelt de rechtbank dan
de Kwekersraad in?
Mr Bloemarts: De gang van zaken is zo gedacht. Als het gaat over de inschrijving van een ras in het rassenregister •— of over de doorhaling er van,
omdat b.v. achteraf gebleken is, dat het ras niet nieuw was, of dat niet degeen,
die het ingeschreven heeft, de vinder was —- dan horen deze zaken thuis bij
de Raad voor het Kwekersrecht, een raad, die niet uit juristen bestaat, maar
uit deskundige vakmensen, waaraan één jurist is toegevoegd. De deskundigen
van de Raad voor het Kwekersrecht kunnen bovendien nog b.v. door het
I.V.T. worden voorgelicht omtrent feitelijke gegevens en rassen-documentatie.
Over deze kwesties oordeelt dus wel degelijk een volkomen deskundige rechter.
Nu komt er echter een ander punt. Neemt U het volgende geval. Er is een
ras ingeschreven in het rassenregister, dat behoorlijk determinabel is, ten name
van de heer A. Nu kan worden vastgesteld, dat door een ander nateelt is
geschied van het originele zaad — dat dus ook behoort tot het betreffende ras
-~ en dat hier in strijd is gehandeld met het aan de kweker verleende monopolie-recht. Dergelijke misbruik-acties horen, evenals dat bij octrooien het geval is, bij de gewone rechter thuis, tenzij één van beide partijen de weg van
arbitrage kiest, d.w.z. uitspraak door zuivere deskundigen, bijgestaan door een
voorzitter-jurist. Nu was het bezwaar van de vorige spreker, dat de rechter
, van de technische zijde hoegenaamd niets afweet. Maar dat is ook het geval
in andere zaken en dan delegeert de rechterlijke macht de zuiver technische
kwesties aan een organisatie van deskundigen, in dit geval bij voorkeur aan
het I.V.T., dat het beste georiënteerd en gedocumenteerd is op dit gebied.
Staat dan eenmaal vast, dat er inbreuk gemaakt is, dan komt het tweede punt.
Er wordt n.1. niet alleen gevraagd, een veroordeling uit te spreken, maar er zal
ook schade vergoed moeten worden en de rechter zal deze schade moeten begroten en zal zich ook daarover laten voorlichten. Natuurlijk kunnen de strijdende partijen, zoals ik zei, ook de voorkeur geven aan zelfgekozen rechters,
in casu arbiters. Dat vindt men in de hele handelssfeer terug. En naast deze
incidenteel gekozen arbiters vindt men in de praktijk ook vaste colleges, o.a.
voor de graanbeurs. Ik meen hiermee te hebben aangetoond, dat men dus alle
kanten uit kan. Ik geloof, dat, als deze zaken aangesneden worden bij de rechterlijke macht, men niet bang behoeft te zijn, dat de rechter een oordeel zal
uitspreken, waarin hij niet volkomen afgaat op het oordeel van onpartijdige,
goed gedocumenteerde deskundigen. Op het ogenblik stuit het invoeren van
diepgaande veranderingen nog op bezwaren, maar het aanwijzen van een bepaalde rechterlijke macht voor inbreuk is een punt, dat voor de toekomst in
het oog gehouden moet worden en waaraan de kwekers zelf mee kunnen werken, door nu hun eigen arbiters uit te zoeken.
De heer Rijk Zwaan: Helemaal duidelijk is het mij niet geworden, wat Dr
Banga verteld heeft. Maar ik meen begrepen te hebben, dat hij niet tevreden
was met de huidige mogelijkheden en dat ook de heer Barten dit niet bevredigde. Nu wil ik ervoor waarschuwen, dat we, wanneer we iets nieuws op
stapel zetten, niet alles tegelijk willen doen en zodoende het gevaar lopen, dat
er helemaal niets van terecht komt. Ik acht het met Dr Banga de veiligste weg
om alleen dàt te beschermen, wat determinabel is. Wij komen er anders heus
nooit meer uit. Vooral, waar de heer Barten zelf vandaag nog zal spreken over
de pogingen, die we kunnen aanwenden om, via het Instituut, tot een zekere
bescherming van niet-determinabele rassen te komen, moeten wij het niet door
elkaar gaan halen. Het lijkt mij werkelijk het beste om ons te houden bij hetgeen positief determinabel is. Er zal nu eenmaal wel altijd iets zijn, dat ons
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in deze wereld niet bevredigt, maar laten wij dan bedenken, dat er in de
toekomst nog tijd genoeg is. Als wij iets op stapel zetten, moet het ook
practisch uitvoerbaar zijn. Anders krijgen wij zo'n rompslomp, dat wij later
nog het kind met het badwater zullen weggooien.
De Voorzitter: Ik heb Dr Banga horen spreken over het intrekken van rassen. Ik heb er zelf een paar ingetrokken en er zijn ook anderen, die dat hebben gedaan. Ik wil een ieder, die al rassen aangemeld heeft of wil aanmelden,
in overweging geven om goed na te gaan, of het nieuwe ras wel determinabel
is. Men jage het I.V.T. niet nodeloos op kosten en moeite. Wij weten zelf
wel zo ongeveer, als wij iets nieuws hebben, hoe wij eraan gekomen zijn en wij
moeten daarom niet het I.V.T. als proefkonijntje gebruiken. Laten wij allemaal
met wat goede wil medewerken om er iets goeds van te maken.
Voor ik het woord aan de heer Siebenga geef, wil ik een zo juist aangekomen buitenlandse gast begroeten — hoewel hij geen buitenlander voor ons
is, omdat hij in Den Haag zetelt — n.1. de Landbouw-attaché van de Spaanse
Legatie, Dr Santaella. Dr Santaella, ik heet U hierbij hartelijk welkom.
/r Siebenga: Als wij spreken over de kwekersrechten, wat moeten wij daarvan als doel stellen? Dat is toch de bescherming van het werk van de kweker,
van de wijze, waarop hij probeert om onze rassencollectie met iets beters te
verrijken of de productiviteit van de gewassen op te voeren? Men moet toch
beginnen met te zeggen: een kweekbedrijf heeft een zekere bescherming of
ondersteuning tegenover de buitenwereld nodig. Ons kwekersrecht is alleen
hierop gebaseerd, dat men naar middelen gezocht heeft om — via het ras en
de determineerbaarheid van het ras — bepaalde rechten te kunnen geven.
Nu is mijn eerste vraag: wat wenst de kweker? W e n s t hij bescherming
van zijn rassen met uitsluiting van de hele groep van niet-determineerbare
rassen, waarbij dus b.v. alle kruisbestuivers uitvallen? Dat lijkt mij een zeer
gevaarlijk standpunt. W a n t juist de moeilijkste kwekersarbeid is die bij de
kruisbestuivers. Ook in landbouwkringen zijn deze vraagstukken naar voren
gekomen. Daar probeert men ook door beschrijving het ras zodanig vast te
leggen, dat men het uit die beschrijving zou kunnen onderkennen, maar daar
heeft voor ons nooit de kern van de zaak gelegen. Die heeft hier gelegen,
of men door het kwekersrecht een zodanige bescherming kon geven, dat de
kweker inderdaad in het maatschappelijk belang zijn werkzaamheden zo goed
mogelijk kon doen. En daarbij heeft men gezocht naar datgene, waar iedereen onmiddellijk iets in hoort, dat is de naam, waaronder iets in het handelsverkeer wordt gebracht. Een naam kan alleen gedragen worden door een
zeker kweekproduct, dit kan alleen geproduceerd worden door toepassing van
bepaalde methoden en die kunnen alleen worden toegepast in een kweekbedrijf. Dat is de schakel van het begin tot het einde. Nu kan men die naam
beschermen op de wijze, waarop men een ras beschermt, maar er kan een
moment komen, dat er moeilijkheden zijn met de rasbescherming, maar waar
het voor de kweker toch belangrijk is, de naam te beschermen. Wij moeten
daarom niet alleen het vraagstuk van de kant van de rassenbescherming zien,
doch wij moeten ook rekening houden met de bescherming van de kwekers,
in het belang van de maatschappij.
Dr Banga: Wij willen natuurlijk allemaal, dat de goede kwekersarbeid wordt
beschermd, opdat de kweker aan zijn trek komt. W a t is nu het bewijs voor
goede kwekersarbeid? U zegt: zekere methoden in een kweekbedrijf, maar
voor mij is eigenlijk het enige bewijs: het resultaat van het kweekwerk, n.1. het
ras of de selectie, die men voortbrengt. Ik weet wel, dat het overweging verdient om na te gaan, wat er voor niet-determineerbare rassen gedaan kan
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worden. Wij willen dat proberen via het z.g.n. Deense systeem. Daarover zal
de heer Barten straks spreken. Maar men staat het zuiverst, wanneer men
de boom beoordeelt naar zijn vruchten, wanneer dus de kweekarbeid beoordeeld wordt naar haar kweekproduct, dat is naar het geproduceerde ras. Als
men het ras niet kan herkennen, dan kan men er ook geen rechtspleging op
baseren. Men wil ook in dat geval toch de kwekersarbeid beschermen, dus dan
zoekt men de basis voor rechtspleging in iets anders, n.1. in de technische bedrijfsinrichting en de technische bedrijfsvoering. Deze basis is m.i. niet voldoende.
Prof. Dorst: Het punt, dat door Dr Banga naar voren is gebracht, heeft nog
een andere kant, die nog niet belicht is. De heer Banga stelt zich op het
standpunt: het kan me niet schelen, hoe iets beters wordt verkregen. Als blijkt,
dat het goed is, dan hebben we een beter ras en dan ben ik tevreden: de
boom herken ik aan de vrucht. Nu wil ik een theoretisch geval noemen, dat
is iets veiliger dan een geval uit de practijk. Laten wij aannemen, dat er voederbieten worden geteeld: rood-, wit- en blauwkragen, en dat deze succes
hebben. Nu komt er plotseling een ander ook met rood-, wit- en blauwkragen,
maar die heeft geen kweekbedrijf. En daarmee komen wij op het moeilijke
punt: hoe voorkomen wij rassendiefstal? Dit is één van de moeilijkste punten
bij de niet-determinabele rassen, zoals b.v. bij de kruisbevruchters en ik kan
me niet voorstellen, dat we in de toekomst voor deze rassen een werkelijke
bescherming van de kwekers zouden kunnen krijgen, zonder een controle op
het kweekbedrijf. Het voorkomen van rassendiefstal is wel een heel ander
punt, maar ik meen toch, dat het goed is, dit hier naar voren te brengen.
Mr Bloemarts: Ik wil aan wat ik reeds gezegd heb nog iets toevoegen. Indertijd is in de afdeling tuinbouwgewassen van de Raad voor het Kwekersrecht, waarin ook velen van het zaadvak zitting hebben, afgesproken, dat de
voorstellen tot wijziging van het Kwekersbesluit op een bepaald moment bij de
betreffende organisatie zouden komen, voordat zij definitief worden. U kunt
er derhalve op rekenen, dat deze zaken, voordat meer definitieve stappen
worden genomen, ook bij het zaadvak ter sprake zullen worden gebracht.
De Voorzitter: Voordat wij aan de thee-pauze beginnen, zou ik gaarne één
van de onderzoekers van het Instituut in de gelegenheid willen stellen, hier
iets naar voren te brengen.
Me;. Kronenberg: Soms moeten wij in de loop van ons werk een korte
rustpauze houden om bij bepaalde dingen even stil te staan. Dat is vandaag
het geval, omdat wij het eerste lustrum herdenken van de dag, waarop dit
Instituut als stichting zijn loop door de wereld begonnen is. Deze periode
werd voorafgegaan door zeer veel voorbereidend werk en er zijn waarschijnlijk maar weinig mensen, die enigszins kunnen vermoeden, wat een geweldige massa tijd en energie het gevergd heeft om het zover te brengen. Het
leeuwenaandeel van dit werk is door onze directeur verzet en daarom willen
wij hem vandaag een klein huldeblijk aanbieden in de vorm van een mand
vruchten, die is samengesteld uit producten van alle afdelingen van het I.V.T.
Als U deze mand bekijkt dan ziet U, wat er allemaal in vertegenwoordigd is:
alle mogelijke vruchten, die op het I.V.T. onderzocht worden. Gedeeltelijk
zijn ze determinabel, gedeeltelijk niet. U ziet hier enige artisjokken, een weinig
onderzocht gewas, en een groot aantal zeer uiteenlopende soorten bonen. De
druiven zijn nog alleen in handen van onze morpholoog; die moeten wij nog
gaan kweken. Ik wil vooral Uw aandacht vestigen op de kroten, die eruit naar
voren komen. W e weten, dat onze directeur daar graag veel van zijn tijd aan
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besteedt. Dan is er nog groot fruit, dat niet erg naar voren komt, maar dat
de vaste ondergrond van deze fruitmand vormt. (De mand zelf mag niet in de
kachel verdwijnen, want die hebben wij met zeer veel moeite kunnen lenen,
van iemand.) En hierbij overhandig ik dan deze mand aan onze directeur uit
naam van het hele personeel.
Dr Banga: Ik ben zeer getroffen door dit blijk van medeleven. Ik voel me
gelukkig, dat de liefde voor het werk, dat we samen hebben opgezet en dat
we samen uitvoeren, weerklank vindt ook bij mijn medewerkers. Ik weet, dat
ze tijd noch moeite sparen om
het werk door te zetten en dat
wij gezamenlijk een werkgemeenschap hebben, waarin ieder
werkelijk zijn volle kracht inzet.
Ik ben zeer dankbaar voor dit
blijk van waardering; ik zie er
een bewijs van vriendschap in,
dat ik zeer op prijs stel. Ik wil
ook graag het bestuur hierin betrekken: we vormen immers ook
in dat opzicht een gemeenschap,
want wij zijn erin geslaagd om
een bestuur te krijgen, dat warm
meeleeft, zodat we ook in dat
opzicht de verschillende doeleinden gezamenlijk in het oog vatten.
De Voorzitter: U hebt gehoord, dat het I.V.T. als stichting binnenkort haar
eerste lustrum zal vieren. Op 13 October is het n.1. 5 jaar geleden, dat de
stichting officieel werd gevormd. Daarvóór was reeds vanaf 1936 gewerkt en
steeds hebben we in de heer van de Plassche een geweldige promotor gehad
en aan zijn activiteit en die van de heer Banga is veel te danken. Wij hebben
vóór 1936 een poosje met elkaar gevochten, de heer Banga en ik, over verschillende principes, maar dit had het resultaat, dat we samen zijn gekomen
in het I.V.T., dat we op prettige wijze hebben kunnen samenwerken en dat
wij vrienden geworden zijn. Er zijn nog wel sectoren, waar de strijdbijl nog
niet helemaal begraven is, maar bij de tuinbouw is het alles koek en ei!
Summary
The present position of the protection of the breeder's right
I. The perspectives offered by the Plant Breeder's Decree 1941to various horticultural crops
by O. Banga
(Director of the Institute of Horticultural Plant Breeding,
Wageningen)
1. The establishment of proprietary rights on varieties created by a plant
breeder is possible only:
a. If the majority of the breeders and other persons interested be convinced that in the domain of the ownership of varieties legal principles
must be respected.
b. If the varieties to be protected are botanically determinable.
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2. In every group of plants (vegetatively propagated, self-fertilized or crossfertilized) there are determinable varieties and non-determinable varieties.
In the first two groups the percentage of determinable varieties is larger
than among the cross-fertilized plants.
3. Among varieties with constant characters (vegetatively propagated plants
and some strongly self-pollinating crops) it may happen that between two
varieties there is very little morphological difference, but they show an
important difference in their horticultural behaviour. In a case like this the
two varieties are distinct, but in relation to each other they are not or
hardly determinable. However, if one succeeds in refining the methods of
examination, they may become determinable in future.
4. In varieties that do not remain entirely constant (cross-fertilized and many
more or less self-fertilized plants) a distinction is made between the conceptions „basic variety" and „strain" selected for quality from such a basic
variety. These strains are rarely sufficiently determinable for being protected on the basis of the Plant Breeder's Decree 1941. New varieties of
cross-fertilized crops that differ sufficiently from all existing basic varieties
are determinable.
5. Determinable varieties can be entered in the Central Register of Varieties
if they are new. A variety is considered new if
a. it is sufficiently distinct from other varieties that at the moment of the
application are on the market (at home or, barring special exceptions,
abroad) or that were already entered in the Central Register of Varieties or for which an application was filed with the Board and
b. if it is sufficiently homogenious.
6. A new variety is entered on application in the name of the breeder. The
person who first files an application with the Board is considered to be the
breeder. But if it appears later that the applicant is not the breeder transfer
to the breeder remains possible.
7. The breeder's right, resulting from the entry of a new variety in the Central Register of Varieties, can assume the form of a monopoly or can consist
in the title to a monetary reward when multiplication of the variety by
others is permitted. For every crop the mode is determined. Vegetable crops,
ornemental plants and grapes will probably fall under the scope of the
monopoly right, fruit trees and trees for road-planting under the system
of free multiplication but with reward to the breeder.
8. The duration of the breeder's right will depend upon the nature of the
crops. The horticultural section of the Board has under consideration the
following periods:
For fruit trees, trees for road-planting and vegetatively propagated vegetable crops 25 years, with the possibility of a renewal for 10years each time.
For sexually propagated vegetable crops 10 years, with the possibility of a
renewal for 10 years each time.
For ornemental plants 5 years, with the possibility to renew each time for
5 years.
9. The determination of the characteristics, the documentation and the description of the new varieties rests with the Institute of Horticultural Plant
Breeding, sometimes in collaboration with other competent institutions. It
is done by order of the Board.
Investigations relative to infringements of the breeder's right must in principle originate from the breeder concerned. He can, however, be assisted
by official and semi-official organizations, especially by inspection services.
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De huidige stand van de mogelijkheden voor bescherming
van de kwekerseigendom
IL Controle op de vermeerdering van moeilijk te determineren rassen van fruitgewassen
door
M. A. Erkelens
(Directeur Ned. Alg. Keuringsdienst-Boomkwekerijgewassen,
Den Haag)
Allereerst wil ik met U nagaan de technische
mogelijkheid om de rassen van de fruitgewassen
op het jonge boomkwekerijmateriaal te determineren. Hetgeen ik hieromtrent mededeel is geput uit
ervaringen, verkregen met de N.A.K.-B., welke
vooral gericht zijn op de rasechtheid en raszuiverheid. Mijn opmerkingen hebben daarom ook alleen
betrekking op rassen, welke in ons land op de
boomkwekerijen voorkomen, dus niet op de rassen
der buitenlandse kwekerijen. Vervolgens zij hier
medegedeeld, dat de onderrassen (mutaties), welke als regel slechts in een enkel kenmerk of eigenschap verschillen van het gewone ras, b.v. alleen
/
in kleur, vorm of grootte van de vrucht, in kroonvorm, enz., niet onder gewone rassen zijn gerekend en waar nodig, afzonderlijk worden behandeld. .

1. De Appel
De meeste appelrassen verschillen onderling morphologisch wel zodanig,
dat ze als boomkwekerijgewas met zekerheid te determineren zijn. Een aantal
levert enige moeilijkheden op, doordat ze twee aan twee of meerdere rassen
tezamen morphologisch veel overeenkomst vertonen, maar door een ervaren
keurmeester zijn ze nog van elkaar te onderscheiden, althans wanneer de groei
normaal is. Te Uwer oriëntering wil ik hier enkele rassen noemen, die gemakkelijk met elkaar verward kunnen worden en die om deze reden ook op de
boomkwekerijen dikwijls met elkaar vermengd worden aangetroffen.
Ellison's Orange en Cox's Orange Pippin,
Ellison's Orange en Laxton's Superb,
•'
Notaris en Schone van Boskoop,
Zigeunerin en Transparente de Croncels,
Yellow Transparent en Zigeunerin,
Cox's Orange Pippin en St. Cecilia,
Dubb. Bellefleur en Zoete Bloemee,
Dubb. Zoete Aagt en President Descourt.
De bekende mutaties uit sommige appelrassen, zoals de Rode Goudreinette,
Klapstaart-Goudreinette, Rode Bramley, Rode Cox, Rode Groninger Kroon,
Red Coat Grieve e.a„ verschillen als boomkwekerijgewas morphologisch practisch niet van het gewone ras. Het identificeren van deze onderrassen is tot
nu toe dan ook niet mogelijk gebleken, ook niet door gespecialiseerde keur23

meesters. De keuring is in zulke gevallen gebaseerd op de herkomst- en registratiegegevens.
De thans in ons land gebruikte appelonderstammen zijn alle zonder uitzondering op het jonge gewas determineerbaar.
2. D e P e e r
Ook bij de peer is het grootste gedeelte der rassen determineerbaar. Een
aantal vertoont echter, evenals bij de appel, twee aan twee of meerdere rassen
tezamen veel overeenkomst met elkaar, zodat ze slechts kunnen worden onderscheiden door de ervaren keurmeester. Het betreft o.m. de volgende rassen:
St. Remy en Clapp's Favorite,
Winterjan en Gieser Wildeman,
Winterjan en Wellemanpeer,
Gieser Wildeman en Kruidenier,
President Loutreuil en Durandeau.
De kweeonderstam, v/elke voor peer vrij algemeen in gebruik is, is noch als
ras (of type, b.v. kwee A, kwee B, kwee C), noch als soort met enige zekerheid te identificeren. Rijgewijs is kwee A van kwee B of C te onderscheiden
en ook is er verschil in habitus te zien tussen de kweesoorten kwee d'Angers,
kwee de Fontenay en kwee de Provence, doch het determineren van elke
plant afzonderlijk is tot nu toe niet mogelijk gebleken.
3. D e P r u i m
De meeste pruimerassen zijn gemakkelijk te determineren op het jonge gewas. Bij een aantal rassen levert het enige moeilijkheden op, doordat ze twee
aan twee morphologisch veel gelijkenis vertonen. Zo is dat het geval met:
Reine Claude d'Althann en Ontario,
Burbank en Formosa,
Formosa en Santa Rosa.
Door de gespecialiseerde keurmeester zijn deze rassen echter nog te identificeren.
Dan zijn er bij de pruim een drietal rassen, die als boomkwekerijgewas ook
door gespecialiseerde keurmeesters niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Het zijn de rassen:
Reine Claude verte,
Reine Claude van Beers en
Reine Claude Hoefer.
Ook als moederboom, waarbij men uiteraard de vrucht kan beoordelen, is
het tot nu toe niet mogelijk gebleken, deze rassen met zekerheid te determineren. De keuring hiervan is dus geheel gebaseerd op herkomst en registratie.
De pruime-onderstammen leveren bij het determineren vrijwel geen moeilijkheden op; wel bepaalde selecties uit de St. Julien, Black Damas, e.a., doch
door de gespecialiseerde keurmeester kunnen deze onder gebruikmaking van
de morphologische beschrijving nog worden geïdentificeerd.
4. D e Kers
Het kersesortiment vertoont als boomkwekerijgewas onderling slechts kleine
morphologische verschillen. In vele gevallen is het ene ras vrijwel niet van het
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andere te onderscheiden; bijgevolg levert het identificeren der kerserassen
nog al moeilijkheden op.
Met behulp van gespecialiseerde keurmeesters en door keuringen op verschillende tijdstippen van het jaar zijn echter nog vrijwel alle rassen met zekerheid te determineren. Voor een klein aantal rassen is het niet mogelijk gebleken,
omdat deze twee aan twee zoveel overeenkomst met elkaar vertonen, dat ze
niet van elkaar te onderscheiden zijn.
Het betreft de rassen:
Meikers en Knolkers,
Sprenkelkers en Pater v. Mansfeld,
Zachte Kassins en Wilhelminakers.
Als vruchtdragende bomen zijn deze rassen echter nog wel determineerbaar,
omdat de vruchten en vooral de pitten voldoende verschillen te zien geven.
In de kers komen ook enkele mutaties voor, althans men vermoedt, dat de
afwijkingen, die in bepaalde rassen worden aangetroffen, zijn toe te schrijven
aan mutatie. Als voorbeelden wil ik hier noemen:
het type Alfheimer in de Early Rivers,
het type van Rijnsloot in de Früheste der Mark
en het breedgroeiende type in de Varikse Zwarte.
Voor zover tot nu toe is nagegaan zijn deze mutaties op het boomkwekerijgewas niet te onderscheiden van het gewone ras.
Als onderstam wordt in ons land voor de kers vrijwel uitsluitend zaailing
gebezigd. De sporadisch voorkomende ongeslachtelijk te vermeerderen kerseonderstammen, o.a. de F.12/1 e.a. leveren bij het determineren geen moeilijkheden op.
5. D e Perzik
Als boomkwekerijgewas vertonen alle in ons land voorkomende perzikrassen
een zeer grote gelijkenis. Vrijwel geen perzikras is positief determineerbaar,
omdat elk ras minstens met één ander ras zodanige overeenkomst vertoont,
dat het er niet van te onderscheiden valt. W e l zijn een aantal groepen aan te
tonen en wel de volgende:
Ie. een groep, die geen bladklieren heeft. Deze eigenschap gaat steeds gepaard met een scherpe bladrand, minder sterke groei en vatbaarheid voor
meeldauw. Hiertoe behoren o.m. Rouge de May, Witte Montagne, Royal
George, e.a.;
2e. een groep met lange bladklieren, waartoe o.m, behoren: Duke of York,
Greta Jonker, Waterloo, Wassenberger zaailing, e.a.;
3e. een groep met ronde bladklieren. Hiertoe behoren o.m. de Amsden, La
France, Mayflower, Peregrine, Champion, e.a.;
4e. een groep, die door de bladkleur steeds opvalt. Dit is het geval met de
Oranjeperziken. Deze hebben n.1. op de kwekerij donkergroen, glanzend blad met gele onderkant. Duidelijk valt dit op bij de Elberta en

J. H. Hale.
Het determineren van de afzonderlijke rassen kan dus bij de perzik als
boomkwekerijgewas wel als uitgesloten worden beschouwd en aan het onderscheiden van de eventueel voorkomende mutaties behoeft helemaal niet gedacht
te worden. De keuring van de perzik is dan ook voornamelijk gebaseerd op de
herkomst van het oculatiehout en op de registratiegegevens van de kweker.
De meeeste rassen zijn echter wel te identificeren als vruchtdragende boom.
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Dit vereist wel een nauwkeurige studie van alle kenmerken, o.a. bloeiwijze,
eigenschappen van de vrucht, rijptijd van de vrucht, enz.
De voor de perzik in gebruik zijnde onderstammen: Gele Kroos, Blauwe
Kroos, Common Mussel, Brompton e.a. zijn alle met voldoende zekerheid te
identificeren.
6. D e A a l b e s
De meeste rode en witte besserassen zijn op het boomkwekerijgewas determineerbaar. Voor sommige rassen is wel de hulp nodig van een gespecialiseerde keurmeester. Een aantal rassen is echter ook door gespecialiseerde
keurmeesters niet van elkaar te onderscheiden. Z o is dit o.m. het geval met:
Correction en Loppersummer,
Fay's Prolific,en Versailles,
Hoornse Geelsteel en Rode Geelsteel.
Als vruchtdragende struiken zijn deze rassen wel determineerbaar.
7. D e Z w a r t e Bes
Van de zwarte bes zijn enkele rassen moeilijk of niet als boomkwekerijgewas te determineren, o.a. Baldwin en Baldwin Hilltop; de overige leveren voor
ervaren keurmeesters, mits gekeurd wordt op de juiste tijdstippen, weinig
moeilijkheden op.
8. D e Kruisbes
De kruisbessen vertonen allen veel gelijkenis met elkaar en zijn dus moeilijk
te identificeren. Het algemeen landelijk sortiment bestaat gelukkig maar uit
een 4-tal rassen en deze kunnen met keuringen op de juiste tijdstippen wel
worden onderscheiden.
9. F r a m b o z e n e n B r a m e n
De in ons land voorkomende rassen van de framboos en de braam leveren
practisch geen moeilijkheden op.
D e wijze, w a a r o p de c o n t r o l e o p de v e r m e e r d e r i n g v a n moeilijk t e
d e t e r m i n e r e n rassen k a n plaats h e b b e n
Reeds werd aangetoond, dat in elk fruitgewas een aantal rassen of onderrassen voorkomen, welke moeilijk of vrijwel niet op het boomkwekerijgewas
te determineren zijn. Wil men het jongmateriaal, dus de nateelt, van deze rassen
volgen en onder controle houden, dan kan men niet volstaan met keuringen
op het gewas, doch moeten de nodige hulpmiddelen worden aangewend om het
doel te bereiken.
Door de N.A.K.-B. is in deze reeds veel ervaring opgedaan, zodat de methoden van deze dienst hier zullen worden behandeld. De N.A.K.-B. bedient zich
bij de keuring van de moeilijk te determineren rassen van de volgende hulpmiddelen:
Ten eerste wordt als eis gesteld, dat foor de vermeerdering moet zijn uitgegaan van voortkwekingsmateriaal (ent- of stekhout), rechtstreeks of indirect
afkomstig van goedgekeurde moederbomen of moederstruiken, dus van vrucht26

dragende bomen en struiken, waarvan aan de hand van de eigenschappen van
de vrucht, de rijptijd van de vrucht, de habitus van de kroon, enz. de rasechtheid is vastgesteld.
Teneinde te kunnen beschikken over ent- en stekhout van goedgekeurde
moederhomen ten behoeve van de boomkwekers, zijn door de N.A.K.-B. een
groot aantal moederbomen van de moeilijk te determineren rassen gekeurd.
Ter oriëntering zij hier medegedeeld, dat thans kan worden beschikt over ruim
800 moederbomen van perzik, verdeeld over 31 rassen, over 700 moederbomen
van de kers, verdeeld over 34 rassen, over een groot aantal moederbomen van
appel en peer en over duizenden moederstruiken van de bessen.
Het snijden van ent- en stekhout van de goedgekeurde moederbomen geschiedt door de keurmeester van de N.A.K.-B. zelf of onder diens toezicht.
Moet het hout worden verzonden, dan wordt het geplombeerd in bossen van
b.v. 50 tak. Elke bos wordt voorzien van een waarmerkstrookje, waarop vermeld staat de naam van het ras, in bepaalde gevallen het nummer van de
betrokken stamboom en het aantal oculatieogen, enten of stekken, die de bos
bevat. Verder wordt bij elke partij, bestemd voor eenzelfde afnemer, nog een
certificaat gevoegd, waarop, behalve de gegevens, die het boomstrookje vermeld, nog voorkomen de nummers van de waarmerkstrookjes, die de partij
bevat, de datum van waarmerking en de handtekening van de betrokken keurmeester. Deze certificaten moet de boomkweker zorgvuldig bewaren en overleggen aan de keurmeester bij de eerste veldkeuring van het betrokken materiaal.
De boomkweker kan uiteraard van het goedgekeurde ent- of stekhout niet
meer bomen ter keuring aanbieden, dan het aantal ontvangen oculatieogen,
enten1 of stekken. Door de keurmeester wordt hierop aan de hand van de
certificaten controle uitgeoefend, daarbij rekening houdende met de eventueel
mislukte veredelingen en niet aangeslagen stekken.
Van het materiaal, rechtstreeks gekweekt uit goedgekeurd ent- en stekhout,
is 4 jaar nateelt toegestaan, tenzij er tussentijds afwijkingen in worden aangetroffen; in dat geval mag geen nateelt meer plaats hebben en moet voor het
betrokken ras onmiddellijk opnieuw van gekeurd voortkwekingsmateriaal worden uitgegaan.
Het nemen van ent- en stekhout van de nabouw wordt aan de kweker toevertrouwd. Dit geschiedt dus niet door de keurmeester of onder diens toezicht.
W e l heeft er een nauwkeurige controle door hem plaats bij de eerstvolgende
veldkeuring van de ter keuring aangeboden partijen en wordt nagegaan, of de
kweker ook werkelijk over voldoende ent- of' stekhout van nabouw heeft
kunnen beschikken. Het komt n.1. wel eens voor, dat de bewuste nabouwbomen door onvoldoende groei of door luisaantasting enz. geen goed hout
kunnen leveren, of soms zijn er door verkoop weinig bomen overgeschoten,
zodat niet voldoende ent- of stekhout beschikbaar is. Zodra de keurmeester
twijfelt, of wel alle ter keuring aangeboden bomen of struiken zijn gekweekt
uit hout van de vereiste herkomst, wordt de betreffende partij geheel afgekeurd, dan wel afgewezen. Afgewezen betekent, dat de partij niet is goedgekeurd en dus niet voor waarmerking in aanmerking komt. Het is de kweker
wel toegestaan, deze ongekeurd en ongewaarmerkt in 't verkeer te brengen.
Een tweede hulpmiddel bij de controle op de vermeerdering heeft de
N.A.K.-B. in de registratiegegevens van de kweker. De kweker is n.1.op straffe
van afkeuring verplicht van zijn gehele teelt een nauwkeurige administratie
bij te houden. Voor de perzik wordt verder nog als eis gesteld, dat van de
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percelen met perzikvruchtgoed direct na de veredeling een platte grond moet
worden opgemaakt, waarop de plaats van elk voorkomend ras moet zijn aangegeven en dat aan de N.A.K.-B. een opgave moet worden verstrekt van de
veredelde rassen en aantallen. Deze registratiegegevens staan steeds ter beschikking van de keurmeester.
Als derde hulpmiddel kan worden genoemd het voorschrift, dat de partijen
te velde ten genoegen van de N.A.K.-B. moeten zijn geëtiketteerd. De voorkeur wordt gegeven aan stevige steeketiketten, waarop de rasnaam en eventueel de naam van de onderstam voorkomt, doch genoegen wordt nog genomen
met hangetiketten, waarop de rasnamen, of wel partijnummers zijn aangebracht. Onder een partij wordt verstaan een hoeveelheid van eenzelfde ras op
eenzelfde onderstam en aangesloten geplant.
Worden de partijen genummerd, dan moeten dezelfde nummers ook voorkomen in het plantboek van de kweker en op de keuringsaangifteformulieren.
De partij, waarvan de etikettering te wensen overlaat en waarvan ook de
registratie in het plantboek van de kweker onvoldoende is, wordt steeds afgewezen, wanneer het rassen of onderrassen betreft, die gemakkelijk verward
kunnen worden met andere.
Tenslotte heeft er bij moeilijk te keuren' rassen ook nog één of meer
veldkeuringen plaats, teneinde eventueel voorkomende rasonzuiverheden nog
zoveel mogelijk op te sporen. In de practijk blijkt wel, dat er, vooral door het
personeel van de kweker, soms fouten worden gemaakt met het snijden van
ent- en stekhout en het zetten van de oculaties, enten en stekken. Ook bij het
registreren van de geëntte en gestekte partijen worden nog wel eens vergissingen begaan.
De keuringen van moeilijk te determineren rassen hebben meestal plaats
door gespecialiseerde keurmeesters. De eventueel voorkomende fouten zijn door
deze personen in sommige rassen meestal nog te achterhalen. Bij de perzikrassen is dat echter vrijwel uitgesloten.
Hierbij zijn soms wel een aantal fouten vast te stellen, doch men heeft bij
het opzuiveren van een perzikras nooit de zekerheid, dat men alle afwijkers
achterhaalt. In verband hiermede wordt bij de perzik een partij, waarin afwijkers worden geconstateerd, ook steeds afgewezen.
Hetzelfde geldt voor de onderrassen, zoals de Rode Goudreinette, de Rode
Bramley e.a. Worden hierin fouten geconstateerd of vermoed, dan wordt de
partij zonder meer afgewezen.'
De niet rasechte bomen en struiken worden direct bij de veldkeuring uit de
partij verwijderd of gemerkt op een wijze, dat ze lange tijd goed kenbaar zijn,
b.v. door ze te tekenen met een ring van witte olieverf of met een hangetiket.
Ook op het veldkeuringsformulier wordt er aantekening van gemaakt.

Plombering
Zoals bekend wordt het te velde goedgekeurde materiaal kort voor de aflevering van een waarmerkstrookje voorzien als bewijs, dat het door de N.A.K.-B.
is goedgekeurd. Dit bewijs van goedkeuring is geen garantiebewijs, doch dient
slechts om aan te geven, dat het materiaal, waaraan het is bevestigd bij de
laatste keuring volgens het oordeel van een objectief vakkundig persoon in zijn
functie van keurmeester, heeft voldaan aan de normen, die de N.A.K.-B. voor
goedkeuring stelt. De kweker blijft dus ten volle verantwoordelijk.
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Resumerende komen we tot de volgende conclusie:
Van de in ons land voorkomende rassen van fruitgewassen zijn verreweg
de meeste als boomkwekerijgewas determineerbaar. De nabouw van deze rassen is dus voor keuringen op het boomkwekerijgewas met voldoende zekerheid
te volgen en onder controle te houden.
Een aantal rassen en vrijwel alle onderrassen (mutaties) leveren echter in
meer of mindere mate moeilijkheden op, of zijn zelfs in 't geheel niet op het
boomkwekerijgewas determineerbaar.
Om de nabouw van deze rassen eji onderrassen onder controle te houden,
kan niet worden volstaan met keuringen te velde, doch dienen bepaalde hulpmiddelen te worden aangewend. De N.A.K.-B. heeft deze gevonden in een
strenge controle op de herkomst van het uitgangsmateriaal en op de registratie
en etikettering van de partijen. In de practijk is wel gebleken, dat hiermede
voor de keuring bevredigende resultaten worden bereikt.
Discussie
De Voorzitter: Wij hebben de voordracht van de heer Erkelens met belangstelling gehoord. Mag ik dan nu de fruitkwekers uitnodigen om hun inzichten
te dien opzichte kenbaar te maken? Ik heb wel in de gaten, dat het met de

Een kijkje in de zaal tijdens één van de lezingen. Op de voorgrond v.l.n.r. de heren Ir G. de
Bakker, Inspecteur van het Tuinbouwkundig Onderzoek te Den Haag, Dr. W . J. Franck,
Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen en W . Biesheuvel,
kweker van de Maria-appel, te Klaaswaal.
Verder in de zaal ziet men vele bekende persoonlijkheden.
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boomkwekerijen alles al geregeld is, dus erg veel valt er niet te zeggen. Maar
misschien zijn er toch enkelen onder U, die nog vragen of opmerkingen hebben.
De heer Bulten: Mij valt op, mijnheer Erkelens, dat hoewel, zoals U zegt,
alles onder controle staat, er bij veel telers nog veel goed staat, dat niet gecontroleerd is en dat nog groeiende is. W a t wordt daarmee gedaan?
De heer Erkelens: Aangesloten kwekers zijn verplicht, alles op te geven,
wat zij aan fruitgewassen en laanbomen hebben. Als ze het niet opgeven,
merken we het toch, want de keurmeesters komen geregeld op het bedrijf. Z o
nu en dan wordt materiaal door ons afgewezen, wat we niet goed kunnen
keuren, maar we laten het niet vernietigen; de kweker kan er vrij over beschikken. Het wordt alleen niet gewaarmerkt.
De heer Bulten: Zijn er nog kwekers, die niet aangesloten zijn?
De heer Erkelens: Maar één in ons land, die van belang is. Er zullen daarnaast nog wel kleine kwekertjes zijn, die niet aangesloten zijn, maar van de
werkelijke kwekers is er maar één en die zal zich nog wel eens aansluiten. Hij
is al een keer beboet en wanneer hij zich niet aansluit, zal hij nog wel eens beboet worden.
De Voorzitter: Hoe gaat het met iemand, die een nieuw ras heeft en geen
boomkweker is? Hoe moet die te werk gaan met het verkoopbare materiaal?
De heer Erkelens: Dan moet hij vergunning krijgen tot het telen van het
ras, dat hij gewonnen heeft. Wij hebben zo'n geval echter nog niet bij de
hand gehad.
M r Bloemarts: Deze zaak is reeds eenmaal ter sprake gekomen en is toen
opgenomen met het bedrijfschap. Ik meen, dat bij de besprekingen is besloten, dat teeltrecht zou worden gegeven. Wil deze persoon als bedrijf deelnemen aan de voorziening met voortplantingsmateriaal, dan zal hij ongetwijfeld
zich moeten aansluiten bij de keuringsdienst. Als het een liefhebber is, die
als particulier er in geslaagd is, een nieuw ras te winnen, maar het zelf niet
wil exploiteren, dan zijn er middelen om één of meer bedrijven in te schakelen
en deze het materiaal te leveren voor de vermeerdering.
De heer Karthaus: Ik ben op het ogenblik bezig met perziken, maar ik weet
niet hoe ik er mee aan moet.
Mr Bloemarts: Wilt U dit bedrijfsmatig exploiteren en er geldelijke voordelen van trekken? (Karthaus: Allicht). In Engeland komt het veelvuldig voor,
dat een liefhebber dan een overeenkomst aangaat met een bedrijf of zijn ras
tegen betaling aan een ander overdraagt. Wanneer- U echter zelf fruitteler
bent, dan is de aangewezen weg, dat U zich, voor zover nodig, een teeltrecht
verschaft en dat U zich voor de aflevering in verbinding stelt met de N.A.K.B.
D e heer Karthaus: Drie jaar geleden heb ik al kwekersbescherming aangevraagd, maar ik heb nog steeds geen uitslag gekregen.
Drs Nannenga: Uw rapport is bij het I.V.T. klaar, het wordt dezer dagen
verzonden. In de loop van dit jaar of begin volgend jaar zal Uw perzik dan
kunnen worden ingeschreven.
D e heer Karthaus: Ik heb er nu al 300 bomen van en ik heb niet goed begrepen, wat ik daar op het ogenblik mee doen mag.
De heer Erkelens: U moet bij de N.A.K.B, aangesloten zijn, als U materiaal wilt telen en verkopen.
De heer Karthaus: Ben ik nu op het ogenblik al in overtreding of niet?
(Gelach).
De heer Erkelens: Als U boomkwekerij-materiaal teelt, bestemd voor de
handel, eigenlijk wel.
De Voorzitter: Als ik het goed begrijp, bent U in een moeilijk parket. U wilt
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Uw ras geregistreerd hebben en vóór die tijd wilt U het niet in het verkeer
brengen, maar wel een grote voorraad aanleggen om direct op de markt te
komen, indien het goedgekeurd wordt. Kan dat voortkwekingsmateriaal wachten, tot de inschrijving een feit geworden is? Of moet er dan weer een jaar
verlopen?
De heer Karthaus: Dat zal er aan liggen, hoe men het materiaal wil hebben.
Natuurlijk lever ik veel liever af onder plombe van de keuringsdienst, dan dat
ik het onder mijn eigen onbekende naam moet doen.
De Voorzitter: Het is dan het beste, U bij de N.A.K.B, sis lid te laten inschrijven — dat U zich dus onder de controle van dit lichaam stelt — en dat
U inmiddels ook bij het bedrijfschap een bedrijfsvergunning aanvraagt, zodat
U klaar bent, als de inschrijving afkomt. Hangende de beslissing zal dit wel
de beste weg zijn.
De heer Robijn: Wij hebben het volgende geval gehad. Een fruitkweker
had een rode mutatie van de Reine Claude Julien, die in normale omstandigheden geel is. Deze man had waargenomen, dat er een takje met rode vruchten in een boom ontstond en heeft enkele boompjes daarvan gekweekt. Toen
deze in massa vermeerderd moesten worden, heeft hij een overeenkomst gesloten met een boomkweker, die het voor hem in de handel zou brengen. De
heer Erkelens zei, dat hem geen geval bekend was, maar dat moet een vergissing zijn, want voor zover mij bekend is, is het I.V.T. hiervan op de hoogte
gesteld.
Dr Banga: Inderdaad, de heer de Sonnaville kan de details ervan vertellen.
De heer Maarse: Ik kan ter verduidelijking van hetgeen zoeven gezegd is
nog meedelen, dat mij als winner van de nieuwe rode bes Jonkheer van Tets,
door het bedrijfschap teeltvergunning voor het kweken van het voortkwekingsmateriaal is verstrekt en mij dus — alhoewel ik voorheen geen boomkweker
was — het bijzonder voorrecht verleend is, dit materiaal in de handel te
brengen.
De Voorzitter: Dat geeft de burger moed.
De heer Barten: Ik ben niet van alle markten thuis: van boomkweken weet
ik niets, maar van vragen word je Wijs. Er is mij één ding niet duidelijk geworden uit de uiteenzetting van de heer Erkelens. Hij had het over niet-determineerbare rassen en hoe die eventueel een zekere vorm van bescherming konden krijgen. Daarbij zei hij, dat de moederboom of -plant het uitgangspunt
was en dat dus eerst daarvan de rasechtheid moet worden vastgesteld. Mijn
vraag is nu, hoe men bij een niet-determineerbaar ras die rasechtheid kan
vaststellen.
De heer Erkelens: Meestal zijn rassen, die als boomkwekerijmateriaal (als
jonge planten) niet te determineren zijn, wel determinabel, als zij eenmaal
vruchten dragen. Daarom kunnen vruchtdragende moederbomen dan wel op
rasechtheid worden gecontroleerd. Er zijn enkele gevallen, waarbij het ras
ook als moederboom niet te determineren is. Maar dan zijn er nog altijd bepaalde gebruikswaarde-verschillen. Wij nemen dus de boom en controleren
het materiaal, dat er van gekweekt wordt, aan de hand van de grootte van de
oogst e.d. Ik geef toe, dat het wel eens twijfelachtig is en dat we er wel eens
naast zullen tasten.
Ir de Sonnaville: De heer Robijn heeft de rode Reine Claude ter sprake
gebracht. Nu is die pruim bij vier of vijf verschillende kwekers ontstaan en
de vraag is: wie heeft in dit geval het kwekersrecht? Dit is volgens mij moeilijk uit te maken, omdat niet te constateren is, bij welke persoon de rode
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mutatie het eerst is ontstaan en omdat ze practisch niet van elkaar te onderscheiden zijn.
D r Banga: Is er al iets van dat materiaal in de handel gebracht? In dat geval
doet het niet meer te zake, want dan is geen inschrijving meer mogelijk.
Ir de Sonnaville: Z e zijn nog niet in de handel.
Mr Bloemarts: Als men de eerste winner niet meer kan vinden, dan is dit
inderdaad een onoplosbaar raadsel; m.i. zou de eerste aanvrager als eerste
winner moeten gelden. Wij hebben ons immers, hoewel dit niet geheel bevredigend is, op het standpunt gesteld, dat de eerste aanvrager als winner
geldt, tenzij het tegendeel bewezen wordt.
D e Voorzitter: Moeten wij er niet van uitgaan, wanneer er ongeveer tegelijkertijd op willekeurige plaatsen vier mutaties optreden, zonder morphologische verschillen te vertonen, dat deze vier identiek verklaard kunnen worden?
Mr Bloemarts: Het zou niet zonder gevaar zijn, met dezç conclusie te werken. Een andere mogelijkheid is, dat de kwekers onderling tot overeenstemming komen. Het is al eens eerder voorgekomen, dat een inschrijving op naam
van meerdere personen heeft plaats gevonden.
De Voorzitter: Wij mogen de Raad wel bijzondere wijsheid toewensen bij
het nemen van een beslissing in deze zaak!
Mr Bloemarts: Ik maak me sterk, dat, al wordt de man gevonden, bij wie
de eerste knopmutatie voorkwam, het toch zeer moeilijk is te bewijzen, dat de
anderen niet mogen verkopen. Ik zou nu een vraag van practisch belang willen
stellen: zou de heer Maarse willen zeggen, of die teeltvergunning zich streng
beperkt tot dat ene door hem gewonnen ras en ook, of hij daarvan onbeperkt
mag kweken?
De heer Maarse: De vergunning beperkt zich tot het door mij gewonnen
ras en tot het kweken in geringe mate.
Ir Floor: De heer Erkelens heeft zich bepaald tot een globaal overzicht,
doch ik zou graag zijn mening over een speciale kwestie willen vernemen, n.1.
de import-kwee, die vaak minderwaardige typen bevat. Naar mijn mening zijn
wij in dit opzicht achterop geraakt en moeten wij terug komen op de kwee,
zoals wij die vroeger hadden.
De heer Erkelens: Een jaar geleden was de kwee op de kwekerijen slecht,
als gevolg van de strenge winter. Toen de mogelijkheid er was, zijn wij overgegaan tot het importeren en de importkwee heeft het over het algemeen vrij
aardig gedaan. Op sommige plaatsen was hij zelfs beter dan kwee A en op
andere plaatsen waren ze niet te onderscheiden. Dit jaar is het omgekeerd:
kwee A staat er beter bij dan de import-kwee. W a a r het in zit weten wij niet.
Ik geloof, dat het juist is, wat de heer Floor aanhaalt, dat wij op kwee/ A
terug moeten, want die blijkt zich vooral dit jaar aardig te herstellen van de
schade, die wij door de strenge winters geleden hebben. Het is nu wel gebleken, dat kwee A in normale winters zich goed kan handhaven en zelfs op
het ogenblik beter is dan de import-kwee. Inderdaad zullen we dus zo gauw
mogelijk terug moeten op kwee A, ook omdat de import-kwee een mengsel is,
waarin wij allerlei typen kunnen vinden.
Ir de Sonnaville: Als iemand een goed ras wint en het alleen voor zich zelf
wil exploiteren, dus het niet in de handel wil brengen, is dat mogelijk, of kan
er geëist worden, dat die man het ras in de handel brengt.
Mr Bloemarts: Als iemand de zaak aan zich wil houden en de gemeenschap
niet wil laten profiteren, dan bestaan er mogelijkheden om hem te dwingen.
Eén daarvan is, dat men het kwekersrecht onteigent ten behoeve van de gemeenschap. Een andere mogelijkheid is, dat men dwanglicentie zou opleggen
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in het algemeen belang. De bedoeling is, dat men tegen een redelijke vergoeding de kweker kan dwingen, zijn ras af te staan. Dat kan natuurlijk alleen
, gebeuren, wanneer het algemeen belang dit werkelijk eist. Ik geloof echter
niet, dat dit yeel zal voorkomen.
De Voorzitter: Het zal zeker niet in de bedoeling liggen om een monopolie
zonder meer te geven en men zal dus in het algemeen belang eventueel met
een dwanglicentie kunnen werken.
De heer Rijk Zwaan: Dat kan alleen, wanneer het ras bij de Raad voor
het Kwekersrecht aangemeld is. De kweker van een nieuw ras kan echter
ook op het standpunt staan: bomen verkopen doe ik niet, want ik haal er veel
groter winst uit, wanneer ik zelf boomgaarden aanleg of serres inricht. Hij
meldt zich dan niet aan, in de hoop, dat er niemand bij hem komt om het hout
te stelen en hij kan verder rustig zijn gang gaan.
Mr Bloemarts: Daarmee is de zaak niet afgedaan, want als hij van zijn
nieuwe aanwinst boomgaarden gaat aanleggen, dan heeft hij daarvoor een
erkenning nodig.
De heer P. v. d. Have: De heer Erkelens zei zo juist met een enkel woord,
dat kwee A beter is dan de import-kwee en ook minder last van vorst zou
hebben. Ik wil dit niet tegenspreken, maar ik meen wel, dat de feiten eerst
beter beproefd moeten worden, vóór wij een dergelijke stelling poneren.
De heer Erkelens: U acht dus de buitenlandse kwee beter dan kwee A?
Hebt U daar ervaring mee opgedaan?
De heer v. d. Have: Het is mij door anderen meegedeeld.
De heer Erkelens: In de strenge vorstjaren hadden wij alleen maar kwee A
en konden dus niet vergelijken, maar ik denk, dat de import-kwee evengoed
geleden zou hebben. Ik ben het met U eens, dat wij de buitenlandse kwee niet
zonder meer behoeven af te danken, maar toch meen ik, dat wij zoveel mogelijk
terug moeten op kwee A, omdat deze blijkt te voldoen, als de winters niet
al te streng zijn.
De heer v. d. Have: De ervaring van diverse boomkwekers is, dat de import-kwee beter tegen strenge winters bestand is dan kwee A. Daarom meen
ik in te moeten gaan tegen Uw bewering, dat kwee A weer in ere zou moe- .
ten worden hersteld. Het kan natuurlijk wel juist zijn, maar dat moet gebaseerd worden op behoorlijke proefnemingen.
Ir Floor: Kwee A kennen wij uit de ervaring van tientallen jaren en, al is hij
niet ideaal, het lijkt me toch goed, dat wij ons houden bij het beste, wat wij nu
hebben en*het pas los laten, als er iets beters gegarandeerd wordt. W a t de
vorst-resistentie van de kwee betreft, in dat opzicht is nog verbetering mogelijk door een andere methode van vermeerdering toe te passen en door gebruik
te maken van een tussenstam. De Duitsers hebben proeven met verschillende
typen genomen. Deze lopen 9 jaar en het resultaat is geweest, dat het zo
ongeveer op hetzelfde neerkomt. Al het onderzoek, dat nu bekend is, heeft
nog geen kwee opgeleverd, die beter is dan kwee A.
Dr Banga: Naar wat ik ervan gehoord heb is de situatie zo, dat de kwee
uit Frankrijk iets harder van hout is, dus wel grotere vorst-resistentie kan
hebben dan de kwee, die hier gegroeid is. De opmerkingen van de heren
Erkelens en Floor, dat de kwee uit het Zuiden minder goed is, slaat alleen
op het feit, dat hij minder zuiver is en met andere typen gemengd.
De heer Singer: Volgens deze besprekingen zouden wij tot de conclusie
komen, dat er ongekeurde bomen uit het buitenland in ons land komen. Is dat
juist? Voor zover ik meen te weten hebben wij toch een onderlaag-keuring.
De heer Erkelens: De zaak zit zo. Wij keuren kwee A, wanneer de her33

komst er goed van bewezen kan wórden. Voor het restant (dat is dus importkwee of kwee A, waarvan de herkomst niet goed kan worden bewezen) heeft
verder geen keuring plaats en op het boomstrookje komt dan zonder meer te
staan: „Onderstam: Kwee", terwijl er in het eerste geval „Kwee A " staat.
De heer Singer: Dat vind ik een gevaarlijk experiment.
De heer Erkelens: W a t is volgens U het gevaar?
De heer Singer: Dat wij een kwee krijgen met zoveel variaties, waardoor
wij voor verrassingen komen te staan, wat de groei betreft.
De heer Erkelens: Wanneer de fruitteler bepaalde typen kwee wil hebben,
dan moet hij die ook kopen. Wij hadden echter een tekort aan kwee A. Er
moest dus import-kwee komen en wij moesten ook dat deel keuren. Wij konden
niet al die bomen buiten de keuring houden en wij hebben gezegd: wij keuren
ze alleen als kwee en dan moet de afnemer maar zien, wat hij neemt.
De Voorzitter: Is er ten opzichte van deze zaak nog een speciaal gezichtspunt in Denemarken?
De heer Klougart: Wij hebben dezelfde problemen, als hier genoemd zijn.
De Voorzitter: Zijn er nog andere vragen te stellen?
Dr Banga: De heer Erkelens heeft expres al deze problemen genoemd, omdat de Raad voor het Kwekersrecht straks komt te staan voor de moeilijkheid, dat er ook bij de vegetatief voortgekweekte gewassen nog een zeker percentage moeilijk of niet-determinabele rassen voorkomt. De ervaring van de
N.A.K.B, bij de controle van deze rassen kan voor de Raad mede een richtsnoer zijn. Dit was de bedoeling van de behandeling van dit vraagstuk.
De Voorzitter: Toen de heer Erkelens zijn rede had gehouden, heb ik gezegd: wat is dat gemakkelijk. Maar in de discussie is wel gebleken, dat er bij
de vegetatief voortgekweekte gewassen net zoveel problemen zijn als bij de
andere gewassen.
Wij hebben hier allerlei specialisten onder ons en hier vlak voor mij zit de
specialist van de Maria-appel, die ons vorig jaar verrast heeft met een demonstratie. Hij heeft nu weer een klein kistje meegenomen met zijn welbekende
Maria-appel, maar hij heeft daarbij ook nog kans gezien, er een nieuwe Mariaappel bij te fokken en U zult mij een groot genoegen doen, als U de vondst
van de heer Biesheuvel, de man van de Maria-appel, zult willen bekijken.
Summary
The present position of the protection of the breeder's r i g h t
II. Supervision on the increase of varieties of fruit trees t h a t are difficult t o
determine

by M. A. Erkelens
(Director of the General Netherlands Inspection Service for
Fruit Trees (N.A.K.-B.), The Hague)
Most of the varieties of fruit trees grown in our country can be botanically
determined while growing as young plants in a nursery. The propagation of
these varieties by persons other than the breeder can consequently be ascertained by nursery inspection carried out bij an inspection service.
Some varieties, especially those originated by mutation, are difficultly to
determine while in the nursery. The propagation of varieties like these can not
be supervised adequately by field inspection alone. Here, satisfactory results
have been obtained by inspection of mother trees and restriction of the trade
in approved nursery material to young plants which can be traced back to
approved mother trees.
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De huidige stand van de mogelijkheden voor bescherming
van de kwekerseigendom
III. De mogelijkheid van bescherming bij toepassing van
het „Deense systeem" bij niet-determinabele rassen van
groentegewassen
door
D. Barten
(Directeur fa Jacob Jong te Noordscharwoude)
Het vraagstuk van de bescherming van de kwekerseigendom wordt steeds meer actueel. Internationaal hebben wij daar op het dit jaar gehouden
Assinsel-Congres de duidelijke symptomen van
gezien, waar, om alleen dit te noemen, Prof. Dorst
een zeer fundamentele beschouwing over het goed
recht van de bescherming van kwekersarbeid gegeven heeft. Maar ook nationaal, binnen de grenzen van ons land, wordt dit vraagstuk nog steeds
actueler, o.a. door de voorgenomen herziening van
het Kwekersbesluit 1941.
Nu dit Kwekersbesluit ook van toepassing is
voor onze groentegewassen, zijn er voor de kwekers van groentegewassen niet alléén, maar voor
de gehele zaadteelt van groentegewassen, verschillende zéér belangrijke problemen aan de orde gesteld. Deze problemen zou men m.i. eigenlijk samen kunnen vatten in deze vraag:
Hoe kan aan de kwekersarbeid bijgroentegewassen een behoorlijke bescherming
geboden worden, zonder dat de bestaande Nederlandse zaadteelt en -handel in
zijn bestaansmogelijkheid aangetast of zelfs in zijn gezonde ontwikkeling belemmerd wordt; integendeel, deze ontwikkeling juist daardoor gezonder en krachtiger kan worden?
Ik meen met deze vraagstelling wel zo ongeveer te hebben weergegeven de
hoofdsom van de vragen, welke bij de mensen uit de practijk der Nederlandse
zaadteelt over deze dingen bestaan. Tenminste, voorzover men aan het nadenken
over het vraagstuk van de bescherming van kwekersarbeid in onze groentezaad-kringen toegekomen is. En wanneer men dan reeds aan het station gekomen is, dat men de rechtsgrond voor deze bescherming erkent en oog heeft
voor het algemene belang, dat hiermede gemoeid is.
Er zijn n.1. ook altijd nog mensen, die deze rechtsgrond helemaal niet aanwezig achten en er zijn er zeker nog weer meer, die deze bescherming niet in
het algemene belang achten.
Zulke hebben wij zeker ook onder onze Nederlandse zaadteeltbedrijven, al
noemen ze zich dan ook tegelijk selectie-bedrijven en erkennen dus daarmede
(althans naar buiten) de waarde van selectie-, dat is kwekersarbeid. W a n neer het echter gaat om de bescherming van deze waardevolle arbeid, dan acht
men dit vaak niet zo noodzakelijk en niet in het algemene belang. Dit standpunt lijkt niet erg logisch. Of is het soms zéér logisch?
Is het soms zó, dat men het privé-belang verwisselt met het algemene belang? En dat men bewust de chaos verkiest boven de wettelijke regeling, omdat het o<t>kin dit opzicht „in troebel water goed vissen" is? En dat men geen
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behoefte gevoelt aan bescherming van eigen kwekersarbeid, om de eenvoudige
reden, dat deze kwekersarbeid weinig meer dan nihil is, al schrijft men dan
ook met vette letters: erkend selectiebedrijf?
Het behoeft ook eigenlijk heus niet zo te verwonderen, dat er verschil is in
de beschouwing en beoordeling van dit vraagstuk, hetwelk diep ingrijpt, althans kan ingrijpen, in onze tuinzaadwereld.
Er is een grote verscheidenheid in onze zaadbedrijven en er zal uiteraard
verschil in belangen zijn tussen, ik zou het willen noemen, méér-kweekbedrijven en méér-handelsbedrijven. Het is nu eenmaal zo, dat het eigenbelang in
het algemeen doorslaggevend is voor de positiebepaling en dus mag het ons
niet verwonderen, dat dit belang voor eigen zaak (zoals men het meent te
zien althans) ook bepaalt de houding ten opzichte van de kwekerseigendom.
Daaruit is gemakkelijk te verklaren, dat vele méér-handelsbedrijven uit onze
Nederlandse zaadwereld geen greintje gevoelen voor kwekers-bescherming en
die hele boel (liefst inclusief I.V.T. en N.A.K.-G.) van het toneel zagen verdwijnen. Misschien zeggen ze het niet luidop. Maar dat velen het in hun
zaken-hart zo menen, dat is zeker.
Ik zei: dat is gemakkelijk te verklaren. En toch
Is dit nu werkelijk
nodig? Grijpt een behoorlijke regeling voor de bescherming van kwekersarbeid
noodzakelijk nadelig in op de belangen van onze méér-handelsbedrijven? Hier
hebben we weer de grondvraag, die ik in het begin stelde: ,,Kan aan de kwekers-arbeid bij groentegewassen een behoorlijke bescherming geboden worden,
zonder dat de bestaande Nederlandse zaadteelt en -handel in zijn.bestaansmogelijkheid aangetast of zelfs in zijn gezonde ontwikkeling belemmerd wordt?
En dan meen ik volmondig te moeten antwoorden: „Ja, dat kan!" Dat moet
ook kunnen, anders zouden we immers toch ook werkelijk wellicht maar het
best kunnen doen, die bescherming nu verder maar te laten rusten. En
daarmede de waardevolle kwekersarbeid nooit de basis geven, waarop ze
recht heeft en welke voor de stimulering ervan zo hoognodig is. En juist van
deze kwekersarbeid hangt, óók voor onze handelsbedrijven, op de duur alles af.
W a n t het gaat tenslotte om de kwaliteit, om de naam van onze Nederlandse
groentezaden, ook in het buitenland, welke zonder serieuze kwekersarbeid zich
nooit handhaven kan. Daarom is er tenslotte geen belangen-verschil ten opzichte van deze kwekersarbeid. Elk Nederlands zaadbedrij f heeft belang bij
een zo goed mogelijke regeling van de bescherming van de kwekerseigendom,
ook yoor groentegewassen.
En nu komen we vanzelf tot de vraag: Hoe moet dit dan geregeld worden
zodanig, dat de ontwikkeling van de Nederlandse zaadteelt en zaadhandel
in zijn geheel en in zijn verschillende schakeringen gezonder en krachtiger
kan worden?
De betrekkelijk korte tijd, dat het I.V.T. zich bezig gehouden heeft met
het rassen-onderzoek van groentegewassen, heeft niettemin tot een belangrijke
conclusie geleid, n.1. dat een groot deel van onze bestaande selecties van
bepaalde rassen en ook vele als nieuw aangeboden rassen niet determinabel
zijn, d.w.z.: geen bepaalde constante kenmerken hebben; waardoor ze van de
reeds bestaande rassen met zekerheid kunnen worden onderscheiden.
Ten aanzien van de mogelijkheden voor bescherming van de kwekersarbeid
speelt het determinabel-zijn vanzelfsprekend een grote rol, zoals door Dr Banga
in zijn betoog zeer duidelijk uiteengezet is. Een ras, hetwelk determinabel is,
kan immers ook in zijn nabouw altijd onmiddellijk met zekerheid worden herkend aan zijn bepaalde kenmerkende constante eigenschappen. Dit geeft objectieve juridische basis voor bescherming.
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Terwijl een kweekproduct, hetwelk niet voldoende determinabel is, zulk
een rechtszekere mogelijkheid, om op grond van het kwekersbesluit bescherming te verlangen, mist.
Over de bescherming van determinabele rassen van onze groentegewassen,
n.1. over de vragen: of de kweker hierbij een absoluut monopolie gelaten moet
worden en hoe lang dit dan mag duren, of dat een nieuw ras direct in licentie
dient te worden vrijgegeven en onder welke voorwaarden nabouw zal moeten
kunnen plaatsvinden enz. enz., hierover zal ik niet verder handelen, na al
hetgeen hierover reeds bij de inleiding van Dr Banga is gezegd. Dit wil ik
er nog alleen van zeggen: in het algemeen gevoel ik voor een vrije beschikkingsmogelijl^heid van de kweker over wat hij met zijn ras wil doen. Echter
de tijdsduur van zijn monopolie mag niet te lang zijn.
Tot zover over de determinabele nieuwe rassen. Maar
ten eerste:
welk percentage van de aangeboden rassen zal determinabel zijn? W e hebben
al reeds opgemerkt, dat de practijk van het I.V.T. reeds uitwijst, dat er een
groot gedeelte niet-determinabel is.
Is trouwenis dit determinabel-zijn vaak geen min of meer toevallige gelukkige bij-omstandigheid? Bijv. een bepaalde typische bladnerving, of kleuring
aan het één of andere deel van de plant. Eigenschappen, welke van geen
enkele cultuurwaarde zijn dus, maar toch doorslaggevend zijn voor het determinabel-zijn.
Wanneer van dergelijke eigenschappen echter uitsluitend afhangt, of een
ras beschermd kan worden, opent zich het gevaar, dat de kweker méér gaat
letten op het Vertonen van een typische buitennissigheid aan zijn ras, dan enkel
en uitsluitend op de grotere cultuurwaarde. En deze cultuurwaarde moet immers toch beslissend zijn! W e moeten toch niet naar eigenaardigheden gaan
speuren. Onz|e toekomstige rassencollectie moet toch geen rariteiten-verzameling worden.
Voor de waarde van een ras is het immers helemaal niet doorslaggevend,
of het „toevallig" een typisch constateerbare afwijking vertoont?
Wanneer het determinabel-zijn de enige basis voor bescherming zou geven,
dan zou dus een groot gedeelte van met zorg gekweekte waardevolle nieuwe
rassen geen bescherming kunnen ontvangen.
Maar
er is nog meer. W e spraken van nieuwe rassen. Maar
we
hebben in Nederland een op hoog peil staand, uitstekend sortiment groenterassen. Dit vraagt niet in de allereerste plaats om nieuwe rassen, al blijft er
vanzelfsprekend ook nog altijd plaats voor werkelijk betere rassen.
Maar er moet echter een geweldige kwekersarbeid verricht worden om de
bestaande rassen op peil te houden en zo mogelijk te verbeteren, zonder dat
men nu juist determinabele verbeterde selecties hiervan verkrijgt.
En moet nu ook deze kwekersarbeid aan de bestaande rassen niet zéér
nodig beschermd worden? Ja! Zowel poor de kwekersarbeid aan de bestaande
rassen, als u\el poor die, besteed aan het winnen van nieuwe rassen, welke
niet determinabel blijken te zijn, moet een weg tot bescherming gezocht en
gevonden worden! Anders blijven we met onze bescherming van de kwekersarbeid bij groentegewassen ver onder de maat!
Ja, voor mij staat of valt grotendeels de hele waarde van zulk een bescherming mét het al of niet oplossen van dit vraagstuk. Zou men toch voor
de niet-determinabele rassen geen behoorlijke beschermingsregeling kunnen
vinden, dan mist mijns inziens de gehele kwekersbescherming bij groentegewassen voor een groot deel zijn doel. Immers, dan is het een kwestie van toei
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valligheid, of men zijn ras beschermd krijgt en spreekt niet meer de gebruikswaarde het enig beslissende woord.
Omdat ik zo beslist overtuigd ben van de noodzakelijkheid, dat er ook voor
deze niet-determinabele rassen een mogelijkheid voor bescherming zal zijn,
daarom heb ik mij door Dr Banga laten verleiden om deze inleiding te houden.
Natuurlijk bestaat deze overtuiging gelukkig niet bij mij alleen. Het feit, dat
men ook in ons land reeds begonnen is met de toepassing van het z.g. Deense
systeem van rassen-beproeving, illustreert reeds, dat men gevoelt, dat in dit
systeem niet alleen het gebruikswaarde-onderzoek bespoedigd en dicht bij de
praktijk gebracht wordt, maar óók, dat in de bescherming, welke dit systeem
biedt, het determinabel-zijn geen rol speelt, maar enkel de gebruikswaarde
van het ras.
Over de opzet van dit Deense systeem behoef ik wel niet lang uit te weiden.
Op de Veredelingsdagen van vorig jaar is dit systeem uiteengezet en we hebben het dus gehoord, of kunnen lezen in het verslag, hoe dit systeem werkt.
Zeer summier geformuleerd komt het ongeveer hierop neer: Er is gevormd
een Centrale Commissie voor Proefteelt van Groenten, bestaande uit vertegenwoordigers van alle organisatie's, welke bij de groenteteelt betrokken zijn,
dus: tuinders, zaadhandelaren en ambtelijke instanties. Deze commissie organiseert proefteelten van de diverse soorten groentegewassen volgens een
daartoe vastgesteld reglement. De deelneming aan de proeven is vrijwillig.
De stammen, welke men beproefd wil hebben, moeten minstens 3 generatie's
eigendom van de inzender geweest zijn. De proeven worden op meerdere
plaatsen tegelijk genomen en in de regel na 2 jaar afgesloten. De stammen
staan alle onder nummer met absolute geheimhouding, zodat niemand kan
weten, welk nummer een bepaalde stam vertegenwoordigt. Aan de beoordeling
mag ieder medewerken, die verstand heeft van het betreffende artikel, dus
ook de inzender zelf. Indien een ingezonden ras of selectie geen erkenning
verkrijgt, wordt dit alleen aan de inzender medegedeeld. Niemand „veegt
dus zijn neus er aan af", als een bepaalde selectie een pover figuur maakte.
De stammen, welke een voldoend cijfer behalen, krijgen het recht om een
P-nummer te voeren, d.w.z. een P als bewijs, dat de selectie goed bevonden is,
met het jaartal, waarin de erkenning werd uitgesproken.
Bij verkoop van zaad, dat aangeduid wordt als stamzaad van een aldus
erkende stam, geeft de eigenaar daarmede zijn alleenrecht tot gebruik van
dit merk der Centrale Commissie prijs en draagt dit over aan de koper van
dit stamzaad, die dit dus mag voeren voor het zaad, dat hij ervan nateelt.
Bij verkoop van handelszaad van de erkende stammen mag het merk slechts
gebruikt worden voor het gekochte zaad, niet voor de nabouw hiervan.
Hier hebben we dus een duidelijke onderscheiding (waaraan tevens vérgaande consequenties worden verbonden) tussen verkoop van stamzaad en
verkoop van handelszaad.
Op voetspoor van dit Deense systeem is vanwege het I.V.T. reeds een
begin van uitvoering van praktijkproeven in Nederland gemaakt met het
artikel tomaten.
Voor deze praktijkproeven is een reglement ontworpen, waarin als doel
aangegeven wordt: „met behulp van het oordeel van vakmensen op betrekkelijk snelle wijze de gebruikswaarde van rassen en selecties uit te zoeken".
De proeven worden genomen bij bekwame tuinders op daarvoor geschikte
bedrijven. Met deze tuinders wordt een contractovereenkomst vastgelegd,
waarbij zij zich schriftelijk verbinden om de proeven nauwkeurig volgens de
gestelde regels te behandelen en waarin deze regels precies worden gestipu38

leerd. Een beoordelingscommissie, bestaande uit: 4 groentetelers, 4 zaadproducenten, 2 exporteurs, de Rijkstuinbouwconsulenten van de gebieden,
waar de proeven worden genomen, 1 vertegenwoordiger van het U.C.B., 1
van de N.A.K.G. en 2 van het I.V.T., beoordeelt, welke rassen en selecties
voldoende zijn om voor publicatie in aanmerking te komen.
Deze praktijkproeven, in navolging van het Deense systeem, moeten m.i.
verder uitgebouwd worden en een wettelijke basis verkrijgen, door bij wijziging van het Kwekersbesluit hierover enige nodige bepalingen op te nemen.
Het mogen voeren van het op grond van de praktijkproeven verworven erkenningsteken voor een ras of selectie moet een behoorlijke juridische basis
hebben. Voorts moet de verworven erkenning geëffectueerd worden door een
behoorlijke publiciteit. Een rassenlijst, waarin, naast de erkende nieuwe rassen,
ook worden omschreven alle van belang zijnde bestaande rassen of groepen
van rassen en waarbij tevens vermeld wordt, welke rassen en selecties door
middel van de officiële praktijkproeven een erkenning hebben verkregen, zal
hiertoe uitstekende diensten kunnen bewijzen. Daartoe zal deze rassenlijst
op grote schaal ook onder de tuinders moeten worden verspreid.
Om de handel in — en daarmede de uitbreiding van — de erkende, dat wil
dus zeggen ce beste, selecties en rassen zoveel mogelijk te bevorderen, moet
het recht tot het voeren van het erkenningsteken overdraagbaar zijn. Precies
als bij de Denen: wie handelszaad koopt mag het voeren voor zijn gekochte
zaad; wie stémzaad koopt mag het voeren voor zijn nabouw. De Denen ver~
plichten echter tot het voeren van dit merk.
Ik zou hetl liever geheel vrij willen laten. Voorts verplichten de Denen ook
om de naam van de eigenaar van het ras of de selectie er steeds bij te vermelden. Dit acht ik ook niet nodig en voor de Nederlandse verhoudingen
niet practisch.
Het lijkt mij beter om slechts een officiële aanduiding met een nummer,
bijv. het volgnummer van de erkenning, te voeren. Dan kan wel altijd uit de
officiële stukken nagegaan worden, van wie het ras of de selectie afkomstig is,
maar voor het publiek in binnen- zowel als in het buitenland is het niet zonder meer uit te maken, of nu het aangeboden ras product van eigen dan wel
van anderer kweekwerk is. Dit maakt tenslotte toch ook niets uit. Het gaat
er! alleen maar om, dat men weet, welke rassen of selecties de beste zijn.
En op deze wijze kan er voor geen enkele handel~firma bezwaar bestaan
om de erkende rassen en selecties te gaan voeren. Het bezwaar, dat men geen
reclame wil maken voor een concurrent, is daarmede immers vervallen.
En hoe komt nu de kweker aan zijn trek? Héél gewoon: door het verkopen
van handelszaad of van stamzaad. Deze twee soorten van verkoop moeten wij,
evenals de Denen, goed gescheiden houden.
Het zwaartepunt van alle bescherming van kwekerseigendom ligt bij het
nabouwprobleem.
Het zo maar „wegpikken" van iemands selectie of kweekproduct en dit nabouwen of vermeerderen is bij de zaadteelt van groentegewassen zo langzamerhand ongeveer usance geworden. Dit gebeurt meestal langs allerlei kromme
wegen. Soms ook wel openlijk. Wij kunnen echter gerust vaststellen, dat dit
toch eigenlijk ,,uit de boze" is. In elk geval vanuit het oogpunt van bescherming van kwekersarbeid. W a t kan hiertegen nu gedaan worden?
W e gevoelen allen, dat aan de beantwoording van deze vraag eigenlijk de
gehele beschermingsmogelijkheid van niet-determinabele rassen afhangt. Kunnen we dit sluitstuk niet vinden, dan blijft de chaos en is het voor mij ook
zelfs de vraag, of het dan nog de moeite waard kan zijn om door praktijk39

proeven de waarde van goede selecties en rassen vast te stellen. Als er toch
geen voorwaarden aanwezig zijn om te zorgen, dat de meest waardevolle
rassen ook in zo groot mogelijke mate bij de gebruikers van het zaad terecht
komen, maar de distributie en verspreiding van deze rassen en selecties regelmatig gesaboteerd wordt, waarvoor zullen we dan nog moeite doen om het
goede te erkennen?
Daarom: hier moet een behoorlijke regeling voor gevonden worden.
Het zij mij vergund om ter oplossing van dit brandende vraagstuk een
proeve van oplossing aan te bieden.
Voorop wil ik gaarne stellen, dat een noodzakelijke regeling hiervan vooral
zo eenvoudig mogelijk moet zijn en zo min mogelijk in de vrijheid van de
bedrijven moet ingrijpen. Voorts zal die regeling de meeste kans van slagen
hebben, welke zich het nauwst aansluit aan de bestaande practische toestanden.
Maar een regeling onderstelt altijd controle. En bij deze controle komen (vooral bij ons vrijgevochten Nederlanders) de bezwaren. Daarom moet ook deze controle zo eenvoudig en zo beperkt mogelijk gehouden worden. Maar
vanzelfsprekend evengoed effectief zijn.
Het tot controle aangewezen orgaan zal vanzelfsprekend de N.A.K.G. zijn.
En nu sluit juist de regeling, zoals ik mij die voorgesteld heb, geheel aan bij
het N.A.K.G.-systeem. De N.A.K.G. heeft het zwaartepunt van de keuring
van de aanvang af terecht bij de stamzaad-teelt gelegd. In aansluiting hieraan
zou ik vastgelegd willen zien, dat een selectiebedrij f alleen vermeerdering steelt
mag uitoefenen van door eigen selectiearbeid verkregen stamzaad of
van
onder speciaal N.A.K.G.-plombe verkregen stamzaad van een ander selectie*
bedrijf.
Onder „door eigen selectiearbeid verkregen stamzaad" kan, voorzover het
uitgangsmateriaal voor deze selectiearbeid het ras of de selectie van een ander
is, alleen verstaan worden: stamzaad, hetwelk verkregen is door minstens 4
generaties eigen teelt.
W e krijgen hierbij dus de nieuwe figuur van een aparte stamzaad-plombering door de N.A.K.G. Hierdoor neemt het leverancier-selectiebedrijf, onder
N.A.K.G.-controle, de volledige verantwoording op zich, dat het geleverde
zaaizaad van precies dezelfde stamzaad-kwaliteit is, alsof het door hemzelf
voor eigen vermeerderingsteelt zou worden gebruikt. Op deze wijze wordt
een practische mogelijkheid geopend om, zonder „wegpikken" langs allerlei
kromme wegen, eikaars prima selecties en rassen uit te wisselen. Met het
grote voordeel, dat men niet het risico loopt, dat men toch het goede zaad
weer niet heeft en er dus „naast grijpt".
De waarde van een ras of selectie wordt op deze wijze door gewone open
vrije handel uitgebalanceerd en komt vanzelf in de bedongen prijs van het
stamzaad tot uitdrukking. W i l een kweker geen stamzaad verkopen, nu
dan is hij daarin volkomen vrij en kan hij trachten, enige jaren zijn monopolie
te behouden.
Wij hebben op deze wijze helemaal niets te maken met ingewikkeld licentiegedoe en nabouw-heffing etc. Alles wordt gewoon ondervangen door de
stamzaadverkoop, waarin de kweker zijn belangen op zeer practische en eenvoudige wijze zelf verzorgen kan. Eén van de zéér grote voordelen, die deze
voorgestelde regeling biedt (waarschijnlijk wel het allerbelangrijkste!), is: de
mogelijkheid van specialisering van de selectiebedrijven.
Het is dan toch helemaal niet meer nodig om van alle variëteiten, die men
teelt, zelf een aparte stamzaadteelt uit te oefenen. Dit lijkt me trouwens zelfs
voor de grootste en best geoutilleerde bedrijven een onmogelijkheid. En toch
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is zulk een stamzaadteelt een vereiste om de kwaliteit op peil te houden, om
niet te spreken van: op te voeren. Daarom is het toch veel beter en veel practischer om „de rollen wat te verdelen" en tegen een redelijke vergoeding in de
stamzaadprijs gebruik te maken van een ander zijn kweekwerk.
Grote handels- en exportbedrijven behoeven niet meer een gefingeerde of
niet gefingeerde, maar in 't laatste geval toch uiterst kostbare, stamzaadteelt
voor elk artikel uit te oefenen. Zij kunnen voor bepaalde, wellicht voor vele
rassen, beter gebruik maken van het intensieve kweekwerk van anderen, zonder dat zij dit behoeven „weg te pikken" met allerlei risico van dien. Kleinere
bedrijven, onze serieuze tuinders-leveranciers, behoeven niet voor artikelen,
waarvan zij slechts weinig gebruiken, toch een selectie-teelt er op na te houden. Zij kunnen beter zich specialiseren op enkele van de voor hen belangrijkste dingen en voor de rest profiteren van het serieuze kweekwerk van
hun collega's.
Vanzelfsprekend zal de N.A.K.G. bij deze regeling een intensiever toezicht
op de stamzaadteelt van de selectiebedrijven dienen uit te oefenen.
Dit ligt echter, zoals ik reeds opgemerkt heb, geheel in de lijn van het
N.A.K.G.-systeem. Op deze wijze kan de N.A.K.G. bewijzen, wat ze waard
kan zijn voor het gezonder en krachtiger maken van onze Nederlandse zaadteelt van groentegewassen.
Om dit laatste gaat het tenslotte. Waarom heb ik deze bescheiden poging
gewaagd tot het aanbieden van een proeve tot oplossing van een netelig, maar
belangrijk vraagstuk voor onze groenteteelt? Niet uit zucht tot regelen. Niet
uit liefde voor het „gebod op gebod" en „regel op regel". Ik ben ook een vrije
Westfries en ik verkies de vrijheid.
Maar vrijheid is iets anders dan ongebondenheid en heel iets anders dan
chaos. En een nieuwe tijd stelt nieuwe eisen.
Toen er nog geen snelverkeer was, bestond er ook geen behoefte aan een
verkeersagent. Maar nu dat verkeer er wel is, heeft elk het grootste belang
bij stellen en handhaven van goede verkeersregels. Daarom wil ik, op mijn
wijze, medewerken aan het stellen en handhaven van goede verkeersregels op
de kruispunten van de belangen van onze Nederlandse zaadteelt en zaadhandel.
Discussie

De Voorzitter: Wij hebben onder grote stilte en dus ook met grote belangstelling de rede van de Keer Barten aangehoord. Hij laat hier nieuwe geluiden
horen, die zeker in de discussie levendig zullen worden besproken. Hij heeft
o.a. in zijn systeem een belangrijke rol toegekend aan het werk van de keuringsdienst. Voordat wij nu de discussie over deze inleiding openen, lijkt het
mij daarom nuttig, dat wij ook even de directeur van de keuringsdienst in de
gelegenheid stellen, hierover enkele woorden te zeggen. Hij heeft van tevoren
kennis genomen van hetgeen de heer Barten hier naar voren zou brengen en
heeft dus de gelegenheid gehad, zijn gedachten er over te laten gaan.
Ir Grooters: Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,
Uit de voordracht van de heer Barten is gebleken, dat bij de uitvoering van
de ontworpen maatregelen ter bescherming van de kwekersarbeid van groentegewassen, voor de N.A.K.G. een taak is weggelegd.
In aansluiting op de zo juist gehouden voordracht is het daarom nuttig, dat
van de zijde van de N.A.K.G. enkele suggesties van de heer Barten nader
onder 't oog worden genomen.
Daar nagegaan dient te worden, in hoeverre toekomstige taken zullen pas41

sen in het raam van het systeem, hetwelk de
N.A.K.G. ten aanzien van de keuringen toepast,
is het dienstig, vooraf in het kort de huidige werkwijze te schetsen.
De voor de productie van groentezaden belangrijkste groep bedrijven is de groep Selectiebedrijven.
Het toezicht op hetgeen deze bedrijven produceren
bestaat in de eerste plaats in herhaalde bezoeken,
waarbij een indruk verkregen wordt van het selectiewerk, dat wordt verricht, alsmede van de resultaten daarvan. Een nauwkeurige keuring van de
zaaizaadpercelen, dus de percelen, waarvan de
oogst bestemd is voor verdere vermeerdering, hangt
hiermede te nauwste samen.
De keuring van de handelszaadpercelen heeft
steekproefsgewijze plaats. Hierbij wordt evenwel
rekening gehouden met het karakter van het bedrijf
zelf, alsmede met de resultaten van vorige keuringen, terwijl vooral de bevindingen, welke op de proeftuin worden opgedaan, in dit opzicht van groot
belang zijn. Deze beoordelingen op de proeftuin vinden n.1. niet alleen plaats
van een groot aantal monsters van handelszaadpartijen, doch tevens wordt
jaarlijks een groot aantal monsters van zaaizaadpartijen uitgezaaid. Deze laatste geven een indruk van de hoedanigheden van het materiaal, dat men voor
vermeerdering uitgeeft.
Uit het bovenstaande blijkt dus de grote waarde, die de N.A.K.G. hecht
aan de productie van goed stamzaad. De bevindingen, welke met betrekking
tot deze zeer belangrijke schakel in de productie van groentezaden worden opgedaan, zijn van doorslaggevende betekenis bij de beoordeling, of een bedrijf
als selectiebedrijf voor een groentegewas kan worden toegelaten.
Een tweede belangrijk punt in het werksysteem van de N.A.K.G. is de beoordeling van het product, dat in de handel is gebracht. Dit product immers
geeft een afspiegeling van de werkwijze van het bedrijf, dat dit product geteeld heeft. Deze controle op de kwaliteit van handelszaadpartijen geschiedt
door het beoordelen van monsters, welke op ruime schaal getrokken worden
bij binnenlandse detailhandelaren (en hun depots!) en van exportpartijen. De
beoordeling hiervan geschiedt zowel op het laboratorium als op de proeftuin.
In grote trekken is dit de werkwijze van de N.A.K.G. met betrekking tot
de controle op de kwaliteit van het geproduceerde zaad, waarbij ik getracht
heb twee zwaartepunten vooral naar voren te doen komen, namelijk:
de bezoeken aan de bedrijven ter beoordeling van de selectiewerkzaamheden
en de onmiddellijke resultaten daarvan
en ten tweede:
de proeftuin ter beoordeling van de zaaiz^admonsters en de monsters van
handelspartijen.
De vraag is nu: wanneer er bepaalde rassen op grond van het Kwekersbesluit bescherming genieten of bepaalde selecties op grond van beoordelingen volgens het Deense systeem als bijzonder waardevol vermeld worden, is
dan deze werkwijze te hanteren om de vereiste controle uit te oefenen?
Wanneer een ras op grond van zijn eigenschappen beschermd is krachtens
het Kwekersbesluit, zal dit ras genoegzaam bekend zijn bij de N.A.K.G. en
42

derhalve voor zijn keurmeesters herkenbaar zijn.
De teelt of verhandeling ervan onder een andere naam of de teelt of verhandeling van een ander ras onder dezelfde naam zal zonder twijfel bij de
controle van de monsters op de proeftuin van de N.A.K.G. tot uiting komen.
Voor het geval een beschermd ras onder licentie wordt vrijgegeven, dient
de N.A.K.G. een controle op de vermeerderingsteelt uit te oefenen. Een afzonderlijke teelt- en voorraadadministratie van het gerechtigde vermeerderingsbedrijf zal noodzakelijk zijn. Uiteraard zal op zulke bedrijven een nauwgezette controle van de zaaizaadteelt vereist zijn en een uitvoeriger toezicht
op de vermeerderingsteelt van het gewas, waartoe het gelicentieerde ras behoort.
In hoeverre het gewenst is, dat de kweker van een beschermd ras ook de
stamzaadteelt uit handen geeft, zal nader bezien moeten worden. Ik stel me
voor, dat dit over het algemeen voor tweejarige gewassen, die een nauwkeurige
selectie op het plantgoed vragen, niet gewenst is (althans wanneer zich 't
geval mocht voordoen, dat in deze groep gewassen een duidelijk determinabel
ras naar voren komt).
Afgezien van de controle op de vermeerdering, eventueel noodzakelijk voor
de uitvoering van de licentieregeling, zal de controle op de proeftuin van de
N.A.K.G. van het verhandelde product een zeer belangrijke factor blijken
te zijn.
Concluderend kunnen we dus zeggen, dat de werkwijze van het toezicht
op de selectiebedrijven en de nàcontrôle op de proeftuin ook in het onderhavige geval van groot belang zijn.
Zoals de heer Barten duidelijk uiteengezet heeft, zal het tot de uitzonderingen behoren, dat een ras zich voldoende kenmerkend onderscheidt om op
grond van een wettelijke regeling bescherming te kunnen genieten. Dat wil
niet zeggen, dat al hetgeen daarvoor niet in aanmerking komt (afgezien van
het minderwaardige, dat door de Keuringsdienst geëlimineerd wordt), gelijk
te stellen is.
In de grote massa groenterassen komen selecties voor, waaraan duidelijk
de resultaten van grondig en vaak kostbaar selectiewerk te bespeuren zijn,
zonder dat de goede eigenschappen dusdanig duidelijk determineerbaar zijn,
dat hun krachtens het Kwekersbesluit een bescherming gegeven kan worden.
De N.A.K.G. heeft deze lacune reeds lang gevoeld; niet alleen het slechte
dient gesignaleerd en tegengegaan te worden, maar het duidelijk goede dient
daartegenover op de voorgrond gesteld te worden. Dank zij het I.V.T. is voor
dit laatste een oplossing gevonden door toepassing van het z.g. Deense
systeem, eventueel met enkele variaties. Het spreekt vanzelf, dat de N.A.K.G.
haar volle medewerking geeft om door toepassing van dit systeem tot resultaten te komen. Hoewel de eerste stappen aan de hand van deze werkwijze
ook al niet gemakkelijk blijken te zijn, dient toch met volharding er naar gestreefd te worden, op deze wijze de boven het middelmatige uitstekende selectiebedrijven bepaalde voordelen van hun ijver en diensten, welke zij de groenteteelt bewijzen, te doen genieten.
Het belang van een rassenlijst, waarin de waardevolle selecties vermeld
worden, heeft de heer Barten reeds duidelijk in het licht gesteld. Mits er naar
gestreefd wordt een dergelijke rassenlijst in de gehele groenteteelt gemeengoed
te doen worden, moet de grote propagandistische waarde ervan voor de goede
selectiebedrijven niet uit het oog verloren worden.
Immers, deze bedrijven zijn slechts in staat en moeten uiteraard ook alleen
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gerechtigd zijn om origineel zaad van de vermelde selecties in de handel te
brengen. Te overwegen ware om dit slechts in originele verpakking te doen
geschieden.
Het natelen van goede selecties, om aldus te profiteren van grondig en
succesvol selectiewerk van anderen, zal vanzelfsprekend aanlokkelijk zijn; ongetwijfeld zal dit ook geschieden. Het nemen van maatregelen om dit in andere
banen te leiden, n.1. door slechts nabouw toe te staan van door de N.A.K.G.
geplombeerd zaaizaad, zal een zeer intensieve administratieve controle in het
leven roepen, daar de afnemer absolute zekerheid, dat hij elitezaad voor de
door hem gevraagde hoge prijs verkrijgt, gegeven zal moeten worden. En
ondanks dat zal, wanneer men deze zaak consequent doordenkt, blijken, dat
er niets positiefs mee bereikt kan worden. Immers, het natelen van selecties
van anderen zal bewezen moeten worden, hetgeen inhoudt, dat men bewijzen
vraagt met betrekking tot de niet-determinabele rassen.
Alvorens derhalve deze plombering als systeem in te voeren zal nauwkeurig overwogen moeten worden, of de op deze wijze te geven garantie door de
N.A.K.G. in feite mogelijk is en bovendien, of de te verwachten resultaten
deze eerste stap naar de invoering van een plomberingsstelsel in de groentezadensector verantwoord maken.
Het is daarom problematisch, of een bedrijf van zijn goede selecties op deze
wijze voordelen zal kunnen plukken.
Door middel van praktijkproeven, volgens het Deense systeem, zullen echter
deze selecties als waardevol aangegeven kunnen worden en hierdoor zal uitsluitend het betrokken selectiebedrijf origineel zaad van zijn in de rassenlijst
vermelde selecties in de handel kunnen brengen.
Het voordeel van de verkoop va» deze aanbevolen selecties met het praedicaat „origineel" is duidelijker dan dat van de verkoop van stamzaad daarvan tegen een hoge prijs.
Een bevoordeling van de kweker in de vorm van het officieel propageren
van zijn goede (niet determinabele) selecties is dus waarschijnlijk voorshands
wel de verkieslijkste weg. Nateelt daarvan zal zonder twijfel plaatsvinden door
erkende selectiebedrijven. Het zal van het karakter van deze nateelt moeten
afhangen, of voor een dergelijk bedrijf een erkenning als selectiebedrijf nog
op zijn plaats is. In ieder geval mist zo'n bedrijf het voordeel, dat zijn teeltproduct als iets van bijzondere waarde in de rassenlijst is vermeld.
Wanneer de beoordelingsproeven volgens het Deense systeem om een bepaald aantal jaren worden herhaald, dan zal nauwkeurig bezien moeten worden, of eventueel het product van de nateler ook voor een bijzondere vermelding in aanmerking kan komen. Ook in Denemarken staat de mogelijkheid
hiervoor open.
Dit is echter slechts mogelijk, wanneer hij door stelselmatige eigen selectie
gedurende een reeks van jaren dit product op hoog peil heeft gehouden of zelf
de kwaliteit daarvan heeft opgevoerd.
De gezichtspunten van de N.A.K.G. kan men als volgt samenvatten:
Ie. De beproeving volgens het Deense systeem moet in de gevallen, dat de
bepalingen van het Kwekersbesluit de kweker geen voordelen kunnen
bieden, doorgevoerd worden. Nauwe samenwerking tussen het I.V.T. en
de N.A.K.G. is hiervoor een vereiste.
2e. Bij het propageren van de vermeldenswaardige selecties moet aan de rassenlijst een zeer grote betekenis worden toegeschreven. Daarbij moeten:
alle dienstige middelen aangewend worden om de rassenlijst als eeu raadgevend handboek bij de groentetelers in te voeren.
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3e. Het huidige N.A.K.G.-systeem, met toezicht op de stamzaadproductie en
nà-contrôle op de proeftuin, is geschikt te achten voor de controle op de
handhaving van de kwaliteit van de „bekroonde" selecties.
4e. Maatregelen, welke een intensieve controle vereisen en waarvan geen
(duidelijk) effect is te verwachten, dienen (voorshands) niet in overweging genomen te worden.
De Voorzitter: W i e van de dames of heren kan ik het woord geven?
Mr Bloemarts: Ik heb in het systeem van de heer Barten beluisterd, dat hij
zekere waarborgen wil scheppen voor de controle op de echtheid en in dat
van de directeur van de N.A.K.G., dat de nadruk legt op de kwaliteit. Maar
daar zitten de moeilijkheden niet; die zitten in het constateren, dat er geen
gebruik door anderen van gemaakt wordt dan met toestemming van de kweker.
Als ik het goed begrepen heb, geeft de heer Barten daarvoor een oplossing,
die niet helemaal gedeeld wordt door de N.A.K.G. Hier is dus een zekere
tegenstelling.
D e Voorzitter: Ik meen te mogen constateren, dat de tegenstelling deze is,
dat de heer Barten een systeem atenbeval door middel van stamzaad-plombering, zodat er dus geen vermeerdering van rassen zou plaats vinden, dan
alleen door geplombeerd stamzaad. Uit hetgeen door Ir Grooters naar voren
is gebracht meen ik te mogen opmaken, dat hij betwijfelt, dat dit mogelijk is,
omdat, als dit systeem zou worden ingevoerd, het een zeer uitgebreide administratie zou meebrengen en het daarnaast zeer moeilijk is voor de keuringsdienst om kwaliteitsverschillen tussen het geplombeerde stamzaad en mogelijk
door outsiders vermeerderd handelszaad met zekerheid vast te stellen. Ik meen,
dat de tegenstelling ongeveer zó is. Maar misschien is het goed, dat ik de heer
Barten even gelegenheid geef, hierop terug te komen.
De heer Barten: Het spijt mij te moeten constateren, dat de heer Grooters,
die mijn ideeën heeft bestudeerd, het op het meest essentiële punt niet met mij
eens is. Ik vind het jammer, omdat ik hierin juist een vervolmaking van de
N.A.K.G. zag. Wanneer de selectie bij de stamzaadteelt van alle firma's, voor
ieder artikel, waarvoor zij erkend selectie-bedrijf zijn, op de keper beschouwd
zou worden, welk percentage van werkelijke selectie-arbeid zou er dan aan de
dag treden? Ik wil mij niet aan een schatting van de percentages wagen, maar
ik geloof wel, dat wij schrikken zouden, wanneer wij dat percentage hier voor
ons zouden zien. Waarom kunnen wij niet een poging wagen om daar verbetering in aan te brengen? Als het N.AJK.G.-apparaat, dat het toezicht uitoefent, nu eens bleef bij zijn principe van controle op de stamzaad-teelt en dat
intensiever deed, dan kon desnoods het handelscontrôle-w r erk voorlopig achterwege blijven. Dan zouden wij tenminste bij het begin beginnen en zouden
wij het erkende-selectie-bedrijf-systeem, waar de N.A.K.G. op rust, op een
betere basis kunnen stellen.
Mijnheer de Voorzitter, ik weet, dat dit een ontzaglijk moeilijke materie
is, maar ik heb althans getracht een regeling te zoeken, die uitgaat van de
bestaande praktijk en die is deze: dat wij een groot percentage handelsbedrijven hebben, die regelmatig bezig zijn uit te kijken naar de grootst mogelijke
productie en verkoop van zaad van de beste rassen. O p het ogenblik doet
men dat langs allerlei kromme wegen en ik zou die kromme wegen tot legale
willen omvormen met behulp van de N.A.K.G. Dan sluiten wij bij het bestaande zuiver practische werk aan, maar dan gaat het voortaan eerlijker. Dan is
mij dat tenslotte wel wat waard; dan betaal ik ook graag wat meer, als ik
weet, dat ik werkelijk stamzaad heb. En dan behoef ik niet eens verder reclame
te maken met de naam van degene, die het gekweekt heeft, maar alleen met
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de kwaliteit. Dan ben ik verder zo vrij als een vogel: de kweker is vrij en wij
blijven allemaal vrij. Maar daarvoor moeten wij een intensiever toezicht hebben en het enige Instituut, dat ik daartoe competent acht, is de N.A.K.G.
De Voorzitter: De heer Grooters heeft niet ontkend, dat door middel van
een moeilijke administratieve procedure een stamzaad-plombering wellicht mogelijk zou zijn. Maar hij heeft daarnaast gevoeld, dat dit allemaal op vrijwillige
basis berust, zodat de mogelijkheid blijft bestaan, dat iedereen handelszaad
van een erkend ras kan natelen en in de handel kan brengen onder zijn eigen
merk. Hij meent, dat de N.A.K.G. niet in staat is om zulk zaad met alle zekerheid te achterhalen, omdat vele rassen niet volledig te determineren zijn of
slechts door zo'n ingewikkelde procedure, dat hij meent, dat deze niet het
succes zou hebben, dat de heer Barten ervan verwacht.
De heer Rijk Zwaan: Ik heb grote waardering voor de wijze, waarop de
heer Barten zijn voordracht gehouden heeft en voor zijn moed om de leemten
in de uitvoering van ons vak in het algemeen aan te tonen. Die leemten zullen
er voor een groot gedeelte blijven en waar we met mensen te doen hebben,
hebben wij altijd met foefjes en handigheidjes te maken. En dat zal wel zo
blijven, ondanks het feit, dat wij er naar streven om het gemeenschappelijk zo
goed mogelijk te krijgen. Maar voor één ding ben ik bang, n.1. dat hij te idealistisch is en te goed van vertrouwen; dat hij — omdat hij het zelf zo graag
goed wil doen •— meent, dat een ander het ook zal doen. En dan zal hij diep
teleurgesteld worden; dan neemt men met zijn goed vertrouwen een loopje,
want men zal toch blijven natelen. Tot nu toe heb ik nooit gezien, dat iemand
bereid was stamzaad te verkopen, ook niet, wanneer men daar de rechte prijs
voor wilde betalen. En ik geloof ook niet, dat het in het belang van de heer
Barten is om een deel van zijn verkoop verloren te zien gaan, dat hij een
goede kweker-klant verliest, doordat hij hem in de gelegenheid stelt, zijn stamzaad na te telen. Als hij mijn afname van Langendijker koolzaad zou verliezen, dan geloof ik, dat hij daar nadeel van zou hebben. De uitvoering van wat
de heer Barten naar voren heeft gebracht, lijkt mij niet mogelijk. Velen, die
geen stamzaad wensen te verkopen, zullen er zich immers niet aan storen.
Ir Grooters: Ik heb gezegd, dat wij aan alle methodes, die goed zijn, zullen
meewerken. Maar wij zien in de methode van de heer Barten geen oplossing.
Wanneer men deze zaak consequent doordenkt, komt men tot de conclusie,
dat men in een moeras van contrôle-werk verdrinkt. Vooral op het gebied van
twee-jarige gewassen komt men er nooit uit. En wat de overname van zaad
betreft, de heer Rijk Zwaan heeft het al ten dele beantwoord. Ik kan mij niet
voorstellen, dat men zijn élite-zaad gaat verkopen. Inderdaad gebeurt dat overnemen van rassen, maar de heer Barten wil dat gaan sanctionneren door een
loodje van de N.A.K.G. en dan krijgen we juist des te sterker de. wantoestand,
die de heer Barten op het ogenblik veroordeelt.
De Voorzitter: Ik geloof niet, dat dit laatste helemaal juist is, want de controle op het stamzaad was bedoeld om de wantoestand weg te werken, dat
• men handelszaad van mindere kwaliteit gaat natelen en dat als het goede
product aanbeveelt. Die wantoestand zou worden opgeheven, wanneer het
stamzaad verwisselbaar en verhandelbaar was en er daardoor meer waarborg
voor een zelfde kwaliteit bestond. Het is voor mij als voorzitter een beetje
moeilijk, hierover een oordeel te vellen en ik mag ook geen invloed op de
discussie uitoefenen; daarom zou ik gaarne uit de vergadering enige stemmen
erover willen horen.
De heer Rijk Zwaan: Wij waarderen het zeer, als U Uw mening erover
zegt.
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De heer van Dok: Wij hebben nu wel gehoord, dat men het niet eens was
met de gedachtengang van de heer Barten. Maar ik heb niemand gehoord,
die er iets tegenover kon stellen, dat beter is. Als wij dat niet kunnen doen,
is het dan niet de moeite waard om zijn idee nog eens ernstig te bestuderen
en te kijken, of men daarmee toch niet verder kan komen? Iets is toch ook
hier beter dan niets!
De heer Vis: Ik wil beginnen met mijn grote waardering uit te spreken voor
het betoog van de heer Barten, dat ik met aandacht heb gevolgd. Ik heb er
verschillende constructieve gedachten in ontdekt, terwijl de minder constructieve al bestreden zijn door de heer Grooters. Ik ben het met deze eens, dat
wij een zo geperfectionneerde controle, als de heer Barten voor ogen heeft,
niet moeten hebben, omdat het effect niet aan de verwachtingen zou beantwoorden. Toch heb ik in het betoog van de heer Barten een constructieve gedachte opgemerkt en ik ben het met hem eens, dat in de Nederlandse stamzaadteelt een groot teveel aan werk gebeurt. Ik heb voor mezelf al eens nagegaan, hoeveel soorten radijs en kool er b.v. zijn. En hoeveel firma's op zichzelf daarin aan het selecteren zijn. W a t geschiedt er op die wijze een enorme
hoeveelheid werk, die door coöperatieve arbeid kon worden vereenvoudigd
en minder kostbaar gemaakt! Nu vind ik in het betoog van de heer Barten
deze constructieve gedachte, dat wij op vrijwillige basis de handen ineen
moeten slaan, zonder daar een systeem aan te verbinden. W e zouden kringen
kunnen vormen van firma's, die elkander durven te vertrouwen en ik zou ook
wel enkele willen noemen, met wie ik gaarne zou willen samenwerken. Daardoor zouden we tot een vereenvoudiging kunnen komen en een werkverdeling
voor het selectiewerk kunnen toepassen, die een belangrijke tijd- en kostenbesparing zou opleveren.
De Voorzitter: Ik geloof, dat dit een zeer constructieve opmerking is, maar
ook, dat het een neven-vraagstuk is, echter wel zo belangrijk, dat ik het ernstig
in overweging wil geven. Misschien mag ik dan ook iets zeggen. De heer
Barten heeft zeer logisch zijn betoog opgezet, doch ik meen, dat er één punt
is, waar ik het niet mee eens kan zijn. Hij heeft betoogd, dat wij voor nietdeterminabele rassen toch een vorm moeten zoeken om ze zekere rechten te
geven. En als dat niet kan, dan is het hele geval volgens hem niets waard.
Het is de vraag, wat men met die zekere rechten bedoelt. Dit kan natuurlijk
geen kwekersrecht zijn in de zin van het Kwekersbesluit. Daarom zoeken wij
naar een erkennings-systeem, maar ook daarover valt nu niet te discussiëren.
Maar we zijn het er v/el over eens, dat er een plaats in de rassenlijst moet
komen voor die rassen, die moeilijk te determineren zijn. Wanneer nu zo'n
rassenlijst bepaalde rassen aanbeveelt, dan vind ik dat op zichzelf al een grote
morele bescherming van de originele kweker. Welke andere vormen wij er
ook bij zullen zoeken, zij zullen m.i. altijd te kort schieten en wij zullen tevreden
moeten zijn met de erkenning van de originele kweker in de rassenlijst. W a n neer we willen beschermen tegen nabouw, terwijl het ras zelf niet met absolute
zekerheid te determineren is, dan zouden wij moeten komen tot een controle
vanaf de productie tot aan de consumptie. En dan zijn we verder van huis
dan wij ooit geweest zijn; dat kost ontzettend veel geld, als het uitvoerbaar is.
Ir Hendriksen: De heer Barten stelt voorop, dat een bepaald ras, dat op
deze manier beschermd zou worden, vier generaties bij de betreffende firma
in stamzaadteelt moet zijn. Dat sluit aan bij de twee-jarige bedrijfscontrôle en
controle van het kweekwerk in de landbouwsector om te komen tot kwekersbescherming t.o.v. kruisbestuivers. Maar uit wat de voorzitter zegt zou volgen,
dat U voor eenvoudige gewassen, die dus minder werk en veredelingskosten
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met zich mee brengen, een werkelijke geldpremie op het werk wilt zetten en
bij de moeilijke kruisbestuivers dat idee laat varen. Dat lijkt me een verkeerde
start. W e hebben een typisch voorbeeld gehoord uit de fruitveredeling; de
mutant was een ding, dat toevallig een rood velletje had gekregen. Dat was
zuiver toeval. Maar een kwee, die goed is — waar behoefte aan bestaat <—
maar niet determineerbaar is, die zou niet beschermbaar zijn; het kostbare
veredelingswerk, nodig voor het kweken van een kwee, wordt uitgeschakeld,
terwijl het toevallig vinden van een aardigheid beloond wordt!
De heer Vijn: Ik heb met genoegen naar de heer Barten geluisterd. Eén
van de hoofdpunten uit zijn betoog was het verkopen van geplombeerd stamzaad. Ik zou onze Deense collega willen vragen, of dat in Denemarken regel'
matig voorkomt.
De heer Klougart: Er wordt een contract gemaakt en dat moet door een
commissie worden goedgekeurd, voordat het stamzaad van een bepaald bedrijf
naar een ander gaat.
De Voorzitter: Bedoelt U daarmee, dat de firma's, die een erkend ras kweken, verplicht zijn, dat stamzaad af te geven? Of, als ze daartoe niet verplicht
zijn, zijn ze dan vrijwillig bereid?
De heer Klougart: Z e zijn niet verplicht het stamzaad af te geven, wèl het
handelszaad. Dat stamzaad verkocht wordt, is een uitzondering. Er is heel
weinig stamzaad, dat van het ene Deense zaadhuis naar het andere verhuist;
er zijn trouwens maar 10 belangrijke kwekers van groentezaden.
De heer Rijk Zwaan: Ter sprake is nog gebracht de bescherming van de
kwekerseigendom van rassen, die eigenlijk waardeloos zijn, maar beschermd
kunnen worden, omdat ze toevallig iets afwijkends hebben. Dat kan natuurlijk
wel eens voorkomen. Maar het gaat niet aan het zo voor te stellen, alsof alle
rassen, die voor kwekersrecht in aanmerking komen, slechts toevallige vondsten
zijn. Ik geloof, dat de heren van het I.V.T. er voldoende mee op de hoogte
zijn, dat verschillende aangemelde rassen wel degelijk berusten op doelbewust kruisingswerk, dat veel geld heeft gekost.
De Voorzitter: Ik geloof niet, dat daaraan getwijfeld wordt. W a t de heer
Barten in zijn referaat naar voren gebracht heeft, is, dat constant te onderscheiden kenmerken eigenlijk een ras geschikt maken om ingeschreven te
worden in het rassenregister. Maar nu zal het niet zo vaak voorkomen, dat
waardevolle rassen, vooral kruisbestuivers, inderdaad deze constante kenmerken hebben, waardoor ze ook te determineren zijn. De kweker van deze waardevolle rassen zal dus moeten gaan zoeken naar de een of andere eigenschap,
die dat ras herkenbaar kan maken. En dan krijgen wij een soort rariteitenmuseum. Daar komt bij, dat het feit, dat een ras is ingeschreven in het rassenregister en recht heeft op bescherming, nog niet zegt, dat het een waardevol
ras is. W a n t zo'n ras moet dan ook nog kwalitatief uitblinken en de kwalitatieve eigenschappen blijven buiten beschouwing voor het plaatsen in het
rassenregister. Daarom is de vraag van de heer Hendriksen wel op zijn plaats:
wij krijgen nu wel de situatie, dat afwijkingen beschermd worden; maar dat
zegt niet, dat zij ook geldelijke revenuen zullen opbrengen.
De heer Singer: Ik heb in de rede van de heer Barten eigenlijk nog weinig
van het Deense systeem als zodanig gehoord. Dat leek mij zeer aanvaardbaar.
Zou het nu voor Holland niet mogelijk zijn om een kruisingsproduct te maken
van wat het I.V.T. nastreeft en de Deense methode? Ik bedoel dit: achter de
zogenaamde niet-determinabele rassen kan het I.V.T. gerust een punt zetten;
maar is het nu niet mogelijk, dat we met de minder determinabele rassen volgens de Deense methode te werk gaan en dus aan degene, die daar met de
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hoogste punten voor de dag komt, een kwekersrecht toekennen^ En dat zou
van jaar tot jaar misschien wisselen, omdat er steeds iemand kan opstaan, die
volgens het oordeel van de commissie iets beters naar voren zal brengen.
De Voorzitter: Ik geloof, dat we al een hele tijd bezig zijn, het Deense systeem te bespreken en wel, dat het er om gaat, dat een commissie de gebruikswaarde moet beoordelen. Het ging er echter ook over, op welke wijze daaruit
een recht voor de kweker kan ontstaan. En dan is het enige recht, dat we nu
zien optreden, dat hij het predicaat „origineel" kan voeren. Hij krijgt dus geen
recht in geldelijke vorm, omdat het ras niet te determineren valt en er dus
niet gecontroleerd kan worden, in welk opzicht er onrechtmatig gebruik vaq
gemaakt wordt.
Ir. Bloemsma: Met een variatie op de woordqn van de heer Barten, die ik
met belangstelling heb beluisterd, zou ik kunnen zeggen, dat je bezwaarlijk
bij een mens, naar de mate,
waarin zijn buikje groeit, zijn
geschiktheid voor burgemeester
kunt afmeten. W a n t je kunt
niet alleen op het uiterlijk afgaan. Om de waarde van een
ras te leren kennen is het van
groot belang, het op allerlei
plaatsen te beproeven. Ik heb
daar al lang geleden met Dr
Banga over gesproken en Dr
Banga zegt, dat in het z.g.n.
Deense systeem ieder ras gemiddeld 2 jaar onderzocht zal
worden. Het lijkt me noodzakelijk, dat dit op grote schaal
V.l.n.r. Dr J. G. B. Beumée. Voorzitter van de Raad
voor het Kwekersrecht te Den Haag en Ir.D. Bloemsma,
wordt gedaan, omdat de grond,
Rijkstuinbouwconsulent te Apeldoorn.
waarop men verbouwt, vaak
grote verschillen maakt.
Dr, Banga: Ik stel het op prijs, nog even naar voren te mogen brengen, hoe
wij bij het Instituut de zojuist besproken zaken zien. Zoals U gemerkt hebt,
zitten wij met moeilijkheid van de niet-determinabele rassen en wij menen,
dat het Deense systeem ons in eerste instantie de oplossing zal geven. Wij zijn
dit jaar voor het eerst begonnen met de beproeving van selecties van tomaten
volgens dit systeem en wij hopen het volgend jaar te beginnen met wortels,
ronde kroten, spitskool en tuinbonen, d.i. dus met gewassen, die we misschien
in één keer op het veld kunnen bekijken en die wat eenvoudiger zijn dan
tomaten. Ik hoop, dat wij, als straks die proeven lukken — en ik steun hierbij met veel vertrouwen op de resultaten van de Deense proeven, die al meer
dan 20 jaar lopen — de goede selecties zullen kunnen aanwijzen. Het is de
bedoeling, die dan in de rassenlijst te vermelden en de eigenaar van een
erkende selectie het recht op het voeren van een bepaald teken te geven. Het is
niet de bedoeling, selecties te erkennen, die niet zelf geselecteerd zijn. Daarom
kan van iedere inzender worden geëist, dat hij aantoont, dat hij tenminste
een bepaald aantal generaties in het gewas geselecteerd heeft. Dit biedt een
vruchtbaar veld voor samenwerking tussen I.V.T. en N.A.K.G. Plaatsing in
de rassenlijst zal de verkoop aan tuinders kunnen stimuleren, maar waarschuwt
natuurlijk tegelijkertijd de collega's, waar wat goeds zit. Wij blijven in ieder
geval nog voor het probleem staan, hoe we bij niet-determinabele rassen kun49

nen onderscheiden tussen eigen selectiewerk en het parasiteren op anderen. Dit
punt willen wij gaarne met de heer Barten en anderen in ernstige studie nemen.
Dit is voor mijn gevoel, maar we nu staan.
De heer Barten: Ik ben blij, dat uit de discussie althans gebleken is, dat
meerderen met mij dit een zeer belangrijk vraagstuk achten. Maar hoewel ik
de heer Grooters deze voorgelegd heb — ik geloof een maand of anderhalf
geleden — en hoewel anderen ook met mij dit vraagstuk zo uitermate belangrijk achten, heeft niemand ook maar iets gedaan om wèl een oplossing voor
dit vraagstuk te zoeken. Men zal zeggen: maar wat de voorzitter dan gezegd
heeft! Maar dat komt feitelijk alleen hierop neer, dat wij het Deense systeem
tot een zekere graad moeten overnemen. Wij moeten dat alleen beschouwen als
een raserkenning, die dan in de rassenlijst komt, waaruit een zekere propaganda voortvloeit. En daardoor zou het dan ook in zeker opzicht worden beschermd. Maar neen, dames en heren, dat is niet waar. Dan wordt juist de
aandacht van de collega's erop gevestigd, dat dit een goed ras is en dat het
zaak is het zo gauw mogelijk weg te pikken. Dat is nu juist het vraagstuk, dat
ik gemeend heb te moeten behandelen en er zijn geen pogingen gedaan, daarvoor iets anders in de plaats te stellen. Het is van mij maar een bescheiden
poging en als hij niet geslaagd geacht wordt, dan is dat niet zo erg. Het is
ook met de meeste dingen zo, dat men veel proeven moet nemen, voordat men
tenslotte slaagt. Maar uit iedere proef leert men iets en ik wil in alle bescheidenheid hopen, dat we misschien ook van deze niet geslaagde proef toch nog
iets kunnen leren.
De Voorzitter heeft gezegd, dat mijn systeem eigenlijk zou sturen in de
richting van een gebonden rassenlijst en van een sluitend zaaizaadsysteem,
zoals dat in de landbouw het geval is. Dat is niet mijn bedoeling geweest; ik
heb willen stellen, dat deze zaak volkomen in vrijheid tot stand moet komen.
Ieder moet volkomen vrij zijn, of hij stamzaad van dat ras wil verkopen, ja
dan neen. En dan merk ik ook aan het adres van de heer Zwaan op •— die
zegt, dat ik er ook niet voor zou voelen, als hij na dat ene pond Langendijker
kool nooit meer stamzaad zou kopen — dat ik dat in de eerste plaats niet
geloof en dat het voor mij in de tweede plaats zuiver mijn eigen zaak is, of
ik dat stamzaad wil verkopen of niet. Ieder moet in zo'n geval zelf beoordelen,
of hij liever geen stamzaad verkoopt .— dat hem dan ontstolen wordt •— of dat
hij wèl verkoopt. Ik wil deze dingen volkomen vrij laten. Maar dan wil ik
ook niet, dat degene, die daarmee aan de slag gaat, reclame gaat voeren voor
een andere firma. Nu is er veel goeds over het Deense systeem gezegd en ik
heb niemand gehoord, die het er niet mee eens is. Maar hoe is dat nu eigenlijk
met dat Deense systeem? Ik weet, dat de heer Klougart daar meer van weet
dan ik en ik hoop, dat, als ik het verkeerd zeg, hij mij op mijn vingers wil
tikken. Dat systeem begint hiermee, dat geen ras bij de praktijk-proeven ingediend mag worden, of het moet 3 of 4 generaties eigen teelt van de betrokken inzender zijn, maar ik veronderstel, dat toch ook daar een zekere controle
op uitgeoefend wordt. Dan hebben wij daar eigenlijk ook de fictie, waarover
hier gesproken is, want dat is juist, waarover ik ook controle wil hebben.
Het Deense systeem stelt de mogelijkheid open, het zaad te verkopen en geeft
daarmee ook het recht tot het voeren van de erkenning. Dat is weer precies
hetzelfde, als wat ik mij voorgesteld heb. Deze twee punten, waarop men
mij aanvalt, zijn dus zuiver overgenomen van het Deense systeem, waar men
het mee eens is. Ik zou het werkelijk jammer vinden, wanneer wij niet verder
konden komen bij deze praktijkopzet dan tot een zekere propaganda in de
rassenlijst, waaraan ook het gevaar zit, dat men de aandacht op zich vestigt
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en als het ware een uitnodiging geeft, het maar zo gauw mogelijk weg te nemen. Wanneer dit dan de bescherming moet zijn van onze kwekersarbeid aan
kruisbevruchters, die — zoals de heer Hendriksen opmerkte — zoveel zorg,
moeite en kosten vergt, dan blijven we ver onder de maat. Dan wil ik nog
even een punt noemen, waar ook door de heer Hendriksen de nadruk op gevestigd is, n.1. de kwestie van de controle op de selectie-bedrijven. Dat we zover kunnen gaan, dat we alleen op grond van de controle op de bedrijven
kunnen vaststellen, of een ras origineel is of niet, geloof ik niet. Dat het een
belangrijke factor erbij is, dat is zeker. Het ligt dan ook in de lijn van het
N.A.K.G.-systeem, dat men een erkend selectie-bedrijf moet controleren. Dit
zal zekere gevolgen moeten hebben en wel deze, dat het controlesysteem of
op de door mij voorgestelde, of op andere wijze geperfectionneerd zal moeten
worden tot heil van onze Nederlandse zaadhandel. (Applaus).
De Voorzitter: Ik wil over hetgeen de heer Barten gezegd heeft in de
eerste instantie niets zeggen; dat laat ik aan de vergadering over. Nu wil ik
graag uit de vergadering replieken horen over hetgeen de heer Barten in de
tweede instantie gezegd heeft, zo daar nog behoefte aan bestaat.
Dr Banga: Hoe stelt de heer Barten zich voor, te voorkomen, dat iemand
nabouw pleegt ook bij zijn systeem? Hoe wilt U voorkomen, dat andere mensen
zich toch dat zaad toeëigenen op de een of andere manier, buiten de plompe om?
De heer Barten: Dat is niet te voorkomen in de zin, dat we er een schot
voor zetten en dat het dan uitgesloten is. Maar ik wil daarom juist een weg
openen, dat, wat nu vaak illegaal gebeurt, dit gewoon legaal gemaakt wordt.
Het zal ook voor kunnen komen, dat iemand zegt: ik bewandel die weg niet,
ik pak het gewoon weg. Nu heb ik dit gesteld: we hebben in ieder geval in
Nederland deze gebondenheid bij de groentezaadteelt, dat niemand zaad in
vermeerdering mag geven, of hij moet erkend selectiebedrijf zijn voor dat
artikel. Nu kan ik mij voorstellen, dat niemand zaad in vermeerdering mag
geven, of het moet van zijn eigen geteelde stamzaad afkomstig zijn, of, in het
geval, dat het van ander stamzaad afkomstig is, het moet onder N.A.K.G.contrôle vastgelegd worden, dat het stamzaad van het ene bedrijf naar
het andere bedrijf over is gegaan. En wanneer de controle intensief uitgeoefend wordt, dan acht ik die nog veel belangrijker dan de controle
op de detailhandel en wat daar verder aan vastzit, wat de N.A.K.G. ook een
tamelijke portie werk bezorgt. W a n t als we dit gezond gemaakt hebben, dan
hebben we het aan het begin gedaan. En nu acht ik het evengoed mogelijk,
dat er lieden zijn, die de N.A.K.G. tenslotte te slim af zijn, die zaad kopen
b.v. en dat uitgeven voor eigen geteeld stamzaad. Maar dan moeten ze komen
tot een gefingeerde teelt-administratie en bovendien moeten ze daarnaast nog
een gefingeerde stamzaadteelt van dat artikel hebben, want anders is het
duidelijk te zien. En wanneer er behoorlijke sancties op staan, zodat een bedrijf, dat deze dingen doet, de N.A.K.G. dadelijk in huis krijgt en b.v. de
selectie-erkenning voor dat artikel ingetrokken wordt, dan geloof ik, dat dat
een preventieve waarschuwing zou geven, die de fraude tot een behoorlijk
minimum zal beperken. Anderzijds geloof ik ook wel, dat deze dingen groeien
moeten. Wanneer we er eenmaal mee beginnen, zullen wij langzamerhand
tot een sfeer komen, waarin het ongewoon is, dat men zegt: „het is eigengeteeld", als het niet zo is.
De Voorzitter: Zijn er nog andere opmerkingen?
D r Banga: Zoals de heer Klougart al zei, doet men het in Denemarken per
contract. Men kan meedoen met die proeven, indien men een bepaald contract
onderschrijft. Indien de kweker zich er niet aan houdt, is hij verder uitgesloten.
51

De heer Barten: Dat zou natuurlijk eenvoudiger zijn en dan was meteen de
juridische basis gemakkelijk. Maar in Denemarken zal het aantal selectiebedrijven, dat in aanmerking komt, kleiner zijn dan bij ons en uit dien hoofde
is het gemakkelijker om de betreffende groep in zo'n contract bijeen te vergaderen. Daarom heb ik voor mij de weg gekozen, niet van het contract, maar
van het vastleggen van een juridische basis in het Kwekersbesluit.
De heer van Dok: Na de laatste uiteenzetting van de heer Barten vind ik,
dat er toch in dat idee wat sympathieks zit en ook een stimulans om de zorg
op de selectie-bedrijven, groot of klein, op te voeren en als zodanig vind ik
het een zeer ernstig punt van overweging. Ik zou dan ook willen zeggen: men
hoeft het voorstel van de heer Barten, zoals het hier nu ligt, zo niet rechtstreeks te aanvaarden. Voordat het aan de praktijk toe is, zal er hier en daar
nog wel een kantje afgeschaafd worden en er zal ook nog wel iets aan toegevoegd worden. Als men het verder gaat onderzoeken, komt dat van zelf. De
hoofdzaak is deze: is het grondprincipe juist of niet? En dan geloof ik, dat er
veel juists in zit. De practische uitvoering zal in handen gelegd moeten worden
van mensen, die daarvoor de capaciteiten hebben en die zullen daaraan nog
wel iets fatsoeneren.
Ir Grooters: Het feit, dat stamzaad van selectie-bedrijven door andere selectie-bedrijven wordt gebruikt, is bekend. Het blijkt, dat de goede selectiebedrijven, die niet elk ras voor zichzelf selecteren, er zorg voor dragen, dat
ze van goede bedrijven het stamzaad betrekken. Maar het komt ook voor, dat
men weliswaar het predicaat „selectie-bedrijf" heeft, maar het stamzaad van
willekeurige adressen betrekt. Dat zijn bedrijven, die geleidelijk aan door ons geëlimineerd worden en zo komt men toch tot een groep bedrijven, die behoorlijke selectie-bedrijven genoemd kunnen worden, waaruit zich de kweekbedrijven zullen destilleren. Ik zou graag horen — hoewel ik geen heil zie in het
plombeer-systeem — wat men denkt van de suggestie van de heer Vis, of er
op den duur geen oplossing te vinden is, doordat de bedrijven zich verbinden
om over en weer zaden uit te wisselen.
De heer Barten: Ja, mijnheer de Voorzitter, op dat laatste zou ik nog willen
antwoorden. Dan krijgen wij dus een soort combinatie. Daar zit waarschijnlijk
iets in; maar daar zit ook een groot bezwaar in. Ik zou zeggen: waar is het
voor nodig, als we die dingen kunnen voorkomen zonder combinaties, die
immers weer tegen-combinaties oproepen en acties, die weer reacties kweken.
Mensen, die niet bij een combinatie getolereerd worden, zullen zich gepasseerd
voelen, tegenzetten gaan plaatsen en al dergelijke dingen meer. Bovendien,
zo'n combinatie is nooit zo te treffen, dat ze net dàt omvat, wat de verschillende
bedrijven nodig hebben. Men zal het één van die nodig hebben, het andere
van heel iemand anders, die overigens niet in die combinatie van betekenis is.
Laten we deze dingen, zonder combinaties, rustig verder aan de praktijk overlaten. Als we eerst maar de basis voor de mogelijkheid ervan gelegd hebben!
En ik zie toch altijd •—ook al ben ik me bewust, dat ik niet de steen der wijzen
gevonden heb — in deze gedachte iets, wat in de een of andere vorm practisch
uitvoerbaar zal zijn.
De heer Meddens: Ik heb de indruk, dat er over het algemeen toch wel een
grote waardering is voor het systeem van de heer Barten, maar dat de practische uitvoering ervan een groot bezwaar ontmoet en wel speciaal bij de
instantie, aan wie de heer Barten de uitvoering ervan toegedacht had. Ir Grooters brengt bezwaren naar voren tegen de plombering van het stamzaad. Ik
zou graag willen horen, welke die bezwaren dan zijn.
Ir Grooters: Ik acht na-contrôle uitermate moeilijk. De heer Barten wil voor
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dat stamzaad een hogere prijs berekenen. De afnemer, die het betaalt, zal zekerheid willen hebben, dat het werkelijk élite-zaad is. En het lijkt mij onmogelijk om die garantie te geven. Van die garantie hangt veel meer af, dan van
een gewone plombering.
De heer Meddens: De heer Barten heeft naar voren gebracht, dat het leverende bedrijf verantwoordelijk is voor de kwaliteit en dat de plombe alleen
waarborg moet zijn, dat het zaad inderdaad van dat bedrijf afkomstig is,
hetgeen dan door de controle kan worden bevestigd. Feitelijk houdt de plombe
dus alleen in, dat er een monster genomen is en dat bij een eventueel geschil
de na-contrôle moet bevestigen, of er aanleiding is tot een geschil, ja dan nee.
Ir Grooters: Inderdaad, dat is natuurlijk zo. Maar ik huiver ervoor om een
dergelijke verantwoordelijkheid op de keuringsdienst te laten vallen. Waarom
plombeert de firma niet zelf. Dan behoeven wij niet bij elke stamzaad-plombering aanwezig te zijn. Als de handel in stamzaad enige omvang aanneemt,
dan kunnen wij niet genoeg keurmeesters aanstellen. Laat de firma zelf plomberen met een bepaald kenteken; dan kunnen wij achteraf steekproefgewijs
te werk gaan.
De heer Meddens: Ik zie de moeilijkheid van plombering niet zo zwaar.
Er hoeft geen keurmeester aldoor aanwezig te zijn. De praktijk zal zo zijn,
dat elk selectie-bedrijf tijdig zijn maatregelen kan nemen en dat door de keuringsdienst een termijn gesteld kan worden.
De heer Barten: Ik kan ook niet begrijpen, dat de heer Grooters dit zo zwaar
inziet. Het is ook mogelijk het door de firma's te laten plomberen, maar dan
is er natuurlijk geen instantie, die daarvan een monster genomen heeft en die
ten allen tijde een bewijs kan geven van wat er geleverd is. En waar de
N.A.K.G. vanuit haar standpunt deze stamzaadteelt, waarop zij het zwaartepunt heeft gelegd, goed onder controle wil houden, is het logisch volgens mij,
als er stamzaad van een origineel ras van het ene naar het andere bedrijf
overgaat, dat ze het juist op prijs zal stellen om absolute controle op die bepaalde
schakels te hebben, al kan de N.A.K.G. bij die controle nooit de garantie geven,
dat er in het zakje élite-zaad zit.
Ir Grooters: Dan is de plombering toch een soort fictie. W a n t het gaat hier
om een moeilijk determineerbaar ras.
De heer Barten: Als het gemakkelijker is om het niet te plomberen daar,
waar het uitgaat, maar om steekproeven te nemen bij de bedrijven, waar het
jterecht komt, dan is dat ook te doen, al vind ik het rationeler, dat het geplombeerd wordt in het bedrijf, waar het uit huis gaat. De N.A.K.G. heeft over
die stamzaadteelt een aparte controle en weet dus precies, wat er gebeurt.
Zij heeft de controle over de teelt zelf van de bedrijven, dus moet ze ook de
controle hebben over het verlengstuk van die eigen teelt, n.1. over wat er in
komt. In vind dit zo logisch voortvloeien uit het N.A.K.G.-systeem, dat het
mij verwondert, dat de directeur van de N.A.K.G. dit niet voor zijn rekening
neemt.
Ir Grooters: Het zwaartepunt ligt vooral op het karakter en het brevet van
het originele kweken. Maar ik heb er bezwaar tegen, de plombering als
systeem bij de N.A.K.G. in te voeren, want waar een begin is, is geen eind.
De heer Barten: Ik kan me deze bezwaren indenken, maar ze komen voort
uit een verkeerd begrip van de waarde van de plombe. Het is alleen het
administratieve bewijs, dat het stamzaad is overgegaan van de een naar de
ander, met de zekerehid om na-contrôle uit te oefenen.
Ir Grooters: Het baseert zich toch op het vertrouwen, dat de N.A.K.G. in
de kweker stelt.
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Ir Hendviksen: De directeur van de N.A.K.G. maakt hoofdzakelijk bezwaar
tegen het feit, dat hij niet garanderen kan, dat het élite-zaad is. En dat is een
term, die je niet kunt definiëren.
De /zeer Rijk Zwaan: Ik geloof, dat het met een voorbeeld duidelijk is te
maken. Als we een ras aanmelden, moet een identiteitsmonster geleverd worden. Z o zullen er nu ook contrôlemonsters genomen worden, als het stamzaad
van de een naar de ander gaat. Komt er later een klacht binnen bij de leverancier van het stamzaad, dat het niet goed zou zijn, dan is het monster bij de
N.A.K.G. aanwezig om te controleren, of die man gelijk heeft of niet.
De heer Klougart: Bij ons in Denemarken is het meer de bedoeling van de
commissie geweest om goed zaad voor de telers te krijgen en dat is, geloof
ik, gebeurd. De kweker weet nu, welke selectie hij moet nemen en daardoor
wordt het selectiewerk beloond, doordat die selectie-bedrijven het merken in
de omzet. Ik geloof ook, dat de samenwerking tussen de verschillende bedrijven van groot belang is. Dan heeft die rassenlijst een grote betekenis,
zodat het niet voorkomt, dat de zaadkopers heel andere rassen kopen, omdat
er contact is tussen de zaadtelers en de groentetelers. En ik geloof, dat dit een
stimulans voor het hele werk is en dat het niveau omhoog is gegaan op die
manier. Wij hebben ook na-contrôle om na te gaan, of er zwendel is, maar
dat is zelden voorgekomen. W e hebben nu meer dan 1000 monsters nagegaan en er waren er maar een stuk of 5.—6, die niet goed waren. Wij voelen,
dat controle wel betekenis heeft, maar dat heeft toch niet veel positieve waarde.
De samenwerking is van meer belang. Het is een vrije wedstrijd tussen de
verschillende zaadkwekers en dat is de hoofdzaak. Daardoor is het hele
niveau omhoog gegaan in de Deense zaadhandel. Ik wens U veel geluk bij
Uw pogingen, ons systeem hier toe te passen en wij zullen graag zoveel hulp
geven, als mogelijk is.
De Voorzitter: Wij danken U zeer voor Uw opmerking. U heeft al 29 jaar
ervaring op dit gebied en wij zijn gelukkig, U in ons midden te hebben. Wij
zijn er zeker van, dat wij veel kunnen leren van de Denen in dit opzicht.
Ik hoop, dat het voorbeeld van Denemarken een stimulans zal zijn om nauwe
samenwerking te krijgen tussen zaadproducenten en groenteproducenten. Daar
ligt n.1. onze grootste kracht om gemeenschappelijk de zaak omhoog te brengen.
Verder acht ik het tijdstip gekomen, dat we scheiden gaan van elkander.
Mijnheer Barten, wij hebben met aandacht Uw referaat aangehoord; dat
stond op een zeer hoog peil en na alle discussies hierover zijn er enkele punten, die mij, en ik hoop ook aan de vergadering, wat duidelijker geworden zijn.
Eén ding, dat ik ook opgemerkt heb, is, dat U geadviseerd hebt om de hele
zaak in betere banen te leiden en omhoog te voeren, maar dat daarnaast in
Uw systeem geen plaats toegedacht is aan het kwekersrecht, i.e. de licentie
e.d. Dat hebben we daar niet in aangetroffen en het lijkt mij ook zeer moeilijk,
dat te verwezenlijken. Daarnaast hebt U in Uw systeem aanbevolen om
stamzaden uit te wisselen. Of dat nu in alle opzichten uitvoerbaar zal zijn,
weet ik niet. Door de discussie is wel vast komen te staan, dat men aan de
plombe niet de waarde toe moet kennen, alsof de keuringsdienst een garantie
geeft ten opzichte van de kwaliteit, maar dat alleen wordt vastgesteld, dat
een bepaald ras, van een bepaald selectie-bedrijf afkomstig, naar een ander
selectie-bedrijf wordt overgeheveld. Zelfs zal het niet in alle gevallen mogelijk
zijn te garanderen, dat dat zaad ook werkelijk van dat bedrijf afkomstig is.
Hoe dat ook zij, wij moeten zoeken naar de mogelijkheid om stamzaad over
te maken met voldoende waarborgen en daarnaast naar een controle-systeem,
dat niet onuitvoerbaar geacht wordt. Mij dunkt, er moeten zeker pogingen in
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het werk gesteld worden om in die richting iets te bereiken. W a t de heer
Barten naar voren heeft gebracht is niet alleen belangrijk voor de verbetering
van de uitwisseling van stamzaden. Het kon wel eens blijken, dat het in een
zeer grote behoefte gaat voorzien, wanneer aanstonds onder de bescherming
van het kwekersrecht er rassen zullen zijn, waar zekere monopolies aan verbonden zijn. Dan konden we allemaal nog wel eens blij zijn, dat we de heer
Barten zo afgekraakt hebben en dat we daarna gezegd hebben: hij staat er
toch heel dicht bij. Dit is een zeer vruchtbare bijeenkomst geweest, dank zij
de voordracht van de heer Barten en de levendige discussies. Ook van de heer
Erkelens hebben we een interessante voordracht gehad. De inleiding van de
heer Banga was zeer de moeite waard. Sommigen van ons hebben gezegd: ja,
dat is toch wel erg simpel, wat de heer Banga naar voren heeft gebracht over
de onmogelijkheid om rechten te verschaffen bij niet-determineerbare rassen.
Maar wanneer we het tot in de grond doorschouwen, dan geloof ik, dat de
heer Banga de juiste verhoudingen zuiver juridisch heeft aangeduid en we
weten, dat hij daarnaast een groot voorstander is van de erkenning van deze
rassen, wanneer ze waarde blijken te bezitten en alle mogelijke krachten wil
aanwenden om daar een systeem voor te ontwerpen en dat ingang te doen
vinden, in nauwe samenwerking tussen het I.V.T. en de Keuringsdienst. In de
praktijk zal daar ook zeker iets goeds uit voortkomen.
Ik dank U dan allen voor Uw aandacht en voor de gedachtenwisseling.
Ik geloof, dat het ons een heel stuk verder heeft gebracht t.a.v. dit probleem
en dat het voor ons dichter bij de oplossing is gekomen.

Gedachtenwisseling tussen land- en tuinbouw. Men ziet o.m. de heren N . Veldhuyzen v. Zanten,
Voorzitter van het I.V.T. (midden), Ir J. Siebenga, Directeur van de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst Voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed te Wageningen (rechts) en Ir G.
Veenstra van het Instituut voor de Veredeling van Landbouwgewassen te Wageningen (links).
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Summary
The present position of the protection of the breeder's right
III. The possibility of protection by applying the Danish system for non-determinable varieties of vegetable crops
by D. Barten
(Director, Jacob Jong Seed Co, Noordscharwoude)
The problem of the protection of the property of the breeder can, as far as
the seed production of vegetables is concerned, be stated as follows. How
can the work of the breeder be adequately protected while at the same time
the seed production and trade is stimulated and not impeded?
There exists a difference in point of view between those seed companies who
are in the first place plant-breeding stations and those who specialize in the
seed trade. Without serious plant improvement work it is however impossible
for the Dutch seed industry tot maintain itself. That is why every seed company benefits by an adequate regulation of the protection of the breeder's property. With respect to the problem of the protection of the work of the breeder
the determinability of a given variety is very important.
Many valuable new varieties and strains, selected from existing varieties
can not be determined. For the practical value of a variety it is not at all
decisive that it possesses „by chance" a typical morphological deviation that
renders it determinable. Â way therefore must be found to protect the rights
of the breeder who has spent his energy in producing non-determinable varieties as well as to safeguard other breeding work. If this can not be done the
protection of the breeder's right in the domain of vegetable crops will remain
inadequate.
Following the so-called Danish system the Institute of Horticultural Plant
Breeding has initiated in the Netherlands tests of strains of vegetables aiming
„to ascertain, with the assistance of seedgrowers, vegetable growers and other
experts, in a relatively short time the practical value of strains of varieties of
vegetables".
These tests should be broadened and should receive a legal basis in the Plant
Breeder's Decree. The recognition thus obtained by certain strains must be
supported by sufficient publicity, among other things bij inserting their name,
together with the name of the originator and a description of the strain, in a
widely divulgated list of recommendable varieties and strains, and by giving
the originator the right to use a special mark. The right to use this mark should
be transferrable to retailers as well as to those colleagues who would be allowed
to buy foundation seed. The buyer of foundation seed should have the right
to use the mark for the seeds one generation removed from the foundation seed.
The crux of the problem of the protection of the breeder's right lies in the
increasing of the seeds by other persons. W h a t can be done to prevent the
„snatching away" of the product of someone's breeding effort?
There should be a regulation that a seed grower only can increase its own
foundation seed or the foundation seed coming from an other seed grower if
this is sold under the seal of the N.A.K.-G. (General Netherlands Inspection
Service for Vegetable Seeds).
This would imply a new kind of certification by the N.A.K.-G.: the certification of foundation seed.
The advantages would be among other things:
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The furtherance of a legal exchange of the best strains among the seed
producers and the reduction of the „snatching away" of strains.
The valuation of a strain by free competition.
No difficulties with any license system.
The possibility of specialization of the seed companies, which is perhaps the
most important thing.
The N.A.K.-G. would be obliged, if this regulation would come into effect,
to exercise a closer inspection of the seed companies. But this would be quite
in accordance with its own aim.
The setting up and maintainance of good traffic regulations on the points
of intersection of the interests of our seed production and seed trade is not
contrary to our love of freedom.
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Richtlijnen voor h e tkweken vanrassen v a n fruit- en
groentegewassen, diegeschikt zijn voor bewaring, conservering of diepvriezen
I. Bewaring
door
I r T.v a n H i e l e
(Rijkstuinbouwconsulent belast met koelaangelegenheden, Bennekom)
Alleen reeds het feit, dat dit onderwerp op een
veredelingsdag als deze ter sprake wordt gebracht,
wijst er voldoende op, datwij met ons huidige
rassensortiment allerminst tevreden zijn.
Wanneer wij ons afvragen, wat wij momenteel
bezitten aan goed houdbare fruit- en groentegewassen, dan moeten wij erkennen, dat erverschillende zeer lang houdbare gewassen onder voorkomen, doch dat de aard van deze gewassen, ik noem
U kroten, koolrapen en schorseneren, niet zodanig
is, dat wij ons menu hiermede geheel kunnen bevredigen. Zelfs onder debetrekkelijk goed houdbare gewassen, zoals sluitkool, prei, ui, wortelen
stoofpeer, ontstaat bijons toch voortdurend nog
het streven, te werken in de richting van een betere
houdbaarheid. Men kan dit doel vanuit twee richtingen trachten te benaderen en wel:
Ie. Door debewaarcondities, waaronder het betreffende gewas wordt opgeslagen, zogunstig mogelijk te maken. Hieronder dient men dan ook te verstaan het scheppen van zodanige cultuuromstandigheden, dat het gewas bij de opslag hiervan de voordelen ondervindt;
2e Door met behulp van kruisen en selecteren nieuwe rassen te winnen, welke betere bewaareigenschappen bezitten.
Hoewel het onder Ie genoemde inhet kader van deze dag eigenlijk minder
past, wil ikertoch op wijzen, dat de verbeteringsmogelijkheden, welke daarin
werden opgenomen, ongetwijfeld nog belangrijk kunnen zijn. In dit verband
mag gewezen worden op grond, bemesting, onderstam, belichting (Sterappel,
Jonathan), oogstdatum, koeling, gasbewaring, verpakking, enz. Afgezien van
nieuwe bewaarmethodes, welke van tijd tottijd hun intrede doen (gasbewaring, gebruik van pliofilm, enz.), ligt hier ergens eengrens, waarna elke
verbetering met grotere moeilijkheden en financiële offers gepaard gaat.Er
komt ergens een ogenblik, waarop de aangebrachte verbeteringen niet lonend
meer zijn. Z ozou men, om consumptieaardappelen te bewaren, zonderdat
hierbij verliezen optreden, grote koelhuizen kunnen gaan bouwen. Zelfs onze
minst houdbare rassen zouden dan bijna een jaar rond bewaard kunnen worden. Het behoeft geen nader betoog, dat dit onder de huidige omstandigheden
niet lonend is.
De onder 2egenoemde mogelijkheden om verbetering te brengen in ons
sortiment bewaargroenten en -fruit biedt echter nog vele mogelijkheden. Men
kan hier door het kiezen van deouders trachten, bepaalde gunstige eigenschappen bij elkander te brengen. Eventueel kan men uitgaan van geheel wilde
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rassen, welke mogelijk nog onbekende eigenschappen bezitten, die speciaal
voor dit doel van belang zijn. ïk ben er mij van bewust, dat deze weg lang en
moeilijk is. Toch meen ik, dat meer dan tot nog toe aan dit onderwerp aandacht gegeven moet worden.
Denken wij eens aan ons harde fruit, dan weet U allen, dat wij hieronder
een aantal rassen bezitten, welke zich in ons geheugen hebben vastgezet als
bij uitstek geschikt voor opslag. U zult direct denken aan Goudreinette, Brabantse Bellefleur en Jonathan en misschien ook nog aan een of andere
plaatselijke variëteit, waarmede U goede ervaringen hebt opgedaan. Al deze
rassen hebben tenslotte echter toch maar een beperkte houdbaarheid en wanneer April in het land is, mindert de voorraad snel en gaat de kwaliteit
meestal hard achteruit. Wij zouden best een appel kunnen gebruiken, die de
consumptiekwaliteit van een Cox's Orange Pippin of een Goudreinette heeft,
doch welke houdbaar is tot Juni zonder grote verliezen en waaraan geen grotere
zorgen besteed behoefden te worden dan aan een Keuleman.
Ik noemde U hierbij slechts één bepaalde wens. Het zou niet moeilijk zijn
hier nog enkele wensen bij te laten aansluiten.
U verwacht echter van mij, dat ik U richtlijnen zal aangeven, volgens welke
U bij het winnen van nieuwe rassen tewerk kunt gaan, immers zo staat het
in het programma.
Niets is echter minder waar en wij zouden zelf wensen, dat dit mogelijk
was. W a t toch is het geval? Wanneer men werkelijk zou kunnen aangeven,
hoe of men lang houdbare nieuwe rassen moet winnen, dan toch moet men
voorop stellen, dat men weet, aan welke factoren deze langere houdbaarheid
moet worden toegeschreven.
Het begrip houdbaarheid is op zich zelf reeds een zeer gecompliceerd en
moeilijk te omschrijven iets. Degene, die dagelijks met bewaarproblemen bij
groenten en fruit te maken heeft, heeft zich een zekere voorstelling rond dit
begrip gevormd. Een voorstelling, waarin échter gedurig wijzigingen optreden.
Wanneer we over de bewaareigenschappen spreken in verband met het
kweken van nieuwe rassen, zullen we vergelijkingen moeten maken tussen
de rassen onderling. Daarbij moet voorop gesteld worden, dat men de bewaaromstandigheden voor de betreffende rassen zo gunstig mogelijk maakt. Invloeden op de houdbaarheid, welke toegeschreven moeten worden aan cultuur- of bewaarcondities, moeten dus buiten beschouwing gelaten kunnen worden. Wanneer men de verschillende rassen nu op hun houdbaarheid toetst,
zou men uit kunnen gaan van de bewaartijd, welke verkregen kan worden
onder de voor het betreffende ras meest ideale omstandigheden. Ook dit is
echter een niet steeds bruikbaar begrip. Een voorbeeld moge U dit duidelijk
maken. Veelal gaat men er van uit, dat elk ras een zekere handelsbewaartijd
bezit, „Commercial storage life" 1 ) en men omschrijft deze als de tijd vanaf
de oogst tot het moment, dat van het oorspronkelijk gewicht 10 % door uitdroging, rotontwikkeling en verademing verloren is gegaan. Men zou uit de
Engelse uitdrukking de conclusie kunnen trekken, dat dit tevens het moment
is, waarna het verder geen zin heeft de producten te bewaren. Het zal echter
duidelijk zijn, dat dit geheel een kwestie is van de verhouding in prijsstijging
enerzijds en qualitaâeve en quantitatieve achteruitgang anderzijds. Een grens,
waarbij het economisch geen zin meer heeft, langer te bewaren, kan daarom
zowel lager als hoger dan genoemde 10 % liggen. Gevallen, waarbij de grens
lager ligt (dus bij 0~—10 % uitval) kan men aantreffen bij producten, welke

') Uitdrukking, gebezigd door Kidd and West in de Reports of the Food Investigation Board
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slechts geringe prijsstijgingen te zien geven, zoals kool; gevallen, waarbij deze
grens hoger ligt (10.—20 % uitval) kan men aantreffen bij fruit, zoals druiven
en bijzonder fijne appelen. Ook is het mogelijk, dat als gevolg van de prijzenveranderingen iets, wat aanvankelijk bij geringe uitval geen winst opleverde,
later na langere bewaring, niettegenstaande grotere uitval, wel winst opleverde.
Voor een beoordeling van de houdbaarheid is het tijdstip, waarop 10 %
van het product verloren is gegaan, echter een zeer bruikbare factor, waarop
men bij de beoordeling van nieuwe rassen zich zeer goed kan baseren. Financiële resultaten toch zijn meer wisselend en afhankelijk van de marktverhoudingen. Men zal er echter goed aan doen, ze niet uit het oog te verliezen.
In dit verband wil ik ook nog wijzen op een aanduiding, welke men meermalen aantreft, speciaal bij fruit. Men spreekt b.v. van „houdbaarheid tot
Maart". Dit zou juist zijn, indien men b.v. het hiergenoemde begrip „handelsbewaartijd" als vergelijkingsbasis aannam tussen de verschillende rassen. Dit
is echter niet steeds het geval. Speciaal de practijk staat hier nog te weinig
bij stil en houdt dan vast aan de herinnering, dat men een bepaald jaar b.v.
nog enkele kistjes Cox's Orange Pippin bezat in April. Uit hoeveel kisten men
dit monster heeft weten over te houden, wordt er niet bij gezegd.
W e r d in het voorgaande allereerst getracht, nauwere omschrijving te geven
van hetgeen men onder goede bewaarbaarheid dient te verstaan, terwijl tevens
werd gewezen op de noodzakelijkheid, alle invloeden, welke modificaties in
deze houdbaarheid teweeg brengen, ter zijde te stellen, dan zal in het nu volgende getracht worden een overzicht te geven van die factoren, welke samenhangen met morphologische kenmerken en invloed hebben op de houdbaarheid.
Meestal zal daarbij teruggegrepen worden op hetgeen bij hard fruit bekend is.
In de grote lijn kan men echter veel van hetgeen hierop betrekking heeft ook
overdragen op zacht fruit en groenten.
Vragen wij ons in de eerste plaats af, welke factoren een rol spelen bij de
kwestie of een product al dan niet geschikt is voor transport, dan kunnen we
het beste aanknopen bij het harde fruit. Het is een bekend feit, dat de ene
appel belangrijk beter tegen stoten bestand is dan de andere. Men ondervindt
dit reeds tijdens het plukken, maar ook bij het machinaal sorteren en het
transporteren. Voorbeeld van een zeer gevoelige vrucht is de Transparente de
Croncels. Daarentegen kan de Keuleman zeer goed alle mogelijke manipulaties doorstaan. Het was reeds in 1897, dat de Zwitser A. Zschokke de aandacht vestigde op een verschil in de anatomie bij diverse appelen. Hij kon
vastleggen, dat er een direct verband bestond tussen de dikte van de schil en
het bestand zijn tegen uitwendige beschadigingen. De dikkere schil van de
meer weerstandkrachtige appels en peren zou terug te voeren zijn op een
dikkere cuticula en een dikkere, daaronder gelegen schorslaag met versterkte
celwanden. Zodra de schil ruw wordt als gevolg van verkurkingen, wordt ze
ook steviger. Dit is ook in overeenstemming met de praktijk-ervaringen, dat
ruwschillige appels in het algemeen goed houdbaar zijn. Ook in Amerika
kwam Cummings en Lombard tot de conclusie als Zschokke. Voorts zouden
de appelen met een goede bewaarbaarheid in het alge*ieen kleinere cellen
hebben, hetgeen inhoudt, dat er bij een zelfde grootte dus meer skelet in aanwezig moet zijn, hetgeen speciaal voor de buitenlaag een versterking betekent.
Een framboos verschijnt practisch niet voor verse consumptie op de markt.
Alles gaat naar de fabriek, eenvoudig omdat de vrucht geen transport kan
verdragen. Zou men een framboos vinden met de stevigheid van een aardbei,
dan waren de afzetmogelijkheden veel groter.
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In dit verband zij ook gewezen op een verschil in gedrag tussen onze belangrijkste Nederlandse bewaarappels en die appels, zoals deze voor de oorlog
uit Amerika bij ons geïmporteerd werden. Terwijl bij onze Nederlandse rassen
na het uitoefenen van uitwendige druk op de vrucht vrij gemakkelijk in de
schil een scheur ontstaat, had men bij appels als Winesap en Ben Daon uit
Amerika geen last van breuk in de schil. Gevolg van de uitgeoefende druk is,
dat bij onze Nederlandse rassen direct een wond ontstaat, waaruit celsap naar
buiten treedt; er ontstaat een infectiehaard. Bij de Amerikaanse vruchten werden de onder de opperhuid gelegen cellen tot afsterven gebracht, waarna ze
min of meer verkurkten.
Wil men bij ons fruit dezelfde richting uit als in Amerika en de oogst op
een zodanige wijze verpakken, dat men een kist met verpakt fruit rustig enige
maanden kan laten staan in een koelhuis, zonder genoodzaakt te worden, tot
hersortering over te gaan, dan dient aan dit probleem alle aandacht geschonken te worden.
Een tweede punt, waarop ik Uw aandacht wil vestigen, is het volgende:
Bij het winnen van nieuwe rassen en bij het beoordelen van deze aanwinsten wordt in het algemeen gestreefd naar gewassen, welke een hoge en
regelmatige productie geven bij zo laag mogelijke teeltkosten. Nu is het echter
helemaal niet zeker, dat een product, dat direct bij de oogst een hoge opbrengst
geeft, ook na enige tijd bewaren nóg een hoog overschot geeft. De geldelijke
winst, waar het uiteindelijk om gaat, wordt immers verkregen als gevolg van,
hetzij een gering gewichtsverlies tijdens de bewaring, hetzij een grote prijsstijging. Een appel als London Pippin b.v. bezit bij de oogst geen enkele verdienste en zal op dat ogenblik ook geen aftrek vinden. Z e is echter zonder
noemenswaardig verlies houdbaar als een Keuleman en bezit dan toch altijd nog
een betere kwaliteit.
Houdt men vast aan ons bestaande rassensortiment, dan kan men zeggen,
dat dit geheel is ingesteld op~het verkrijgen van grote en vroege oogsten om
daarmede het bedrijf zo snel mogelijk rendabel te kunnen maken. Bij de beoordeling in de practijk wordt nog sterker in deze richting gewerkt, omdat
men de gehele cultuur er op instelt. Op deze wijze zal het altijd moeilijk blijven
om goed houdbare rassen te vinden. Speciaal bij ons bewaarfruit dient men
bij de beoordeling van nieuwe rassen hieraan te denken. Fruit van jonge bomen is altijd slechter houdbaar dan dat van oudere bomen.
Onze kennis betreffende de factoren, welke de houdbaarheid der tuinbouwproducten beïnvloeden, is nog maar beperkt. In het bijzonder de factoren uit
het complex van eigenschappen, dat een bepaald ras kenmerkt, verband houdende met een meer of minder goede houdbaarheid, vormen een nog niet bewerkt terrein. W e l heeft de ervaring reeds geleerd, dat er hier en daar verband bestaat tussen uitwendig waarneembare kenmerken en de houdbaarheid.
Een lichtgekleurde schil bij zacht fruit maakt de vrucht vatbaar voor ontsiering tengevolge van verkleuringen. Bij pruimen en druiven krijgt men bij
de gele rassen na enige tijd bewaren gemakkelijk bruinkleuring op de schil.
Hoewel bij de donker gekleurde rassen mogelijk een gelijkwaardig physiologisch
proces zich voltrekt, is het daarbij niet zichtbaar en ook niet belangrijk.
Onder de appels kunnen variëteiten met een lichtgekleurde schil spoediger
ontsierd worden door het optreden van scald dan de rood gekleurde rassen.
Notaris, Glorie van Holland, Manks Codlin, Present van Engeland komen speciaal hierom nog niet voor gasbewaring in aanmerking. Anderzijds zijn Sterappel, Bellefleur en Jonathan niet geheel ongevoelig voor deze ziekte.
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Een punt, waarin de meeste van onze Nederlandse appelrassen afwijken
van de Amerikaanse, is het feit, dat men in Amerika de meeste appelen zonder
gevaar op 0° C kan koelen. In ons land moeten we in het algemeen hiervoor
oppassen, omdat we anders de kans lopen, lage-temperatuurschade te krijgen.
In hoeverre hierbij ook de cultuuromstandigheden nog een rol spelen kan pas
blijken, wanneer men de Amerikaanse rassen, onder Nederlandse omstandigheden geteeld, gaat bewaren.
Vele van onze peren vertonen het bezwaar, spoedig beurs te worden. Ik
noem U Clapp's Favorite, Nouveau Poiteau en Maagdepeer. Anderen hebben
dit bezwaar niet of veel minder, b.v. Comtesse de Paris, Doyenné du Comice
en Beurré Alexandre Lucas. W a t zou het voor de bewaarders niet waard zijn,
een peer te krijgen met de bewaarmogelijkheden van een Brederode en de
consumptiekwaliteit van een Doyenné du Comice. In dat geval zou de productie
van de Doyenné heus wel een beetje wisselvallig mogen zijn. Liggen er speciaal onder onze peren geen mogelijkheden tot verbeteringen in de bewaarmogelijkheden, uitgaande van stoofperen als ,,bewaarouder"?
Blijven we nog even bij het fruit stilstaan en overzien we de houdbaarheid
hiervan meer in z'n algemeenheid, dan kunnen we constateren, dat er zeer
grote verschillen in de practijk kunnen worden waargenomen binnen een bepaald ras. Zo weet iedereen, dat er grote verscheidenheid bestaat in de houdbaarheid van het ras „Schone van Boskoop", „Present van Engeland" en
„Comtesse de Paris". Bij de laatste hangt dit min of meer samen met de
kwestie, of deze peer na de bewaring nog tot een behoorlijke consumptiekwaliteit gebracht kan worden of niet. De Doyenné du Comice mag men nog
onder de bewaarperen rangschikken. Voor de bewaarders speelt de Doyenné
echter een ondergeschikte rol, omdat ze zo onregelmatig in haar opbrengsten is.
Toch heeft men mij wel verteld, dat er ook mensen zijn, welke vrij regelmatig
goede oogsten van Doyenné du Comice hebben. Moet men deze wisselvalligheden, welke men in de practijk kan constateren, nu zuiver en alleen zien als gevolgen van cultuuromstandigheden, dus als modificaties? Gezien de grootte van
deze variaties kan ik dit moeilijk aannemen. Maar in dat geval is het ook zeker
de moeite waard, hieraan meer aandacht te schenken en door het opzetten van
enkele goed ingerichte proefvelden hierachter te komen.
In het algemeen teelt men ons fruit in hoofdzaak, omdat het graag gegeten
wordt. Het aantal consumenten, dat speciaal op advies van de dokter klant is,
is verhoudingsgewijs klein. Toch bestaan er in de richting van het telen van
fruit met een hogere waarde aan voor de gezondheid belangrijke bestanddelen
ook mogelijkheden. In het algemeen neemt tijdens de bewaring het gehalte
aan zuur, suiker, Vitamine C enz., af. Uit Amerikaanse onderzoekingen is
echter gebleken, dat de appels Willow Twig en Red Twig Vitamine-C-rijker
worden tijdens de bewaring.
Stappen we thans over naar enkele groentegewassen om daarbij na te gaan,
wat of hier voor richtlijnen gevonden kunnen worden, verband houdende met
de bewaring. Veel is dit niet.
Groenten vormen, meer nog dan fruit, een algemeen volksvoedsel. Willen
groenten voor elkeen bereikbaar zijn, dan moet hierbij nog meer dan bij het
fruit gelet worden op de productiekosten. Juist het bewaarprobleem vormt hier
veelal het struikelblok. Verbetering van de bewaarresultaten door het verbeteren van de bewaarmethode is veelal mogelijk, doch stuit als regel op te hoge
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kosten. Hetzelfde, wat reeds over de consumptieaardappel werd opgemerkt,
geldt hier ook voor gewassen als kroten, uien, peen en late bloemkool. Meer
nog dan bij het fruit springt hier naar voren, dat al die kosten, welke de bewaarkosten vormen, zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Rassen, welke
van huis uit goed bewaarbaar zijn, verdienen daarom de voorkeur.
Bij onze sluitkoolgewassen bestaat blijkens de practijkervaring een zeker
verband tussen grofnervigheid en minder houdbaarheid. De reeds plaats gevonden selectie heeft echter ook gewerkt in de richting van een houtiger gewas bij grotere bewaarbaarheid. Of deze factoren echter werkelijk met elkander verband houden weet ik niet. Ook wordt er wel beweerd, dat elke sélecteur
van sluitkool selecteert op een gewas, aangepast naar zijn eigen bodem. Ik kan
echter niet beoordelen, in hoeverre deze verschillen reëel zijn en op verschil in
erfelijke aanleg zijn terug te voeren, dan wel op modificaties berusten.
Bij bloemkool heeft men onder de Italiaanse Reuzen enkele rassen, welke
een lichte nachtvorst kunnen doorstaan. Het lijkt mij niet uitgesloten, door
in deze richting verder te zoeken, rassen te vinden, welke permanent een temperatuur van b.v. ^ 1 ° C kunnen verdragen. Ongetwijfeld zou de verlaging
van 1° C, vergeleken bij de normaal voor bloemkool te gebruiken bewaartemperatuur van 0° C, een belangrijke verlenging van de houdbaarheid kunnen betekenen.
Bij uien is reeds gebleken uit het werk van Ir van Beekom, dat de groep
van het Zeeuwse Bruine type beter houdbaar is dan die van het Noord-Hollandse Strogele- of Rijnsburger type. Deze waarneming geldt voor bewaring
aan een hoop of ren. Opmerkelijk is echter, dat dit verschil niet viel waar te
nemen bij bewaring in een koelhuis bij constante lage temperatuur.
Ten slotte wil ik dan nog Uw aandacht vestigen op een kwestie, welke ook
samenhangt met de bewaring en wel die der onderstammen. Ook hierbij selecteert men doelbewust in de richting van plantmateriaal, dat bij de ent, welke
er op wordt geplaatst, een vroege en grote oogst bewerkt. Ook hier een streven, dat niet parallel loopt met de voorwaarden, welke men in het algemeen
aan goed houdbaar fruit moet stellen. Reeds meer dan één jaar hebben wij
kunnen werken met Cox's Orange Pippin en Schone van Boskoop, veredeld
op de collectie onderstammen, zoals deze in Zeelands Proeftuin voorkomen.
Niet elk jaar was de collectie geheel volledig beschikbaar, terwijl ook erkend
moet worden, dat dit onderstammenproefveld niet zonder gebreken is. O p vallend was echter wel, dat een onderstam als type IV, welke men toch vrij
algemeen gebruikt, eerder minder goed voor de dag kwam dan vele anderen,
terwijl onderstam VIII, welke in de practijk nooit wordt gebruikt en ook in de
rassenlijst stiefmoederlijk wordt uitgesloten, een gunstige indruk gaf. Het gehele onderzoek droeg nog een oriënterend karakter en men moet hieruit geen
al te ver strekkende conclusie willen halen. Het stemt ons echter tot nadenken
en wijst er op, dat men niet te spoedig iets weg moet gooien.
Samenvatting.
Ie. Onze kennis betreffende het verband tussen de raskenmerkende eigenschappen en de mogelijkheden, welke er bestaan ten aanzien van het
transport en de bewaring van het betreffende ras, zijn nog zeer onvolkomen;
2e. Bij het winnen van nieuwe rassen wordt in het algemeen in de eerste
plaats gelet op het verkrijgen van rassen met hoge en vroege opbrengsten. Dit streven is strijdig met het verkrijgen van goed houdbare gewassen;
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3e. W i l men selecteren op houdbaarheid, dan dient men voor deze eigenschap een maatstaf aan te leggen, welke goed omschreven en reproduceerbaar is;
4e, Bij geen van onze tuinbouwgewassen, welke voor transport en/of bewaring in aanmerking komen, mag men met het huidige sortiment tevreden
zijn;
5e. Getracht moet worden meer verband te zoeken tussen morphologische
waarneembare kenmerken en de physiologische eigenschappen met betrekking tot transport- en bewaarmogelijkheden. Betere vastlegging van
ons huidige sortiment in eventuele typen is hiertoe noodzakelijk (Goudreinette, Present van Engeland, enz.);
6e. De opbrengst van het bewaarproduct ten tijde van de oogstdatum speelt
bij de bewaring een minder belangrijke rol. Belangrijker is het rendement
na bewaring, dus bij verkoop;
7e. Vele gewassen uit ons huidige sortiment kunnen slecht lage temperaturen
verdragen. Dit geldt zowel voor vruchten als groenten. Grotere resistentie
is gewenst;
8e. Groenten verdragen in het algemeen minder hoge bewaarkosten dan
vruchten. Het winnen van nieuwe rassen met grotere houdbaarheid dan
de bestaande moet daarom van groot belang geacht worden;
9e. Men moet voorzichtig zijn met het verwerpen van bepaalde, reeds bestaande rassen, op grond van minder gewenste cultuureigenschappen.
Als uitgangsmateriaal voor het winnen van nieuwe rassen hebben ze
nog grote waarde;
10e. Om te komen tot een goede vergelijkingsbasis tussen verschillende groente- en vruchtenrassen met betrekking tot de houdbaarheid, dient men
gebruik te maken van goed opgezette proefvelden. Speciaal bij het fruit
vergt de beoordeling van nieuwe zaailingen meer jaren dan tot nog toe
gebruikelijk is.
Discussie
De Voorzitter: Wij danken de heer van Hiele zeer voor zijn interessante
inleiding over deze vraagstukken. Als we dat zo beluisterd hebben, dan kunnen we er van harte mee instemmen, dat er inderdaad nog veel meer over te
.zeggen valt. Maar of er veel over te zeggen is, dat ons verder kan helpen,
betwijfel ik, want ik heb de indruk gekregen, dat wij nog zeer in de kinderschoenen staan en dat pas de laatste jaren de belangrijkheid ervan onderkend is.
De heer Karthaus: Ik zou graag een vraag willen stellen. Ik heb niet gehoord, waarom Amerikaans fruit wel direct verpakt kan worden en Hollands
fruit niet.
Ir van Hiele: Dat zit hem in de sterkte van de schil. De Ben Davis, de
Jonathan en de Winesap hebben b.v. een sterke schil; die kunnen dat verdragen. Als U die uit de kist haalt, dan zijn ze ongeveer vierkant. Als wij
hetzelfde doen met andere appels, dan krijgen ze zo'n duw, dat er scheuren in
komen en het gevolg is, dat er rottingsnesten worden gevormd. Daarom is het
nodig, als men het fruit in ingepakte vorm wil verkopen, dat men na de sortering zekerheid heeft, dat het product uniformiteit toont en niet meer dan een
zeker percentage rot heeft. Bij de Amerikanen is dat het geval, maar bij ons
niet. Als wij dit doen, komt er na zekere tijd een te groot percentage rot.
Dan is oversortering nodig en dat geeft dubbel werk. Bij ons wordt daarom de
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zaak omgedraaid: eerst bewaren en daarna verpakken en verkopen.
De heer Karthaus: De soorten, die in Amerika hiervoor geschikt zijn, zouden
hier in ons land ook geschikt kunnen zijn. Kunnen wij niet, net als in Amerika^
b.v. de Jonathan ook direct verpakken. Of kan dat niet door de grondsoort?
Ir van Hiele: Ten dele zit dat in de cultuur. Inderdaad kan de Jonathan
het meest verdragen.
De heer Karthaus: U hebt mijn vraag nog niet volledig beantwoord.
Ir van Hiele: U wilt weten, of wij hier appels hebben, die direct verpakt
kunnen worden, omdat ze een dikke schil hebben?
De heer Karthaus: Ik wil weten, of de Amerikaanse appels, als wij ze hier
zouden planten, ook dezelfde eigenschappen zouden krijgen.
Ir van Hiele: Dat is nog niet vastgesteld. De Winesap en Ben Davis zijn
in dit verband het belangrijkst en daarvan zijn er hier nog niet voldoende.
De Voorzitter: M.i. zijn het niet alleen de erfelijke eigenschappen, maar ook
de uitwendige groeivoorwaarden spelen een rol. Zo is b.v. de vochtigheidsgraad hier hoger dan in Amerika. De appels worden onder andere condities
geteeld. Het Amerikaanse fruit is niet zo geurig als het onze en de Amerikaanse rassen worden, als ze hier geteeld worden, geuriger. De eigenschap van
houdbaarheid is dus niet alleen afhankelijk van erfelijke eigenschappen; zij
kan ongunstiger zijn op plaatsen, waar het fruit in een vochtiger lucht wordt
geteeld.
Ir van Hiele: Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Op zichzelf is het
feit vastgesteld, dat in de Amerikaanse sortimenten rassen voorkomen, die
een dikkere schil hebben dan andere rassen, die toch onder dezelfde omstandigheden gegroeid zijn.
De heer Barten: Ik heb met zeer veel genoegen geluisterd naar het belangrijke betoog van Ir van Hiele. Wanneer ik een paar vragen wil stellen of
opmerkingen wil maken, dan zal het uiteraard alleen over groente zijn. Ik
wil me aansluiten bij de voorzitter, want ik geloof ook, dat er een zeker verband bestaat tussen de bewaarbaarheid van een ras, de bodem, waa.rop het
groeit en de omstandigheden, waaronder het groeit. Dat zal de heer van
Hiele ook niet ontkennen. En ik wil daarbij even wijzen op de kool. Er wordt
b.v. beweerd, dat iedere koolteler zijn eigen ras moet kweken, wil hij het voor
zijn bodem geëigende bewaarras krijgen. Ik geloof, dat dit eigenlijk een fabel
is, maar dat wil niet zeggen,
dat de bodem voor de koolteler
**•**•• •*^ — _ M 2- ':**" ' " 'S***" ï-«s?
geen belangrijke factor is in
•^f^^mm"''
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"
'*'
het bepalen van het koolras,
dat hij daar op zal telen. Bij mij
rijst nu deze vraag: In het algemeen is het bij groenten een
vaste regel, dat de productiviteit en de bewaarbaarheid twee
dingen zijn, die vaak in botsing
komen. Mijn vraag is: hoe is
dat in het algemeen bij fruit?
Gaat dat daar ook op? Verder
frappeerde mij, wat Ir van Hiele van de koelhuisbewaring vertelde, wat voor mij nieuw was.
Ik zou die proef nog wel enige
keren herhaald willen zien om
Enige prominente veredelaars in een na-discussie.
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te geloven in het resultaat, dat U meedeelde. Het wil er slecht bij mij
in, dat een ui, die onder de gewone omstandigheden t.o.v. de bewaring een
zeer goed figuur maakt, in het koelhuis een slecht figuur zou slaan. Ik wil niet
zeggen: het is onmogelijk, maar het lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nu is eigen.lijk hèt probleem, waarvoor de kweker gesteld is, dit: hoe kunnen wij met behoud en zo mogelijk met opvoering van de productiviteit een gelijke bewaarbaarheid handhaven? Voor datzelfde probleem zijn wij b.v. zelf gesteld, toen
wij aan het kweken gingen van uien. Wij hebben getracht met ons originele
ras Bola iets in deze richting te presteren. Een feit is in ieder geval, dat de
Bola in vergelijking met andere rassen zeer productief is en in bewaarbaarheid
niet achterblijft. Hij komt niet aan het Zeeuwse Bruine type toe, maar in het
algemeen blijkt hij toch niet achter te staan. W a t de kwestie van de kool
betreft, het is niet een kwestie van bladnerving alleen. Er zijn verschillende
andere eigenschappen bij kool, die parallel lopen met de graad van bewaarbaarheid, zoals de dikte van de struik en de graad van de taaiheid, die een
zeer grote rol speelt. W a t de kwestie van de 10 % betreft, het frappeerde me
wel, dat de inleider zei: nu goed, dat is nu bij kool misschien wel veel te hoog,
maar dat zal bij fruit wel juist zijn. Het is n.1. bij kool zo, dat in het algemeen
een achteruitgang van 10 % zeer laag is. Bij bewaring van kool rekent men
in doorsnee, al naar het ras, op een verlies van 10 % tot 35 %. Bij savoyebewaarkool is het b.v. in niet al te strenge winters doodgewoon, wanneer er
30 % verlies komt. Het is in de jaren van vrije prijsvorming gebleken, dat een
dergelijk verlies-percentage zeer goed opgenomen kan worden in de calculering.
Ir van Hiele: Bij het punt van de verhouding tussen de productiviteit van
het gewas en de houdbaarheid moet men onderscheid maken tussen productiviteit, teweeg gebracht door opvoeren van natuur-omstandigheden en de productiviteit, die aan het ras eigen is. Die laatste bedoelt U natuurlijk. Misschien, dat het bij de groentegewassen het geval is, dat een productiever gewas minder houdbaarheid vertoont, maar bij het fruit zou ik die parallel niet
door kunnen trekken.
En dan vraagt U, of de productiviteit en de bewaarbaarheid min of meer
samen zouden hangen met de grond. Enerzijds maak ik op, uit wat U zegt,
dat U aan de invloed ervan geen waarde hecht, terwijl U anderzijds betoogt,
dat er wel degelijk verband zou zijn tussen bewaarbaarheid en de keuze van
de grond. Of heb ik dat niet goed begrepen?
De heer Barten: Het is niet noodzakelijk, dat iedere koolteler een bepaald
ras teelt, dat voor zijn eigen bodem hèt geëigende ras is. Maar bij de Langendijker Bewaarkool zijn er b.v. enige typen, die onderling verschillen in de
graad van taaiheid. Nu zal de verbouwer het type moeten kiezen, dat voor
zijn bodem het meest geëigend is. Nu zijn er verschillende verbouwers, die
menen, dat 'zij zelf hun ras moeten telen. Maar daar komt in de praktijk vaak
niets van terecht, want die mensen klagen altijd, als ze een paar jaar bezig
zijn, dat zij uit hun soort raken en dan komen ze toch weer bij de groentezaadbedrijven terug. Daarmee wordt gedemonstreerd, dat het zelfkweken ook
niet een practische weg is. De kwestie is, dat die mensen geen koolsoort moeten
nemen, waarvoor hun grond niet geschikt is.
Ir van Hiele: Dat is dus ten dele een kwestie van cultuur en heeft niet
direct met bewaarmogelijkheid te maken.
De heer Barten: Het is zo: de teelt van minder taaie rassen kan onder bepaalde bodemomstandigheden een behoorlijk bewaarproduct geven, terwijl dat
op gronden, die voor koolteelt geschikt zijn, niet meer geeft.
Ir van Hiele: Dus legt U dît verband tussen het telen van kool en de keuze
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van de grond, dat de bewaarbaarheid van de kool verband zou houden met
het ras.
De heer Barten: Dat geldt voor het hele groente-sortiment. De vraag is,
welk doel de teler zich stelt.
Ir van Hiele: Er is dus een vermeend verband tussen de bewaarbaarheid
van de kool en de keuze van de grond. En dan is er dus toch een kern van
waarheid in wat U zegt.
Dan de kwestie van de 10 %. Dat slaat inderdaad op appels. U zegt, dat
kool en andere producten een groter percentage uitval hebben, als ze opgeruimd worden en dat spreekt vanzelf. W a t de uien betreft, U hebt me in
zoverre verkeerd begrepen, dat U uit mijn betoog hebt opgemaakt, dat die
rassen, die bij bewaring in de hoop of de put een goed figuur maken, in
het koelhuis een slecht figuur zouden maken. Het is zo, dat die, welke een
minder goed figuur maakten bij bewaring in de hoop, gelijk kwamen te staan
piet de andere en dat er zelfs nog een aantoonbaar verschil was, d.w.z. dat
ze beter waren. Ik wil hierbij in het midden laten, of zich dat zal handhaven.
Maar wij hebben het nu 2 jaar nagegaan met proef-uien van de Nederlandse
Uien-Federatie. Op grond van berekeningen, die daarover gemaakt zijn, is gebleken, dat er inderdaad een aantoonbaar verschil is tussen enkele vertegenwoordigers van het Zeeuwse Bruine type en enkele van de andere typen en
dat niet altijd het Zeeuwse Bruine type als beter te voorschijn kwam.
De heer Barten: Als U het zo stelt, dat er andere typen als beter naar voren
komen bij hogere dan bij lagere temperaturen, dan ben ik het met U eens.
De Voorzitter: Er komt meer licht in de Bola!
Dr Banga: Bij appels spreekt men van grote productiviteit, als er veel appels
aan een boom hangen, maar bij groente is de grote opbrengst vaak een kwestie
van groeisnelheid en dan komt er ook vaak slapper weefsel en daardoor minder goede bewaarbaarheid. De opbrengst van een groenteras moet dus anders
gemeten worden dan bij andere producten. In die z.g.n. fabel omtrent de kool
kan een kern van waarheid zitten. Alleen moeten wij er rekening mee houden,
dat dit misschien maar een klein percentage van het hele probleem uitmaakt.
De Voorzitter: Er schijnt toch wel een zekere aanpassingsmogelijkheid te
zijn; spruiten reageren op het ene stuk land b.v. ook anders dan op het andere.
Er zal toch wel enig verband bestaan tussen grond en gewas.
Ir de Sonnaville: Vergelijken wij rassen van gelijke kwaliteit, dan geloof ik,
dat er in het gezegde van de heer Barten, dat houdbare appels iets minder
productief zijn, wel enige waarheid zit. Z e hebben ook de roep van last te
hebben van beurtjaren.
Ir van Hiele: Bij peren gaat het anders helemaal niet op, want waar blijven
we dan met de stoofperen?
Ir de Sonnaville: U moet alleen rassen van gelijke kwaliteit vergelijken, dus
b.v. herfst- en winterstoofperen. In het algemeen is de kwaliteit van de bewaarappel echter minder. U heeft ook nog iets interessants gezegd over het verband tussen goede vervoerbaarheid en dikschilligheid. Het jammere .daarvan
is, dat het uiterlijk van de appel achteruitgaat en waarschijnlijk ook indroging
plaats vindt. Bij Goudreinette wordt ruwschilligheid bijna altijd veroordeeld
bij de keuring, omdat ze gauw indrogen en minder mooi van uiterlijk zijn.
Ir van Hiele: W a t het laatste bezwaar betreft, kan ik het met U eens zijn,
maar het eerste kan ik niet aannemen.
Ir de Sonnaville: Er is nog een andere kwestie. U heeft gezegd, dat er een
sterke behoefte is aan de ontwikkeling van beter bewaarbare rassen. Maar als
we het in die richting proberen, dan gaat daar 20 à 25 jaar mee heen. Onder67

tussen wordt de bewaartechniek sterk verbeterd. De vraag is, zouden wij ons
doel niet voorbij streven, als wij ons alleen op de bewaarbaarheid richten? Het
zou m.i. voordeliger zijn, ons te richten op de productiviteit, dan dat we met
veel moeite late bewaarappels gaan produceren.
Ir van Hiele: Of dit economisch rationeler is, kunnen we in het midden laten,
omdat wij niet weten, waar wij naar toe gaan. Wij mogen echter niet te lui
zijn om dit werk aan te pakken, of bang zijn voor de tijd, die het zal kosten.
Ik geloof, dat het wel degelijk de moeite zal lonen.
Ir de Sonnavüle: Ik hoorde, dat men in België zich ook wel eens heeft willen toeleggen op de late winterperen, zoals de late Comtesse de Paris, maar
die heeft men laten schieten, omdat men veel beter andere rassen kon telen in
verband met de moderne bewaartechnische mogelijkheden.
Ir van Hiele: Er is een plaats voor het ene èn voor het andere. LI moet niet
denken, dat wij op een gegeven moment het ei van Columbus hebben gevonden met bepaalde bewaarmethoden. Er zitten altijd „maren" aan vast. W a n neer U een appelras had, dat LI in een kuil kon bewaren, zoals de Keuleman,
en LI verdeelt deze later over de ruimte, die U beschikbaar hebt, dan komt
men op minder kosten met minder moeite.
Ir de Sonnaville: Dat lijkt me onbereikbaar.
Ir van Hiele: LI zoudt een appel moeten vinden, die alle drie eigenschappen
heeft: kwaliteit, productiviteit en bewaarbaarheid.
De heer Berghuis: Ik heb de heer van Hiele horen zeggen, dat de sterkte
van de belichting grote invloed heeft op de bewaarbaarheid. Dat zou ik graag
toegelicht zien. Is misschien een ruime beplanting met het oog op de bewaarbaarheid meer rendabel dan onze beplanting op 2 en 3 meter? Is het fruit
van een hoogstam mogelijk beter bewaarbaar dan van een struik? En hoe
staat het met de bewaarbaarheid van het fruit van lei-bomen, zoals men die in
Frankrijk heeft, waar in het algemeen de bewaarbaarheid tamelijk groot is? En
met de bewaarbaarheid van het fruit van bomen, die met groeistoffen zijn bespoten en van het fruit van de 10- à 20-jarige bomen, al naar gelang ze in het
gras of in de zwarte grond staan?
Ir van Hiele: Bij een vergelijking tussen struik en hoogstam zijn er 2 factoren, die een rol spelen. De eerste is, de andere cultuurwijze en de tweede: het
verschil in leeftijd. U zou moeten vergelijken een struikaanplânt, die 35 jaar
oud is, met een hoogstam-aanplant van dezelfde leeftijd en beide op dezelfde
grond. En die zijn er niet op het ogenblik! Op Uw vraag, zoals die momenteel
daar ligt, is dan ook geen antwoord te geven, omdat de vergelijkingsobjecten
ontbreken. W a t Uw verdere vragen betreft: naarmate men meer licht krijgt
op de boom en de zon meer op de vruchten kan inwerken, heeft U, in 't bijzonder bij Sterappel en Jonathan, eerder last van lenticelvlekken. Dat komt
nog sterker aan de dag, als je de appels van de boom haalt en ze in het gras
legt en een verschillende mate van belichting kiest. Al naarmate de directe
belichting sterker is zal het percentage, dat verloren gaat aan lenticelvlekken,
hoger zijn. Wanneer U naast elkaar hebt appels, die open liggen voor diffuus
licht, alleen afgeschermd door de bladeren, appels, waarover één laag gaasdoek
ligt en daarnaast appels, waar 2 of 3 lagen gaasdoek over gespannen zijn,
dan zijn de laatste stukken beter houdbaar dan de appels, die maar met één
laag gaasdoek zijn afgeschermd; en deze zijn weer beter dan die, welke helemaal niet bedekt zijn. In het algemeen is de houdbaarheid ten gevolge van de
lenticelvlekken achteruit gegaan en de ontwikkeling van de lenticellen is een
aanwijzing, dat de appel snel naar zijn verouderingstoestand is gegaan. W a t
de late val en de groeistoffen betreft, U kunt beter ^— om weer bij Sterappel
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te blijven — de appel aan de boom laten hangen, dan hem plukken en in het
gras tot kleuring brengen. En het verschil tussen zwarte grond en gras, dat
is weer hetzelfde als bij de struik- en hoogstamaanplantingen: U vindt het
één niet in dezelfde omstandigheden als het andere. Die vergelijking zou
alleen kunnen geschieden op ons proefveld in Hoofddorp. W a a r men op hetzelfde terrein éénvormige struiken heeft en verschillende bodembedekkingen.
Dan is er nog het vraagstuk van de pluktijd. Wij weten wel, dat voor bewaring de pluktijd de doorslaggevende factor is. Als wij de pluktijd wijzigen met
ongeveer een week, dan komt er verandering in de houdbaarheid. Dat overstemt
alle andere invloeden. En als men dan b.v. zou gaan vergelijken tussen Zeeland en de Betuwe, dan is elke vergelijkingsbasis zoek.
Dv Banga: Ik meen, dat de grootcelligheid van een appel een grote rol
speelt. Als hij sterk groeit en sponzig wordt, is hij minder houdbaar, dan wanneer hij gedrongen groeit. Is het niet mogelijk om een onderzoek op te bouwen
aan de hand van de grootcelligheid. Bij ons rassenonderzoek hebben wij ook
nooit factoren, die alleen optreden. Daarom zoeken wij steeds naar een centrale karakteristiek, waarin de invloed van allerlei factoren reflecteert en dan
ben je in één keer uit de moeilijkheden. En dat zou hier grootcelligheid kunnen wezen.
Ir van Hiele: Wij hebben zelf ook het idee gehad, dat wij in deze richting
moesten werken en hebben het gezocht in het verband tussen soortelijk gewicht en houdbaarheid. Wij willen nu kijken, of daar iets in zit. Dat zou het
onderzoek zeer vereenvoudigen. Daarmee komen wij op de zelfde basis, die U
noemt: de grootcelligheid, n.1. de verhouding tu.jjen skelet en water. W a n t
dat wordt tot uitdrukking gebracht in het soortelijk gewicht van de appel.
De heer Biesheuvel: Het maakt een groot verschil, op welk type de appel
gegroeid is. De appels van de zwakke types zijn het minst bewaarbaar. Maar
de vruchten van bomen op de types XII en X V I hebben veel overeenkomst
met de Wildling en zijn langer bewaarbaar. Breng dus geen appel naar het
koelhuis, die op een zwak type gegroeid is. Maar wie appels wil bewaren,
die doe dat van een Wildling. En dan wil ik ook nog zeggen: pluk hem en
stuur hem vandaag nog naar het koelhuis, dat is beter, dan dat je de appel
drie- vier dagen in huis houdt en dan pas naar het koelhuis stuurt!
Ir van Hiele: Ik heb U straks verteld van type IX en IV en dezelfde lijn
hebben we ook gevolgd met andere onderstammen. En dan komt U weer hierop
terecht, dat eerst onderscheid gemaakt moest worden in de vorm, waarop de
ent zich ontwikkelt op die verschillende onderstammen. Maar daarnaast: omdat een onderstam als IX of IV vruchten geeft, die vaak groter van stuk
zijn, zijn die uit hoofde van dat feit al minder houdbaar. W a n t , als U van
één boom vruchten van grote en kleine maat krijgt, dan zult U nooit voor
bewaring de grootste nemen. Wij moeten dus met de vergelijking tussen
vruchten, die afkomstig zijn van verschillende onderstammen, oppassen, omdat er verschillende grootten onder zijn. Dat moeten wij eerst uitschakelen.
In zo'n geval zou je een cultuur op moeten stellen, waarbij je zoekt, vruchten
te telen, die kleiner of groter van stuk zijn al naarmate de behoefte. Het andere
punt staat hiermee in nauw verband. Het is de kwestie van de rijpingstijd.
Zoals ik al zei: de plukdatum is de allesoverwegende factor bij het bepalen
van de houdbaarheid. Alle andere factoren vallen daarbij in het niet. Als U
appels neemt van een verzwakkende onderlaag of van zaailingen, dan weet U
van te voren, dat de oogsttijd verschillend is. En een verschil in pluktijd van
8 dagen geeft weer een verschil in houdbaarheid van 10 tot 25 % en daarmee
vervalt alle vergelijkingsmogelijkheid. Met andere woorden: het kan best we69

zen, dat men de vruchten van de verzwakkende onderlaag eerder had moeten
plukken om ze te vergelijken met die, welke van de Wildling afkomstig zijn.
Dat is een zeer ingewikkeld probleem. Als ingewijde heb je je een zekere
voorstelling gevormd van de houdbaarheid, maar het is een zeer gecompliceerd
begrip en het ondergaat zoveel wijzigingen, dat je op het laatst niet meer weet,
hoe je er een touw aan vast moet knopen.
De Voorzitter: Ik moet hier een einde aan het debat maken, want ik wou
graag het woord geven aan Ir Zweede voor zijn betoog ten aanzien van de
verwerking van dere producten.
Summary
Directives for the breeding of varieties of fruit trees and vegetable crops the
produce of which is suited for cold storage, preserve or freezing
I. Storage and cold storage •
by T. van Hi'ele
(Horticultural Adviser for Cold Storage, Bennekom)
1. Our knowledge concerning the relation between varietal characteristics
and the performance during transportation and storage is still very scanty.
2. In general breeding is directed mainly towards high yield and earliness.
This tendency is contrary to the obtaining of a product that keeps well.
3. If one desires to select for keeping quality then this character must be
measured by well defined and reproducible standards.
4. For none of our horticultural crops the products of which are liable to be
subjected to transportation or storage can the present varietal assortment
be considered satisfactory.
5. One must strive to determine more exactly the connection between morphological characteristics and physiological properties relative to transportation and storage-possibilities. A better definition of our present assortment as to various types is needed for this (Goudreinette, Present
van Engeland etc.)
6. The yield at harvest time of the produce to be stored is less important
than the yield after storage.
7. Many products of our present-day varieties do not stand up well to low
temperatures. This holds true for fruits as well as for vegetables. Greater
resistance is desirable.
8. In general vegetables do not justify storage costs as high as those for
fruits.
9. One must be careful not to reject too promptly old varieties on account
of less desirable horticultural characters. As parental material in breeding
work they may have great value.
10. To be able to compare the different varieties of vegetable crops and fruit
trees with regard to their keeping quality adequate trial fields must be
laid out. Especially for fruit trees the evaluation of new seedlings requires
a longer time than has usually been devoted to this matter.
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Richtlijnen voor het kweken van rassen van fruit- en
groentegewassen, die geschikt zijn voor bewaring, conservering of diepvriezen
II. Verwerking
door
Ir A . K. Z w e e d e
(Directeur Inst. voor Bewaring en Verwerking van
Tuinbouwproducten, Wageningen)
Het geven van richtlijnen voor het kweken van
rassen van fruit- en grpentegewassen, die geschikt
zijn voor de verwerking, is een ingewikkelder zaak
dan op het eerste gezicht zou worden vermoed,
omdat het begrip: geschikt voor de verwerking,
van meer dan één kant bekeken kan worden. Er
zijn technische, economische,'soms zelfs sociale argumenten, waarom een ras meer of minder geschikt
kan zijn voor de verwerking. Het is zeer goed
denkbaar, dat een ras in technisch opzicht bijzonder geschikt is voor verwerking, maar, omdat het
bijvoorbeeld een geringe opbrengst heeft of vatbaar is voor ziekten, toch niet in aanmerking kan
komen, omdat de teelt niet verantwoord is, tenzij
de bijzonder geschikte technische eigenschap dit
ras voor de verwerker zó aantrekkelijk maakt, dat hij bereid is, hiervoor een
zo hoge prijs te betalen, dat de teler ook bij een geringe oogst nog uitkomt.
Dit is dus een kwestie van verhoudingen.
In het algemeen zal men wel mogen zeggen, dat een ras toch in de eerste
plaats goede teelteigenschappen moet bezitten en dat een ras met slechte teelteigenschappen eigenlijk ook steeds ongeschikt is voor de verwerker.
De verwerker zal, naar mij voorkomt, bijna altijd de voorkeur geven aan
een ras, dat, omdat het gunstige teelteigenschappen bezit, een oogst levert,
welke tegen een lagere prijs kan worden aangeboden, boven een ander, dat
wel wat betere technologische eigenschappen bezit, maar dat duurder moet
worden betaald.
Dit vloeit mede voort uit het feit, dat de verwerker door de aanwending
van technische kunstgrepen vaak nog wel in de gelegenheid is om aan tekortkomingen van bepaalde goedkoop te telen rassen tegemoet te komen en het
is in veel gevallen gemakkelijker om langs technologische weg een oplossing
te zoeken, welke aan de tekortkomingen van een bepaald ras tegemoet komt,
dan om door langdurig en kostbaar veredelingsonderzoek moeizaam tot een
ras te geraken, dat goede teelteigenschappen aan bijzondere geschiktheid voor
de verwerking paart.
Dit leidt er toe om ons eerst te gaan afvragen, welke rol de verwerking
in de afzet van de oogst van de verschillende gewassen speelt. Is deze rol
gering, dan bestaat er aanleiding om tot het standpunt te gaan overhellen,
dat de verwerker dan maar moet zien, wat hij er 'van weet te maken. Is deze
rol groot, dan is er meer reden om aan de speciale geschiktheid voor de verwerking aandacht te gaan besteden.
Tenslotte moet men er ook aan denken, dat het zeer gemakkelijk kan voor71

komen, dat de moeite, welke men aan de veredeling in het belang van de verwerking besteedt, plotseling achterhaald wordt door een technologische of
technische nieuwe vondst, waardoor zij eigenlijk te vergeefs is geweest. Een
fictief voorbeeld kan U duidelijk maken, wat ik hiermede bedoel. Zowel voor
drogen als voor bereiding van appelmoes is het gewenst om appels van'hun
schillen te ontdoen. Dit schillen geschiedde tot voor kort altijd met behulp
van een mes, hetzij met de hand of machinaal. Hieruit vloeit voort, dat een
appel met een regelmatige, ronde vorm zonder veel uitsteeksels bijzonder geschikt is. Verder prefereert men appels, die hun blanke kleur behouden, welke
dus weinig componenten bevatten, .die tot enzymatische, bruine verkleuringsprocessen aanleiding kunnen geven en bovendien wenst men een bepaalde
suiker-zuur verhouding, een hoog vitamine C-gehalte en een goed aroma, benevens een klein klokhuis en goede moesbaarheid, excusez du peu. Het zou dus
denkbaar zijn, dat een of andere moderne Burbank, indien hij tot het inzicht
was gekomen, dat de appel een gewas is, waarvoor de verwerking een belangrijke rol vervult, al enige jaren moeizaam aan het zwoegen was om een appel
te vinden, die alle genoemde physiologische eigenschappen paarde aan de
zo gewenste ronde vorm. W a t blijkt nu: men heeft de laatste jaren in Amerika
een machine uitgevonden, waarmede de appels eerst met oververhitte stoom
oppervlakkig worden verhit, zonder dat deze hitte ver in het vruchtvlees doordringt, waarna men met een felle waterstraal de schil kan wegspuiten. Alle
moeite van het zoeken naar een ronde appel zou dus, economisch bezien,
overbodig zijn geweest. Men zij dus zeer opmerkzaam en houde rekening met
dergelijke onvoorziene mogelijkheden.
Zoals ik al opmerkte dient men in de eerste plaats na te gaan, waar bij de
verschillende producten het zwaartepunt van de afzet ligt; bij de verse consumptie of bij de verwerking.
De verbruiksstatistieken moeten hierop antwoord geven.
Dank zij de werkzaamheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek en
van de statistische afdeling van de Afdeling Tuinbouw van het Ministerie
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is hierin voor ons land wel
enig inzicht te verkrijgen. De Tuinbouwgids vermeldt hierover interessante
en nuttige gegevens uit de jaren 1937 tot en met 1940, aangevende het verbruik door de conservenindustrie in procenten van de veilingaanvoer.

Fruit
aardbeien
appelen
bessen, kruisbessen, aalframbozen
kersen
peren
pruimen
overige soorten
Totaal

57
17
36
57
85
33
4
25
4

%
%
%
%
%
%
%
%
%

rond 9000ton
15000
2000
5000
2000
1000
1000
3000
1000

20

Het zijn vooral aardbeien, frambozen en zwarte bessen, welke de kroon
spannen, terwijl de appels aandacht verdienen, aangezien deze, in tonnen uitgedrukt, op de eerste plaats komen.
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Groenten
andijvie
asperges
augurken
bonen, sla- en snijbonen, tuinkool, bloemkool, boerenkool, sluitpeen
prei
spinazie
tomaten
Totaal

9
43
43
32
12
11
21
20
11
12
23
10
14

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

rond

4000 ton
500
8000
17000
1000
5000
1000
25000
5000
1000
6000
7000

Voor doperwten zijn geen nauwkeurige gegevens bekend, doch wel kan
worden vermeld, dat in 1937/'38: 22 % van het totaal aantal in blik geconserveerde groenten uit doperwten bestond en in het volgende jaar 24 %.
In het eerstgenoemde jaar namen alle peulvruchten tesamen 75 % van het
totaal aantal liters in blik geconserveerde groenten in beslag en in het volgende jaar 64 %. De peulvruchten vormen dus zeker wel een zwaartepunt
voor de groentenconservenindustrie, terwijl verder ook te noemen zijn de
asperges, augurken, sluitkool, spinazie, terwijl ik, al blijkt dat niet uit de
cijfers van voor de oorlog, ook de tomaten hierbij zou willen voegen.
N a deze meer algemene beschouwingen zou ik thans meer in bijzonderheden
de verschillende gewassen de revue willen laten passeren; ik doe dit in alfabetische volgorde en begin met het fruit.
A a l b e s (rood en wit)
W o r d t gebruikt voor de bereiding van bessensap, bessenwijn, jambereiding,
invriezen.
Voor alle verwerkingsvormen geldt, dat een fraaie, rode kleur en een hoog
suikergehalte een aanbevelenswaardige eigenschap kan worden genoemd.
Voor bessensap en voor invriezen is buitendien een harmonische smaak, dus
een betrekkelijk laag zuurgehalte wenselijk. Voor bessenwijn en jambereiding is dit laatste van minder betekenis, omdat een te zure smaak dan toch
met suiker wordt gecorrigeerd. Bessen moeten machinaal ontsteeld worden en
moeten derhalve aan enige druk weerstand kunnen bieden en niet zo teer
zijn, dat zij op de ontsteelmachine beschadigd worden. De vruchten moeten,
zonder stuk te worden getrokken, van de steekjes verwijderd kunnen worden.
Lange trossen geven meer houvast aan de ontsteelmachine dan korte.
Rassen, welke gemakkelijk door opspattende bodemdeeltjes worden verontreinigd, zijn minder gewenst. Voor snelvriezen en voor jambereiding zou
een goed zaadloos ras zeker als aanwinst worden beschouwd; ook mogen de
resten van de bloemkroon op de rijpe vrucht niet groot zijn.
De rassen, welke in verse toestand een harmonische smaak hebben, d.w.z.
een hoge suiker-zuur verhouding, komen vooral voor snelvriezen in aanmerking. De typische industriebessen, zoals Duitse Zure, Gondouin, Houghton
Castle, zijn meer geschikt voor de aalbessenwijnbereiding.
Aardbei
De aardbei wordt vooral gebruikt voor jambereiding, meestal na vooraf te
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zijn ingepulpt in zwaveligzuur en voor het snelvriezen. In mindere mate vindt
hij toepassing in limonadesiropen, vruchtensausen en essences.
De eisen, welke de verwerker aan de aardbeien stelt, zijn: gemakkelijk te
verwijderen kelk en steel, goede kleur, goed aroma en vast vruchtvlees; liefst
kleine zaden. Indien het vruchtvlees onvoldoende stevig is. klappen de vruchten na snelvriezen en ontdooien samen en krijgen een onbruikbare, flodderige
consistentie. Ook voor het inpulpen is dit een groot bezwaar. De rode kleur
moet door en door in het vruchtvlees aanwezig zijn, dus niet alleen de buitenste lagen. De Huxley is weliswaar een stevige aardbei, maar voldoet toch niet.
Van het Nederlandse sortiment zijn Deutsch Evern en Moulin Rouge voor
het snelvriezen het meest geschikt.
Voor inpulpen gebruikt men gaarne Jucunda, Deutsch Evern en ook de
kleine sorteringen van Madame Moutot vinden hier hun bestemming. Het
komt mij voor, dat het aanbeveling zou verdienen om naar een in Nederland
goed teelbaar ras te zoeken, waarvan de vruchten de eigenschappen van de
Blakemore vertonen.
Ook verdient het aanbeveling om naast de andere voedings- en andere
smaakgevende bestanddelen (suiker, aroma) bij de aardbei speciaal aandacht
te geven aan het vitamine C-gehalte, daar deze vrucht op onze breedte een
grote rol kan spelen in de vitamine C-voorziening.
Appel
De appel is één van de belangrijkste grondstoffen voor de verwerkende
industrie. De meeste rassen kunnen wel een toepassing vinden. Indien men
bij het winnen van nieuwe appelrassen aandacht wil besteden aan de verwerking, dan denke men vooral aan blank blijven van het vlees en goede
moesbaarheid. Ook zou het niet alleen voor de verse consumptie, doch ook
voor de verwerking een aanwinst zijn, indien er een vroeg zomerras kon
worden gevonden, dat een hoger suikergehalte bezit dan de tegenwoordig
algemeen geteelde zomerrassen. Vooral voor de sapbereiding en voor het
drogen bestaat behoefte aan spreiding van het aanvoerseizoen, zodat gedurende een langer tijdvak appels verwerkt kunnen worden.
B l a u w e bes e n braam
Alhoewel deze gewassen in de teelt nog maar een kleine rol vervullen, meen
ik beide toch hier te moeten vermelden, daar deze vruchten voor de verwerking
zeer goed in aanmerking komen, zowel voor het snelvriezen als voor de
vruchtenwijnbereiding. Er zou dus een aanleiding kunnen worden gevonden
om veredeling dezer gewassen ter hand te nemen ter verbetering van de
teeltmoeilijkheden, waarbij ik denk aan de winning van blauwe bessen, welke
minder kieskeurig zijn op de bodemomstandigheden (zuurgraad), en doornloze
bramenstruiken met een handelbaarder groei.
Druif
De Nederlandse kasdruiven zijn ongetwijfeld zeer te waarderen als tafelfruit. Voor de verwerking evenwel schenken zij weinig voldoening. Ongetwijfeld zou een goed gemuskeerde, zoete buitendruif, welke tegen een schappelijke prijs geleverd kan worden, een vlotte afzet kunnen vinden in de wijnen sapindustrie; proeven met de rassen Müller Thürgau en Gutedel gaven
wel grond aan deze veronderstelling. Teelttechnisch vertoonden deze rassen
onder onze klimaatsverhoudingen echter nog te veel bezwaren, als onvoldoende
suikergehalten in de buitenlucht en te grote gevoeligheid voor schimmels bij
teelt in warenhuizen.
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Framboos
De frambozen vinden in Nederland voor het grootste deel hun bestemming
in de verwerkingsindustrie, in dezelfde producten als de aardbei. Alle rassen
van het Nederlandse sortiment zijn geschikt voor het snelvriezen. De grootste
moeilijkheid bij de verwerking van frambozen is de teerheid van de vrucht,
waardoor deze zeer slecht transport verdraagt. Het vinden van een ras met
steviger vruchten met behoud van de overige goede eigenschappen van aroma
en smaak zou zeer gunstig zijn.
Kers
Voor het snelvriezen zijn onder anderen de rassen: Udense Zwarte, W i l helmina, Inspecteur Löhnis, Meikers en Basterddikke geschikt gebleken. De
witvlezige rassen vertonen gemakkelijk bruinkleuringsverschijnselen en zijn
daarom voor vriezen minder geschikt. Voor de vruchtenwijnbereiding komen
meer speciaal de rassen met hoog zuurgehalte in aanmerking, zoals de Zure
Morel en de Westerleese Kriek; voor confijten de zeer hardvlezige rassen, zoals
Udense Spaanse.
Kruisbes
De kruisbes vindt in de verwerkingsindustrie vooral toepassing als zogenaamde vulpulp, in onrijpe toestand geplukt, wegens het betrekkelijk hoge
pectinegehalte. Hoge opbrengsten is de voornaamste factor, opdat dit artikel
zo goedkoop mogelijk kan worden aangeboden.
Peer
W o r d t gebruikt voor snelvriezen en voor inblikken. Het beste voldoen daarvoor de rassen met een enigszins gemuskeerde smaak, zoals Bon Chrétien
Williams en Beurré Lebrun. Zowel voor snelvriezen als voor inblikken is een
blanke kleur gewenst. Bij het invriezen ondervindt men moeilijkheden met het
bruin worden tengevolge van oxydatieve invloeden. Bij het inblikken is een
gele of rode verkleuring, als gevolg van hoge temperaturen, een ongewenst
verschijnsel. Stevige cellen in het vruchtvlees zijn een groot gebrek, evenals
spoedig melig of buikziek worden.
Perzik
Voor snelvriezen moeten de vruchten een behoorlijk aroma bezitten; gemakkelijk van de pit worden ontdaan. De pit moet los zitten. De rassen, welke
men in Amerika aanduidt als Clingstone typen, zijn minder geschikt. Men
moet dus de „freestone"-rassen gebruiken. Bruinkleuring van het vlees levert
soms moeilijkheden op; dit is een oxydatief verschijnsel, dat verband houdt
met de aanwezigheid van oxydasen en bepaalde stoffen met een catecholstructuur. Daar er kwantitatieve verschillen in de bruinkleuring tussen de verschillende rassen voorkomen, is het waarschijnlijk, dat hier erfelijke verschijnselen een rol spelen.
Voor inblikken en drogen is de in Nederland geteelde perzik over het algemeen een te dure grondstof. Het vinden van een goede perzik, welke zich
voor de vollegrondscultuur leent, ware zeker wenselijk. Kortelings werd er
voor de Keuringscommissie voor Fruit van de Nederl. Fruittelers Organisatie
een ras aangeboden, dat alleszins veelbelovend lijkt voor verwerkingsdoeleinden.
Pruim
Pruimen worden ingemaakt op sap, ingepulpt voor jam, ingevroren, gedroogd.
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Voor snelvriezen voldeden de rassen: Kirkes, Reine Victoria, Utility, Reine
Claude d'Althann en Golden Japan wel goed.
Na langere opslag treden bruinverkleuringen op bij de lichtgekleurde rassen. De vruchten moeten gemakkelijk te ontpitten zijn en moeten eventueel
gemakkelijk van de huid ontdaan kunnen worden.
De verwerkende industrie heeft verder veel belangstelling voor de Mirabellen, die in geringere hoeveelheden te krijgen zijn dan zij wel wenst. Verder
gebruikt zij de voor verse consumptie minderwaardige Tonneboer als pulppruim. Voor drogen komen de Reine Victoria en Zoete Kwets in aanmerking, benevens enkele minder bekende rassen. Gewenst is een losse pit
en hoog suikergehalte.
Z w a r t e bes
Door de industrie gezocht om aroma, kleur en ascorbinezuur-gehalte. Bij
veredeling dus hierop te letten, maar meer nog op de teelteigenschappen.
Eisen, te stellen aan groenten:
1. Blad- en stengelgewassen.
A s p e r g e s : Voor snelvriezen en inblikken vooral de eis te stellen van blanke
stelen, niet houtig, zacht, doch niet waterig. Geschikt ras voor snelvriezen:
Bergen op Zoomse.
Rabarber : Vooral niet vezelig, zacht, zo min mogelijk zuur, goede smaak;
geschikt ras is Paragon.
A n d i j v i e : W o r d t wel ingeblikt, waarbij vooral Nummer Vijf de voorkeur
schijnt te verdienen wegens behoud van een mooie kleur in het blik.
2. Koolsoorten.
B l o e m k o o l : Voor snelvriezen wordt een blanke, vaste kool gevraagd, welke
niet te waterig is en een goed aroma bezit; de fijnere typen zijn het meest
geschikt.
S p r u i t k o o l : De zachte, groene, vaste spruitjes komen voor snelvriezen in
aanmerking. De meeste rassen zijn wel bruikbaar, behalve de rassen Lierse
en Roodnerf.
W i t t e k o o l : Voor zuurkoolbereiding worden genoemd de Langendijker
Vroege- en Langendijker Late Herfstwitte en Succes (Herfstdeen). Gevraagd
worden vaste kroppen, die blank blijven, niet slijmig worden. Uit voedingsoogpunt is het van belang, aandacht te besteden aan het vitamine C-gehalte.
In Amerika zijn in dat opzicht opvallende selecties gewonnen.
3.

Peulvruchten.
Het belangrijkste van deze groep is wel de d o p e r w t . Vereisten zijn: hoog
rendement bij het doppen, ook bij nog betrekkelijk laag zetmeelgehalte, een
gewas, dat machinaal oogsten en dorsen toelaat. Rassen van opeenvolgende
vroegheid, doch die ieder voor zich gelijkmatig rijpe erwten voortbrengen,
hoog suikergehalte, ook in de grovere sorteringen, zachte schillen, goed aroma,
niet spoedig melig worden, niet geel worden bij heet water, resistentie tegen
ziekten.
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Het voornaamste punt is wel, dat doperwten veel suiker en weinig zetmeel
mogen bevatten. Niet alleen om de smaak, maar ook, omdat zetmeelhoudende
doperwten bij het inblikken aanleiding kunnen geven tot gelering. Nu is wel
bekend, dat jonge erwten meer suiker bevatten en minder zetmeel dan de
oudere. Te vroeg plukken geeft evenwel een te gering rendement om een
lonende teelt te kunnen opleveren. Men moet dus rassen hebben, die bij een
goed rendement ook een goed suikergehalte vertonen. Belangwekkende gegevens zijn hierover te vinden in het verslag van het doperwtenproefveld
C I. 538 — van de hand van Mej. Veenbaas, technisch bericht No. 46 van de
P.S.C. 1947.
Er zijn al een respectabel aantal doperwtenrassen aanwezig en toch kan
men nog niet zeggen, dat hèt ras al gevonden is.
Voor het snelvriezen voldoet in dit opzicht de Kelvedon Wonder vrij wel,
maar de vriezers zouden er zeker mede gediend zijn, indien er meer rassen
met deze eigenschappen waren in opvolgende vroegheid en indien de oogstzekerheid van het ras groter was. Er is verder nog een vraagpunt, of men
zich moet richten op grote, zoete doperwten met een heldergroene kleur,
zoals deze in de Angelsaksische landen vooral geprefereerd worden, of op
de kleine fijne typen, de petit pois, met meer olijfgroene tint. Het is mijn
persoonlijke mening, dat de rassen met grote, zoete erwten de toekomst hebben. Dat een deel van het publiek zich nog op de kleine erwtjes richt, vindt,
naar mij voorkomt, zijn oorzaak in de mening, dat dit de jongste, du& de
zoetste erwtjes zijn. Wanneer men echter eenmaal grotere zoete kreukerwten
heeft leren kennen, dan zal men hieraan zeker de voorkeur geven.
S t a m s l a b o o n : Vereisten: draadloosheid, rechte vorm, malse peul, goed aroma, niet te veel en niet te dikke zaden.
Voor de conservering worden gebruikt Dubbele Witte zonder draad, Conserva zonder draad en Conservanda zonder draad.
Voor snelvriezen bleken de rassen 171/172 en 187 (Furore) van Rijk Zwaan
te Rotterdam bijzonder geschikt.
S t o k s l a b o o n : Niet te grove typen komen in aanmerking, verder als stamslabonen. Genoemd kunnen worden: Non Plus Ultra zonder draad, Rentegevers, Perfect, Trosprinses, alle zonder draad.
Voor snelvriezen voldeden de nieuwe rassen 274/280 en 257 van Rijk
Zwaan en Non Plus Ultra zeer goed.
Stam- e n s t o k s n i j b o o n : Vereisten: geen vliezigheid, rechte, lange scheden, gladde schede-oppervlakte, mals, niet week, goede kleur na inmaak, kleine
zaden. Geschikte rassen zijn: Verschoor, Vroege Veense en voor snelvriezen
voldeden ook Brede met draad en de nieuwe selecties 402 en 368 van Rijk
Zwaan.
T u i n b o o n : Vereisten: gelijkmatige rijpheid, niet melig worden, niet bruin
worden na inblikken.
Gebruikt worden: Witkiem, Lange Hangers, jong geplukte Driemaal Wit,
jonge Mazagan.
4. Groenten met vlezige vruchten.
K o m k o m m e r : Voor snelvriezen komen lange, rechte, kleinzadige rassen in
aanmerking. Voor snelvriezen voldeden de rassen: Westlandse Halflange
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Witte, Alabaster Lange Witte, Edelweisz, Telegraaf en Ras 208 van Rijk
Zwaan.
M e l o e n : Voor snelvriezen komen suiker- en ananasmeloen in aanmerking
wegens hun smaak en aroma-eigenschappen.
Tomaat : De tomaat is een belangrijk gewas voor de verwerkingsindustrie.
W o r d t gebruikt voor purée, in soepen, voor ketchup, voor sap en men wenst
deze vrucht ook wel heel te bevriezen. Met deze laatste verwerking heeft men
tot nu toe weinig goede ervaring opgedaan, omdat de vruchten bij het bevriezen openbarsten en tijdens de bewaring sterk verkleuren.
Indien het mogelijk zou zijn, deze bezwaren op te heffen, zou er zeker nog
een afzetmogelijkheid voor tomaten in de verwerkingsindustrie ontwikkeld
kunnen worden. Naar mij voorkomt zou hier door veredelingswerk iets bereikt kunnen worden. Voor de verwerkende industrie wordt een tomaat gevraagd met veel, dieprood gekleurd vruchtwandvlees, waarin geen groene of
gele onrijpe plaatsen voorkomen. Kan hij buiten geteeld worden, des te beter,
niet alleen, omdat het product dan goedkoper wordt, maar ook, omdat wel is
aangetoond, dat het vitamine C-gehalte van buitentomaten beter is dan van
de kasvruchten. Daar de tomaat en het tomatensap speciaal wegens zijn
vitaminegehalte een zekere vermaardheid heeft gekregen in medische kringen
en men hieraan aandacht wijdt als belangrijk bestanddeel onzer voeding en
die van babies, moet het ongetwijfeld nuttig zijn om bij selectiewerk hieraan
eveneens de volle aandacht te schenken. Dit zelfde geldt trouwens ook voor
andere bestanddelen als suiker, zuur, aromastoffen en dergelijke meer.
Ik meen dan ook niet alleen voor de tomaat, maar voor alle groenten en
fruit de veredelaars en winners van nieuwe rassen met de meeste nadruk te
moeten aanbevelen om, meer dan voorheen geschiedde, de inwendige kwaliteiten en speciaal de voedingswaarde der producten gewicht in de schaal der
beoordeling te doen leggen.
Het is natuurlijk nodig, dat de gewassen voldoende opbrengen en economisch geteeld kunnen worden, maar naar mij voorkomt zijn de inwendige
kwaliteiten daarbij te veel op de achtergrond geraakt. Dat het mogelijk is,
door selectie hierbij iets te bereiken, hebben de suikerbieten, suikerriet, aardappelen en vele andere landbouwgewassen uit tropische en niet-tropische gebieden duidelijk bewezen.
In geen geval is het verband tussen deze kwaliteitseigenschappen en het
erfelijke patroon der gewassen van een eenvoudige aard, waar nog bijkomt,
dat deze eigenschappen alle een physiologisch karakter hebben en sterk modificeerbaar zijn, als gevolg van uitwendige omstandigheden. De beoordeling
van rassen op deze eigenschappen vraagt dus veel tijd, veel grond en veel
inzicht. Ten aanzien van de erfelijke aanleg in verband met het vitamine C
geeft de dissertatie van Mathot, getiteld: „Factoren, die de variatie van het
vitamine C in de plant bepalen" veel belangwekkende gegevens, ook ten aanzien van de tomaat. Ook wil ik Uw aandacht vestigen op de kleinere publicaties,
welke verschenen in de Mededelingen van de Directeur van de Tuinbouw in
1947, n.1. een, getiteld: „Modern kwaliteitsonderzoek van groenten en fruit"
door Dr Ir H. J. Mathot en „De verdeling van het vitamine C-gehalte over de
verschillende delen van de tomatenvrucht" door Ir J. J. Doesburg.
Nu rest mij nog de bespreking van een gewas, dat ik straks bij de behandeling der blad- en stengelgewassen heb overgeslagen, omdat ik hieraan nog
enige beschouwingen wilde verbinden, namelijk het elixir van Popeye the sailor
man: de spinazie.
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Dit is voor de conservenindustrie altijd een belangrijk artikel geweest; spinazie in blik is al lang bekend, meestal in de zogenaamd „gewolfde", d.w.z.
fijn gemoesde vorm, terwijl in de vriesindustrie ook veel hele bladen worden
verwerkt.
Voor de snelvriesindustrie vraagt men daarom rassen met niet te dikke,
zachte blaadjes en stelen van diepgroene, natuurlijke kleur en met een goed
aroma; toch voldeed in proefnemingen ook de Bloomsdale reselected vrij goed.
De gekroesdbladige typen zijn echter minder geschikt voor het vriezen, tenzij
men deze moest. De gekroesdbladige rassen hebben het voordeel, dat zij minder gauw verbroeien in de kisten. Voor het moezen zijn kleur, aroma en een
hoog drogestofgehalte belangrijke factoren.
Ik bewaarde de spinazie voor het laatst, omdat ik hieraan naar aanleiding
van onderzoek, dat wij kort geleden verrichtten, wilde demonstreren, dat
selectie op inwendige kwaliteitseigenschappen een gecompliceerde bezigheid
kan zijn. Zoals U waarschijnlijk bekend is zijn de Verenigde Staten van NoordAmerika zeer belangrijke afnemers van Nederlands spinaziezaad. Daar men
in de U.S.A. verder nogal veel waarde hecht aan een laag oxaalzuurgehalte
in spinazie in verband met de kalkonttrekkende invloed, die dit bestanddeel
kan uitoefenen in de voeding van kinderen, bestaat er alle aanleiding om te
trachten, een spinazieras te vinden met een laag oxaalzuurgehalte.
Tesamen met het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen werd
daarom in 1947 een onderzoek ingesteld naar het oxaalzuur-, kalk-, vitamine
C- en drogestofgehalte van een aantal spinazieselecties, welke met herhalingen
op de proeftuin van het I.V.T. geteeld werden.
In eerste instantie bleek daarbij nu, dat het mogelijk was, de nummers in
groepen te verdelen, waartussen verschillen in calcium-, oxaalzuur- en drogestofgehalte bestaan, die niet toevallig kunnen zijn. Er was een grote groep
van het type Breedblad scherpzaad, welke een lager gehalte vertoonde dan
een andere groep van het type Amsterdams Reuzenblad.
Het oxaalzuurgehalte bleek echter ook sterk te correleren met het drogestofgehalte en binnen iedere groep vertoonden de vroeger geoogste planten
een lager gehalte dan de later geoogste exemplaren. De conclusie was dan ook
voorlopig, dat een selectie op laag oxaalzuurgehalte eigenlijk neer zou komen
op een selectie op vroege snijbaarheid. De vroeg oogstbare rassen hebben immers niet de gelegenheid gehad om veel drogestof te vormen, de assimilatieperiode was immers daarvoor te kort en bijgevolg is ook het oxaalzuurgehalte
hiervan laag. Deze conclusie werd in een volgend jaar bevestigd, toen bleek,
dat niet alleen de vroegheid van de oogst, maar ook de weersomstandigheden
vóór de oogstdatum van invloed zijn.
Na vochtig weer bevat het product meer water, dus een lager drogestofgehalte, bijgevolg ook een lager oxaalzuurgehalte. Wanneer men dan ook het
oxaalzuurgehalte der verschillende rassen omrekent in procenten van de droge
stof, bleken de verschillen weg te vallen.
Ik heb getracht, U te vertellen, aan welke eigenschappen men bij de veredeling der groente- en fruitgewassen aandacht kan besteden in het belang
van de verwerking.
Wanneer men mij nu vraagt, wat ik zelf hiervan het belangrijkste vindt,
dan komt het mij voor, dat de volgende gewassen het meest urgent zijn om
speciaal in het belang van verwerking te worden bekeken:
1. Doperwten: Enige rassen van opeenvolgende rijptijd, kortstro-erwt, van
het type Kelvedon.
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2. Aardbeien: Eveneens van een opeenvolgende vroegheid, door en door donkerrood, vaste, vrucht, losse dop.
3. Een niet barstende vriestomaat met hoog vitamine C-gehalte.
4. Enige pererassen van het Bon Chrétien Williams-type van opvolgende rijpheid.
5. Enige spinazierassen, met laag oxaalzuurgehalte in de droge stof, van opeenvolgende rijptijd.
6. Een goed teelbare, zoete buitendruif voor de sapbereiding.
7. Een doornloze braam.
8. Een gemakkelijk teelbare blauwe bes.
9. Een pitloze rode bes.
En verder hoop ik, dat de sélecteurs hun fantasie ijverig zullen laten werken, in de goede zin van het woord, bij het zoeken naar bijzondere nieuwigheden voor verwerkingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld een appel met aardbeienaroma of rabarber met vermouthsmaak en dergelijke buitennissigheden
meer.
Ik geloof alleen niet, dat zij daar rijk bij zullen worden, al is toch bijvoorbeeld het Frau Mieze Schindler-aardbeienras een bruikbaar voorbeeld van een
dergelijke fantasie geweest.
Discussie
De Voorzitter: W e kunnen wel vaststellen, dat deze voordracht fantastisch
was, maar er stond een verkeerde naam boven, want eigenlijk is dit een sinterklaaslijstje. In ieder geval kunnen we deze richtlijnen tot voorbeeld nemen
en waar deze lacunes vertonen, zouden ze kunnen worden aangevuld. Ik stel
nu gaarne de gelegenheid tot vragen stellen open.
Me/'. Kronenberg: Ik geloof, dat het sinterklaaslijstje bij de aardbeien niet
zo fantastisch is, als het misschien lijkt. Wij zijn in Holland nog niet zover;
Amerika is al verder. Dr Banga heeft zelf kunnen constateren, hoeveel men
daar al bereikt heeft met de veredeling van aardbeien en zeer zeker met rassen,
die geschikt zijn voor snelvriezen. Wij kunnen dit werk ook ter hand nemen en
dat staat ook te gebeuren. De heer Zweede heeft gezegd: Deutsch Evern en
Oberschlesien zijn het best uit de bus gekomen bij de invriesproeven en de
Nederlandse rassen hebben niet zulke stevige vruchten als de verschillende
Amerikaanse rassen. Maar de Deutsch Evern is een zeer zachte vrucht en nu
vraag ik mij af: is het wel nodig, dat wij dergelijke harde vruchten gaan telen
als de Blakemore? Sommige zijn zo hard, dat ik betwijfel, of ze voor de Nederlandse omstandigheden in aanmerking komen. Moeten de rassen alleen invriesbaar zijn, of moeten ze ook direct eetbaar zijn voor het publiek? Er zijn
ook wel stevige bij: Roem van Apeldoorn is vrij stevig, in ieder geval steviger
dan de Deutsch Evern.
Ir Zweede: W a t Uw vraag: „moeten wij een aardbeiras alleen telen voor
snelvriesdoeleinden" betreft, wil ik antwoorden, dat het er een klein beetje
van afhangt, of in Nederland de situatie zo is, dat wij een teelt voor directe
consumptie moeten hebben en wat er overblijft voor de verwerking, of anderrom. Er zijn gewassen, waarbij de verwerking zo'n grote rol speelt, dat wij er
wel aandacht aan moeten besteden en daar is de aardbei ook een voorbeeld
van. Daarom acht ik het nu van belang om ook hier een aardbei te telen, die
misschien voor de directe consumptie weinig te betekenen heeft, maar die bedoeld is voor de snelvries-industrie en pulp. De eisen zullen waarschijnlijk wel
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parallel lopen. Verder, wat het proberen van de Amerikaanse rassen hier betreft, ik ben het met U eens, dat het op onze weg ligt om onderzoekingen
te doen.
Ir Sneep: De inleider heeft ten aanzien van asperges gezegd: de Bergen-opZoomse asperges zijn zeer geschikt voor invriezen. Maar de rassenkwestie bij
asperges is zeer ingewikkeld, zodat het gevaarlijk is over Bergen-op-Zoomse
asperges te spreken. Men teelt in Bergen op Zoom zeer goed en de verzorging voor de veiling is ook zeer goed, maar dat wil niet zeggen, dat de Limburgse asperges bij dezelfde teeltwijze en verzorging minder zouden zijn. Hebt
U misschien ook gegevens over de Roem van Brunswijk en de Mary Washington en over het verschil daartussen? Misschien kunnen die gegevens dan voor
publicatie vrijgegeven worden in verband met de mogelijkheid van invoering
van het ras Mary Washington. In Bergen op Zoom is men er huiverig voor:
men vreest een geringe opbrengst. Als dat gecompenseerd zou worden door
een hoge prijs, dan zou het voor de verwerking in aanmerking komen. Hebt
U verder ervaring over de kwaliteiten van witte en groene asperges? Wij zijn
in Holland speciaal op de witte asperges gesteld, maar in de meeste landen
prefereert men de groene. Zijn er ook cijfers over kwaliteitsverschillen beschikbaar?
Ir Zweede: Op de kwestie van evenwicht tussen kwaliteit en prijs kan ik
moeilijk antwoord geven.
Ir van Hiele: Er zijn t.a.v. de asperges proeven gedaan, maar als ik me goed
herinner was dat met Bergen-op-Zoomse asperges op een Limburgs proefveld!
Ir Zweede: W a t Uw vraag over de groene rassen betreft, daaraan hebben
wij nog geen aandacht besteed.
Ir Sneep: T.a.v. de spinazie schijnt gebleken te zijn, dat de gebobbelde
rassen minder geschikt zijn voor diepvriezen. Is dit juist?
De heer Rijk Zwaan: Ik ben geen exporteur van spinazie-zaad naar Amerika, maar hoe komt het, dat hier geconstateerd wordt, dat gladbladige soorten
beter voldoen, terwijl men in Amerika zo gesteld is op de donkergroene gebobbeld-bladige?
De Voorzitter: Ik kan er wel iets van zeggen: 20 à 25 jaar geleden had
men in Amerika de groenteteelt, zoals bijna in elk land ter wereld, in tuinfoouwgebieden rond de grote centra. Toen werden er zeer veel z.g. „rootcrops" gebruikt: knolrapen, bieten enz. Maar 15 jaar geleden is men begonnen
met het telen van spinazie in de Zuidelijke staten van Amerika en er zijn door
irrigatiemogelijkheden hele gebieden, die eerst ongeschikt waren, voor de
groenteteelt geschikt gemaakt, o.a. in Texas. Daar worden nu in de winter
bloemkool, sla, spinazie en verschillende andere bladgroenten en knolgewassen geteeld. Daardoor is de teelt van die z.g. „root-crops" rondom de grote
steden verminderd. Men heeft nu gelegenheid, bij de technische ontwikkeling
van vandaag, de verse groenten in gekoelde treinen naar de bevolkingscentra
te verzenden op het moment, dat dit nodig is. De groente komt in gekoelde
toestand 's morgens vroeg op de markt aan en wordt in verse toestand verkocht. Deze hele omhaal was nodig om op Uw vraag terug te komen. W a n t de
spinazie, die hiervoor gebruikt wordt, is de gebobbelde. Deze wordt in spanen
vaten verpakt, een losse verpakking, waar een koele lucht gemakkelijk door
kan dringen. Voor de canning-industrie worden meer de gladbladige typen
gebruikt. Ik weet niet, of daar een speciale reden voor is, maar in ieder geval
zijn ze gemakkelijker machinaal te wassen en te verwerken. Wij hebben nu
in de loop van de jaren gezien, dat de afzet van zaden van wortelgewassen
naar Amerika sterk verminderd is, terwijl daartegenover de export van zaden
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van bladgroenten sterk is toegenomen. Nu is er in de laatste 5 jaren een ander
element bij gekomen. Vroeger werd spinazie door iedere dokter in Amerika
aanbevolen als baby-voedsel, maar in de laatste tijd is aan het publiek de
waarschuwing gegeven, dat het oxaalzuur in de spinazie schadelijk werkt bij
ander baby-voedsel, wat tot gevolg heeft gehad, dat het Amerikaanse publiek
minder „spinazie-minded" is geworden, zodat de conserven-industrie met voorraden is blijven zitten en ook het gebruik van de verse groente minder is geworden. Wanneer wij in die richting selecties kunnen bewerkstelligen, zodat
het oxaalzuurgehalte verlaagd wordt en wij kunnen het Amerikaanse publiek
en de medici ervan overtuigen, dat nu het gevaar geweken zou zijn, of zelfs,
al zou er niets veranderen, maar wij kunnen de medici er toe brengen het
publiek te vertellen, dat de schadelijke werking van oxaalzuur er niet meer is,
dan zijn we een heel eind verder.
Ir Hubbeling: Ik wil de inleider vragen, of hij iets kan zeggen over de kleur
bij slabonen en doperwten. Ik heb gehoord, dat bij het invriezen een donkergroene kleur gewenst is, terwijl anderen zeggen, dat een lichtgroene kleur
geen bezwaar is en soms voordeel biedt. Heeft U hierover ervaring?
Ir Zweede: Dat is een kwestie van smaak. In Engeland vraagt men de
hardgroene kleur en in ons land is men gewend aan de olijfgroene kleur.
Mijn persoonlijke smaak gaat naar de hardgroene kleur uit en ik geloof, dat
die ook meer attractief voor het publiek is. Bovendien geloof ik, dat we ook
meer met de import van overzeese producten, die de hardgroene kleur vertonen, te maken zullen krijgen. En zodra zoiets gebeurt, zal het Nederlandse
publiek geneigd zijn, die smaak over te nemen. Ik acht het dan ook verstandig, in die richting verder te gaan.
De heer v. d. Post: Ik heb 2 vragen. De eerste gaat over kreukerwten. Grootzadige kreukerwten als de Kelvedon zouden in het binnenland wel afzet hebben volgens de inleider, Zouden echter de kleinzadige ook niet een kans maken? Mijn tweede vraag ligt op het gebied van de tuinbonen. De industrie,
die deze verwerkt, zit met moeilijkheden, omdat de bonen met de hand moeten
worden gedopt. Ligt hier niet een punt voor de veredeling om te bewerkstelligen, dat wij tuinbonen krijgen, die minder viltig van schil zijn en makkelijker uit de schil gaan?
Ir Zweede: W a t het laatste betreft is het antwoord aan de veredelaars. De
eerste vraag heb ik niet helemaal goed begrepen.
De heer v. d. Post: U bracht naar voren, dat men op het ogenblik liefst
kleine erwtjes koopt en U voegde daaraan toe, dat toch misschien de grootzadige wel afzet zullen vinden, o.a. het type Kelvedon, zodat men dan de
kleinzadige kan laten staan. Maar het lijkt me, wanneer wij kreukerwten hebben, die kleine erwtjes leveren, waarvan het grootste percentage valt in de
klassen fijn en extra-fijn, dat die een grotere kans op afzet zullen maken dan
de grotere erwten.
Ir Zweede: Dat is ook weer een kwestie van smaak. Ik vind het uiterlijk
van de kleine erwt niet zo aantrekkelijk; volgens mij is het een noodzakelijk
kwaad om altijd met'kleine erwtjes te werken. Het publiek heeft nu eenmaal de
indruk, dat die het zoetste zijn en daarom trekken ze het meest. Maar als men
een grote erwt heeft, die zoet is en het publiek weet dat, dan zal die ook aftrek vinden.
De heer Termaat: Hoe denkt U over de Venlose Lage en de Lincoln? En is
U verder een methode bekend, die op een normaal selectie-bedrijf voor het
bepalen van het zetmeel- en suikergehalte van de doperwten kan worden
toegepast?
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Ir Zweede: Die 2 rassen zijn beide wel geschikt, maar Kelvedon was in onze
proef toch het best. De methode van zetmeelgehalte-bepaling is niet zo eenvoudig. Dat vraagt een vrij uitvoerige chemische bewerking. Wij zijn wel bezig, een methode te zoeken, die ook voor de kweker gemakkelijk is toe te
passen. Maar dat is toch altijd nog in het stadium van zoeken, zoals wij ook
nog zoeken naar een appel met aardbei-aroma. In Engeland gebruikt men de
zgn. alcohol-insoluble-solid methode. Het soortelijk gewicht is ook iets, wat
nogal een belangrijke factor is in dit verband. Men heeft zelfs sorteermachines
erop gebaseerd, dat men de erwten laat zinken of drijven in zoutoplossingen
van verschillende sterkten en dan daaruit een conclusie trekt over zetmeel- en
suikergehalte. Een andere methode, die wij toepassen om het doprendement
vast te stellen, is, een monster nemen en dan bepalen hoeveel erwten men uit
één kilo kan doppen. Wanneer dat boven 35 % begint te komen, is de erwt
een te veel zetmeel-bevattend product. Doch ook dat is voor verschillende
rassen verschillend en wij zijn bezig, te trachten, voor Nederland normen hiervoor vast te stellen.
De heer v. d. Akker: Is de heer. Zweede iets bekend over de invloed van
bestrijdingsmiddelen op het geconserveerde product, o.a. van insectenbestrijdingsmiddelen?
Ir Zweede: Voor zover mij bekend is hebben wij daar nooit moeilijkheden
van ondervonden.
De heer v. d. Akker: Het zou kunnen zijn, dat het insectenbestrijdingsmiddel
in de vrucht trekt en dat daardoor de blikken bederven.
Ir Zweede: Dat is mij niet bekend en zou hoogstens het geval kunnen zijn
met zwavel.
Ir de Sonnaville: Kersen, die na de bloei met zwavelhoudende middelen besproeid werden, vertoonden wel het bezwaar, dat ze bij de pluk danig naar
zwavel stonken. Die zijn dan waarschijnlijk ook ongeschikt voor inblikken.
Ir Zweede: Dat spreekt bijna vanzelf, maar dat komt hier niet in het geding.
Maar heeft men b.v. bij bepaalde gewassen moeilijkheden gehad met 666?
De heer Rijk Zwaan: Bijna alle artikelen worden daardoor oneetbaar.
Ir Sonnaville: De aardappel gaat er naar stinken, als het na de bloei gebeurt. En het schijnt te proeven te zijn.
Ir Zweede: Het product gaat dus in smaak achteruit, maar dat heeft met
de verwerking niets te maken.
Ir Hendriksen: Ik wil nog even terug komen op het oxaalzuur, want dat
lijkt me eigenaardig. Het gaat toch alleen om vrij oxaalzuur. Het laan calcium
gebonden oxaalzuur kan toch door de baby niet opgenomen worden, dus als
er vrij oxaalzuur is, dan voegt men een weinig calcium aan de blikken toe en
dan is het in orde.
Ir Zweede: Het standpunt van de Nederlandse voedingskundigen is niet
dat van de Amerikaanse. De Voedingsraad hier heeft het tegengesproken,
dat spinazie schadelijk zou zijn. Wij vinden de spinazie op grond van het
vitamine- en ijzergehalte van overwegend belang en nemen graag dat kleine
beetje oxaalzuur op de koop toe! Wij eten een beetje kalk om het te neutraliseren. Als echter een medicus maar iets omtrent de schadelijkheid loslaat, dan
is het publiek vaak al geneigd, daarnaar te luisteren en waar dat standpunt
in Amerika nu eenmaal ingenomen wordt, moeten wij daar rekening mee houden. Kunnen wij langs een andere weg bereiken, dat ze het b.v. met calcium
gaan corrigeren, dan moeten wij dat niet nalaten.
Ir Hendriksen: Dan is het niet nodig, het in de veredeling te zoeken.
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/r Zweede: Dat weet ik nog
niet, want het is altijd moeilijk,
een mening aan te tasten.
Dr Banga: Kan men niet
aantonen, dat in andere gewassen ook oxaalzuur zit?
De Voorzitter: Het Instituut
moet al deze argumenten bij
elkaar zoeken om te zien, of dat
een strijdmiddel kan zijn om
deze medische propaganda
enigszins tot de ware proporties terug te brengen. Dat is
ook een veredelingsmethode,
maar meer in het denken van
de mens.
De heer v. d. Post: Ik had
nog graag antwoord op mijn
tweede vraag, of het aanbeveling verdient, tuinbonen te kweken met een dunne schil, zodat
zij machinaal gedopt kunnen
worden.
Ir Zweede: Als het mogelijk
is, zullen wij er zeer mee gediend zijn. Maar het zal niet
De heren P. v. d. Have (midden) en Ir A. J. Th. Henzo gemakkelijk zijn. Indertijd
driksen (rechts) in gesprek met de Spaanse Landbouwwas ik zeer verbaasd over de
attaché in den Haag, Dr Ir ]. R. Santaella.
manier, waarop men in Amerika okkernoten van de schil
ontdoet. Men boort er twee kleine gaatjes in en daarin laat men wat carbid
ontploffen. Dan springen ze uit elkaar.
De heer v. d. Post: De beste machines komen inderdaad altijd uit Amerika.
Maar daar kent men dit probleem niet, want daar verwerkt men geen tuinbonen, maar ,,Lima-beans". Dus daar vandaan kunnen we geen hulp verwachten.
De Voorzitter: Hier is een probleem voor de industrie èn voor de veredelaars. Nu is het de vraag, wat er het eerst is, de zachtschillige tuinboon of wel
de machine om zelfs de taaiste tuinbonen te doppen.
De heer Rijk Zwaan: Ik wilnog even terug komen op de kleur van de bonen.
Het maakt voor mij niet veel verschil, of men bleke of groene bonen heeft.
W i e in het artikel werkt, wil echter weten, wat het publiek verlangt. En nu
verlangt men in het ene land iets anders dan in het andere en dat hangt dan
af van persoonlijke smaak. Een ingevroren boon, die de kleur krijgt van een
zoute boon, vind ik niet mooi meer. Maar als we rassen gaan kweken voor
speciale doeleinden, dan moeten we weten, wat het publiek vraagt en dan
moeten wij dat ook kweken en niet, wat wij persoonlijk mooi vinden. Het
zou het beste zijn, als wij hier in Nederland rassen konden kweken, waar we
een zo groot mogelijk gebied mee bestrijken, zowel wat de export van zaad,
als wat het geconserveerde of ingevroren product betreft. W a t vraagt men
eigenlijk in Amerika? Is er wel een algemene regel te geven voor wat men wil?
Of moeten wij kweken, wat we persoonlijk mooi vinden en de nodige reclame
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maken om het ingang te doen vinden. Is het niet verstandiger, dat wij een mooi
artikel naar voren brengen met de nodige reclame, dan dat wij voldoen aan de
verschillende eisen, die gesteld worden door de invriezers en de conservenfabrieken in Amerika?
Ir Zweede: Ik heb mijn inzichten hierover al gegeven, maar misschien wil
een ander hierop antwoorden.
De Voorzitter: Wij moeten het inderdaad in niet te eng verband zien en
niet alleen de Nederlandse markt bekijken, maar ook het afzetgebied in de
omringende landen en wat verder voor ons bereikbaar is, zodat het wel van
belang' is te weten, wat de overheersende smaak is van de verschillende landen,
opdat men daar zijn veredelingswerk op kan richten. Het systeem, dat wij met
veel recalme ons eigen mooie product ingang trachten te doen vinden, is te
veel tegen de stroom in. Wij moeten ons aanpassen aan de gangbare smaken,
al zijn ze voor ons onverklaarbaar. Als voorbeeld noem ik de radijs. Op die
fletse, rose-gekleurde, Franse radijsrassen is hier niemand gek, terwijl ze in
Frankrijk erbij zweren. En nu kunnen we wel zeggen: laten wij de scharlakenrode radijs naar Frankrijk sturen, maar dat wil de Fransman niet. Als algemene richtlijn is het verstandig, de markt te peilen en de veredeling ook naar
de smaak van het publiek te richten. Dan hebben wij een grotere kring, waarvoor wij kunnen werken. En dan kan elk land een eigen veredelingssysteem
hebben voor die producten, waar het speciaal op gesteld is. Dan is er nog iets
anders. U hebt het gehad over de eisen van de conserven- en diepvriesindustrie. Ik geloof niet, dat het gewenst is, op dit moment die eisen te formuleren,
maar het is wel gewenst, dat van beide zijden de ervaringen gepubliceerd
worden, opdat ook de kwekers van zaden, groenteproducten en fruit daar
rekening mee kunnen houden.
De heer Karthaus: Op het ogenblik voel ik erg veel voor de perzik en ik
zou graag willen weten, welke eisen de industrie daaraan stelt.
Ir Zweede: Die wordt alleen verwerkt door de vriesindustrie, omdat hij
voor de blikindustrie te duur is. De eisen zijn: mooi geel vlees, dat niet
bruin wordt, losse pit, schilbaar en een goed aroma.
De heer Karthaus: Ik heb onderhandeld met een conservenfabriek en daar
zei men, dat mijn perzik het grote voordeel had, dat hij niet gekleurd hoefde
te worden. Is de kleur soms van overwegend belang?
Ir Zweede: Als hij niet gekleurd behoeft te worden, is hij goed.
De heer Karthaus: Betekent het een grote uitgave, als een witte perzik gekleurd moet worden, of is dat van ondergeschikt belang?
Ir Zweede: Toch niet. De perzik met gele kleur van zichzelf is kwalitatief
beter dan de perzik, die gekleurd moet worden.
De heer Moerman: Ik meen, dat er geen industrie is, die dat doet.
Ir Zweede: In Amerika zeer zeker wel.
De heer Karthaus: Bij het diepvriezen wordt poedersuiker of stroop gebruikt. Is dat voor het diepvriezen zelf nodig, of heeft dat een andere bedoeling?
Ir Zweede: Dat is noodzakelijk als smaak-corrigerende consistentie. W a n t
als de vrucht droog ingevroren wordt en dan ontdooit, is hij onbruikbaar. De
smaak-kwaliteit wordt erdoor verbeterd, omdat in die suikeroplossing de oxidatie-invloeden minder groot zijn. De smaak wordt over het algemeen door
suiker beter.
De heer Karthaus: Heeft dat geen invloed op de schil? Ik stel me voor,
dat, als een perzik uit de diepvries komt, er min of meer stroop aan blijft
zitten.
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h Zweede: Men eet hem met stroop en al op, als een soort compote. Voordat hij ingevroren wordt, wordt hij geschild, gedompeld in de stroop en dan
pas ingevroren.
De heer Karthaus: De kleur van de schil doet er dus niets toe.
Ir Zweede: Spreekt U over de kleur van de schil of van het vlees?
De heer Karthaus: Ik dacht, dat, als je een mooi gekleurde perzik hebt, die
na het diepvriezen ook weer met een mooie kleur in de winkel komt te staan.
Maar ik begrijp nu, dat de perzik geschild moet worden en dus zonder die
mooie kleur in de etalage komt, zodat de kleur van de schil er voor diepvries
dus weinig toe doet.
Ir Zweede: Inderdaad. U moet zich niet voorstellen, dat een perzik in zijn
geheel diepgevroren wordt, ontdooid wordt en dan zo in de etalage komt. De
perzik moet worden toebereid, van pit en schil ontdaan worden. Hij komt in een
doosje met suikeroplossing en gaat dan met doosje en al in de conservator. Het
is nog niet verwezenlijkt, een perzik diep te vriezen en dan in bevroren toestand
in de winkel te zetten. Dat kan wel met koelen.
De heer Karthaus: Hoe lang acht U een koeltijd voordelig?
Ir van Hiele: Een week of 6. Dat is mogelijk tenminste.
De heer Karthaus: Dat is heel jammer, want dan kom je net in een
slechte tijd.
Ir van Hiele: In verband met wat de heer Rijk Zwaan zei over de smaak
van het publiek, zou ik dit willen opmerken. W e moeten wel nagaan, waarop
die smaak berust. Er zijn bepaalde overwegingen, die bij het publiek de doorslag hebben gegeven in de richting van het een of ander, zonder dat die steekhoudend hoeven te blijken, al waren ze dat voor het ogenblik wel. Als U
denkt aan oesters, dan is het zo, dat het publiek nu eenmaal weet, dat je geen
oesters moet eten in de maanden, waar geen R in zit. Maar dat is, omdat er in
die tijd geslachtsverandering in de oesters optreedt en daarom zijn ze niet eetbaar in deze vorm, maar.ze kunnen wel geconserveerd worden in die maanden.
Z o was men ook in Centraal Europa gewend om in die zelfde maanden geen
vis te eten, omdat de vis in die tijd niet op de bestemde plaats te brengen was.
Zo kan ik me voorstellen, dat men om onverklaarbare redenen samenhang heeft
gebracht tussen kleur en kwaliteitseigenschappen van radijs
De heer Rijk Zwaan: Twee jaar geleden zijn er vriesproeven genomen, waaraan ik ook heb deel genomen met bonen, die erg bleek waren. Ik moet eerlijk
zeggen, ik had ze graag groener gehad en ik dacht: ik zal ze maar groen
praten. Ze werden ingevroren en ik stond versteld van de kleurverandering.
Het was een aparte kleur geworden. Bij de beoordeling is het uiterlijk ook zeer
hoog aangeslagen. Zonder dat ik er dus op gerekend had, kwam daar een
eigenaardig iets naar voren!
De Voorzitter: Wij zouden willen weten: wanneer hebt U ze groen gepraat,
vóór of na het vriezen? Zijn er nog andere vragen? Niemand? Dan zijn we
hiermee aan het einde gekomen van deze veredelingsdagen. Mijnheer Zweede,
ik wil U hartelijk dank zeggen voor hetgeen U over de verwerking van groenten
en fruit naar voren hebt gebracht. Wanneer wij het totaal overzien, dan geloof ik, dat we allen reden tot tevredenheid hebben over de loop van deze
veredelingsdagen. Wij hebben nog geen definitieve oplossing kunnen vinden
voor alle vraagstukken, maar dat zal ook nooit het geval zijn. Wij werken met
levende materie en dus blijven wij altijd voor talloze problemen staan. Dat
houdt ook de zaak gezond. Dagen, zoals we nu gehad hebben, zijn zeer nuttig
door de uitwisseling van gedachten tussen allerlei soort mensen. Wij krijgen
hier een visie uit technisch oogpunt en uit praktijk-oogpunt. Deze dagen zijn
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dan ook zeer geschikt om elkaar nader te leren kennen, om waardering te
krijgen voor eikaars werk. Laten we hier vandaan gaan met de gedachte, dat
we veel geleerd hebben, dat wij een aangename tijd gehad hebben en dat de
veredelingsdagen een levend bestanddeel in de werkzaamheden van ons Instituut zullen blijven. Het is jammer, dat er nog niet veel meer mensen aanwezig geweest zijn, die toch rechtstreeks bij deze belangen betrokken zijn.
Laten we daarom allen propagandist worden voor de veredelingsdagen van het
Instituut en zoveel mogelijk de groente- en boomkwekers en allen, die zich
met tuinbouw bezig houden, opwekken, vooral deze dagen mee te maken. Tenslotte wil ik nog in het bijzonder dank zeggen aan de heer de Bakker van het
Ministerie van Landbouw, dat hij deze dagen hier van zijn belangstelling heeft
blijk gegeven; en voorts aan de inleiders voor het voorbereidende werk en de
schitterende prestaties, die ze ons hier hebben laten genieten. Bij deze dank
ik U allen voor Uw medewerking.
De heer van Dok: Als U mij de gelegenheid geeft, zou ik graag als laatste
spreker nog iets zeggen. Het vorige jaar is er veel tijd besteed aan de economische mogelijkheden van het selectie-werk en deze dagen is er gesproken
over de bescherming van het kwekersrecht. Al die dingen hebben wel nut afgeworpen. Maar men heeft nog niet gesproken over de bescherming van de
rassen zelf tegen het gevaar van bastardering. W e hebben daarvoor teeltregelingen, afbakeningen en afstandbepaling. Maar het wil me voorkomen,
dat het belangrijk is om die kant van de zaak bij een volgende gelegenheid
op één van onze veredelingsdagen nog eens goed onder de loupe te nemen en
de vraag te stellen: zijn we met die dingen op de goede weg? W a n t al doen
we nog zo ons best om rassen te verbeteren, we hebben daarnaast ook nog
de mogelijkheid, dat ze door bastardering weer naar de kelder gaan! Dan heb
ik nog iets, dat speciaal voor de voorzitter is bestemd. Mijnheer de Voorzitter,
U heeft alle mensen, die hier hebben meegewerkt, lof toegezwaaid, maar ik
geloof, dat ik namens de aanwezigen U een woord van dank mag brengen
voor de wijze, waarop U deze dagen hebt geleid!
De Voorzitter: Ik wil de heer van Dok danken voor de woorden, die hij aan
mij gewijd heeft. Ik moet daarbij wel opmerken, dat de vergadering het mij
bijzonder gemakkelijk heeft gemaakt. W a t hij aanroert t.o.v. de teeltafbakening, lijkt me een nuttig onderwerp, maar minder samenhangend met de werkzaamheden van het I.V.T. dan wel met die van de keuringsdienst. En aangezien de keuringsdienst ook van tijd tot tijd dagen houdt, waar onderwerpen
ingeleid worden, zou dit een geschikt onderwerp zijn, door de keuringsdienst
behandeld te worden om met de praktijk de bezwaren onder de ogen te zien.
Hiermee sluit ik de vergadering.
Summary
Directives for the breeding of varieties of fruit trees and vegetable crops the
produce of which is suited for cold storage, preserve or freezing
II. Processing
by A. K. Zweede
(Director Institute for Research on Storage and Processing of
Horticultural Products, Wageningen)
The manufacturer is interested in the first place in produce that is available
regularly during a sufficiently long period; in sufficient quantities and at prices
as low as possible.
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Besides his requirements concern the outer and inner qualities of the products, but in many cases it will be easier to compensate imperfections in this
regard in a technological way, than by spending energy in painstaking breeder's
activity.
If they still should like to do so, it is expecially reasonable to choose crops
for which the processing takes a great part in the marketing.
W i t h respect to the different fruit and vegetable crops requirements are
mentioned:
1. Green peas: some varieties of successive harvest time of the Kelvedon type.
2. Strawberries: also of successive harvest time, thoroughly red, with firm
flesh, loose calyx.
3. A non bursting tomato suited for quick freezing, and with high vitamin C
content.
4. Some pear varieties of successive maturity of the Bon Chrétien Williams
type.
5. Some spinach selections with a low oxalic acid content in the dry matter.
6. A sweet grape, which is easily cultivable in open air, for juice production.
7. A thornless blackberry.
8. An easily cultivable blueberry.
9. A red currant without kernels.
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