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I. VERSLAG VAN
DE SECRETARESSE-PENNINGMEESTERESSE OVER 1951
door Mej. A. VEENBAAS
(Uitgebracht in de ledenvergadering van 21 Februari 1952)
In het thans afgesloten verenigingsjaar werd door de Peulvruchten Studie
Combinatie op de ingeslagen weg verder gewerkt. In het algemeen kan het
bestuur over de gang van zaken tevreden zijn. Naast de landbouwpeulvruchten werd ook aan de tuinbouwpeulvruchten veel aandacht besteed, onder
meer door een studiereis van Ir Lammers naar Amerika. Deze reis, welke
twee maanden duurde, werd bij het gewone werkplan ingeschoven, waardoor
Ir Lammers, en ook de heer van der Post als zijn plaatsvervanger, een druk
jaar achter de rug hebben.
Ingaande 1 Mei werd Ir P. Riepma Wzn door het Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek als onderzoeker bij de P.S.C, gedetacheerd,
Ir Riepma trad in deplaatsvan IrW. R.Becker,diezichvangenoemde datum
af geheel aan mais en nieuwe gewassen kon gaan wijden. Het aanstellen van
eenonderzoeker uitsluitend voor depeulvruchten, isverheugend. Het bestuur
hoopt, dat Ir Riepma met genoegen zal werken en belangrijke resultaten
zal bereiken. Ir Becker wordt dank gebracht voor de onderzoekingen ten
behoeve van de peulvruchten verricht.
Bestuursaangclegenhcden
In de samenstelling van het bestuur kwam dit jaar geen verandering. Vergaderingen werden gehouden op 25Januari, 11Mei en 25 October.
Bespreking van de mededelingen van het Technisch Bureau vormden geregeld het uitgangspunt tot gedachtenwisseling enoverlegaangaande de meest
urgente problemen. Aan de orde kwamen onder meer de in de Rassenlijst
aangebrachte wijzigingen, het peulvruchtenonderzoek, kwaliteitskwesties,
technische problemen betreffende de teelt en het oogsten, verder de binnenlandse afzet, de exportmogelijkheden in het bijzonder naar Engeland en
Duitsland, de nieuwe mogelijkheden bij de teelt der tuinbouwpeulvruchten,
het zitting nemen van de deskundige als adviserend lid in de Kwaliteitsadviescommissie voor Granen, Zaden en Peulvruchten, en het optreden van
Ir Lammers als getuige-deskundige inzake overtredingen van het Peulvruchtenbesluit.
Het stimuleren van de verbouw van betere kwaliteiten bleef op het programma, zowel wat betreft de droge peulvruchten als de doperwten voor de
conservenindustrie. Voorts uitbreiding van het sortiment droge peulvruchten.
Dit blijven belangrijke punten.
Op dit laatste sluit de propaganda-actie ter bevordering van het inlandse
verbruik aan. Hierbij zal naast de gewone peulvruchten mede de aandacht
gevestigd worden op de fijnere soorten droge erwten en bonen. De uitvoering
van deze collectieve peulvruchtenpropaganda werd door het bestuur overgedragen aan de Pers- en Propaganda Commissie, die daarvoor de medewerking inriep van een aantal belanghebbenden. In vergadering bijeen, werd
uit deze een Werkcommissievan deskundigen gevormd.

Commissies
1. Kwaliteitscommissie
Er dedenzichditjaarbij delopende gangvanzaken geennieuweof bijzondere
problemen voor, die bespreking in de werkgroepen noodzakelijk maakten. Er
werd niet vergaderd. Mede namens de Werkgroep voor uiterlijke kwaliteit
en kookeigenschappen werd door de deskundige advies uitgebracht aan het
College van Directeuren van Keuringsdiensten van Waren om het voor
1950/'51 toegestane percentage kwade harten ook voor het seizoen 1951/'52
te handhaven.
2. Pers- en Propaganda Commissie
Ir H. H. Smeenk, secretaris van de afdeling Akkerbouw van de Stichting
voor de Landbouw zag zich, wegens zeer drukke werkzaamheden, genoodzaakt als lid van deze commissie te bedanken. Door de Stichting werd in zijn
plaats voorgedragen de heer W. van Eyck, hoofd van de Persafdeling van de
Stichting voor de Landbouw. Het bestuur zowel als de commissie dankt Ir
Smeenk voor de prettige samenwerking, zijn suggesties en adviezen en hoopt,
dat met de heer van Eyck op dezelfde wijze zal worden samengewerkt.
Voor deze commissie, die vier maal vergaderde, was dit jaar veel werk aan
de winkel. Naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden stonden de vergaderingen vooral in het teken van de collectieve peulvruchtenpröpagandaactie tot verhoging van het gebruik door de Nederlandse consument. Van
verschillende deskundige zijden acht men het wederopvoeren van het peulvruchtengebruik tot op het vooroorlogse peil zeer wel mogelijk. Gemeend
wordt, dat een goed gevoerde, doelmatige propaganda bij het Nederlandse
publiek weerklank zal vinden. Het doel van de propaganda is in het kort, de
belangstelling, die ongetwijfeld nog latent aanwezig is, te hernieuwen en de
consument te leren, het peulvruchtengebruik meer in overeenstemming te
brengen met de moderne voedingsleer.
Op 23 Augustus werd een vergadering met genodigden belegd, waaraan
ongeveer 60belanghebbenden gehoor gaven. Het concept-werkplan, dat werd
besproken, vond instemming bij de aanwezigen. Uit de vergadering werd een
Werkcommissie gevormd, waarin de voorzitter van de Pers- en Propaganda
Commissie het voorzitterschap bekleedt. Het secretariaat wordt waargenomen
door het Technisch Bureau, terwijl de penningmeesteresse van de vereniging
ook hier als zodanig fungeert.
Naast de groothandel, de detailhandel en de verwerkingsindustrie zijn vertegenwoordigd het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten en de
Stichting voor de Landbouw; voorts het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad, de Keuringsdienst van Waren, het Huishoudonderwijs en de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, die de huisvrouw in het algemeen
vertegenwoordigt.
De volgende personen namen zitting:
R. Andriessen, Baarn
Lid Dagelijks Bestuur Vakgroep Detailh. in Kruidenierswaren.
L. G. Berkel, Amsterdam
Reclame-adviseur Ned. Sperwerverbond N.V., Utrecht.

Mej. W. L. P. Burger, Amsterdam
Directrice Nieuwe Huishoudschool.
Mevr. G. E. Eelderink-Elshof, Hengelo (O.)
Docente N.I.V.A., Landbouwhuishoudlerares.
W. van Eyck, Den Haag
Hoofd Persafd. Stichting voor de Landbouw.
J. P. D. Fuchs, Haarlem
Dir. „Tot Ieders Profijt", Amsterdam.
Mevr. E. G. M. Groenier-Roelofsen, Amsterdam
Hoofdbestuurslid Ned. Vereniging van Huisvrouwen.
Dr C. den Hartog, Den Haag
Dir. Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad.
G. C. Henstra, Vlaardingen
Verbonden aan Industrie en Handelmij „De Hollandse Pelmolen" N.V.
H. F. Huizinga, Zaandam
Dir. C. Keg's Groothandel N.V.
Mej. Ir N. Kloppert, Amsterdam
Scheikundige, Adj. Dir. Keuringsdienst v. Waren.
Ir R. P. Lammers, Wageningen
Rijkslandb. consulent v/d Peulvr. cultuur, Deskundige P.S.C.
A. de Lange Jr, Rotterdam
Adj. Dir. Erven G. van Sillevoldt N.V.
P. van de Linde, Rotterdam
Dir. Coöp. Inkoopver. „Enkabé" U.A.
W. Oudshoorn, Zoetermeer
Dir. N.V. Jac. Lammens.
Drs L. R. Pasman, Den Haag
Vakgroep Grooth. in Kruidenierswaren.
J. W. Peters, Arnhem
Docent N.I.V.A.
B. P. van der Post, Wageningen
Hoofdassistent P.S.C.
Mr F. L. Stoel, Den Haag
Chef afd. Alg. en Juridische Zaken v/h Bedrijfschap Granen, Zaden en
Peulvruchten.
Mej. A. Veenbaas, Wageningen
Hoofd afd. Voedingsonderzoek v/h CLL,O.
C. Verhaar, Amsterdam
Voorzitter N.V. Centra.
Binnen de Werkcommissie werden een Financiële, een Redactie en een Reclame Commissie gevormd, die en petit comité de plannen verder uitwerken.
De Redactie Commissie verzorgt de propaganda, het bevorderen van vakkennis bij detaillisten en consumenten. De Reclame Commissie nam de
verzorging van het reclamemateriaal, eveneens bestemd voor detaillist en
consument, op zich. Nadat deze commissies een of twee maal samen kwamen,
kon op 29 November een tweede vergadering van de Werkcommissie worden
belegd. Besloten werd om gedurende Januari-April 1952 in acht middelgrote
steden eenz.g. peulvruchtendag teorganiseren,bestaande uiteen middag voor

huisvrouwen en een avond voor de plaatselijke winkeliers, alsmede het opstellen van redactionele richtlijnen voor artikelen en recepten, het uitgeven
van een algemene affiche en een peulvruchtenkalender.
Overeengekomen werd, het zwaartepunt van de actie te doen vallen in het
seizoen 1952/'53. Wat de financiën betreft, werd besloten tot het voor één
maal vragen van vrijwillige giften. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en
Peulvruchten, dat sympatiseert met de plannen, zegde een bedrag toe, gelijk
aan het totaalvan deinkomsten, welkevoor het doeluit anderen hoofde wordt
ontvangen, echter met een maximum van f 40.000,—. Op 31 December bedroegen de toegezegde gelden ongeveer f 18.000,—,zodat op die datum reeds
op ongeveer f 36,000,— gerekend kon worden.
Vermeld kan nog worden, dat de in 1949 door de Pers- en Propaganda Commissie verzorgde uitgaven „De Beknopte Warenwet" en „10 Jaren P.S.C."
beide ook dit jaar nog door belanghebbenden werden aangevraagd.
Leden en ledenvergaderingen
Het totaal aantal leden en buitengewone leden bedroeg op 31 December 810,
waaronder 15buitenlandse leden.
Op de voorjaarsvergadering te Utrecht werd door Ir Lammers verslag uitgebracht van de werkzaamheden van het Technisch Bureau over 1950 en de
plannen voor 1951. In de middaguren hield Mej. Ir N. Kloppert, adjunctdirecteur vandeKeuringsdienst van Waren te Amsterdam, een inleiding over
„Ervaringen met het Peulvruchtenbesluit". Dr Ir J. J. Post, landbouwmeteoroloog aan het K.N.M.I. te De Bilt, sprak daarna over „Het verband
tussen het weer en de uiterlijke kwaliteit van peulvruchten". Beide lezingen
werden met veel aandacht gevolgd. Het volledig verslag werd de leden als
Technisch Bericht No 58 toegezonden.
Aan de zomervergadering, welke op 14en 15Juni te Rotterdam en omgeving
gehouden werd, namen ongeveer 150 leden deel. Het opgestelde programma
werd met animo afgewerkt. Verzameld werd bij de N.V. BlaauwhoedenveemVriesseveem aan de St Jobshaven, waar, na de ontvangst, het oude en het
nieuwe pand werden bezichtigd. Vooral het laatste dwong aller bewondering
af. Hierop volgde een rondvaart door de havens, welke de leden door de
Directie van de N.V. werd aangeboden. De eerste dag werd met een gezamenlijk diner besloten.
De volgende morgen werd van Barendrecht uit, onder leiding van Ir J. van
Gaaien, een rondrit gemaakt door de Hoeksche Waard. Bezocht werden
daarbij de proefboerderij der Zuid-Hollandse Eilanden „Mariënhof" te
Westmaas, het proefveld van de Keuringsdienst Zuid-Holland en het grote
landbouwbedrijf, de Ambachtsheerlijkheid „Cromstrijen" te Numansdorp,
waar het gezelschap door de rentmeester, deheer A.B.H.Vlielander, werd
rondgeleid. Met de traditionele P.S.C.-lunch werd in „Het Wapen van
Cromstrijen", eveneens te Numansdorp, de 2-daagse bijeenkomst besloten.
Publicaties
Dit jaar werden vier Technische Berichten en drie Berichten aan de Leden
verzonden. Verder ontvingen de leden het jaarverslag, waarin Ir Lammers
uitgebreide gegevensover depeulvruchten in 1950 opnam.

Financiën
Op de ledenvergadering werden de boeken over 1950 in orde bevonden. De
kascommissiewerd gevormd door de heren Dr J.van der Lee en Ir J. Siebenga. De begroting voor 1951werd goedgekeurd. Tot lid van de kascommissie
voor het boekjaar 1951werden benoemd de heren Dr J. Doeksen en Ir A. K.
Zweede, die deze benoeming aannamen. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en
Pootgoed besloot voor dit jaar en tot wederopzeggens toe, een subsidie van
f 1.000,— te verlenen.
De financiële toestand was gedurende het gehele jaar zeer gunstig, hetgeen
het werk ten goede kwam. Het kapitaal bedroeg op 1Januari f 6.720,09; op
31 December f 6.391,62, waarbij in aanmerking genomen mag worden, dat
deaanvullinginventaris,ten bedrage van ruim f 500,—,werd afgeschreven.
Het Lustrumfonds, dat bij het vijfjarig bestaan van de P.S.C, werd gevormd,
bestond op 31December uit een bedrag van f 3.357,79, geplaatst bij de Nutsspaarbank te Wageningen en uit een stuk Grootboekschuld 1946, grooi
f 1.000,—.
Terugziende op het werk van het afgelopen jaar blijft het bestuur er zich van
bewust, dat de P.S.C, een verantwoordelijke taak heeft, welke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend voor een groot deel op het Technisch Bureau rust.
Binnen het raam van de P.S.C, wordt getracht het eertijds vaak nauwe en
nuttige contact tussen producent en consument weer meer naar voren te
brengen en te bevorderen. Enerzijds, naar de zijde van deproducent, dienen
de veranderingen vooral te gaan in de richting van een goed en daarmede
evenredig betaald product, anderzijds moet aan meer consumenten dewaardevan een goedproduct en enige kennis van verschillende kwaliteitssoorten
bijgebracht worden, zodat niet de prijs alleen doorslaggevend is.
Het bestuur dankt allen, die medewerkten, en eindigt met de wens, dat ook
het komende jaar door doeltreffende samenwerking verder zal worden gebouwd en dat allen, bestuur zowel alsleden, niet alleen in materiële zin, doch
ook naar den geest in onze vereniging wat zullen geven en iets mogen ontvangen.

IL RONDOM DE PEULVRUCHTEN IN 1951
door Ir R. P. LAMMERS
A. De teelt van peulvruchten in 1951
I. Statistische gegevens
a. Landbouwpeulvruchten
Volgens de definitieve oogstraming van het „Centraal Bureau voor de Statistiek" waren de arealen en opbrengsten van de landbouwpeulvruchten in
1951:
TABEL i
Ronde
groene
erwten

Schokkers

Cap. +
grauwe
erwten

Stambonen

Veldbonen

Areaal in h a :

1951
1950

19889
20313

2943
2766

2880
2513

6124
5424

4052
5057

Opbrengst
in kg per h a :

1951
1950

2984
2854

3317
3483

2449
2077

2268
2768

2155
2459

134%

112%

I08%

I08%

103%

88%

I39OO
I5OOO

8700
12400

155%

71%

87%

35%

1951 t.o.v.

i946/'5o
1951 t.o.v.
i930/'39

Totale opbrengst
in tonnen ( i o o o kg)
afgerond op i o o t o n :

1951
1950

129%

n o %

59300
58000

9800
9600

131%

166%

7IOO
52OO

1951 t.o.v.

i946/'5o
1951 t.o.v.
i93o/'39

73%

210%

Aan de hand van de rassenstatistiek-cijfers van de „Beschrijvende Rassenlijst
voor Landbouwgewassen" kunnen de arealen voor capucijners en grauwe
erwten als volgt worden gesplitst:
1950

capucijners . .
grauwe erwten

1466
1047

1951
2013

867

De uitbreiding van het areaalvan de capucijners en de teruggang van datvan
de grauwe erwten is begrijpelijk uit de prijsverhouding in het seizoen 1951/
1952, namelijk hogere prijzen voor de capucijners. Zoals bekend, resulteert

dit prijsverschil uit het feit, dat er te weinig capucijners waren ten opzichte
van de behoefte en teveel grauwe erwten. De uitbreiding ging des te gereder,
omdat meer zaaizaad ter beschikking kwam van het zeer productieve en oogstzekere ras Aureool.
De opbrengststatistiek geeft feitelijk lang geen volledig beeld, immers de
kwaliteit wordt niet aangeduid. Afgezien nog van de algemene betekenis
daarvan, is het toch handelseconomisch belangrijk te weten, hoeveel piksel
in de oogst voorkomt. Dit moge geïllustreerd worden aan de hand van onze
oogstramingen schokkers voor de jaren 1949 en 1951.
TABEL 2
1949 raming totale productie
af voor schoning (10%)
af voor zaai 1950 . . .

11.000 ton
. . . 1.000 ton
. . . 500 ton
Resteert....

voor export.
1951 raming totale productie
af voor schoning (35%)
af voor zaai 1952 . . .

1.500 ton
9.500 ton, beschikbaar
9.700 ton

. . . 3.400ton
. . . 700 ton
Resteert....

4.100 ton
5.600 ton, beschikbaar

voor export.
Wij zien, dat van oogst 1951 ruim een derde
komt!

3.500 ton in de pikselafdeling

Naar onze bescheiden mening moet het met behulp van de vele deskundigen
hier te lande mogelijk zijn, dat het C.B.S. zijn oogstramingen vergezeld doet
gaan van een beschouwing omtrent de kwaliteit. Dit komt de waarde ten
goede en voorkomt optimistische beschouwingen bij een grote oogst van
slechte kwaliteit of pessimistische beschouwingen bij een kleine oogst van
goede kwaliteit.
Wanneer wij de cijfers van de tabel bekijken, dan valt het ons op, dat de
erwten het kwantitatief nog zo slecht niet hebben gedaan en zeker de verwachtingen hebben overtroffen.
De stambonen gaven een normale opbrengst; 1950 was hiervoor een zeer
goed jaar. Het areaal nam toe.
D e veldbonen waren matig, hetgeen, gezien de late zaai, overeenstemt met
de verwachting.
De peulvruchtenproductie ligt beneden het vooroorlogse peil.
Tabel 3 geeft een overzicht van de N.A.K.-keuring van ronde groene erwten
en schokkers van 1946 af. (zie volg. blz.)
De teruggang van de ronde groene erwten weerspiegelt de slechte exportmogelijkheden van het zaaizaad.
b. Zaadteek van tuinbouwpeulvruchten
Het zaadteeltareaal was in 1951 als volgt: (zie tabel 4)
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TABEL 3

N.A.K.-goedgekeurde oppervlakte in ha
Elite en
origineel

1946
1947
1948
1949
1950
1951

Nabouw

ronde j schokgroene j kers

ronde
groene

881,3
923,1
831,3
880,3
585,9

5006,5
6547,1
6858,6
5303,2
4748,7
3446,6

331,2

TABEL 4

36,2
51,0

59/9
73,6
73,9
77,4

schokkers

393,8
599,3
928,9
2003,3
1327,3
1314,9

Goedgekeurd
totaal

T o t a a l areaal

ronde
groene

schokkers

5887,8
7470,2
7689,9
6183,5
5334,6
3777,8

430,0 25970
650,3! 23360
988,8I 19623
2076,9 15765
1401,2 20313

Zaadteeltareaal in ha — afgerond op 1
1951

Stamsnijbonen . . .
Stamslabonen z. dr. .
Stamslabonen m. dr.
Stoksnijbonen . . .
Stokslabonen z. dr.
Stokslabonen m. dr.
Spekbonen
Pronkbonen . . . .
Tuinbonen
Doperwten-rond . .
Doperwten-gekreukt
Peulen
. . . . . .
Capucijners . . . .

schokkers

ronde
groene

1392,3

Goedgekeurd
in % van
totaal areaal

I080
I3IO
1675
333O
2766
2943

schokkers

23
32

39
39
26

40
50
59
62
51

19

47

ha
1950

Toename
of afname

149

148

1566

1433
108

-133
- 10

84
86
137
34
354
697
546
421

- 26

98
58
107

33
3
283
558
397
331
107
11

IIO
10

- 21
-104
- 31

- 71
-139
-149
- 90
- 3
1

Na de sterke daling, die in 1950 ten opzichte van 1949 optrad, is nog wel geen
stabiel areaal bereikt, doch de teruggang is over het geheel genomen minder.
Opmerkelijk is het kleine areaal van de spekbonen. Mogelijk hangt dit samen
met de afnemende belangstelling voor consumptieteelt in het gebied rondom
Horst.
c. Groenteteelt voor verse consumptie en industriële verwerking op de tuinbouwbedrijven
Het C.B.S. staakte de inventarisatie van sla-, pronk-, snij- en spekbonen.
Slechts van de tuinbonen stonden cijfers ter beschikking. Deze zijn :
areaal in 1949 : 692 ha
areaal in 1950 : 826 ha
areaal in 1951 : 601 ha
Overigens staat wel vast, dat het areaal van sla-, snij- en pronkbonen kleiner
was dan in 1950; dit was het gevolg van de slechte financiële resultaten van
oogst 1950.
9

Mede ten gevolge vande matige opbrengsten wasde productie belangrijk
lager dan in1950.
In „Groenten en Fruit" van3 April 1952 vermeldt Kemmers de volgende
aanvoercijfers van princessebonen:
1950 43.700 ton prijs f0,22 per kg
1951 23.500 ton prijs f0,45 per kg
In hetzelfde artikel worden nog enkele interessante cijfers over deafzet van
princessebonen gegeven, namelijk:
TABEL 5
Productie
(tons)

Binnenlandse
consumptie
(tons)

Industriële
verwerking
(tons)

I7.OOO
22.000
I5.5OO

10.000
13.000
6.500

3O.OOO

1949
1950
1951

43.7OO
23.5OO

Hieronder nog enige cijfers van voor de verwerkingsindustrie belangrijke
tuinbouwpeulvruchten :
TABEL 6 Industriële verwerking versegroente 1950en1951in tons
Blik

Totaal
'50
Doperwten + erwten

'51

. . . .

Snij- + spekbonen .
Enkele sperciebonen
Dubbele sperciebonen
Tuinbonen

. . . .

'51

25.910 20.617 22.542 19.144

953

616

3.742

2.238

194 !
12.959
978

Drogen

Invriezen
'50

'51

'50

'51

'50

'51

0

0

0

37

503

318

43

0

132

179

28

Anders
'50

'51

52

20

90

1

2

249

722

21

0

161

107

3.316 1.416

2

2
Pronkers

'50

Zout

407

297

3.580 ' 1.967
41

1

32

6.412 11.431

4.926

441

211

817

567

73

673

193!

818

554

1951 = voorlopig

IL Enkele aspecten van depeulvruchtenteeltin1951
Allereerst de erwtenttek. Naeennatte herfst en winter zagheter niet best
uit. Verschillende bietenpercelen waren nietofte laat geploegd.
Door een reeks zware nachtvorsten eind Februari-begin Maart kon men
echter beginnen hetland zaaiklaar te maken, en voor eendeel slaagdemen
erin te zaaien in begin Maart. Doordat echter prompt regenachtig weerinzette, bleef hetland weer liggen. Een volgende zaaiperiode was eind Maartbegin April.Ookindezeperiode konden slechts enkelen zaaien.Het overgrote
percentage erwten werd eind April gezaaid.
Van devroege zaai kwam wegens deslechte bodemstructuur endekoudeen
natte weersomstandigheden soms weinig terecht. Opde in goede structuur
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verkerende klei- en de drogere zandgronden slaagde het gewas echter goed.
De latere zaaiingen kwamen meestal beter op, behalve op de zware kleigronden, bijvoorbeeld in Noord-Holland, waar de grond zo droog was en
bleef, dat een deel van de zaaierwten niet tot ontkieming kwam.
De laatgezaaide erwten gaven een „mager" gewas.
Vrijwel uit alle gebieden werd melding gemaakt van, soms zeer ernstige,
schade door duiven. Nu eens domineerden de wilde duiven, dan weer de
postduiven. In sommige streken voldeed de ophokplicht aan de verwachtingen, doch meestal was het oordeel, dat vele duivenhouders er zich niet aan
stoorden. Voorts eindigde de ophokplicht te vroeg voor de late zaaiingen.
De bestrijding met strychnine-erwten voldeed niet altijd. In de IJpolder
constateerde men, dat in de kropvan een duif 170erwten zaten!
Er waren tamelijk veel bladrandkevers, doch de algemeen toegepaste bespuitingen met DDT gaven goede resultaten.
In Groningen trad, behalve in de jonge polders, veel voetziekte op in het
jonge gewas. Menig perceel werd omgeploegd. Duidelijk bleek verband te
bestaan met de structuur en de vruchtbaarheid van de grond. Daar waar op
de oudere gronden stalmest of schuimaarde was gebruikt, was geen of veel
minder voetziekte. In de nieuwere polders, die van nature vruchtbaarder zijn
en in betere structuur verkeren, was zonder organische bemesting of schuimaarde het gewas gezond.
Door de droge Junimaand kon men het onkruid veelal goed baas. De
chemische onkruidbestrijding met D.N.B.P.-houdende middelen en met
kalkstikstof wordt nog lang niet algemeen toegepast; het meeste wordt deze
wijze van onkruidbestrijding nog in de zandstreken aangetroffen. De resultaten met beide middelen stemden meestal tot tevredenheid; soms vielen de
resultaten tegen om al of niet verklaarbare redenen. Bij de D.N.B.P. valt
duidelijk verband op te merken tussen het resultaat en de deskundigheid van
de man, die de bestrijding uitvoert. Dikwijls betreft het hier loonwerkers.
Onzes inziens is het instellen van het brevet loonsproeien in de akkerbouw
bevorderlijk voor het opvoeren van de deskundigheid van deze mensen.
Er was tamelijk wat knopmade,terwijl er veel meer wormstekigheid was dan
in de voorafgaande jaren. De bestrijding van deze insecten begint, vooral in
bepaalde gebieden, ingang te vinden. Alhoewel de kennis omtrent het juiste
tijdstip voor de bestrijding nog niet voldoende is bekend, werden vooral ten
opzichte van de wormstekigheid reeds opmerkelijke resultaten verkregen.
Het openleggen van de erwtenrijen voor de wielen van de sproeimachine
werd algemeen toegepast en voldeed goed.
De koele en natte weersgesteldheid in de zomer maakte, dat het erwtengewas
lang doorbloeide en uiteindelijk nog niet zo slecht bleek, althans voor zover
er geen voetziekte optrad. Behalve in Groningen was er weinig voetziekte.
De Amerikaanse vaatziekte greep in Groningen, zuidelijk Noord-Holland en
noordelijk Zuid-Holland sterk om zich heen. Voor deze streken dient men zo
langzamerhand om te zien naar resistente rassen.
Veelal lag het gewas tegen de afrijping tamelijk sterk gelegerd, hetgeen de
oogstwerkzaamheden bemoeilijkte. Veel werd met de hand gezicht, doch ook
kwamen enige oogstwerktuigen als goed bruikbaar naar voren.
In Groningen werden zeer goede resultaten verkregen met het systeem Krol
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van de fa Gorter te Roodeschool. In verschillende streken werd goed werk
gedaan door de Hume-maaier. Ook eenvoudige tractor-maaibalken voldeden
goed. In Zeeuwsch-Vlaanderen werd, op niet te natte grond, ook goed werk
verkregen van het zogenaamde Zeeuwseoogstapparaat. Het oprollen van het
zwad, door middel van een zijaanvoerhark, werd in de Wieringermeer hier
en daar toegepast. Het voldeed goed, omdat het zwad daardoor niet in de
grond regende.
De begin Maart gezaaide erwten waren 10 tot 14 dagen eerder rijp dan de
eind April gezaaide. De laatgezaaide percelen waren over het algemeen belangrijk lager in opbrengst en wat fijner van korrel.
De Noord-Oostpolder kan thans als een belangrijke erwtenproducent worden
beschouwd. De opbrengsten waren prima, terwijl weinig ziekten en plagen
optraden. Enkele gevallen van ernstige Ascochyta-vlekkenziekte werden gemeld. De oogst van deze polder omvatte onder andere ongeveer 6.000 ton
groene erwten en ongeveer 1.400 ton capucijners.
In het westelijke kleigebied viel zoveel regen in de oogsttijd, dat de kwaliteit
zeer sterk achteruitging (schot, gevlekte zaden, hoog vochtgehalte).
In Groningen viel een en ander erg mee, zodat deze provincie nu eindelijk
ook eens wat gunstiger voor de dag kwam. De zaaierwten waren grotendeels
van zeer matige kwaliteit, hetgeen de N.A.K. veel hoofdbrekens kostte.
Wanneer wij de stambonenteelt bekijken, dan kan dadelijk worden geconstateerd, dat de bonen niet het goede weer hebben gehad. Van Mei tot en met
Augustus was het weer voor de vacantiegangers slecht en dus ook voor de
bonen. Al groeide er veelal een behoorlijk bladrijk, soms te bladrijk gewas,
door de grote regenval in Augustus traden er zoveel schimmelziekten op, dat
de kwaliteit reeds voor het oogsten zeer geleden had. Tijdens de periode, dat
de bonen op ruiters of aan tollen stonden, was het weer gunstig, zodat veel
bonenvoldoende droogkondenworden gewonnen.
In Zeeuwsch-Vlaanderen werden in sommige gevallen de stambonen afgeschoffeld met het Zeeuwse oogstapparaat. Indien de grond voldoende droog
was, werd een goed resultaat verkregen.
De opbrengsten waren ongeveer normaal;de kwaliteit viel echter tegen.
De veldbonenhebben matige resultaten gegeven, hetgeen voornamelijk z'n
oorzaak vindt in de late zaai;Vroege uitzaai isvoor veldbonen een eerste vereiste. Bovendien werd door deze omstandigheid minder uitgezaaid dan aanvankelijk in de bedoeling lag.
Er was algemeen veel zwarte luis-aantasting. Veelal werden hiertegen Parathion-bespuitingen toegepast. De resultaten werden dikwijls als tamelijk
goed tot goed gekwalificeerd, doch ookkwamen minder goede resultaten voor.
De soms lage temperaturen hebben hier een rol gespeeld: Parathion werkt
immers alleen goed bij hogere temperaturen. Soms werd melding gemaakt
van het doden van vele hommels bij Parathion-bespuiting van een bloeiend
gewas. Dit zou een terugslag hebben op de zaadproductie van rode klaver.
De tussenzaai van wikken nam ten opzichte van 1950weer sterk toe.
De speciale contractteeltenvoor conserven en voor zaad van tuinbouwpeulvru.cb.ten zijn ongeveer af te leiden uit bovengenoemde omschrijvingen.
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De doperwten voor conserven waren niet zo goed als andere jaren. Op de
zandgronden vielen de tijdig gezaaide percelen wel mee. De toegenomen
wormstekigheid werd als zeer ernstig ondervonden: het is nu eenmaal niet
doenlijk om alle wormstekige doperwten met de hand uit te zoeken. In feite
kunnen wij constateren, dat de industrie sinds de oorlog geluk heeft gehad
met het geringe percentage wormstekigheid.
In zuidelijk Noord-Holland vielen enkele percelen speciale doperwtenrassen
ten offer aan de Amerikaanse vaatziekte.
De kwaliteit van de op contract geteelde tuinbouwpeulvruchten voor zaad
was over het algemeen genomen teleurstellend, zowel voor de teler, die zware
kortingen voor piksel, vocht en kiemkracht kreeg, als voor de firma, die niet
over voldoende goede zaaizaadpartijen kon beschikken.
Het ergste was wel de situatie bij de stamsla- en stamsnijbonen. De percentages gevlekte zaden (vlekkenziekte, Ascochyta, enz.) waren dikwijls ontstellend hoog.
Bij het vaststellen van de minimum-normen voor zaaierwten en -bonen was
men wel gedwongen om tot abnormaal lage cijfers af te dalen.
Degroenteteelt vantuinbouwpeulvruchten bood belangrijk gunstiger aspecten.
Voor vrijwel alle soorten geldt, dat het areaal wat kleiner was, de opbrengst
per are lager, doch de prijs zoveel hoger, dat het financiële resultaat goed genoemd mocht worden. Een uitzondering maakten de vroege snijbonen in de
Venen, die een slechte vraag ontmoetten en deels onverkoopbaar bleven.
Bij de tuinbonenis vermeldenswaard, dat veel productievere vroege witkiemrassen ingang vinden.
De ontwikkeling van het rassensortiment bij de stamslabonen maakt het thans
mogelijk om dit product gedurende de periode Juni tot November aan de
markt te brengen. De ongunstige weersomstandigheden in de zomer maakten,
dat de late teelten dikwijls erg tegenvielen, vooral doordat ernstige ziekteaantasting optrad. Enkele nieuwe rassen bleken hiervoor echter belangrijk
minder vatbaar, zodat deze ontwikkeling in de komende jaren beter tot z'n
recht zal kunnen komen.
Doordat de conservenindustrie wat meer spekbonenverwerkt, ontwikkelde
zich enige teelt van dit soort in enkele teeltgebieden als Kennemerland en
zuid Drente. In het oorspronkelijke teeltgebied Horst (L.) werd de teelt ingekrompen en deels vervangen door de Mentor-stokslaboon.
De pronkerteek nam opnieuw iets af.
In het binnenland neemt de belangstelling voor de teelt van stokbonenaan
touw enigszins toe. Door de koele weersgesteldheid trad weinig zwarte vaatziekte op in de vatbare rassen (Furore, Mentor, Combine, Animo).
III, Iets overdeafzet van akkerbouw- en tuinbouwpeulvruchtenuit oogst 1951
ende vooruitzichten voordeafzet van oogst 1952
a. Akkerbouwpeulvruchten
1. Binnenlandse afzet.
Een ruwe raming van de hedendaagse Nederlandse consumptie per jaar is
als volgt:
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groene erwten . . . . . . . . . . . 10.000 ton
capucijners
3.500 ton
rozijnerwten
400 ton
bruine bonen
5.000 ton
witte bonen
1.500 ton
Opgemerkt zij, dat hierin o.a. de zachte winter 1951/'52 is verdisconteerd.
De prijzen vertonen een zeer merkwaardig beeld. De groene erwten waren
ongekend duur, hetgeen verband houdt met de grote export. Doordat spliterwten gefabriceerd kunnen worden van kwaliteiten, die niet geschikt zijn
voor export, ligt de prijs van spliterwten naast die voor ronde groene erwten.
Verder zijn de capucijners duurder dan de rozijnerwten. Dit is feitelijk de
omgekeerde wereld. De oorzaak hiervan ligt allereerst in het feit, dat er ongeveer 3.300 ton voor consumptie beschikbaar was, hetgeen te weinig is; in
de tweede plaats in het feit, dat de hoofdschotel van de grauwe erwten wordt
gevormd door het rasVinco,waarvan de consumptiekwaliteit, behoudens een
enkele uitzondering, zeer matig is.
Daar staat dan nog tegenover, dat de Aureool-capucijner, van welk nieuw
ras al heel wat aan de markt komt, een gunstige indruk qua consumptiekwaliteit maakt.
De bruine bonen zijn naar verhouding laag in prijs, hetgeen samenhangt met
de geringe export naar Zweden.
Door ons is, gezien deze situatie, geadviseerd de teelt van rozijnerwten en
stambonen wat in te krimpen;de teelt van capucijners behoeft niet te worden
gestimuleerd.
Nog een enkelwoord over de beursnoteringen. Hieruit isduidelijk naar voren
gekomen, dat zowel het „Peulvruchtenbesluit" als de minimum exportnormen een bijzondere vraag veroorzaken naar de partijen die, eventueel na
bewerking, aan de gestelde normen kunnen voldoen. Dit sprak dit seizoen zo
duidelijk, omdat er vele partijen werden aangeboden van slechte kwaliteit.
Herhaaldelijk kon men in de beursberichten in de vakpers lezen, dat er flinke
vraag was naar goede kwaliteiten, terwijl de mindere soorten niet gevraagd
waren. Het resultaat daarvan uitte zich in een grote spreiding van de beursprijzen. Naar aanleiding hiervan isdoor ons naar voren gebracht, dat het meer
dan voorheen de moeite loont om het gewas met veel zorg te oogsten.
2. Export
De exportkwantums uit oogst 1951waren hetvorig seizoen ongeveer als volgt:
groene erwten . . . . 25.000 ton (voornamelijk Engeland en Duitsland)
groene spliterwten . . 4.000 ton (voornamelijk België en Italië)
schokkers . . . . . . 6.000 ton (voornamelijk Engeland en Ierland)
bruine bonen . . . . . 4.000 ton (voornamelijk Italië en Zweden)
De export van ronde groene erwtenen schokkers uit oogst 1950 was gebonden
aan de minimum-kwaliteitsnorm van 3% „bezetting".
Toen na deoogst 1951alspoedig bleek, hoebedroevend deuiterlijke kwaliteit
was, hoe groot de vraag in het buitenland en tevens hoe in geheel Europa de
oogst sterk had geleden, werd deze norm door het Bedrijfschap verzacht tot
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voor ronde groene erwten:5% afwijkende erwten inclusief gevlekte erwten, en
ten hoogste 3 % bezetting exclusief gevlekte erwten. Voor schokkers: 8%
afwijkende erwten inclusief gevlekte erwten, en ten hoogste 3 % bezetting
exclusief gevlekte erwten.
Het P.S.C.-bestuur was het niet met deze beslissing eens en gaf daarvan
uiting in een schrijven aan het Bedrijfschap, waarin werd betoogd, dat men
beter had kunnen overgaan tot meerdere graderingen.
Gelukkig is inmiddels gebleken, dat toch veel wordt geëxporteerd, dat van
betere kwaliteit is dan de minimum-norm aangeeft.
Zoals gezegd,waser een grotevraagnaar deronde groene erwten. Deze kwam
voornamelijk uit Duitsland en Engeland. Tot goed begrip,ookmet betrekking
tot de te schetsen vooruitzichten voor oogst 1952, zal hier iets nader op de
Duitse en Engelse situatie worden ingegaan.
In Duitsland is het erwtenareaal door verschillende oorzaken de laatste jaren
sterk teruggelopen, zodat de productie, die in 1949 nog 45.000 ton was, in
1951slechts 18.000ton bedroeg.Een belangrijke oorzaak iswel,dat de Duitse
boer zeer goede prijzen voor de granen ontvangt.
Het resultaat is een grote importbehoefte. Weliswaar gaat de voorkeur uit
naar geleerwten, doch hetproductiegebied Saksen ligtthansachter het ijzeren
gordijn, terwijl import van elders, althans van de gewenste kwaliteit, niet
mogelijk is. Daar Nederland goedsmakende, snelkokende en uiterlijk ook
prima groene erwten kan leveren, koopt Duitsland deze zeer gaarne. Met de
gestegen koopkracht alsachtergrond ishet begrijpelijk, dat grote kwantiteiten
tegen zeer hoge prijzen werden afgenomen. Aan deze hoge prijzen is de sterke
vraag van Engeland mede debet.
Ook in Engeland is het erwtenareaal na het topjaar 1949: 73000 ha, teruggelopen tot 47000 ha in 1951.Het resultaat was een aanzienlijk tekort. Aangezien men schokkers prefereert, was er in eerste instantie een grote vraag
naar dit artikel, waarmede Nederland momenteel, practisch gesproken, een
monopolie-positie inneemt. Daar echter ons schokkerkwantum niet in de behoefte kon voorzien, kocht Engeland bovendien ronde groene erwten, en wel
speciaal de grove kwaliteit.
Aansluitend kunnen hier het beste de vooruitzichten van de erwtenexport uit
oogst 1952worden besproken.
Aangezien Duitsland de peulvruchtenimport met ingang van Januari 1952
practisch heeft geliberaliseerd, mag worden verwacht, dat uit oogst 1952
wederom een groot kwantum ronde groene erwten naar Duitsland zal gaan.
Daar de concurrentie op de wereldmarkt ongetwijfeld sterker zal zijn dan in
dit seizoen, dient het streven gericht te zijn op prima kwaliteit. Opgemerkt
kan nog worden, dat ook Duitsland gaarne grove erwten koopt.
In dit verband verkeren wij met ons grote areaal Rondo (+Stijfstro en Parel)
in een gunstige positie. Bovendien is de goede neiging tot soepvorming van
Rondo een gelukkige omstandigheid.
Hoe staat het met Engeland?
In de eerste plaats kan men zich de vraag stellen, wat het erwtenareaal 1952.
in ditland zalzijn. Verschillende overwegingen leiden tot de verwachting, dat
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het iets zal worden uitgebreid, doch lang niet zoveel, dat oogst 1952 in eigen
behoefte zal kunnen voorzien.
Welke zijn deze overwegingen?
1. De hoge erwtenprijzen zullen enige neiging tot uitbreiding veroorzaken;
2. Hetzelfde geldt voor de sterke propaganda van de „National Farmers
Union" voor meerdere uitzaai van erwten, en het feit, dat de regering de
peulvruchtenimport tot 1Januari 1953beperkt heeft tot 5.000 ton;
3. Voorts geldt de scheurpremie ( + f 133.—per ha), ook indien op het betreffende perceel erwten worden geteeld;
4. Het feit, dat de N.F.U. niet tot overeenstemming kan komen met de
„Pickers and Packers" over de erwtencontractprijs, werkt remmend op een
eventuele uitbreiding. Tot goed begrip zij opgemerkt, dat 85% van het
Engelse erwtenareaal contractteelt is;
5. De kwaliteit van de zaaischokkers iszeer matig;
6. De Engelse boer teelt niet graag gewassen, die veel drukte met zich meebrengen;
7. Demelkveehouderij looptterug en daarmede opdeveebedrijven de neiging
om erwten te telen. Erwtenstro is namelijk een gewaardeerd veevoeder;
8. De beperking van de import geldt slechts tot eind 1952; daarna zal de
situatie nader worden bezien. Aangezien de erwten in Engeland tot de
groenten worden gerekend en als zodanig voedzaam (vleesvervangend!)
en goedkoop zijn, zal men pas in de laatste plaats geneigd zijn om de import te beperken;
9. Er schijnen de laatste tijd door Canada schokkers te worden aangeboden.
Dit kan onzes inziens echter geen groot kwantum zijn.
Wij zijn zelfs geneigd om aan te nemen, dat onze schokkeroogst 1952 na aftrek van piksel, binnenlandse zaaibehoefte en export naar andere landen,
onder andere Ierland, nietvoldoende zalzijn om inde Engelse importbehoefte
te voorzien. Met andere woorden, er zal dan ook Engelse vraag naar onze
ronde groene erwten zijn.
Opgemerkt dient te worden, dat deze redenering ervan uitgaat, dat Engeland
geen schokkers uit andere landen kan betrekken. Gezien het erwtenareaal in
Japan, dat nog aanzienlijk lager ligt dan het vooroorlogse, is het onwaarschijnlijk, dat dit land aan de markt zalzijn. Enigeonzekerheid bestaat er met
betrekkingtot Canada, welk land uit oogst 1951schokkers offreerde. Blijkbaar
hebben wij hier te maken met een overschot van zaaischokkers. De situatie
in dit land is namelijk, dat de conservenindustrie schokkers verwerkt en deze
op contract laat telen op akkerbouwbedrijven. Ook de zaaischokkers teelt men
in Canada. Indien ermeerverbouwd zijndanmennodigheeft, dankanhet surpluseventueelworden geëxporteerd. Een grootkwantum kan dit dus niet zijn.
OokNieuw Zeeland produceert schokkers,doch dekwaliteit (ongelijke structuur) schijnt in Engeland niet in de smaak te vallen.
In hoeverre Engeland behoefte zal hebben aan onze zaaischokkers, is moeilijk
te zeggen. Er is een Engelse „keuringsdienst" hiervoor in het leven geroepen.
Deze functionneert nu reeds enige jaren, en van jaar tot jaar benadert men
meer de behoefte. Uiteindelijk zal men nog slechts enig stamzaad uit Nederland betrekken, althans voor zover men dan nog Nederlandse rassen gebruikt.
Uit de oogsten 1950 en 1951werd aan zaaischokkers geëxporteerd:
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1950
Engeland . . . 1.614 ton
Ierland . . . . 102 ton
Oost-Afrika . .
25 ton

1951
Totaal . . . 625 ton

De kleine export van dit seizoen hangt samen met de slechte kwaliteit van
deze oogst. Slechts weinig partijen werden door de N.A.K. goedgekeurd.
Deze omstandigheid had in zekere zin een gunstig aspect, immers het maakte
de Engelse zaaischokkerpositie zwakker, met als gevolgminder uitzaai in 1952
en dus grotere importbehoefte seizoen 1952/'53.
Naast zaaischokkers heeft Engeland overigens per 24 Januari 1952 nog 962
ton ronde zaaierwten geïmporteerd.
De verdere exporten van ronde zaaierwten naar andere landen waren als
volgt (ook per 24 Januari 1952):
België
105 ton
Frankrijk
107 ton
West-Duitsland . . . . . . . . . . . .
10 ton
Andere landen . . . . . . . . . . . . 93 ton
Alles bij elkaar dus geen groot kwantum.
De export van bruinebonen, die normaal grotendeels naar Zweden gingen, is
in een impasse geraakt door een invoerverbod. Blijkbaar wil de Zweedse
regering nadrukkelijk de stambonenteelt in eigen land uitbreiden tot zelfvoorziening wordt bereikt. Zeer merkwaardig in een tijd, dat allerwege gestreefd wordt naar liberalisatie.
Een gelukkige omstandigheid is, dat landen als Duitsland en Italië vrij wat
bruine bonen hebben afgenomen.
b. Tuinbouwpeulvruchten
Er was enige export van tuinbouwpeulvruchten. De cijfers zijn als volgt:
bonen
3.832 ton (Duitsland en België)
doperwten . . . . . . . . . .
1.770 ton (voornamelijk naar België)
B. Veredeling en rassenonderzoek
I. Landbouwpeulvruchten
1. Rondegroene erwten
Door het veredelingsbedrijf van het „Centraal Bureau" zijn thans drie nieuwe
ronde groene erwtenrassen aangemeld bij het „Centraal Rassenregister".
Twee daarvan zijn resistent tegen de Amerikaanse vaatziekte. Het productievermogen schijnt op het niveau van Rondo te liggen. Ze worden dit jaar op
Zeer uitgebreide schaal beproefd, zodat tegen 1953 meer over deze rassen
gezegd kan worden. Het derde rasis niet resistent tegen deAmerikaanse vaatziekte, doch heeft de strostevigheid van Stijfstro, terwijl het productievermogen boven dat van Rondo zou liggen.
Van onverwachte zijde werden nog enkele rassen aangediend, die resistent
zijn tegen de Amerikaanse vaatziekte. Het zijn Duitse rassen van de kweker
Lohmann. Het enige, dat wij er thans van weten, is, dat ze wat lang van stro
zijn.
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Met belangstelling wachten wij op de Amerikaanse vaatziekte-resistente
rassen van de kwekers Mansholt en Hylkema, in verband met het feit, dat de
Amerikaanse vaatziekte zich meer en meer in de provincie Groningen verbreidt. Daar deze kwekers selectiebedrijven in Groningen hebben, is de kans
groot, dat ze de C.B.-rassen daar kunnen overtreffen.
De rassenstatistiek geeft aan, dat Rondo in het zuid-westelijk kleigebied 8 0 %
inneemt. Hetzelfde geldt ongeveer voor de Zuiderzeepolders. In Groningen
en Friesland zijn Unica en Servo de meest verbouwde rassen.
Het laatste „Rassenbericht" (No 116) van het I.V.R.O. geeft van de belangrijkste rassen de navolgende relatieve zaadopbrengsten:
TABEL

Relatieve zaadopbrengsten

Rondo C.B
Servo
Unica
Mansh. Pluk
Stijfstro C.B
Parel C.B
Totale erwtenareaal in ha

Noordel.
zeeklei

Centrale

IOI
104
105
104

in
101

106
105

103
103

94
94

99
100

96
92

103
106

101

99
98
95

5000

5600

westelijke Rivierklei
zeeklei

98

107
1300

Zandgrond

101
110
IOI
102
92
103
2200

Dalgrond

113

99
96
86
97
400

2. Ronde gele erwten
Hierover is niet veel te zeggen. Van de buitenlandse rassen is thans de Dippe's
Viktoria overgebleven, die, als ras met niet te lang stro, dit jaar nog eens zal
worden bekeken. Veel verwachting hebben wij er overigens niet van.
Onze kwekers zetten hun veredelingswerkzaamheden voort.
3. Schokkers
In de nieuwe „Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen" is thans
ook opgenomen de Emigrant van de kweker Mansholt.
Voorts werd in 1950 de Markant in beproeving genomen en in 1951 de C.B.
31/93.
De in genoemd „Rassenbericht" opgenomen cijfers van relatieve zaadopbrengsten zien er als volgt uit:
TABEL 8

Zelka
C B . 31/93
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Relatieve zaadopbrengsten
Zuidwestelijke
zeeklei

Centrale
zeeklei

100
IOI

102

97
97

103

98
99

Noordel.
zeeklei

IOO
100

Emigrant, die nu reeds een 9-tal jaren in beproeving is, is iets productiever
dan Zelka. Het ras is door het langere, minder stevige stro mogelijk niet 20
oogstzeker.Volgensdoor onsverkregen inlichtingen oordeelt men in Engeland
niet onverdeeld gunstig over dit ras. De erwt is niet karakteristiek genoeg
voor een schokker: meer gerimpeld dan gedeukt. Dit betekent, dat de Engelse huisvrouw dit type niet graag koopt. De toekomst lijkt daarom onzeker.
Markant lijkt geen verbetering.
C.B. 31/93zou eenwat betere zaadkleur opleveren. Het stro is iets korter dan
van Zelka, zodat een eventuele toekomst mogelijk op de lichtere gronden ligt.
4. Capucijners
De oude Hala-capucijner heeft afgedaan en wordt verdrongen door Aureool.
Dit is een zeer productief ras met stevig stro,dat een erwt van goede uiterlijke
en consumptiekwaliteit oplevert. Feitelijk is het jammer, dat de korrel wat
aan de kleine kant is. De bezetting met kwade harten is iets lager dan bij
Hala.
Of het nieuwe ras Mansholt 889/45 in staat zal zijn de Aureool voorbij te
streven, is nog niet uitgemaakt. Erg waarschijnlijk achten wij het niet. De
opbrengst doet maar weinig onder bij die van Aureool vergeleken, doch het
stro is slapper en de vatbaarheid voor voetziekte is dusdanig, dat het ras niet
aangeraden kan worden voor de westelijke en centrale zeekleigebieden en de
rivierkleigebieden. Overigens is de kwaliteit van het zaad beter dan van Hala,
terwijl er ook minder kwade harten in voorkomen.
Opgemerkt zij nog, dat de Platte Vale practisch geheel isverdwenen, hetgeen,
economisch gezien, ook volkomen begrijpelijk is.
Van Wijker Vale wordt nog een weinig geteeld.
5. Rozijnerwten
Het rasVincoverdringt de Gruno. Daarmede gaat gelijktijdig de consumptiekwaliteit van onze grauwe erwten zodanig omlaag, dat we zo ongeveer in een
impasse geraken, dat wilzeggen, de consument schrikt steeds meer terug voor
grauwe erwten. Meerdere symptomen daarvan zijn door ons geregistreerd.
De vraag is nu, of er reeds uitzicht is, dat hierin op korte termijn verbetering
kan komen.
Enige verbetering, te weinig echter, is te verwachten van het Mansholt-ras
Ivora, dat in Groningen de Vinco in opbrengst de loef afsteekt. De consumptiekwaliteit van dit rasiseenverbetering ten opzichte van Gruno, terwijl
het weinig gevoelig is voor kwade harten. Het is dus mogelijk dat, indien in
Groningen de teelt zich weet uit te breiden, er een kwantum aan de beurs
komt,waarvan deprijs uitsteekt boven dievan deVinco,hetgeen dan opnieuw
een stimulans kan zijn. De prijs van de Vinco's zou dan wel eens zo kunnen
worden, dat men eldersliever andereerwten teelt.
Danzijn erthansinHoorn (Rijkstuinbouwconsulentschap) twee rozijnerwtenrassen gereed, die eveneens mogelijkheden bieden. Nr 45/16 is een ras, dat
geen grote opbrengsten geeft, doch een prachtige uiterlijke en consumptiekwaliteit. Dit jaar zal worden nagegaan of het niet voor de teelt in het klein
in aanmerking kan komen. Daarvoor zou dan een plaats in de Rassenlijst
moeten worden ingeruimd.
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N r 44/20 is vrij zeker een zeer productief en oogstzeker ras, dat niet uitblinkt
door consumptiekwaliteit, doch in ieder geval Vinco daarin overtreft en zeker
zo goed is als Gruno. Dit ras zou mogelijk Vinco in de westelijke en centrale
Zeeklei kunnen verdringen. Onzes inziens dient echter wel te worden nagegaan
of de consumptiekwaliteit zodanig is, dat zij een consumptievermindering
dan wel een consumptievermeerdering van rozijnerwten zou kunnen bewerkstelligen. Alleen in het laatste geval zou aanleiding bestaan om opname in de
Rassenlijst te stimuleren.
Prof. Wellensiek zet het veredelingswerk met grauwe erwten voort. Slechts
valt te vermelden, dat er begonnen is de jonge lijnen te testen op kwaliteit.
Opgemerkt zij nog, dat de langstro-rozijnerwten binnenkort tot het verleden
zullen gaan behoren. De prijs kan de lage opbrengst niet goed maken.
Ten slotte de relatieve opbrengsten uit het „Rassenbericht" no 116:
TABEL 9

Relatieve zaadopbrengsten

Capucijners
Aureool . . .
Mansh. 889/45
Hala . . . .
Rozijnerwten
Vinco . . . .
Ivora . . . .
Gruno . . .

Zuidwestelijke
zeeklei

Centrale
zeeklei

Noordelijke
zeeklei

108
107
91

112
108
92

115
114
90

118

104
100

100
104
90

97

Dalgrond

121
123

97
94
107
80

6. Algemeen
Vermelding verdient de publicatie „ T h e identification of pea varieties in
the seedling stage" door Drs F . M . van der Vaart, in „Euphytica" I no 1
d.d. Februari 1952. Het is thans mogelijk aan de hand van de twee schubben,
die als eerste bladeren aan een erwtenkiemplant worden gevormd, althans
voorlopig bij de landbouwrassen, het ras te determineren.
7. Stambonen
Het grote nieuws is hier, dat het veredelingsbedrijf van het „Centraal Bureau" een bruine bonenras heeft aangemeld, dat resistent is tegen de vetvlekkenziekte en, volgens de kweker, ongeveer van het productievermogen
van Beka. De beproeving op de rassenproefvelden dit jaar zal ons nader met
dit ras in kennis brengen.
Voorts kan gemeld worden, dat het ras Bataaf van de kweker Van der Have
wel zo goed lijkt als Beka. Het gewas is wat steviger en de smaak iets beter.
De Candida-kogelboon van de kweker Van Belzen (die naar de U.S.A.
emigreerde) was in 1951 zo ziek, dat voortbestaan onzeker is geworden.
Helaas is er bij de witte bonen niets bijzonders te melden. Ons land heeft een
tekort aan goede witte bonen. Vooruitzichten, dat er op korte termijn goede
nieuwe rassen tegemoet kunnen worden gezien, zijn er niet. Het veredelings-
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bedrijf van het „Centraal Bureau" heeft dewitte bonenveredeling gestaakt.
De fa Van der Have heeft het materiaal van Van Belzen overgenomen. Naar
wij hopen, zal dit Zeeuws veredelingsbedrijf ons te zijner tijd uit de witte
bonennood verlossen!
II. Tuinbouwpeulvruchten
1. Doperwten
\
Het mislukken van het doperwtenrassenproefveld te Wageningen was een
zware slag. Toch zijn er enkele nieuwigheden te vermelden.
Het verder voortschrijden van de Amerikaanse vaatziekte in de erwtengebieden van Groningen, Noord- en Zuid-Holland, maakt het urgent om uit
te zien naar resistente rassen conservendoperwten. In het bijzonder voor zuidelijk Noord-Holland, waar veel doperwten worden geteeld en waar de ziekte
in 1951 verrassend en sterk optrad, is dit een zwaar punt geworden. Voor de
uitzaai 1952 worden dan ook noodgedwongen enkele nieuwe rassen uit het
buitenland betrokken. Om het areaal vol te krijgen, moet men echter toch
nog vatbare rassen gebruiken, hetgeen uiteraard de industrie voor zware
risico's stelt.
Het nieuwe ras Nova van Van Waveren &De Bres (D) heeft als vriesras een
veelbelovende indruk voor Nederland gemaakt. Het is resistent tegen de
Amerikaanse vaatziekte, ook tegen nachtvorst, heeft voldoende kort en stevig
stro en is goed van kwaliteit. Helaas had de kweker nog geen zaaizaad beschikbaar.
Door het I.V.T. werd eind 1951 een groot rassensortiment getest op nachtvorstresistentie. Reeds werden zeer frappante verschillen vastgesteld, hetgeen
de overtuiging heeft gegeven, dat voor de veredeling op dit terrein nog veel
is te bereiken.
Het zeer vroege blikconservenras Avanti van A. R. Zwaan heeft het in 1951
goed gedaan. Helaas is het vatbaar voor de Amerikaanse vaatziekte. Tot goed
begrip zij opgemerkt, dat de korrelgrootte van dit ras in de klasse van de
landbouwerwten ligt.
Een overzicht van de laatste gegevens betreffende de resistentie tegen, c.q.
vatbaarheid van land- en tuinbouwerwtenrassen voor de Amerikaanse vaatziekte volgt hieronder:
Resistente rassen
1. Landbouwerwten
a. ronde groene erwten
C.B. 3939-4865, C.B. 3939-4883, een Mansholt nummer, enige Lohmannrassen.
b. rondegele erwten
Gele Kronenerwt, Kloster, Ostgöta, ötofte.
c.schokkers
Alle rassen.
d. rozijnerwten
Alle rassen, behalve Noord-Hollandse en Kola.
e.capucijners
Alle rassen, behalve Wijker Vale.
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2. Doperwten
a. kreukerwten
Canner King, Climax, Continental, Délice des Conserves, Delwiche Commando, Diamant, Dwarf Alderman, Early Badger, Horal, leer, Improved
Stratagem, Jubilé, Juvel-Findus, Juwel, Little Marvel, Morse's Market,
Multifold, Nova, österlen, Perfection, Pride, Sans Rival, Shasta, Sherwood,
Surprise, Wando/'Wisconsin Improved Penin, Wyola.
b, rondzadige erwten
Aurora, Blauwschokker, Cavalier, Conserva, Couturier, Fins des Gourmets,
Gruno, Marktveroveraar, Meikoningin, Petit Cévenol, Pois de Chemin Long,
Premium Gem, Record, Serpette Cent pour Un, Stam of Kruip no 2, Très
Hâtif d'Annonay, Triomphe de Maninet, Vlijmse Krombek.
3. Peulen
Lage Grijze Roodbloeiende, Lav Sabel, Nain Breton, Nanum, Olympia,
Pumpeul.
Rassen, die mengsels zijn van resistente en vatbare planten en waarvan selecties (kunnen) voorkomen, die 100% resistent zijn of 100%
vatbaar
1. Doperwten
a. kreukerwten
Bliss Abundance, Confidence, Lincoln, Nott's Excelsior, Wonder van Witham.
b. rondzadige erwten
Conservenkoningin, Eminent(?), Venlose Lage.
2. Peulen
Fuga, Largo.
Vatbare rassen
1. Landbouwerwten
rondegroene erwten
Mansholt's G.E.K., Mansholt's Pluk, Parel,Rondo, Servo, Stijfstro, Unica.
2. Doperwten
a. kreukerwten
American Wonder, Beta, Canners' Perfection, Carter's Daisy ( = Dwarf
Telephone), Daehnfeld's Ideal, Daisy, Delikatess, Delisa, Delex, Early Duplex, Early Perfection, Exalda, Exquisite, Furore, Giant Laxtonian, Hada,
Hamund, Kelvedon Wonder, Knirps, Konserven Stolz, Laxall, Laxton's
Progress, Mira, Onward, Rondo SI3, Supergrade, Sutton's Hundredfold,
Thomas Laxton, Union Jack, Wunder von Weissenfels.
b. rondzadige erwten
Avanti, Beck's Gem, Buxbaum de Grace, Chemin Long no 4, Concordia,
Douce Provence, Eminent, Finette, Lentedopper, Kronenperle, Boordevol,
Nunhem's Krombek, Nunhem's Meidopper, Gloire de Quimper, Roi des
Fins Verts demi hâtif, Serpette Vert, Sprinter, Unique, Voorloper Groene
Krombek, Vroege Ideaal, Willets Wonder.
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3. Peulen
Cupido.
Door de bekende Zweedse geneticus en kweker Herbert Lamprecht werd
onlangs in een artikel een zeer interessant historisch overzicht gegeven over
de veredeling van erwten („Forädling av Ärter"). Daaruit blijkt onder meer,
dat men in Zweden reeds 20 jaren werkt aan het creëren van kroonerwten
van het kreukerwt-type voor de conservenindustrie. Zoals bekend, rijpen de
peulen van dit type nagenoeg gelijktijdig, hetgeen uiteraard voor de conserven
zeer waardevol zou kunnen zijn. Men schijnt thans over veelbelovend materiaal te beschikken.
Voorts wordt onthuld, dat de Zweedse conservenindustrie reeds jaren een
kreukerwtenras gebruikt met zeer kleine erwten: in rijpe (droge) toestand is
het 1000-korrelgewicht 100gram!Een der ouders hiervan was een zeer kleinzadig Russisch ras.
2. Peulen
In bovengenoemd artikel doet Lamprecht ook zeer belangwekkende mededelingen over de peulenveredeling. Hij heeft voor het dikwandige peultype
de naam „breekerwt" ingevoerd, omdat bij buigen de peul met een knal
breekt.
Aanvankelijk heeft men peulenrassen gekweekt met ronde zaden. Daarna
werden kreukpeulen gecreëerd, dat wil zeggen peulen met gekreukte, dus
zoete erwten. Het bleek, dat deze combinatie bij dunwandige peulen niet
voldeed, in verband met de minder goede smaak. Bij de „breekerwten" daarentegen was deze combinatie uitstekend:niet alleenverkreeg men een sappige
peul met zoete erwtjes, doch de smaak van de peulwand benaderde zelfs de
smaak van de kreukerwt.
Lamprecht memoreert, dat de veredeling op dit type gelijktijdig in Holland
en Zweden is begonnen. In Holland werd het ras Paramount gewonnen, in
Zweden, alle van Lamprecht, Apollo, Artemis, Olympia, Aurora en Pallas.
Aanvankelijk constateerde men, dat per jaar door mutatie £ tot 1% der
planten vliezige peulen opleverden. Lamprecht vond echter typen, die van
een andere erfelijke samenstelling waren en die niet naar vliezigheid muteerden. Deze eigenschap is verwezenlijkt in het ras Minerva.
Voorts wist Lamprecht „breekerwten" met rechte peulen te kweken, door
een gewoon breekerwtenras, dus met gebogen peul, te kruisen met een type
waarvan de peulen juist in tegenovergestelde richting gebogen zijn (bepaald
door 1 factor). Het voordeel van rechte peulen is onder meer, dat ze beter
verpakt kunnen worden.
Ten slotte heeft Lamprecht zogenaamde draadloze, dikwandige peulen gekweekt. Dit betekent niet, dat dit type geen draad vormt, doch de vorming
is gemiddeld 4tot 6dagen vertraagd, hetgeen maakt, dat, wanneer men oogst
alsde zaden nog slechtsweinigontwikkeld zijn, de peul geheeldraadloosis.
Aan het eind van het artikel wordt geconstateerd, dat alle belangrijke eigenschappen als kreukerwt, vliesloze peul, dikwandige peul, draadloosheid,
spontaan door de natuur zijn opgeleverd. De verdienste van de mens is geweest, dat hij deze nieuwe eigenschappen heeft onderkend en door kruising
en selectie in bruikbare rassen heeft gecombineerd.
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Zonderdezespelingendernatuur zoudenwijnogsteedsslechtsdebeschikking
hebben gehad over klein- en rondzadige typen.
Voor de toekomst houdt het voorts in, dat de kwekers voortdurend attent
moeten zijn op andere nieuwe eigenschappen, die de natuur plotseling oplevert.
De Pumpeul vanProf. Wellensiek isthans inhetRassenregister ingeschreven
en kannu inlicentie invermeerdering komen.
Prof. Wellensiek is met de veredeling van vroege, vliesloze peulen met gekreukte zaden zover, dat deze gewenste eigenschappen zijn gecombineerd.
In dekomende jaren zalmoeten worden geselecteerd op opbrengstvermogen,
ziekteresistentie, en dergelijke.
Het I.V.T. heeft een peulenveredelingsprogramma op basis van kruisingen
tussen het voor Amerikaanse vaatziekte onvatbare, vliesloze ras Dwarf Grey
Sugar enonder andere deZweedse rassen Norrland's Express en Midsommar
Triumph.
3. Slabonen,snijbonen, spekbonen en pronkers
De veredeling wordt op zeer grote schaal door verschillende kweekbedrijven
en instellingen voortgezet. Hetzouonstevervoeren, hierop nader inte gaan;
daarom wil schrijver slechts enkele bijzondere aspecten belichten.
Het is een gelukkig feit te kunnen constateren, dat de bonenveredeling zich,
door gebruik te maken van soortskruisingen, op een zeer brede basis heeft
geplaatst.
De eerste soortskruising is die tussen de gewone bonenrassen (Phaseolus
vulgaris) endepronker (Phaseolus coccineus). Thans kanreeds worden vastgesteld, dat het mogelijk is de resistentie tegen rolmozaïek, scherpmozaïek
(topnecrose), stippelstreep envlekkenziekte aande pronkerouder te ontlenen.
In dekomende jaren kunnen deeerste rassen uitdeze soortskruising tegemoet
worden gezien.
Andere soortskruisingen, die in 1952 en volgende jaren zullen worden gemaakt of die men zal trachten te maken, zijn die tussen Phaseolus vulgaris
en de soorten Phaseolus coccineus var. striatus, Phaseolus coccineus var.
formosus, Phaseolus dumosus Macf., Phaseolus glabellus Piper, Phaseolus
ritensis, forma metcalfii, Phaseolus filiformis, Phaseolus polymorphus var.
polymorphus, forma grayanus, Phaseolus micranthus Hoak en Phaseolus
minimiflorus Norveil.
Deze soorten werden door schrijver in 1951uit de U.S.A. meegenomen. Ze
zijn door Oliver Norveil van het Carnegie Institute te Palo Alto, Calif., verzameld in Mexico en Guatemala, voornamelijk in koude, vochtige klimaten.
Dit doet verwachten, dat er goede resistenties in voorkomen tegen verschillende schimmelziekten. Vooral in de overjarige vormen kan een flinke mate
van koude-resistentie worden verwacht.
Een andere actuele aangelegenheid is het kweken van rassen, die geschikt
zijn voor de machinale pluk.
Naast de Amerikaanse bonenplukmachine, die de bonen van het gewas op
stam plukt, kwam de I.M.C. te St Niklaas-Waas (B) met een bonendorsmachine, die de bonen van het gemaaide of opgetrokken gewas scheidt.
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De eersterichting, diein deVerenigde Staten verwezenlijkt isin de ChisholmRyder Bean Pieker, en die onzes inziens in de toekomst de universele oplossing brengt, stelt een reeks bijzondere eisen aan het planttype, waarvan de
voornaamste zijn:
1. beslist opgaande habitus;
2. in tijd geconcentreerde peulzetting, zodat in één pluk een goede opbrengst
wordt verkregen;
3. ruimtelijk goed verspreide en voldoende hoogzittende peulen;
4. loszittende peulen.
In de Nederlandse rassen is van deze eigenschappen nog maar weinig aanwezig, zodat onze kwekers nog veel werk voor de boeg hebben.
De tweede richting, die gerealiseerd is door de bonendorsmachine van de
International Machinery Corporation te St Niklaas-Waas (B) stelt slechts
de volgende eisen:
1. liefst opgaande habitus;
2. in tijd geconcentreerde peulzetting;
3. loszittende peulen.
Punt 1 is opgenomen, omdat dit het machinaal maaien zou bevorderen.
Overigens kan het gewas ook met de hand worden opgetrokken en dan is een
opgaande habitus niet zo nodig.
Wat het punt loszittende peulen betreft, deze eigenschap kan, indien de voortekenen niet bedriegen, in zeer grote mate worden gerealiseerd.
Het principe van het bonendorsen heeft één aantrekkelijke kant, die wel eens
van betekenis zou kunnen zijn. Men kan zich namelijk voorstellen, dat
men de bonen een dichter plantverband kan geven dan mogelijk is voor
de bonenplukmachine. Dit dichtere plantverband zou een hogere ha-opbrengst kunnen betekenen, een factor, die in Europa veel belangrijker is dan
in de U.S.A.
Van de verschillende nieuwe bonenrassen, die in het afgelopen jaar de aandacht trokken, wil schrijver hier noemen de stamslaboon Voorluk %. dr.,
die door de „Vereniging Proefschooltuin West-Friesland" te Hoorn werd
gekweekt. Dit ras bleek ten opzichte van Dubbele Witte %. dr. en Furore z. dr.
aanzienlijk beter te voldoen voor de late buitenteelt. Dit is toe te schrijven
aan de geringe vatbaarheid voor vlekkenziekte en roest. Overigens is het ras
resistent tegen rolmozaïek (is wel vatbaar voor de zwarte vaatziekte) en reageert met scherpmozaïek (en niet met topnecrose) op virus 2. De peulkleur is
wat licht. Plukt zeer gemakkelijk.
Interessant zijn devoorwaarden,waarop deselectiebedrijven het recht kunnen
verkrijgen van vermeerderen en verhandelen. Enkele punten worden hieronder kort aangegeven.
Elk selectiebedrijf, dat door de N.A.K.-G. toegelaten is voor dit gewas, kan
zich aanmelden als gegadigde, hetgeen gepaard moet gaan met de bestelling
van minstens 1kg zaaizaad uit oogst 1952.
De prijs van de eerste kg is vastgesteld op f 150.—.Bij bestelling van grotere
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hoeveelheden bedraagt de prijs voor de tweede kg f 100.—,voor de derde kg
f 75.— en voor elke volgende kg f50.—.
Vóór de uitgifte van het zaaizaad wordt door de Vereniging met ieder, die
zich heeft aangemeld, contractueel het recht van vermeerderen en verhandelen van zaaizaad van dit ras onder de daarvoor vastgestelde naam „Voorluk
Z. dr." overeengekomen.
Er dient te worden afgewacht, hoe hierop door de selectiebedrijven wordt
gereageerd. Wordt het zaaizaad vlot aangevraagd, dan is dit een eenvoudige
vorm van kwekersvergoeding.
De belangstellende lezer kan nog verwezen worden naar het 1950-jaarverslag
van het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen en het artikel
„Veredeling van slabonen" door Ir N. Hubbeling in het 3 April 1952-nummer van „Groenten en Fruit".
4. Tuinbonen
A. R. Zwaan heeft opnieuw enkele nieuwe, zeer vroege rassen uiïgebracht,
namelijk: Con Amore en Trio. De V3 is de voormalige Ezetha's Witkiem.
Trio en Con Amore hebben eenwat langere peul dan de Express. Con Amore
Zou zeer productief zijn. Dit jaar is er een weinig zaaizaad beschikbaar. Trio
komt in 1953in de handel.
C. Onderzoekingen aangaande de teelt
I. Kwaliteitsonderzoek zaaizaden
Van het uitgebreide onderzoek aan zaaizaad van erwten en bonen door het
Rijksproefstation voor Zaadcontrôle en de P.S.C., werd eind 1951 een voorlopig verslag gepubliceerd1). Zoals te verwachten was, heeft het verschillende
problemen niet opgelost:dit werd trouwens ook niet verwacht. Wel zijn een
aantal zeer waardevolle gegevens en indicaties verkregen en bovendien een
schat van ervaring, die in staat zullen stellen om het verdere onderzoek, dat in
1953zal geschieden, op de juiste wijze te organiseren.
Enkele belangwekkende resultaten zijn:
1. Het verband tussen kiemkracht van kreukerwten, zaaitijd en veldopkomst
gaf een belangrijk inzicht. Daar dezelfde monsters wel en niet met Phygon
werden ontsmet, kon ook deze factor worden bekeken.
Het bleek, dat de opkomst bij zeer vroege zaai minder goed was dan bij
latere zaaionder gunstiger omstandigheden. Naarmate de kiemkracht lager
was, bleek dit verschil groter te zijn. De Phygon-behandeling gaf een belangrijke verbetering van de opkomst. Deze verbetering was groter bij
vroege zaai en naarmate de kiemkracht lager was; zeer vroege zaai van
met Phygon behandelde kreukerwten gaf een duidelijk minder goede
opkomst dan een wat latere zaai;
2. Bij ronde doperwten en peulen werd hetzelfde verband gevonden, doch
veel zwakker;
1

) „ H e t onderzoek van zaaizaad van peulvruchten", door J. de T e m p e , C. Verhey, W. Wieringa en R . P .
Lammers.
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3. De tuinbouwbonen (sla-, snij- en spekbonen) reageerden eveneens zeer
duidelijk op kiemkracht, zaaitijd en Phygon-behandeling. Er was echter,
in tegenstelling met kreukerwten, een betere evenredigheid tussen kiemkracht en veldopkomst;
4. De landbouwerwten gaven door Phygon-behandeling bij vroege zaai gemiddeld 7% meer planten. Helaas waren de meeste monsters te goed om
duidelijk het verband met de kiemkracht te kunnen vaststellen;
5. De landbouwstambonen reageerden zeer zwak op Phygon-behandeling.
II. Zaaizaadbehandeling
In 1951isveel meer bekend geworden omtrent de waarde van de T.M.T.D.houdende middelen. In vergelijkende proeven met erwten bleek T.M.T.D.
wat beter dan Phygon XL. Ditwasvoor onsaanvankelijk enigszins verrassend,
aangezien men in de U.S.A. Phygon als iets beter dan T.M.T.D. beschouwt.
De oplossing van deze tegenstrijdigheid blijkt te liggen in het feit, dat de
Phygon XL, die in ons land wordt gebruikt, in feite een spuitpoeder is, bedoeld voor bespuiting van onder andere vruchtbomen. In de U.S.A. gebruikt
men voor zaaizaad óf een vorm van droge behandeling of een vorm, die geschikt is voor slurry-behandeling. Aangezien Phygon zeer sterk irriterend
werkt, vooral op de slijmvliezen onder andere ogen, wordt zij in de U.S.A.
overwegend als slurry aangewend. T.M.T.D. werkteveneenssterk irriterend,
hetgeen in Amerika, en ookhiertelande,alseenzeergroot bezwaarwordt aangemerkt. De Amerikanen gebruiken daarom het niet-irriterende middel
Spergon, dat practisch even goed is als T.M.T.D. Het zou te wensen zijn,
indien ook voor Nederland Spergon voor zaaizaadbehandeling van onder
andere erwten ter beschikking zou komen. Import uit de U.S.A. moet als
onwaarschijnlijk worden beschouwd, in verband met de dollarbewaking.
Productie in eigen land of een ander West-Europees land zou dus de aangewezen oplossing zijn.
Voor Phaseolus-bonen is echter gebleken, dat de T.M.T D.-houdende middelen belangrijk beter zijn dan de chinonen.
Een helaas nog niet goed uitgewerkt punt is de doseringskwestie. Toen door
ons Phygon werd geïntroduceerd, werd de Amerikaanse norm: 2 gram per
kg zaad overgenomen. Later vermeldde echter de Plantenziektenkundige
Dienst in zijn Berichten no's 936 en 986: 3 gram per kg, een royaal gebaar,
dat waarschijnlijk ten koste van de gebruiker gaat.
Door een fabrikant van een T.M.T.D.-houdend middel werd ons medegedeeld, dat men daarvan maximaal U gram per kg erwten kon doen hechten
en dat dan van een goede bedekking kon worden gesproken. Daar theoretisch
van de verschillende merken de hechtcapaciteit kan verschillen, dient een
nader onderzoek te worden ingesteld. Het gaat hier om dure middelen, terwijl
bovendien een overmatige dosering het stuiven bij het zaaien bevordert en
daarmede de kans op onaangename irritatie.
Uit Engelse en Amerikaanse onderzoekingen is naar voren gekomen, dat
langdurige bewaring van met deze middelen behandelde zaaipeulvruchten
Zonder bezwaar mogelijk is. In feite bleek zelfs, dat de kiemkracht beter op
peil bleef dan bij bewaring in onbehandelde toestand
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III. Enting
Vermelding verdient hier een zeer goed Amerikaans onderzoek1), waaruit is
gebleken, dat het inderdaad mogelijk is om leguminosen gelijktijdig te behandelen met een zaaizaadbeschermingsmiddel enteenten. Men dient dedosering van de entstof op te voeren en pas vlak vóór de zaai toe te passen.
Voorts dient men in een voldoende vochtige grond te zaaien.
In ons land is dit voorshands een belangrijk punt voor lupinen, die dikwijls
geënt moeten worden.
IV. Bemesting
Vermeldenswaard zijn de resultaten van een aantal bemestingsproeven, die
in binnen- en buitenland met Phaseolus-bonen zijn genomen.
In Duitsland werd bij landbouwstambonen op lemige zandgrond gevonden,
dat 20-40 kg zuivere stikstof per ha, de opbrengst met ruim 10% verhoogde.
Een nog beter resultaat werd verkregen door 40 kgzuivere stikstof in 2 giften
toe te dienen, namelijk met dezaaien ongeveer 40dagen later. Dit staat uiteraard in verband met de uitspoelingskwestie op lichte grond.
In Noorwegen of Zweden (Malmö) werden gedurende 5 jaren bemestingsproeven genomen om de betekenis van kali-fosfaat en stikstof te bestuderen.
Op een grond, die voldoende kali bevatte, doch die een tekort had aan fosfaat,
werden N-P-K-proeven genomen op een bruine landbouwstamboon.
Het bleek, dat 200 kg kalksalpeter per ha, in combinatie met fosfaat, een duidelijke opbrengstverhoging gaf.
Kali gaf een duidelijke oogstdepressie (overmaatskwestie).
Voor ons is uit deze proeven de conclusie te trekken, dat een matige stikstofbemesting aan stambonen mogelijkheden kan bieden. Een moeilijkheid is
steeds geweest,dat stikstofbemestingonder meer het optreden van vetvlekkenziekte bevorderde. Nu wij echter hoogstwaarschijnlijk spoedig de beschikking
krijgen over vetvlekkenziekte-resistente bruine bonenrassen, zijn de perspectieven veranderd.
In dit verband kan ook melding worden gemaakt van het feit, dat in de tuinbouw de overtuiging bestaat, dat slabonen voor een goede opbrengst een
flinke stikstofgift nodig hebben.
V. Standruimte
Omtrent de beste standruimte voor verschillende erwtenrassen, hetzij voor
doperwten, hetzij voor rijpe oogst, op diverse grondsoorten en bij diverse bemestingen en zaaitijden zijn wij nog steeds onvoldoende ingelicht. De reden
is, dat wij hier met een zeer gecompliceerd probleem hebben te maken.
Alleen reeds het feit, dat van jaar tot jaar het erwtengewas een verschillend
sterke ontwikkeling te zien geeft, bemoeilijkt het trekken van conclusies uit
proeven van enkele jaren. Daar komt dan nog bij, dat voor late doperwten of
voor rijp te oogsten erwten, deweersgesteldheid na de bloei tot de maaidatum
van zeer grote invloed op het uiteindelijke resultaat kan zijn. Nat weer kan
immers funeste gevolgen hebben voor een zwaar, dichtstaand gewas. Ook het
*) „Compatibility of Rhizobia with seed protectants", door Ruhlofl'en Burton („Soil Science" Vol. 72, nr 4 ,
Oct. 1951).
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steeds weer naar voren komen van nieuwe rassen maakt de zaak niet eenvoudiger. Ten slotte is de opkomst veelal een onzekere factor; gelukkig, dat de
nieuwe zaaizaadbeschermingsmiddelen in dit opzicht een belangrijke vooruitgang betekenen.
Toch kunnen er wel enige algemene richtlijnen worden gegeven, namelijk:
1. van hetzelfde ras kan bij teelt voor doperwten het plantgetal hoger zijn dan
bij teelt voor zaadwinning;
2. naarmate een ras vroeger rijpt, kan het, binnen een bepaald type, een
dichtere stand hebben;
3. naarmate een ras steviger stro heeft, kan het een dichtere stand hebben;
4. naarmate een raskorter van strois,kan het een dichtere stand hebben;
5. naarmate de vochtvoorziening te wensen overlaat, dient de stand ruimer
te zijn;
Men ziet soms, dat op zandgrond een dichtstaand gewas na een droge
periode plotseling ontijdig kan afsterven. Standruimteproefvelden op zand
hebben soms heel duidelijk gedemonstreerd, hoe de dichte stand verdroogde, terwijl de ruimere stand volkomen fris bleef. Soms ziet men een
soortgelijk beeld zelfs op zavel-of kleigrond.
6. naarmate een bepaalde grondsoort een lichter of een zwaarder gewas geeft,
dient het plantgetal hoger of lager te zijn;
7. naarmate een ras een sterkere uitstoeling (vertakking) vertoont, kan het
plantgetal lager zijn;
8. naarmate het klimaat meer of minder wind oplevert, kan de stand dichter
of ruimer zijn. Een zwaar natgeregend gewaskan in het kustgebied spoedig
weer droog waaien, terwijl het in het binnenland door rotting verloren kan
gaan.
Een andere belangrijke kwestie is die van de rijenafstand. In het algemeen
dient een groter plantgetal samen te gaan met een nauwere rijenafstand. Er
is echter enige speling mogelijk, naar gelang van de opvatting van de teler
met betrekking tot de onkruidbestrijding. Een ruimere rijenafstand laat machinaal schoffelen beter en langer toe,terwijl een nauwere rijenafstand maakt,
dat het gewas door beschaduwing het onkruid beter onderdrukt. Dit systeem
wordt in de U.S.A. en Zweden toegepast. In de U.S.A. is de reden zeer prozaïsch, namelijk, men zaait de erwten gewoon met de graanzaaimachine. In
Zweden acht men dit systeem ideaal, in verband met het feit, dat de onkruidbestrijding slechts behoeft te bestaan uit een eenmalige bespuiting met een
D.N.B.P.-middel. Het gewas sluit zich daarna spoedig en het onkruid krijgt
geen kans meer.
VI. Onkruidbestrijding
Het is in 1951opnieuw gebleken, dat men met D.N.B.P.-houdende middelen
(Sevtox, Aatox, etc.) onkruid in veld- en tuinbonen kan bestrijden; ondergezaaide wikken zijn er echter niet bestand tegen. Voorts is de indruk verkregen, dat men ook bij temperaturen tussen 12°C en 15°C wel behoorlijke
resultaten met deze middelen kan verkrijgen.
Een nieuw gezichtspunt is de mogelijkheid om in erwten wintergras of duist
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en wilde haver te bestrijden met het middel I.P.C. ( = Isopropylphenyl-carbamaat). De prijs van dit middel is hoog, zodat het twijfelachtig is of de aanwending economisch verantwoord kan zijn.
Een voor ons land nieuw perspectief opent de chemische onkruidbestrijding
in stambonen door middel van preemergence-behandeling met D.B.N.P.houdende middelen. Door schrijver werden hiervan in de U.S.A. goede resultaten gezien.
Opgemerkt kan nog worden, dat uit de C.I.L.O.-proeven opnieuw bleek, dat
een D.N.C.-behandelingna dezaai,doch vóór deopkomst („preemergence"),
goede resultaten kan opleveren bij erwten.
Een punt, dat bij de bewaring van D.N.B.P. nog wel eens uit het oog wordt
verloren, is, dat dit middel vluchtige bestanddelen bevat. Bij openstaan bij
hoge temperaturen kan de waarde sterk achteruitgaan.
VIL Oogst
a. Het maaienvanerwten
1951 heeft opnieuw belangrijke vorderingen op het gebied van het oogsten
van conservenerwten en van rijpe erwten te zien gegeven.
Over het algemeen waren de resultaten met de Hume Tractor-zwadmaaier
gunstig, ook in rijpe erwten. Het is echter wel gebleken, dat men voor goed
werk vakkundig personeel nodig heeft. Soms werden veranderingen aangebracht. Deze dure machine is slechts aan te schaffen door loonwerkers (ongeveer f5000.—).
De Engelse fa Leverton te Spalding maakte min of meer een copie van de
Hume, met dit verschil echter, dat het apparaat vóór de tractor werd gemonteerd. Enkele exemplaren, die hier te lande werkten, bleken nog niet geheel
bedrijfszeker. Verwacht mag echter worden, dat dit in 1952 zal worden verbeterd.
De machine van Gorter te Roodeschool, systeem Krol, geeft ook zeer goede
resultaten, al zijn nog enkele veranderingen gewenst. Zo is er vooral in goed
rijpe en droge erwten wat zaadverlies èndoordat de pennen uitdetrommel te
hard in het gewas slaan èn ten gevolge van de kleine afstand tussen de trommel en de maaibalk. De draaiende torpedo bleek een goede scheiding te bewerkstelligen. Deze pick-up haspel kan ook voor een trekkermaaibalk worden
geleverd. De prijs is ongeveer f 1600.—.
Een andere Groningse constructie met een pick-up haspel is de machine van
R. Clevering, landbouwer te Warffum. Ook deze machine heeft op een Groningse demonstratie een goede indruk gemaakt. De prijs is ongeveer f600.—.
Verschillende eenvoudige systemen van arenheffers bleken dikwijls goed te
voldoen; in sommige moeilijke gevallen lieten ze het echter zitten. Voor de
individuele erwtenteler zit er toch wel wat in, gezien de lage aanschaffingskosten. Immers, men zal er vaak goed mee kunnen werken, terwijl men in
moeilijke gevallen een loonwerker dient in te schakelen. Een stel arenheffers
van Pool te Uithuizen kost bijvoorbeeld slechts f 95.—.
Met het Zeeuwse oogstapparaat werd ook in de Wieringermeer tijdens een
demonstratie gewerkt. De commissie zag er welwat in;onder andere achtte
men het mogelijk om het apparaat op een Allis G-trekker te monteren. Opgemerkt zij hier, dat in Zeeland is gebleken, dat een voorwaarde voor goede
werking is:droge grond, die liefst wat vast is.
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De machine van Zadelhoff te Doetinchem heeft gewerkt met een speciale
erwtenmaaibalk (John Deere). Dit is een balk, waarvan de vingers plat zijn
en evenlang als de mesbladen. Hierdoor wordt het gewas dadelijk afgeknipt,
wanneer het door de balk geraakt wordt. De maaibalk met afgeknotte vingers
lijkt hier dus veel op. De resultaten waren goed. Verstoppingen worden hiermede tot een minimum beperkt.
In de U.S.A. wordt de John Deere-maaibalk zeer veel gebruikt in doperwten.
Op een maaidemonstratie in De Achterhoek bleek deze maaibalk zeer goed
werk te leveren in een boomgaard, waarin men de vorige snede gras had laten
liggen. Dit toont wel de geringe neiging tot verstoppen aan. Onzes inziens
dient men deze maaibalk veel meer bij het erwtenmaaien te gebruiken.
Opgemerkt zij nog, dat de Hume met hetzelfde type maaibalk werkt.
Een ander aspect bij het maaien is het oprollen van het zwad. Dit kan men
doen met een zijaanvoerhark of ook, zoals in België en in de U.S.A. achter
de John Deere, met behulp van een serie verende, platte, opgebogen stangen.
Voor doperwten heeft dit het voordeel, dat men beter (eventueel machinaal)
kan opladen, en voor rijpe erwten, dat bij onverhoopt regenweer het gewas
niet zo in de grond regent en tevens niet zo sterk verbleekt;voorts wordt het
ruiteren vergemakkelijkt.
Wanneer men een en ander overziet, dan kan geconstateerd worden, dat
grote vorderingen zijn gemaakt en dat detijd niet meer ver is,dat het erwtenmaaien geen probleem meer is.
Een bijzonderheid bij het oogsten van doperwten is de doperwtencombine.
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I.M.G. Doperwtencombine
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Deze machine werkt reeds enkele jaren op beperkte schaal in de U.S.A. en
werd het vorig jaar in België gedemonstreerd. Men kan het gewas vooraf
maaien, doch eventueel kan de machine de erwten optrekken! Het dorsen
geschiedt volgens een totaal nieuw principe. De doperwten worden in bakken
opgevangen. De capaciteit zou ongeveer 2i maal die van een viner zijn.
Volgens Amerikaanse ervaringen is de dorsbeschadiging een teer punt.
b.Het oogsten van stambonen
In Zeeland (Zeeuwsch-Vlaanderen) zijn in 1951 gunstige ervaringen opgedaan met het afschoffelen van stambonen met het Zeeuwse oogstapparaat.
Wel diende de grond droog te zijn.
c.Het ruiterenvanerwten
Ons idee om erwten op dakruiters te zetten, wordt door anderen niet ondersteund.
Uit de Noord-Oostpolder (Ir Bieuwenga) komt het bezwaar, datopeendakruiter het stro (dat tegenwoordig ookveelwaard is!)meer in kwaliteit achter
uit gaat. Voorts zouden de peulen eerder openspringen, terwijl het opladen
meer vakkennis vereist. Dit laatste is uiteraard geen belangrijk bezwaar.
Als voordeel wordt genoemd, dat er eerder kan worden geruiterd.
Met belangstelling wachten wij verdere reacties af.
d. Hetdorsen
De Owens-bonendorsmachine is dit winterseizoen op het veredelingsbedrijf
van het „Centraal Bureau" aan het werk geweest en nauwkeurig doordeheer
Hage bestudeerd. Dit rapport zal door de afdeling Landbouwwerktuigen van
het C.B.worden bekeken, waarbij men zal nagaan, of hier te lande een kleine
bonendorsmachine met hekeltrommels, die dus geen dorsbeschadiging geven,
kan worden gemaakt. Een belangrijk punt vormt de vraag, of er een voldoend
grote serie geplaatst kan worden.
e.Het kunstmatigdrogen
T.N.O. publiceerde in 1951Rapport T.A. 265:„Droogproeven met zaaizaad
onder vacuum en met verwarmde lucht". Het bleek, dat bruine bonen goed
kunnen worden gedroogd onder vacuum: geen openspringende zaadhuid.
Merkwaardig was echter, dat de vitaliteit er sterk onder te lijden had, zodat
deze methode voor zaaibonen niet bruikbaar lijkt. Het is trouwens zeer de
vraag,of vacuumdrogen, gezien de hoge kosten, economisch verantwoord kan
zijn.
Een in depractijk ontwikkelde methode trekt thans,wegenshaar doeltreffendheid, sterk de aandacht. Deze komt daarop neer, dat de te drogen bonengemengd worden met een teruggedroogd graan, bijvoorbeeld gerst. Er stelt zich
in het mengsel dan een evenwicht in, waarbij het vochtgehalte van de bonen
lager ligt en dat van de gerst hoger.
Gebleken is, dat de dampdrukisothermen van bonen en gerst gelijk zijn.
Wanneer men dus 50 kg bruine bonen van 20% vocht mengt met 50 kg gerst
van 12%,dan isna enigetijd hetvochtgehaltevan beide 16%.Voor depractijk
Zalhet uiteraard beter zijn (sneller resultaat) door de hoeveelheid gerst groter
te nemen dan die van de bonen.
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Door het grote verschil in korrelgrootte van gerst en bonen, kan men beide
door zeven weer gemakkelijk scheiden.
Een andere methode, die in wezen op hetzelfde neerkomt, is het drogen van
bonen met voorgedroogde koude lucht. Uiteraard vereist diteen specialeinstallatie en is daardoor slechts in grotere bedrijven mogelijk.
ƒ. Het gebruik van vliegtuigenin de landbouw
In 1952 zullen enkele loonbedrijven met vliegtuigen gaan werken. Onder
meer zal men ook bespuitingen gaan uitvoeren ter bestrijding van erwteninsecten. Naar het schijnt, komen de kosten in de buurt van die van het normale loonsproeien met rijdende machines.
g. Het klimaat
Door het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn en het K.N.M.I. werd in
1951 een begin gemaakt met een interessant onderzoek omtrent de mogelijke
invloed van klimaatsfactoren op de opbrengst en kwaliteit van stamslabonen
voor zaad. Waarnemingen werden gedaan op proefplaatsen, die verspreid
lagendoorhetambtsgebiedvanIrRietsema. Hierover kan nog niet veel gezegd
worden. Het onderzoek zal nog jaren moeten worden voortgezet.
Het belangrijke van dit onderzoek is onzes inziens ook, dat nu eens een begin
is gemaakt met het bestuderen van de klimaatsfactoren in verschillende delen
van ons land. Reeds jaren geleden isdoordeP.S.C,gepleitvoor het instellen
van een soortgelijk onderzoek, doch dan op de proefboerderijen in de diverse
provincies. Voorgesteld werd om dezelfde grond te gebruiken op de verschillende proefplaatsen.
Kennis van de invloed van klimaatsfactoren is daarom vooral van belang,
omdat het eenbetere interpretatie mogelijk maaktvan reeksen uniforme proeven, die over het land verspreid liggen.
D. Kwaliteitsonderzoekingcn
/. Rijp geoogstepeulvruchten
a. Monsters van interprovinciale rassenproefvelden
Van de afdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. werden enige gegevens
verkregen omtrent de gemiddelde kwaliteitsbeoordeling van een aantal ronde
groene erwten-, schokker-, capucijner- en rozijnerwtenrassen van de interprovinciale rassenproefvelden. Hieronder tabellarisch de samenvatting voor
de belangrijkste rassen van enige eigenschappen.
1. Groene erwten
TABEL io
Rondo
1947

kwadeharten . . . .
O + 0,1
2
kalkerwten . . . . .
gevlekte erwten . .
7
237
iooo-korrelgewicht. .
neigingzachtkoken . .
6,5
smaak
1 7,2

Servo

1948

1949

1947

1948

1949

°,5+°,9

0+ 0
2

0+0,5

0,9+0,8

1

4,5

8

6
223
6,3
6,1

0,7+I,I
2
10
220

7
10

239

8,8
7,c

242
7,3

6,8

14
213

8,1

6,3

6,1
6,1
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M msholt's G.E.K.

Unica

kwadeharten . . . .
kalkerwten
gevlekte erwten . . .
iooo-korrelgewicht. .
neigingzachtkoken. .
smaak . . . . . . .

1947

1948

1949

0+ 0
2

0,6+1
9

0,4+1,1
3
9

7
211

6,7
7

13
203

217

8,4
6,5

7
6,5

1947

1948

1949

0+0,3 0,5+2,8 0+1,6
7,5

1

6
237
5,2
7,7

12
231
7,2
7,2

2
7
246
5,6
6,9

Aantal proefvelden 1947 • 19(gekookt product 9)
1948- 10
1949 10
Ter toelichting zij opgemerkt, dat de kwade harten zijn aangeduid als a. in
ernstige graad, en b. in lichte graad. Bijvoorbeeld Rondo 1947 = 0 + 0 , 1 .
Het ras Mansholt's G.E.K. is opgenomen voor de vergelijking. De smaak is
prima, de neiging tot zachtkoken matig, terwijl het voor kort hèt grote ras
was in het westen.
Wij zien nu, dat Rondo, de vervanger van Mansholt's G.E.K. in het zuidwestelijk zeekleigebied, als goed kan worden gekwalificeerd. De smaak doet
weliswaar onder voor die van Mansholt's G.E.K., doch de neiging tot soepkoken is gemiddeld veel beter.
Het ras Servo kan niet meekomen met Rondo: meer kwade harten, minder
grof, minder neiging tot soepkoken en minder goede smaak.
Voor goed begrip diene nog, ook voor de andere soorten, dat de getallen
gemiddelden zijn van de cijfers, die per ras per proefveld werden gegeven.
Op sommige proefvelden werden zeer matige kwaliteiten verkregen; dit verklaart de lage cijfers voor smaak en structuur.
2. Schokkers
TABEL n
1947

1948

1950
Markant

Kwade harten
Kalkerwten
Gevlekte erwten
Smaak
Vormvastheid
iooo-k. gewicht

Zelka

Emigrant

Zelka

Emigrant

Zelka

Emigrant

0+1,7

O+ O
1,2
10,8

1,6+4

0,8+3

sp+6,5

0+ 0,7

0,8
5,3
7
6,4
303

6,9
7,6
296

2

4

8
6,6
6,2

8
6,8

13,9

7,9
294

6,2
359

312

0,7

1,4
8,8

sp+5,6
0,6

-

16,4
-

7,3
324

6,7
339

Aantal proefvelden 1947- 12
1948- 14
1950- 14

De Emigrant vertoont ten opzichte van Zelka minder kwade harten, een
belangrijk betere vormvastheid, doch een lager 1000-korrelgewicht. Een aanzienlijk bezwaar van dit ras is het voorkomen van ronde erwten.
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De Markant is wat fijner van korrel, hetgeen niet gunstig is, immers Zelka is
al niet grof.
3. Capucijners en rozijnerwten (zie hiervoor tabel 12)
Aureool onderscheidt zich gunstig van Hala. De gevoeligheid voor kwade
harten is geringer, terwijl structuur en smaak hoger worden gewaardeerd.
Jammer is,dat de erwt wat fijn van stuk is.
Wanneer Vinco met Gruno wordt vergeleken, dan zien wij, dat dit ras niet
kan meekomen. De erwt is fijner, terwijl de structuur en smaak lager worden
gewaardeerd.
De Ivora daarentegen maakt in verschillende opzichten een betere indruk:
minder lastvan kwade harten en een betere structuur en smaakdan de Gruno.
De verschillen in 1000-korrelgewicht met Gruno zijn niet regelmatig. In 1949
bijvoorbeeld is de grofte belangrijk minder dan in 1948 en 1950; echter kan
het ras goed meekomen. Het percentage gevlekte erwten isbelangrijk hoger.
b. Onderzoeknieuwerassen
De afdeling Voedingsonderzoek van het CLL.O. onderzocht opnieuw
monsters van nieuwe rassen rozijnerwten en capucijners, gewonnen door het
Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn. Voor de resultaten daarvan kan
worden verwezen naar Technisch Bericht no 61van de P.S.C.
c. „Besluit KwaliteitseisenUitvoerZaden enPeulvruchten 7950"
Door het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten werd in het
najaar van 1951eentijdelijke wijziging aangebrachtindeminimum-kwaliteitseisen van te exporteren ronde groene erwten (inclusief peenerwten) en schokkers. Voor oogst 1951werden de minimum-eisen:
1. groene erwten, groene peenerwten: dubbel geschoonde doorsneekwaliteit
met een bezettingvan ten hoogste 5%,met dienverstande,dat de bezetting
exclusief gevlekte erwten, ten hoogste 3 % mag bedragen;
2. schokkererwten: dubbel geschoonde doorsneekwaliteit metten hoogste3 %
bezetting,exclusief gevlekte erwten,enten hoogste 5% gevlekte erwten.
Deze verzachting in de eisen werd noodzakelijk geacht, gezien de zeer slechte
uiterlijke kwaliteit van de erwten, oogst 1951.
Door deP.S.C,werd deze gangvan zaken betreurd; zij immers is voorstander
van een vast stelsel van 2 graderingen. Dit zou het voordeel hebben, dat men
niet in een slecht jaar de eisen behoeft te verzachten, een maatregel, die, naar
de mening van de P.S.C., in het buitenland een minder goede indruk zal
maken.
Het Bedrijfschap voelt niet voor dit systeem, omdat het een uitgebreid controle-apparaat zou impliceren.
77.Conservenpeulvruchten
Hiervoor kan verwezen worden naar Technisch Bericht no 59van de P.S.C.:
„Resultaten van het doperwtenrassenonderzoek, oogst 1948, 1949, 1950",
door Mej. A. Veenbaas en Mej. K. Scheygrond.
Een kwestie, die in ons land nog niet de aandacht heeft welke het verdient,
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is de mogelijke invloed, die chemische bespuitingen van de gewassen op de
kwaliteit van het geconserveerde product kunnen hebben. In de U.S.A. heeft
men aanwijzingen, dat residu's van verschillende chemische middelen, de
smaak van ingeblikte vruchten en groenten ongunstig beïnvloeden. In België
heeft men de slechte invloed van H.C.H, op doperwten kunnen vaststellen.
Het merkwaardige is, dat veelal de smaak van het product vóór en direct na
het inblikken normaalkan zijn, doch dat dezena enige tijd bewaren teruggaat.
Hier ligt een groot arbeidsveld voor het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten in samenwerking met het Instituut voor
Plantenziektenkundig Onderzoek.
E. Onderzoek over en bestrijding van ziekten en plagen
I. Vogelschade
De afweer en bestrijding van postduiven, verwilderde en wilde duiven bleek
in 1951zeer onvoldoende resultaten op te leveren. De vrijwillige ophokplicht
voldeed plaatselijk goed, in andere streken weer niet. Wilde duiven verschenen, vooralinhetwestenvanhet land, somsinvluchtenvan enkele honderden
stuks!
De Plantenziektenkundige Dienst is van mening, dat het werken met vergif
(bijvoorbeeld strychnine) een onvoldoende bestrijding is. Bovendien zouden
de duiven soms een marteldood sterven.
De Plantenziektenkundige Dienst wil proeven nemen met het stimuleren van
het afschieten door een premiestelsel. Indien voor dit doel voldoende geld
ter beschikking komt, dan kanhierin eenmogelijkheid schuilen, vooropgesteld
dat er voldoende geweren kunnen worden ingezet.
II. Insectenplagen
a. Erwten
Het onderzoek over de bestrijding van de knopmade en de wormstekigheid,
waarvan de veroorzaker thans de Ned. naam van erwtenpeulboorder heeft
gekregen, werd onder leiding van het nieuwe„Instituut voorPlantenziektenkundig Onderzoek"- onderzoeker Dr C. J. H. Franssen - met kracht voortgezet, waarbij gezegd kan worden, dat belangrijke vorderingen zijn gemaakt.
Met betrekking tot de knopmadeis het duidelijk geworden, dat het gewas pas
enkele dagen (ongeveer 5) vóór het begin van de bloei vatbaar wordt voor
aantasting, terwijl het voorts een kwestie van temperatuur is.De muggen beginnen namelijk pas van ongeveer 20°C af eieren te leggen. Verwacht wordt,
dat, rekening houdende met deze factoren, in het komende seizoen beter op
het juiste tijdstip kan worden bestreden.
Wat de erwtenpeulboorder betreft, hiervan is als waarschijnlijk gebleken, dat
de jonge, op het gewas rondkruipende rupsjes pas in de peulen kunnen doordringen wanneer dezereeds flink zijn ontwikkeld. De conservenindustrie treft
wormstekige erwten dan ook slechts in de grovere sorteringen aan. De indruk
bestaat, dat de peulen ongeveer 16dagen oud moeten zijn, alvorens ze infecteerbaar zijn. Dus ook hier dient men de ontwikkeling van het gewasals mede
bepalende factor inzake tijdstip van bestrijding te beschouwen.
Daar de diverse rassen verschillen in vroegheid van bloei en de bloei van
hetzelfde ras in verschillende streken van ons land belangrijk uiteenloopt, is
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het dus niet mogelijk een algemeen landelijk bestrijdingssein te geven. Wanneer respectievelijk de muggen en vlinders verschijnen, kan men de telers
waarschuwen; daarna zal ieder nader moeten bepalen wanneer het bestrijdingstijdstip is aangebroken.
Wat de bestrijdingsmiddelen betreft, isgebleken, dat DDT-emulsieveel beter
werkt dan DDT-spuit. De doseringzouongeveer 2kgtechnisch zuivere DDT
per ha zijn, dit isten opzichte van andere bestrijdingsmiddelen een zeerzware
dosis. Parathion bleek in één geval tegen de erwtenpeulboorder goed te werken. Proeven op de knopmade werden met dit middel nog niet genomen. Het
residu van Parathion bleek zo gering te zijn, dat er geen gevaar bestaat voor
mens en dier.
Op een proefveld teSaaxum (Gr.) werd de peulboorder-aantasting (uitgedrukt in %aangetaste peulen) gedrukt van 23% tot 1,3%. Dosering 2kg.
Dit toont de mogelijkheden, die er zijn.
In de practijk werd ook reeds hier en daar bestrijding toegepast. Alhoewel
men nogniet precieswist,wanneer te spuiten,waren er toch goede resultaten.
b. Phaseolus-bonen
Het onderzoek naar de bestrijding van de bonenvlieg door Dr van Dinther
voerde nog niet tot een afdoende methode. De middelen: koolteer (2-6 cc
per kg), petroleum (2-5 cc per kg), DDT-50% (400, 200, 100 gr per kg) +
dextrol en HCH-25% (30 en 50 gr per kg) gaven onvoldoende resultaat. Relatief het beste bleek HCH.
Naar schrijver dezes in de U.S.A. bleek, iseen afdoende bestrijding, het als
„slurry" op het zaad brengen van een mengsel van HCH en T.M.T.D. Een
„slurry" is feitelijk een soort kleefpasta, bestaande uit „gom", waarinhet (de)
chemische middel (en) is (zijn) gedispergeerd. In Amerika gebruikt men
als gom het „methocel" van Dow
Chemical Cy. Methocel ismethylcellulose. De toevoeging van de
T.M.T.D. komttegemoet aan deverZwakking van de kiemkracht door de
HCH.
De stambonenkever (Acapthoscelides
obtectus Say) heeft in het afgelopen
jaar de belangstelling getrokken van
enige deskundigen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de stand van zaken
goed omschreven is. De Plantenziektenkundige Dienst stelde onder
andere de navolgende vindplaatsen
vast: Zuid en Midden Limburg,
Eindhoven, Breda, Zeeuwsch-Vlaanderen,'s-Hertogenbosch, Amersfoort,
Noord-Holland, Emmer-Erfscheidenveen (Dr.). Hieruit kan worden
vastgesteld, dat deze kever, practisch
Aangetaste bonen door stambonenkever. 2xvergr.
gesproken, door
{Foto Plantenziektenkundige Dienst)
VOOrkomt.
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Dr Ir J. B.M. van Dinther geeft in „Groenten en Fruit" d.d. 3April 1952de
navolgende adviezen voor de bestrijding van dit insect:
„1. In voorraden
Laat een ieder, die een door de bonenkever aangetaste bonenvoorraad in zijn
bewaarplaats aantreft, welke noch voor zaaizaad noch voor consumptie enige
waarde meer heeft, deze niet weggooien, doch onmiddellijk en volledig verbranden. Ze mag nimmer een nieuwe infectiebron vormen.
Bij tijdige ontdekking van de aantasting in de bonen kunnen nog, afhankelijk
van de mate van aantasting, de volgende maatregelen genomen worden:
a. Sorteren (lezen) van departij. De aantasting moet dan welzeer gering zijn;
hier en daar een gaatje in een boon. De niet aangetaste bonen zijn uiteraard
voor zaaizaad en consumptie geschikt.De gelezen,aangetaste bonen („piksel")
kunnen als veevoeder (voor varkens) gebruikt worden, nadat ze zijn gegast
(zie onder b), in hete lucht zijn behandeld (zie onder c) of in kokend water
zijn gebracht (zie onder d). Het is raadzaam de gesorteerde niet aangetaste
bonen uit een licht aangetaste partij, wanneer ze wederom opgeslagen worden, uit veiligheidsoverwegingen te gassen (zie onder b), er de hete luchtmethode op toe te passen (zie onder c) of de bonen met een fijnkorrelige stof
te vermengen (zie onder/).
b. Gassen van de partij. Voor gassen komen in aanmerking de wat sterker
aangetaste bonenpartijen (meerdere gaatjes per boon), die nog waarde hebben
alsveevoeder.Het gassenzalindepractijk uitsluitend mogelijk zijn bij bonenvoorraden, die in speciaal goed afgesloten opslagruimten bewaard (kunnen)
worden. Als zodanig wordt het gassen van partijen dan ook alleen in silo's
toegepast. De middelen, die onder andere in aanmerking komen, zijn:
1. blauwzuurgas (zwaar giftig; 50gr per m3 gedurende 24uur; zaden moeten
volkomen droog zijn, anders wordt de smaak nadelig beïnvloed);
2. zwavelkoolstof (brand- en explosiegevaarlijk; 150 cc per m3 gedurende
24 uur bij een temperatuur hoger dan 18°C);
3. methallylchloride (M-gas, giftig; hoewel dodend voor insect, blijkt de
smaakvan debonen zonadelig teworden beïnvloed, dat zevoor menselijke
consumptie ongeschikt zijn). Er zal door de P.D. teWageningen (G.van
Rossum) worden nagegaan,welke middelen voor het gassenvan voorraden
het meest voldoen.
c. Hete lucht-methode. Wordt eveneens aangewend bij wat sterker aangetaste partijen, die nog waarde hebben als veevoeder. Hoge luchttemperatuur
(50-60°C) doodt na 2tot 3uren alle stadia van het insect, indien de aangetaste
bonen in de hete lucht worden gebracht. Kleine partijen bonen kan men in
een zak in een oven enige uren bij dezetemperatuur plaatsen.
d. Koken vandepartij. Indien deaangetaste bonenvoorraad nogalsveevoeder
waarde heeft, worden de bonen enige tijd in heetwater gekookt.
e. Toepassing van insecticiden. Gesarol (DDT), 2-3 gr poeder per kg zaad,
doodtdeuitkomendekevers.Kleinepartijen aangetaste bonen,goed vermengd
met DDT en in een gesloten zak bewaard, zijn nog voor verdere aantasting
te behoeden. Volgens Belgische en Duitse onderzoekingen zijn de kevertjes
noggevoeligervoorHCH-stuif.HetaanwendenvanDDT isalleen toegestaan,
indien de partij nog slechts voor varkensvoeder wordt bestemd. Dit is ook te
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adviserenvooreenHCH-behandeling,afgezien nogvanhetfeit, dat de bonensmaak nadelig wordt beïnvloed.
ƒ. „Verstikken" van de kevers. In pakhuizen in het buitenland worden de
bonenwelvermengd metfijnkorrelige ofpoedervormige stoffen. Deze stoffen,
die op zichzelf in het geheel geen insecticide werking behoeven te hebben,
vullen alle ruimten tussen de bonen onderling op en de uitkomende kevers
wordt een verplaatsing tussen de bonen onmogelijk gemaakt. Ze sterven
zonder erinte slagen eieren afte zetten. In de buitenlandse literatuur worden
onder andere de volgende stoffen vermeld: bentoniet, kalkpoeder, fijn zand,
mergel.
2. In de bonencultuur
In ons land zijn momenteel nog weinig bestrijdingsgegevens bekend. Buitenlandse onderzoekers vermelden, dat een Gesarol-bestuiving op het moment,
dat de peulen rijp worden, voldoet. Hoewel een nawerking van meerdere
dagen geconstateerd werd, zelfs na een regenbui, zal mogelijk in Nederland
een bestuiving (eventueel bespuiting) herhaald moeten worden. Het gebruik
van DDT in stambonen, op het moment dat de peulen rijp worden, houdt
ongetwijfeld de mogelijkheid van gevaar in voor de consument. Grote voorzichtigheid zal moeten worden betracht. Mede ten aanzien hiervan zullen
proeven met DDT en ook HCH hier te lande worden genomen."
c. Veld-entuinbonen
De bestrijding van de bonenkever (Bruchus rufimanus) is nog niet veel verder
gekomen dan de wetenschap, dat een herhaalde Parathion-bespuiting een
sterke vermindering van de aantasting kan bewerkstelligen.
In de komende jaren hoopt Dr Franssen van het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek zich intensief met dit insect te kunnen bezighouden.
Wat debestrijding vandezwarte bonenluisbetreft, vondenwij een interessante
mededeling in het jaarverslag 1950van het Engelse proefstation Rothamsted.
Men had daar met verschillende chemische middelen proeven genomen en
nagegaan, hoe tweemaanden nadebestrijding deluizenzichhadden hersteld.
Het resultaat was als volgt:
Tabel 13
Aantal populaties
10-15 daçen
na bestrijding

?. m a a n d e n
na bestrijding

Parathion . .
19
34
HETP . . .
163
105
Nicotine . .
213
105
DDT . . .
10240
3761
Controle . .
1955
648
Parathion gaf dus het beste resultaat, terwijl DDT eerder bevorderend op de
luizenaantasting heeft gewerkt. Dit moet toegeschreven worden aan het feit,
dat ook de luizenverdelgende insecten, onder andere het lievenheersbeestje,
door D D T worden gedood.
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III. Schimmelziekten
a. Erwten
Voet- en vaatziekten
De Amerikaanse vaatziekte gaf in 1951 een aanzienlijke uitbreiding te zien.
In Groningen is deze ziekte thans over een groot deel van het kleibouwgebied
verspreid en werden in 1951 18nieuwe gevallen gevonden. Verder werden in
zuidelijk Noord-Holland vele aangetaste velden waargenomen.
Door Mej. Dr L. C. P. Kerling werd aangetoond, dat deze ziekte in het zaad
van zieke planten kan overgaan. Gelukkig keuren de N.A.K. en N.A.K.-G.
streng op het voorkomen van de Amerikaanse vaatziekte, doch men kan zich
voorstellen, datinvroeger jaren langs deze weg wel verspreiding heeft plaatsgevonden.
Erg opvallend is deze verbreiding niet, aangezien de ziekte zich pas openbaart in het eerstvolgende gewas. Stel dat men erwten uitzaaide in 1947,
waarin besmetting voorkwam, dan ziet men de ziekte pas in het gewas, dat
men bijvoorbeeld in 1953 uitzaait. Oorzaak en gevolg konden dus voorheen
niet worden begrepen.
Andere verbreidingswijzen zijn: stalmest, waarin ziek èrwtenstro is verwerkt,
terwijl men ook gevallen heeft waargenomen, dat de ziekte optrad in een
perceel gescheurd grasland, waarop men destijds aan het vee ziek èrwtenstro
had gevoerd.
Hoe het ook zij, men zal zich geleidelijk aan moeten instellen op resistente
rassen. Daar de conservenindustrie, in het bijzonder in Groningen, Noorden Zuid-Holland, in het relatief sterk besmette gebied zit, is men vooral daar
genoodzaakt resistente rassen te gebruiken bij de contractteelt. Dit is voorshands nog niet zo eenvoudig.
Belangrijk is, dat thans de afdeling Resistentie-onderzoek van het LP.O. zich
belast met de testing van nieuwe erwtenrassen en -kwekersstammen op zieke
percelen, terwijl daarnaast in de toekomst testing in de kaszeer goed mogelijk
lijkt (electrische grondverwarming en speciale belichting met Philips kwiklamp). Deze laatste methode is ook voor de kwekers zeer goed bruikbaar.
Wat de gewone voetziekte betreft (in de „Rassenlijst" Fusarium solani-voetziekte genaamd),deze komt vooral voor in het westelijk kleigebied, de Zuiderzeepolders en de rivierklei. In Friesland en Groningen ziet men de symptomen weinig.
Door Ir Hubbeling wordt gesuggereerd, dat men hier met een virusziekte te
maken heeft. Er zijn inderdaad verschillende argumenten, die voor deze opvatting pleiten, bijvoorbeeld kan het feit, dat de ziekte in het noorden weinig
voorkomt, worden toegeschreven aan het later en minder optreden van luizen.
Het sterke optreden in de Zuiderzeepolders, vooral in de Noord-Oostpolder
was dit in 1948 zeer opmerkelijk, zou verklaard kunnen worden uit het feit,
dat het virus voorkomt in de veel verbouwde lucerne en daarin overwintert.
De luizen overwinteren eveneens in de lucerne en zijn, wanneer ze overgaan
op de erwten, voor een groot deel „besmet". Vroeg optreden van de gewone
voetziekte zou dus gepaard moeten gaan met het zich vroeg vestigen van de
luis op de erwten. Dit laatste zal waarschijnlijk het geval zijn in een warm
voorjaar. Welnu, de voetziektejaren 1948 en 1952 hadden een warm voorjaar! Ook is het feit, dat de gelebladeren van dezieke planten „knappen" bij
het platdrukken, een aanwijzing.
41

Zo gezien, zouden dus de in voetziekteplanten gevonden schimmels Fusarium
solani en Fusarium oxysporum als secundair moeten worden beschouwd.
Onderzoek in de komende jaren zal nader uitwijzen, welke eventuele rol virus
speelt.
Mej. Dr L. C. P. Kerling publiceerde in „Tijdschrift over Plantenziekten",
58 :29-54, 1952een deel van haar onderzoekingen onder de titel „Beschadiging en schimmelaantasting bij erwten als gevolgen van nachtvorst". Deze
publicatie geeft onder andere een duidelijk inzicht in de samenhang tussen
nachtvorst en Botrytis-voetziekte. Mej. Kerling kon tevens vaststellen, dat
Phygon sterkere planten gaf, die beter bestand waren tegen schimmelaantasting na nachtvorst.
In „der Züchter", Heft 1/2, Bd 22,1952publiceerde G. Sörgelonderde titel:
„Über die Ursachen der unterschiedlichen Resistenz verschiedener Erbsensortengegenüber den FuszkrankheitserregernAscochyta pisi,Ascochyta pinodella und Mycosphaerella pinodes" een zeer belangrijke bijdrage inzake de
veredeling op resistentie tegen de Ascochyta-vlekkenziekte. Uit zijn onderzoekingen bleek, dat het al of niet doordringen van de schimmel in de zaden
bepaald wordt door de chemische samenstelling van de zaadhuid. De schimmels groeiden bijvoorbeeld zeer goed op een voedingsbodem, waarin een aftreksel van de zaadhuid van Kelvedon Wonder, en veel minder op een
voedingsbodem met een aftreksel van de peul Graue Buntblühende.
Hier liggen mogelijkheden voor een stammen-testmethode, die in het laboratorium kan worden uitgevoerd.
b. Phaseolus-bonen
De vlekkenziekte-bestrijdingsproeven van de laatste jaren voeren tot de conclusie, dat Dithane Z78 nog het beste spuitmiddel is. In jaren met ernstige
aantasting is echter de bestrijding niet voldoende. Bovendien kan men bespuitingen in de groententeelt niet toepassen.
De oplossing zal worden gevonden in het kweken van resistente rassen.
Een moeilijkheid is, dat er van de schimmel vele „rassen" te onderscheiden
zijn. Het LP.O. te Wageningen heeft echter een grote serie „rassen" verzameld en is in staat om kwekersstammen hierop te testen.
Inzake zaaizaadontsmetting tegen vlekkenziekte komen uit de U.S.A. berichten, die erop wijzen, dat het middel Vancide 51, aangewend alseen slurry,
practisch volledig de schimmel in de zaaibonen bestrijdt. De samenstelling
van dit middel wordt opgegeven als: Na-zouten van dimethyl-dithiocarbamaat en 2-mercapto-benzothiazol (medegedeeld in het 43e jaarverslag van de
„American Phytopathological Society").
Gezien het dikwijls sterk voorkomen van deze schimmel in de zaaibonen uit
de tuinbouwsector kan dit middel een uitweg uit de moeilijkheden betekenen.
IV. Virusziekten
a. Erwten
Hierboven is reeds een en ander medegedeeld over een virus in erwten, dat
mogelijk deveroorzaker isvandegewonevoetziekte.Tweeandere virusziekten
kunnen ookgeregeld inonslandworden aangetroffen :deeneishet zogenaamde „enation"-mozaïek.Dit veroorzaakt een zeer sprekend, scherp mozaïek en
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bij bepaalde rassen uitgroeiing van de opperhuid van stengel en blad (=
„enation").
Het treedt vrij laat in het seizoen op en men vindt het daarom meer in later
rijpende rassen. De zieke planten komen meestal bij elkaar in „nesten" voor.
De andere virusziekte heeft als typische symptomen paarse, necrotische
peulen en stengels. Dit wordt in de U.S.A. „streak" genoemd.
In de sortimenten land- en tuinbouwerwten komen vermoedelijk enkele rassen voor, die tolerant of resistent zijn. Het lijkt wenselijk, dat de virusziekten
van de erwten goed worden bestudeerd en dat resistente of tolerante géniteurs
aan de kwekers kunnen worden gesuggereerd.
b, Phaseolus-bonen
Dank zij het werk van 1rs Hubbeling en van der Want en dat van de onderZoekers in de U.S.A. wordt de kennis van de virusziekten van onze Phaseolusbonen (sla-, snij-, spek- en pronkbonen) voortdurend verdiept en uitgebreid.
Dit is ook zeer noodzakelijk, immers het blijkt, dat het aantal virusziekten
steeds toeneemt, terwijl er van hetzelfde virus meerdere vormen voorkomen.
Het onderzoek spitst zich vooral toe op de resistentie-veredeling, waarbij
voorshands Phaseolus vulgaris x Phaseolus coccineus-kruisingen een grote
belofteinhouden inzake volkomen resistentie tegen Phaseolus virus 1 en 2 en
Nicotiana-virus ( = stippelstreep).
Daarnaast beschikken wij over een reeksPhaseolus-species uit Centraal-Amerika, die,zonodig, ook nog kunnen worden gebruikt. Schrijver isvan mening,
dat deze reserve waarschijnlijk later zal blijken zeer nuttig te zijn.
Schrijver kon in 1951 in de U.S.A. vaststellen, dat de zwarte vaatziekte in dat
land van geen practische betekenis was. Men teelt daar verschillende vatbare
rassen en schenkt bij het adviseren daarvan geen enkele aandacht aan deze
vatbaarheid. Wat de reden hiervan is, kon schrijver niet vaststellen. Het is
mogelijk, dat de bepaalde virus 1-vorm, die zwarte vaatziekte veroorzaakt,
Zeer weinig voorkomt. Het kan ook zijn, dat de luizen, die het virus overbrengen, zeer weinig aanwezig zijn.
Een punt, dat in de U.S.A. bij deaantastingvanvirusziekten zeer opmerkelijk
was, was de grote betekenis van een min of meer gesloten aanplant. Viruszieke bonenplanten (scherpmozaïek of curly top bijvoorbeeld) werden meestal
aan de rand van de percelen aangetroffen of in en rondom open plekken.
Blijkbaar prefereert de luis het micro-klimaat, dat daar heerst. Bij het optreden van virusziekten hier te lande, in aardappelen en bieten bijvoorbeeld,
kan hetzelfde worden waargenomen.
De practische conclusie daaruit kan zijn, dat een gesloten bonengewas een
goede afweer tegen primaire virus-aantasting is. Speciaal bij de teelt van voor
Zwarte vaatziekte vatbare rassen is deze richtlijn mogelijk van betekenis.
c. Lupinen
Het I.P.O. (Ir Beemster) begon een onderzoek naar de verschillende viren,
die delupine aantasten.Vijf verschillende virenkondenworden aangetoond en
met de proefplanten tuinboon, erwt, witte en gele lupine en komkommer van
elkaar worden onderscheiden. Ir Beemster onderkent thans:
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1. het lupinemozaïek;
2. de verdorringsziekte;
Het betreffende virus is identiek met het augurkenmozaïekvirus.
3. een op 2 gelijkend virus;
4. een op 1 gelijkend virus;
5. een virus, dat dwerggroei veroorzaakt.
Het lupinemozaïek en de verdorringsziekte zijn als de belangrijkste te beschouwen. Het mozaïek gaat met het zaad over.
V. Physiologische ziekten
Minerale gebreksziekten
Alhoewel de bemesting in Nederland in het algemeen op een zeer hoog peil
staat, kan men nog wel eens minerale gebrekssymptomen tegenkomen. In het
onlangs verschenen Engelse boekwerk „Mineral deficiencies in plants", door
T. Wallace, komen uitstekende kleurenafbeeldingen voor van planten van
diverse gewassen, welke typische minerale gebrekssymptomen vertonen. Aan
debeschrijving, diebij deafbeeldingen worden gegeven,wordthet navolgende
ontleend:
a.Magnesiumgebrek
Erwt:
chlorosetussen de nerven in het centrum van de blaadjes,
met groene randen langs de nerven.
Phaseolus-boon: bruine necrose tussen de nerven.
Dit symptoom wordt op onze zandgronden, vooral bij de
stokbonen, dikwijls waargenomen. Het doet iets denken aan
Zonnebrand.
b.Mangaangebrek
Erwt:
chlorosetussen de nerven, die aan de rand van het blad begint. Dit dus in tegenstelling tot het magnesiumgebrek.
Dit symptoom komt alleen in gevallen van zeer ernstig
mangaangebrek in erwten voor.
c. Fosfaatgebrek
Erwt:
kortefijne plant. Kleur blad: dofgroen. Het oude blad verdort.
Phaseolus-boon: iele plant, dwerggroei. Donkere, doffe kleur groen. Oud
blad bruin en vroeg afvallend.
Vicia-boon:
ieleplant, opstaand blad. Oude bladeren spoedig afvallend.
d. Kaligebrek
Erwt:

jongestengelleden zeer kort; oudere bladeren bleek verdord
aan de randen.
Phaseolus-boon: tussende nerven aan de rand van het blad chlorose, gevolgd
door verdorring van de rand.
Vicia-boon:
korte stengelleden; bladeren donkerbruin verdord aan de
randen, die daarbij naar boven gekruld zijn.
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Een publicatie van de N.V. Nederlandse Kali-Import Maatschappij, getiteld
„Kentekenen van kaligebrek", zinkt bij hetwerkvanWallacevolkomen in het
niet. Naast enkele goede kleurenfoto's komen er echter veel zeer slechte
onbruikbare voor.
Met betrekking tot het mangaangebrek in de Noord-Oostpolder moet helaas
worden geconstateerd, dat onze voorspelling wordt bewaarheid, dat van jaar
tot jaar meer mangaangebrek optreedt. Gelukkig is de voorlichtingsdienst
terzake attent en behoeft erweinigvreestebestaan,dat de Noord-Oostpolder
eenleverancier zalworden van erwten met kwade harten.
F. Peulvruchtenteelt in het buitenland
Door het Bureau voor Buitenlandse Agrarische Betrekkingen van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw werd een voorlopige schatting gepubliceerd
van de erwtenproductie in seizoen 1951/'52 in de verschillende landen. Niet
bekend zijn de producties van China en Rusland. Men mag aannemen, dat
China ruwweg 4 keer zoveel erwten voortbrengt als de rest van de wereld
tezamen.
In onderstaand tabelletje zijn de areaal- en productiecijfers van 1950 en 1951
der belangrijkste landen weergegeven.
T A B E L 14
Areaal in 1000 ha

Canada . . .
U.S.A. . . .
Argentinië
O.Duitsland
W.Duitsland
Frankrijk . .
Gr.Brittannië
Hongarije
Nederland
Roemenië
Spanje . . .
Fr.Marokko.
N.Zeeland .

1935/'39

1950

34

20

90

10

26
13
20
8
29
37
34
49
32
7

94
22
65
16
23
62
28
25
40
38
59
17

Productie in 1000 tons

iö
117
22
61
10
22
47
28
26
40
38
61
11

1950

1951

22,1

23,0
171,0
26,4
45/5
17/3
39/0
84,4
31,8
78,5
40,9
22,6
31,8
18,2

145.7
26,4
63,6
25,1
37.5
118,1
22,7
73,i
31,8
18,7
31/3
31,8

De U.S.A. produceerde in 1951 meer erwten dan vóór de oorlog. Er zijn
echter aanwijzingen, dat dit incidenteel was; men verwacht voor de eerstkomende jaren weer een terugvallen op ongeveer het vooroorlogse peil.
Canada vertoont een sterke teruggang ten opzichte van vóór de oorlog.
Argentinië, dat een potentiële concurrent is voor de Nederlandse groene
erwten op de wereldmarkt, teelde ruim 2 keer zoveel erwten als vóór de
oorlog.
West-Duitsland produceerde minder erwten dan vóór de oorlog, toen het
reeds veel erwten betrok uit Oost-Duitsland. Dit verklaart de grote importbehoefte, nog niet gerekend de sterke bevolkingstoename.
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Oost-Duitsland toont een sterke uitbreiding van de erwtenteelt. Men mag
aannemen, dat dit gebied veel exporteert naar oostelijke landen.
Groot-Brittannië dat, zoals bekend, de erwtenteelt sinds het begin van de
oorlog sterk uitbreidde, laat in 1951 weer grote teruggang zien.
Nederland is nog lang niet op het vooroorlogse areaal terug.
Frans-Marokko bracht in 1951ongeveer 2 keer zoveel erwten voort als na de
oorlog. Wanneer wij het areaal in dit land vergelijken met de productie, dan
blijkt wel, hoe laag de ha-producties zijn. Blijkbaar groeien de erwten onder
Zeer ongunstige omstandigheden. De slechte kook van de Marokkaanse
erwten zal daar ook wel niet vreemd aan zijn.
Gezien de relatief onbelangrijke positie, die Nederland in de wereldhandel
van bonen inneemt, heeft hetweinigzinomhier areaal- en productiegegevens
van de verschillende landen te geven.Voor belangstellenden zij medegedeeld,
dat een zeer goede publicatie hierover is: „World bean production outlook
for international trade in 1951-'52, with special reference to U.S. exports"
in Foreign Agriculture Circular, 24 December 1951.
Van belang zijn echter de cijfers van Zweden.Deze zijn als volgt (afgerond) :
TABEL 15

i935/'39
1950

1951

Areaal
(ha)

Productie
(tons)

80O
160O
2000

I.60O
2.4OO
3.3OO

Hieruit blijkt wel,dat het strevenvan Zwedenvoorzelfvoorziening, resultaten
begint af te werpen, zulks ten detrimente van de Nederlandse bruine bonencultuur. Een ruwe raming van de consumptiebehoefte in Zweden bedraagt
350(Mr000 ton.
G. Collectieve peulvruchtenpropaganda in Nederland
I. Voorlichtingdetailhandelaaren consument
In aansluiting op hetgeen door de secretaresse-penningmeesteresse in dit
jaarverslag, met betrekking tot de collectieve peulvruchtenpropaganda, is vermeld, volgen hieronder enkele mededelingen omtrent de uitvoering van een
en ander, waarbij, naast een zekere propaganda, vooral aan een goede voorlichting aandacht werd besteed.
In het kader van deze actie ter bevordering van de peulvruchtenconsumptie
in Nederland werd contact gezocht met grossiers, detailhandelaren en consumenten, ten einde zogenaamde voorlichtingsdagen te organiseren in bepaalde plaatsen van ons land.
In zekere zin was dit een experiment, temeer daar de prijzen van de peulvruchten, met uitzondering van die van bruine bonen, niet bepaald gunstig
lagen. Ook de kwaliteit liet te wensen over. Om deze reden was dan ook besloten in het seizoen 1951/'52 op beperkte schaal hiermede een aanvang te
maken, ten einde ervaring op te doen voor het volgende seizoen.
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De aanknopingspunten met handelaren en consumenten boden tevens gelegenheid, te beginnen met een enquête, door een onderzoek in te stellen naar
de oorzaken van de verminderde consumptie. Door bepaalde organisaties is
dit alsvoorwaarde gesteld voor het verstrekken van een bijdrage in deze peulvruchtenpropaganda. Daar het Technisch Bureau van deP.S.C.dit onderzoek
om verschillende redenen beter zelf ter hand kan nemen dan dit te laten verZorgen door een bureau voor opinie-onderzoek, heeft zij zich hiermede gaarne
belast.
In de plaatsen Alkmaar, Leiden, Delft, Apeldoorn, Tiel en 's-Gravenhage
werden, in samenwerking met de plaatselijke kruideniers, voorlichtingsmiddagen voor de huisvrouw en zogenaamde cursusavonden voor de kruidenier
gehouden. Voor de middagen voor de huisvrouw werden ook de diverse
plaatselijke verenigingen van huisvrouwen, huishoudscholen enderg elijke,
uitgenodigd. Bovendien werd ter ondersteuning soms een advertentie in de
plaatselijke bladen opgenomen.
Het programma omvatte onder meer een causerie over soorten en kwaliteitsverschillen van peulvruchten en een korte toespraak over de voedingswaarde
en bereidingswijze. Hierbij werd ook de medewerking verkregen van het
Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad.
Op de cursusavonden voor kruideniers werd naast de soorten en kwaliteiten
gesproken over de verkoopsmogelijkheden.
Als speciale attractie werden in 's-Gravenhage en Leiden aan het slot van de
peulvruchtenmiddag gratis hapjes geserveerd,bestaande uitbruinebonen met
kerrysaus en witte bonen met eenzure saus,hetgeenzeergeapprecieerd werd.
Door middel van het zogenaamde peulvruchtenstembiljet werden de nodige
gegevens voor de enquête verzameld. Hieraan werd zeer bereidwillig deelgenomen. Een vrij uitgebreide peulvruchtenmonstercollectie trok sterk de
aandacht.
Zoals werd opgemerkt, werden de peulvruchtenmiddagen onder meer benut
om een onderzoek inte stellen naar deverminderde consumptie en de wensen
van de consument. Spoedig bleek, dat de gegevens, welke hieruit naar voren
kwamen, feitelijk veel te gunstig uitvielen. Dit is verklaarbaar, als men weet,
dat juist de „peulvruchtenklanten" van de kruideniers deze middagen bezochten.
Ten einde de mening te vernemen van het niet peulvruchten-minnende
publiek werd in Ede en Arnhem een proef genomen met het enquêteren langs
de huizen. Er werd onderscheid gemaakt tussen arbeiders-, middenstands- en
villawijken. Tegelijkertijd werden ook de kruideniers in deze plaatsen naar
hun mening gevraagd. De ervaringen met deze methode van werken zijn zeer
bevredigend. In vele gevallen ontstaat een gesprek met consument of kruidenier, hetgeen wederzijds verhelderend kan werken. Bovendien winnen de
informaties aan betrouwbaarheid, indien devragenstellersmet het onderwerp
peulvruchten op de hoogte zijn.
De conclusievan devoorlichtingsdagen is,dat men nietspoedig stoelen tekort
komt. De bezoeksters waren voor het merendeel van middelbare leeftijd en,
hoewel het programma een zekere afwisseling bood, werd toch de indruk
verkregen, dat een grotere variatie, bijvoorbeeld door het inlassen van een
film, wel op prijs gesteld zou worden. Een goede trekpleister zal eveneens het
aantal bezoekers stimuleren.
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De belangstelling van de zijde der kruideniers voor een zogenaamde peulvruchtenavond heeft ook niet in alle opzichten aan de verwachtingen voldaan.
Deze voorlichtingsdagen zouden een groter effect kunnen sorteren, indien
zij een onderdeel uitmaakten van een landelijke, eventueel regionale actie
(raambiljetten, advertenties, persartikelen, en dergelijke).
Gezien deze ervaringen zal, zoals ook in het werkprogramma tot uitdrukking
komt, getracht worden in seizoen 1952/'53 volgens een andere methode te
werken.
IL WerkprogrammaC.P.P.
a. Voortzetting voorlichtingsdagen voor detailhandelaar en consument, in
samenwerking met commerciële organisaties, inkoopverenigingen en vrije
grossiers.
Peulvruchtencauserieën in de plaatselijke afdelingen van de Vereniging
van Huisvrouwen, Nederlandsche Bond van Plattelandsvrouwen en andere
vrouwenbonden;
b. Het verstrekken van richtlijnen en artikelen aan damesbladen, huisorganen
van commerciële organisaties en inkoopverenigingen, alsmede aan de periodieken van huisvrouwenverenigingen. Voor zover mogelijk ook aan de
dag-, week- en maandbladen;
c. Uitgave van een peulvruchtenkleurenkalender 1953;
d. Aandacht zal worden besteed aan de voorlichting, door middel van de
radio (kookpraatjes, eventueel vraaggesprekken);
e. Voortzetting van de peulvruchtenenqüête onder detailhandelaren en consumenten.
Men kan zich afvragen, of dit plan de campagne niet wat grootser (vergelijk
propagandavoormelk,bier,sigaren,ènz.)opgezetzoukunnen worden. Hierbij
kan worden opgemerkt, dat de omvang van deze actie aan de thansbeschikbare fondsen moet worden aangepast, waarbij rekening dient te worden gehouden met het feit, dat het in debedoelingligt,gedurende enigejaren achtereen deze werkzaamheden voort te zetten.
H. Voordrachten en publicaties
Voor de afdelingen Assen en Wageningen van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen werd een causerie gehouden over peulvruchten.
Te Hoofddorp werd voor de Vereniging van Bedrijfsvoorlichting gesproken
over de peulvruchten.
Op de Groentenveredelingsdag van het Instituut voor de Veredeling voor
Tuinbouwgewassen werd een voordracht gehouden over de peulvruchtenveredeling in de U.S.A.
In het vakblad „Zaadbelangen" werd een artikel geschreven met betrekking
tot enkele peulvruchtenactualiteiten.
Voor de Landbouwgids 1952 werd het hoofdstuk peulvruchten verzorgd.
Aan de binnenkort verschijnende Landbouwencyclopedie werd medewerking
verleend bij de behandeling van land- en tuinbouwpeulvruchten.
Ten behoeve van de tuinbouwpeulvruchten-correspondenten werd een overzicht samengesteld van de teelt van tuinbouwpeulvruchten in 1951.
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Medewerking werd verleend aan een verslag over zaaizaadproeven 1951 van
het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle.
Voorts verschenen de navolgende Technische Berichten:
No 56 Het erwtencystenaaltje, door G. J. Bom.
No 57 De kwaliteit van enkele doperwtenrassen in diverse groeistadia, door
Mej. A.Veenbaas.
No 58 Ervaringen met het Peulvruchtenbesluit, door Mej. Ir N. Kloppert.
Het verband tussen het weer en de uiterlijke kwaliteit van erwten,
door Dr Ir J. J. Post.
No 59 Resultaten van het doperwtenrassenonderzoek oogst 1948, 1949,
1950,door Mej.A. Veenbaas en Mej. K. Scheygrond.
I. Monstercollecties
Ten einde aan de regelmatige vraag om peulvruchtenmonstercollecties door
kruideniers, aspirant-kruideniers en enkele organisaties te kunnen voldoen,
werden, met medewerking van rijkslandbouwconsulenten, kwekers en handelaren, collecties verzameld en aan belanghebbenden tegen vergoeding verzonden.
Voor de peulvruchtenvoorlichtingsdagen werd een vrij uitgebreide collectie
samengesteld.
III. WERKPROGRAMMA 1952
A. Onderzoekingen over de teelt van peulvruchten
1. Behandelingvan zaaizaad met beschermende middelen (Ir Riepma)
Hierbij wordt de invloed van moderne zaaizaadbeschermingsmiddelen op de
opkomst en de opbrengst bij erwten, stam- en slabonen nagegaan. De proeven
worden aangelegd op klei en op zand. Ook door de H.H. Rijkslandbouwconsulenten wordt aan dit onderzoek medegewerkt. In 1952 wordt een 14-tal
soortgelijke proeven met erwten aangelegd (Serie 200 interprovinciaal proefplan).
2. Enting
Het Landbouwproefstation T.N.O. te Groningen (Dr Harmsen) zet het onderzoek over diverse entingsproblemen bij verschillende leguminosen voort.
3. Bemesting
Het Landbouwproefstation T.N.O. te Groningen zet de proeven over rijenbemesting onder andere bij peulvruchten voort.
Ir Riepma onderzoekt in een meerjarige proef de invloed van organische bemestingen op de opbrengst en kwaliteit van erwten.
Voorts onderzoekt Ir Riepma de invloed van stijgende stikstof-giften op de
opbrengst en kwaliteit van het vroege kortstro doperwtenras Avanti.
4. Standruimte-onderzoek
Ir Riepma zet de standruimteproeven met erwten en stambonen voort. Verder
wordt een begin gemaakt met het standruimte-onderzoek bij tuinbonen voor
zaadteelt.
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5. Groeistoffen
Ir Riepma onderzoekt bij veldbonen de invloed van groeistoffen op bloem- en
peulval.
Bijdoperwten onderzoekt Ir Riepma de invloed van een M.C.P.A.-bespuiting
op de mogelijke vertraging in de rijpingstijd.
6. Klimatologisch onderzoek
Door de Landbouwafdeling van het K.N.M.L en het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn wordt het onderzoek naar de invloed van het klimaat bij
stambonen voortgezet.
7.Oogstmethoden
Door Ir Riepma zal in een practijkperceel groene erwten een vergelijking
getroffen worden tussen verschillende ruitermethoden. Alsvergelijking zullen
ook worden opgenomen de behandelingen: op het zwad drogen en na het
maaien dadelijk kunstmatig drogen.
8. Drogen
Door het Drooglaboratorium van het C.I.L.O. (Prof. Sprenger) zal een begin
worden gemaakt met een droogonderzoek bij verschillende soorten peulvruchten. Onder andere zullen dampdrukisothermen worden bepaald.
B. Rasscnonderzoek en veredeling
1. Landbouwerwten
Vermeld kan worden, dat onze grote landbouwerwtenkwekers speciale aandacht wijden aan het creëren van:
a. gele erwtenrassen;
b. Amerikaanse vaatziekte-resistente ronde groene erwtenrassen;
c. schokkerrassen, die productiever en van betere uiterlijke kwaliteit zijn dan
Zelka;
d. capucijner- en grauwe erwtenrassen van betere productiviteit, oogstzekerheid en consumptiekwaliteit;
Als kleine kwekers werken hieraan ook krachtig mede het Rijkstuinbouwconsulentschap te Hoorn en Prof. Wellensiek te Wageningen.
2. Doperwten
Het doperwtenveredelingswerk wordt door verschillende zaadfirma's en het
I.V.T. op ruime schaal voortgezet. Ook enkele landbouwerwtenkwekers, namelijk Dr Mansholt en het „Centraal Bureau", werken aan doperwten.
Het onderzoek van grote aantallen doperwtenrassen op landbouwkundige en
kwaliteitseigenschappen wordt voortgezet door het I.V.T., de afdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O., de P.S.C, en het I.P.O. Dit laatste instituut
verzorgt de testing op ziekteresistentie.
Door het I.V.T. zal een groot sortiment rassen volvelds worden uitgezaaid
en, in overleg met de P.S.C., zal aan de groeiwijze worden bepaald, welke
rassen kunnen worden afgeschreven en welke nader onderzoek verdienen.
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De afdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. zal een scherp kwaliteitsonderzoek kunnen verrichten op een beperkt aantal rassen. Gehoopt wordt,
dat gebruik kanworden gemaaktvaneenminiatuur viner.Ditzalhetvoordeel
hebben, dat de verwerking zo goed mogelijk aansluit bij de practijk van de
conservenindustrie.
Het streven van de P.S.C, is om vrijwel uitsluitend onderzoek te verrichten
aan rassen, die resistent zijn tegen de Amerikaanse vaatziekte. Ook de conservenindustrie neemt semi-practijkproeven met verschillende nieuwe veelbelovende rassen.
Prof. Wellensiek vergelijkt 11 lijnen drielingdoperwten op opbrengst.
3. Peulen
De peulenveredeling wordt door verschillende zaadfirma's voortgezet.
Prof.Wellensiek vervolgt het werk om te geraken totvroege, zoete, productieve rassen.
Ook hetRijkstuinbouwconsulentschap teAmsterdam zetde peulenveredeling
voort.
Hetzelfde kangezegd worden vanhet I.V.T.
Voorts worden door het I.V.T. de in 1951 begonnen practijkproeven rijspeulenselecties afgesloten.
4. Landbouwstambonen
Als voorheen.
5. Slabonen,snijbonen, spekbonen en pronkers
Voortzetting van de veredeling door diverse instanties.
Speciale vermelding verdient de selectie uit Phaseolus vulgaris x Phaseolus
coccineus-kruisingen.
TeWageningen zalgetracht worden kruisingen teverrichten tussen Phaseolus
vulgaris-rassen en diverse Centraal Amerikaanse Phaseolus-species. Bij de
stamslabonenveredeling zal een begin worden gemaakt met de veredeling
op geschiktheid voor machinale pluk.
6. Tuinbonen
Voortzetting van veredeling en rassenonderzoek door het I.V.T.
Voortzetting van de veredeling door diverse zaadfirma's.
Een speciaal aspect isdeveredeling opmozaïek-resistentie.
7. Lupinen
Voortzetting van de veredeling van de gele, witte en blauwe lupine door de
Stichting voor Plantenveredeling (Ir Lamberts).
De door Ir Lamberts gekweekte gele voederlupinerassen Pal I en Pal II
zullen op verschillende proefvelden met Duitse en Deense rassen worden
vergeleken.
C. Kwaliteitsonderzoek
1.Landbouwpeulvruchten
Voortzetting van het onderzoek van monsters van rassenproefvelden van
nieuwe kwekersselecties en van bemestingsproefvelden, door de afdeling
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Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de invloed van stalmest en andere organische bemesting op de consumptiekwaliteit, in vergelijking met kunstmest.
Voortzetting van het onderzoek van een aantal stambonenrasjes, die nog in de
particuliere teelt voorkomen.
2. Conservenpeulvruchten
De afdeling Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. zet het rassenonderzoek
doperwten op geschiktheid voor blik- en snelvriesconservering voort.
Het I.B.V.T. heeft onder meer het navolgende punt op haar werkprogramma:
Voortzetting van het algemene onderzoek naar de methodiek van kwaliteitsbepaling van doperwten.
D. Ziekten, insecten en onkruid
1. Schimmelziekten
a. Erwten
Voortzetting van het onderzoek van diverse zaaizaadontsmettings- en -beschermingsmiddelen door Ir Riepma, onder meer op interprovinciale proefvelden.
Het I.P.O. (Mej. Dra Schreuder) zet het onderzoek naar het voorkomen van
de Amerikaanse vaatziekte voort.
Voorts gaat Mej. Dra Schreuder voort met de bestudering van de Groningse
voetziekte (Fusarium solani).
Het Landbouwproefstation T.N.O. (Dr Gerretsen) bestudeert in electrisch
verwarmde Mitscherlich-potten de invloed van antagonisten op de Amerikaanse vaatziekte.
Het Laboratorium voor Phytopathologie (Mej. Dr Kerling) zet de proeven
over inoculatie van kunstmatig verzwakte erwtenplanten van verschillende
rassen met Fusarium solani var. martii en Fusarium oxysporum f 8 voort.
Het I.P.O. (Ir Labruyère) vervolgt het onderzoek naar de rol, die Fusarium
solani speelt bij de aantasting door het erwtencystenaaltje.
Ir Riepma zet dewaarnemingen aan testrassenproefvelden in de verschillende
erwtengebieden voort.
b. Phaseolus-bonen
Ir Riepma onderzoekt bij een serie rassen en zaaizaadkwaliteiten de invloed
van verschillende zaaizaadontsmettings- en -beschermingsmiddelen op de
opkomst.
De resistentie-afdeling van het I.P.O. verricht, in opdracht van kwekers,
testingen op resistentie bij veredelingsmateriaal.
Het I.P.O. (Ir Labruyère) zet het verzamelen van rassen van Colletotrichum
lindemuthianum, de veroorzaker van de vlekkenziekte, voort.
Voorts wordt een testserie samengesteld van alle belangrijke Nederlandse en
buitenlandse rassen, met het oog op het verschaffen van géniteurs aan de
kwekers.
Het I.P.O. vervolgt de vlekkenziekte-bestrijdingsproeven met chemische
middelen op proefvelden.
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2. Bacterieziekten
Phaseolus-bonen
Het I.P.O. (Ir Labruyère) zet het onderzoek over de vetvlekkenziekte voort.
Aan kwekerswordt materiaal voor testingsdoeleinden ter beschikking gesteld.
3. Virusziekten
a. Erwten
Voortzetting van de waarnemingen over het optreden van virusziekten bij
erwten.
b. Phaseolus-bonen
Het I.P.O. (Ir van der Want) zet voort: le de testing van sortiment rassen
op resistentie tegen deviren 1en 2, en 2e het onderzoek naar de rol, die verschillende luizen bij het overbrengen van de viren 1en 2 spelen.
4. Erwteninsecten
a. Bladrandkever
Door het I.P.O. (Dr Franssen) en Ir Riepma zullen op enkele proefvelden
bestrijdingsproeven worden uitgevoerd. Onder andere zal nagegaan worden,
welktijdstip van bestrijding het beste is,alsmede deinvloed van de bestrijding
op het eventuele optreden van vóetziekte en op de opbrengst.
b. Knopmade
Het I.P.O. (Dr Franssen) zet het biologische en phaenologische onderzoek
op uitgebreide schaal voort.
In de bestrijdingsproeven zullen de navolgende chemische middelen worden
aangewend: DDT-olie emulsies, Parathion-olie emulsies, Parathion spuitpoeders en Systox-preparaten.
Erwtenmateriaal, onder andere geënsileerd doperwtenstro, zal op residu van
deze middelen worden onderzocht op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid te Utrecht en het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht.
c. Erwtenpeulboorder („wormstekigheid")
Hiervoor geldt hetzelfde als onder knopmade aangegeven.
De resultaten van het onderzoek over de knopmade en erwtenpeulboorder
zullen, zo mogelijk, in de loop van 1952 worden gepubliceerd.
5.Boneninsecten
Het I.P.O. (Dr van Dinther) zet het onderzoek over de biologie, phaenologie
en bestrijding van de bonenvlieg voort.
Het I.P.O. (Dr Franssen) maakt een begin met het onderzoek over de biologie
en phaenologie van de bonenkever (veroorzaker van de gaatjes in de veld- en
tuinbonenzaden).
6. Erwtencystenaaltje(St Jansziekte)
De P.D. (Dr Oostenbrink) zet het onderzoek over de morphologie van de
cysten, de biologie van het aaltje en de correlatie tussen hoeveelheid aaltjes
en graad van ziekte voort.
53

7.Onkruidbestrijding
a. Erwten
Het CLL.O. (Ir Riepma) zet de proeven met butylphenol en kalkstikstof
voort.
De mogelijkheden van een „preemergence"-bespuiting met DNC worden
verder onderzocht.
b. Phaseolus-bonen
Door Ir Riepma wordt bij stambonen een oriënterend onderzoek ingesteld
naar de mogelijkheid om met butylphenol door „preemergence"-bespuiting
zaadonkruiden te bestrijden.
8. Nachtvorst
Door het I.V.T. wordt het onderzoek naar de nachtvorstresistentie van het
sortiment doperwten- en peulenrassen voortgezet.
E. Peulvruchtencultuur in het buitenland
Het contact metverschillende landenwordt door het Technisch Bureau voortgezet.
Het rapport van dedoor schrijver in 1951naar de U.S.A. gemaakte studiereis,
ter bestudering van de veredeling en de teelt van conservenpeulvruchten,
Zalworden gecompleteerd.
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Financieel Verslag 1951
en Begroting 1952

IV. FINANCIEEL VERSLAG 1951
Begroot
1951

Baten
Saldo i Januari
Contributie 1951
Contributie 1952
Subs.Bedrijfschap Gr., Z. en Peulvr. . . .
Sub. Ned. Alg. Keuringsdienst v. Gr.zaden
Subs. Stichting v.d. Landbouw . . . . . .
Rijkssubsidie:
a. Dir.Akker- enWeidebouw . . . . . .
b. Dir. Tuinbouw
Subs. Bedr. groep Gr.- en Fruitverw. Ind.
Subs. Bedrijfschap Gr., Z. en Peulvr. . . . 1
Subs. Comm. v. Exportprop. - NeBupZa .j
Subs. Bedr.schap Zaaizaad en Pootgoed . .
Vergoeding Comm. v.Exportprop.- NeBupZa
voor medewerking Ir Lammers op buitenlandse jaarbeurzen
. . . . . . . . . .
„De Beknopte Warenwet"
„10 jaren P.S.C."
Phygon
Interest . . . . .
.

Ontvangsten'
1951

Begroot
1952

f6523,96
-5164,70
- 37,50
- 500,—
- 250,—
-5000,—

f5207,68
-5000,—
- 500,—
- 250,—
-5000,—

-3000,—
-3 9 2 5 —
-1000,—•

-3000,—
-4115,—
-1000,—
-2000,—

- 760,-—
- 75,8o
11,06
- 12,52

f 27198,96

f 27260,54

BALANS PER 1 JANUARI 1951

Debet
Omschrijving
Kas
Giro . . . ' . . .
Twentsche bank .
Inventaris . . . .
Diverse voorraden

-1000,—

-1000,—

f 27072,6
Credit

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

f 30,85
-4174,94
-2318,17

Reeds ontvangen contributie 1951 . . . . . .
„Centraal Beheer" . . .
Kapitaal

f 282,25
- 83,92
- 6720,09

-

1,—

- 561,30
f 7086,26

f 7086,26

TOELICHTING
Ontvangsten en uitgaven 1951
Van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed werd dit jaar voor het eerst subsidie
ontvangen. De subsidie van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
en de Commissie voor Exportpropaganda-NeBupZa werd vrij laat aangevraagd,
zodat deze niet meer in 1951 is binnengekomen. Overigens waren contributies en
subsidies in overeenstemming met hetgeen begroot was.
De algemene salarisverhoging in 1951 bracht de uitgaven voor de betrokken posten
iets boven de geraamde bedragen. De post Technische Berichten kwam door de
uitgebreide vorm van het jaarverslag en van twee der Technische Berichten belangrijk boven de begroting, hetgeen verantwoord werd geacht door een surplus bij de
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EN BEGROTING 1952
Begroot
1951

Lasten
Secretariaat . . . . . .
Penningmeesterschap . .
Berichten aan de Leden
SalarisHoofdassistent .
Administratieve krachten
Sociale voorzieningen .
Vereveningsheffing . . .
Technisch Bureau . . .
Inventaris
. . . . . .
Technische Berichten
Vergaderingen . . . . .
Propaganda .
Reisdeclaraties algemeen
Ir R. P. Lammers . . .
B.P.v. d.Post . . . .
Telefoonvergoeding . .
Onvoorziene uitgaven . .
Saldo 31December . . .

Uitgaven
1951

Begroot
1952

210,81
-480,22
340,12
4524,13
-4926,76
•1428,67
-413,84
-1927,92
-512,30
-3736,4i
113,10
420,52
45,49
1247,51
-1480,06
-200,—
- 45 —
-5207,68

1 250,—
- 650,—
- 350 —
-4692,90
-5296,54
-1673,85
- 437,99
-1800,—
- 200,—
-2500,—
- 200,—
-1000,—

f 250,—
- 425,—
- 275,—
-4360,81
-4749,22
-1440,77
- 398,64
-1800,—
- 200,—
-2000,—
- 200,—
-2000,—
-3500,—
- 750,—
- 200/—
- 100,—
-4549,52

f 27198,96 f 27260,54
BALANS PER 31 DECEMBER 1951

Debet

-35°°,—
- 75°,—
- 200,—
- 100,—
-347i,4o

f 27072,68
Credit

Omschrijving

Bedrag

Omschrijving

Bedrag

Kas
Giro
Twentsche Bank
Inventaris
. . . . . . .
Diverse voorraden . . . .

f 11,51
- 1763,10
- 3433,07

Reeds ontvangen contributie 1952
Kapitaal
. . . . . . .

f 37,50
-6391,62

-

!,

- 1220,44
f 6429,12

f 6429,12

posten Propaganda en Reisdeclaraties; dit hield respectievelijk verband met de
collectieve peulvruchtenpropaganda, waardoor de uitgaven voor eigen propaganda
gering waren gebleven, en met de studiereis van Ir Lammers naar Amerika buiten
bezwaar van de kasder P.S.C. De afwezigheid van Ir Lammers bracht ook een andere verdeling dan normaal over de posten met zich.
Begroting 1952
Bij de uitgaven zijn de posten betreffende de salarissen in overeenstemming gebracht
met de toe te kennen verhogingen. Voor propaganda werd, in verband met de collectieve peulvruchtenpropaganda, f 1.000.— voldoende geacht. De overige posten
zijn gelijk of, ten gevolge van stijgende materiaalprijzen bijvoorbeeld van papier,
iets hoger geraamd.
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