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• ENIGEALGEMENEGEGEVENSOVERDEBRITSELANDBOUW
DelandbouwvanhetVerenigd Koninkrijk,endatgeldtookvoor
Engeland +i/ales,kanruwwegbeschouwd wordenalsinhoofdzaak tebestaanuitgraanteelt,grasland enveehouderij'.Ongeveer•£vanhet
landbouw-areaalwordt ingenomendoorgrasland.Detarwe-produktie
voorzietvoorongeveer25%indebehoefte aantarwemeelvoormenselijkekonsumptie,terwijldevoergranon-produktie ongeveer60%van
debehoeftedekt.
Inonderstaande tabelwordtditnognadertoegelicht;daarbij
iseenvergelijking gemaaktmetNederland.Tevens zijndecijfers
opgenomenvanNoord-Lincoln (Lindsey)enNorfolk,twee zeerbelangrijke akkerbouwgebiedendieeengrootdeelvandeengelseerwtenteeltvoorhunrekeningnemen.
Tabel1.OverzichtbodemgebruikinEngeland +Wales,N.Lincoln
enNorfolkinvergelijkingmetNederland
Onderwerp

j
• G r a a f s c h a p ^ E n g e l a n d en!
iBedford]Cambridge;LincolnNTNorfoïkjrçaiestotaal N e d e r l a n d
!
i
!(Lindsey);
j'
j

OPP-landbouw- j 9 4 Û Q 0 |1 0 ? e 0 0 0 j332 .00O
417^000: 9 - 6 5 9 . 0 0 0 l2.331.OOOj
;rond~Xha)
'BlijveiEd grasland! 27 l
14
! 25
I 18
!
38
!
55
' Natuurwetöen
|
1 I
1
I
1
I 4
j
9
!
'. Groenteenfr u i t j 10 !
5
3
j 7
!
3
j
5
'Bouwland
i 62 |
80
71
! 71
!
50
!
40

n

v

i

i

1. INLEIDING
Deindetitelaangeduide reisbestond infeiteuit tweedelen.
Van17tot22juniwerd deelgenomenaaneenreizendebijeenkomstvan
de "Studiegroep erwten"vande "Sectie tuinbouwgewassen"vanSucarpia;
van22junitot2?juniwerd tezamenmetdeherenK.H.Koopman,landbouwerteEnsenW.H.Kwakernaak,adj.»secretarisvandehoofdafdeling
akkerbouwvanhetLandbouwschap eenreisgemaakt terbestudering van
de teeltvanconservenpeulvruchten inhet oostenvanEngeland.
Aandebijeenkomst vande Studiegroep erwtenvanEucarpia,die
voortreffelijkgeorganiseerd wasdoorJ.C.Haigh,hoofd vandeafdelingveredeling vanhetNational Vegetable Research StationteWellesbourne,Warwick,namenkwekersenonderzoekersdeeluitBelgië',Denemarken,Duitsland,Frankrijk,Nederland,NoorwegenenZweden.Voorts
namenverschillende engelse onderzoekers aaneenkleinerofgroter
deelvandebijeenkomstdeel.
Dedeelnemersvanhetcontinentwarendevolgende:
Mr.M.Bruneau,InstitutNationalpourl'Amélioration des
Conserves,78,rueduLong Chêne àWSZEMBEEK-OPHEM,België
Mr.M.Lavalleye,InstitutNationalpourl'Amélioration des
Conserves,78,rueduLongChêneàWEZEMBEEK-OPHEM,België
Prof.A.Lecrenier,^Stationd'Amélioration desplantesfruitières
etmaraîchèresàGEAND-MANIL (Gembloux),België
Ir.V.E.Tilkin,Stationd'Amélioration desplantes fruitières
etmaraîchères àGRAND-MANIL (Gembloux),België
Ir.G.Vulsteke,Provinciaal Onderzoek-en Voorlichtingscentrum
voorNijverheidsteelten vanWest-Vlaanderen-BeitemRUMBEKE,
België
Mr.M.Blangstrup-Jj^rgensen,StatensForsogsstation,Spangsbjerg,
Esbjerg,Denemarken
Dr.G.Kobabe,Institut fürAngewandte Genetik,HannoverHerrenhausen,HerrenhauserStrasse 2,DuitseBondsrepubliek.,
Mr.E.Lorke,vanv/averen&deBres,Rosdorf/Gottingen,Duitse
Bondsrepubliek
Mr. 3.vanWaveren,vanWavere11clde Bres,Rosdorf/Gottingen,
Duitse Bondsrepubliek
Mr.R. Cousin,StationCentrale deGénétique et d'Amélioration
desPlantes,EtoiledeCiioisy,RoutedeSaint-Cyr,VERSAILLES
Seine-et-Oise,Frankrijk
Mr. J.Drouzy,Etablissement VilmorinAndrieux,Verr-ieres-leBuisson,Seine-et-Oise,Frankrijk
Mr.L.Friedberg,Etablissement L.Clause,Bretigny-sur-Orge,
Seine-et-Oise,Frankrijk
UT. H.Pfeuffer,Etablissement Blondeau,Bersee,Nord,Frankrijk
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Opmerkelijk isliethogepercentage "kunstweide enklavers1'o In
deakkerbouwseetorvaltdegrotebetekenisvandegerstteelt op,terwijlrogge ontbreekt.Dehakvruchten-verbouw isaanzienlijkminderbelangrijkdaninNederland,'ookinN.Lincoln enNorfolk.
Inaansluiting hieraannog enkele gegevens overdebedrijfsgrootte.
ZodramenEngeland binnenrijdtvaltdirect opdatdepercelen
endebedrijvenaanzienlijk groter zijndaninNederland.Dezesituatiewordt geïllustreerddoorondervolgend tabelletje
Tabel 2.VerdelingvandelandbouwbedrijveninEngeland +'.Vales
enNederland naarbedrijfsgrootte-klassen
f~n/-s-f-o o "1

I

^aantal :
: % b e d r i j v e n met een o p p e r v l a k t e van_
j b e d r i j - : 1-5ha! 5-10ha: 10-20ha^ 20-50ha ! 50-100ha ; >100ha
i ven>1ha :

Engelani+Walesj 329.600 j
!Nederland
1236.418 j

29%
40%

13%
28%

17%
21%

22%
10%

9
-

7

Deze gegevens zijnontleend aanMededelingnr,8 NieuwebedrijfssystemenindeLandbouw: "Graanbedrijvenmetrundvee inEngeland'
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_6Wanneermenuitrekentwelkpercentage vandegrond geëxploiteerd
wordtdoorgrotere "bedrijven,,zeggroterdan50ha,danisditin
Engeland +Walesruim60%,inNederland ongeveer7%«
Overdegrondsoortwordteldersheteenenandermedegedeeld..
Deengelse landbouw enmeerinhetbijzonderdeakkerbouw'.isin
ennadelaatstewereldoorlog sterktotontwikkeling gestimuleerd'
dooroverheidssteun.Vanhettotale inkomenvandeengelseboeren,
groot+ƒ 3500millioen zou+ƒ2500millioenuitde schatkistkomen,
dusongeveer70/i 0//o.
HetklimaatvanEngeland behoortuiteraard tothettype zeeklimaat.Detemperaturenvariërennogalwat tussenzuid-Engelanden
Schotland.Ookzijnerregionaalbelangrijke verschilleninneerslag.
Gemiddeld voorhetheleVerenigde Koninkrijk isdeneerslag+
1000mmper jaar,hetgeenbelangrijkhogerisdanhetNederlandsegemiddelde.
Het oostelijkdeelvanEngeland isveeldrogerdanhetinderdaad
nattewesten,nl.+625mm.DitiswatdrogerdanNederland.Ditrelatiefdrogere klimaatmaaktdatdeakkerbouw,inhoofdzaak graanteelt
zoalswijreedsgezienhebben,overwegend inhet oostenwordtbedreven.
Schotland isoverhetgeheelnatterdanEngeland« Het oosten
heeft +7OO..mmregenenstemtdaarmedemetNederland overeen.
Bijgaand kaartje,waaropdefrequentie vanberegeningsbehoefte
isweergegeven,geeft eengoede indrukvanderelatieve natuurlijke
vochtvoorziening vandegewasseninverschillende gebieden.Kenten
Essexenoost Suffolk zijnrelatiefdedroogste gebieden.Daarop
volgen:de restvanSuffolk,Norfolk eneendeelvanLincolnshire en
welhet gebied
"Holland".
ö
v

3.STATISTIEK
De erwt iseenzeerbelangrijke groente inEngeland. Opgemerkt
zijdatlandbouwerwten ookalsgroentewordenbeschouwd,overigensin
overeenstemming metdewijze vankonsumptie.
Devolgende tabelgeefteenindrukvandeengelse opengronds
groententeelt endeplaatsdie erwtendaarbijinnemen.

<5 5-6 6-7 7-8 8-9 >9

Aantalmalendatirrigatienodigis
inperiodenvan10Jaar

-7Tabel3» Voorlopige cijfersvoor1960vandeengelselandbouwstatistiek.
Afgerond op10ha.
Grasland
Akkerbouw
Groentenvandeopengrond 1959/'60
daarvan: conservendoperwten
26.630ha
doperwtenvoordemarkt
11.670 ha
1andbouwerwten
22v160Jia
totaalerwten
60.460ha
kool
spruiten
bloemkool enbroccoli
totaalkoolsoorten

29 .450ha
18.510ha
15.890ha
63.850ha

wortelen
r a p e n en k n o l l e n
sla
spercieboiien
tuinboneh""

11.880ha
6.260ha
6.060ha
5^420ha

selderij
•rabarber
uien
p.a.stinaken
prei
asperges
tomaten
overige

2.430ha.
.2.320ha
2.050ha
1.540ha
680ha
550ha
150ha
7.830ha

kroten

7.500.000ha
4.200.000ha
178,430ha

5J55Öha
3.T5Üha

Wanneerv/ijdekoolsoortentezamennemendanisdeze categorie
nogbelangrijkerdandeerwten.Aangeziendelandbouwerwtenteeltde
laatste jaren sterkisteruggelopen,isdekoolrelatief sterkernaar
vorengekomen.
Aangeziendebelangstelling vande conservenindustrie voorsperciebonende laatste jarensterktoeneemt,magaangenomenwordendat
hetareaal thansgroterisdan5*4-20ha.
De ontwikkeling inhet areaal conservendoperwten inde laatste
jarenwasalsvolgt.
Tabel4.Teeltenopbrengstvanconservendoperwten inhet
VerenigdKoninkrijk.
|Jaar '
ha doperwten ; donerwtenc p b r e n g s t
'• i n -tons
j - p e r ha i n t o n s
!
;
3.2
M956! 20.840
67.090
3.6
22.620
81.280
J1957i
0
r~
!
23.950
M958!
!
59.97O
2
o
4.1
M959I. 2 6 . 9 5 0 i IO9.73O
:
11960i
29.780 : 114.810
3T3
4.1
1961 - 2 8 . 8 3 0 I 117.100
—
M962 ; +28.300 !

-8Ietsmeerdandehelftvande conservendoperwtenis"bestemdvoor
sne1vrieseonserven,derestvoorblikconserveneneenkleinquantum
datwordtverwerkt totgedroogde doperwten,die overigensopmerkelijk
inpopulariteittoenemen.
Indit statistiekje valtopdathet conservendoperwten-areaal
toteenstabielniveaulijkttezijngekomen,Opmerkelijk isdehoge
produktie inhet zeerdroge jaar1959?hetgeeneropwijstdatde
grondenwaarop erwtenwordengeteeld overhetgeheelgenomenniet
bizonderdroogte-gevoelig zijn.
Overigenswaserdelaatste jaren,althansinde snelvries-sektor
eenbelangrijkoverschotvandoperwten.Mogelijk iserindeafgelopen
strengewinterwatopruiminggehouden.
Inondervolgende tabelwordt devolledige erwtenteeltareaalstatistiekgegevenvanEngeland enWalesin1961en1962.
Tabel5»Arealenerwtenper
countyin Engeland enWa3 .esin1961
en.1962. Afge rond inha
*
conserven
doperwten erwtendoperwten landbouwerwten
versv.markfc totaal
1962
1961 1962
1961
196119621961
1962
schok- roncte schok-ronde
kers gr.e. kers gr.e.
Norfolk
7420 7140 1510 450 1280 320 120 110 9500 8850
Lincoln-Lindsey
6510 6360 690 210 430 160 520 490 7930 7440
Lincoln-Holland
1940 1800 1690 1300 1660 1210 200 210 5130 4880
Suffolk
2840. 3090 290
40 210
60 240 270 3410 3630
Essex
950 1150 800 120 720 130 1680 2220 3550 4220
YorkshireW.Ridi ngl240 1180
80
40
70
80 3220 3250 4580 4580
Isle ofEly
860 980 690 340 660 340
30
30 1920 2010
Kent
1070 1000
90
130
30
580
730
1810 1890
70
Yorksh.East-Ridin g 130
260 330 530 110 630 120 110 1110 1110
—
—
Lancaster
1460 1770
27O 250 1730 2020
Bedfordshire
20
50 190
10
60
43O 480 650 590
LincolnKesteven
250 360 250 100 200 160
40
40 640 760
Huntingdon
320 190 200
10 150
50
70 120 600 510
Hertford
130 110
10
30
190 190 330 330
—
Hereford
280 130
190 240 470 370
Cambridgeshire
100 190
-70
10 120
10 160 190 340 510
Nottingham
290 270
60
20
20
20 320 350 690 660
Shropshire
290
30
20
50
60 340 110
—
Somerset
10
370 500 380 500
Worcester
80
10
10
870 IO7O 950 IO9O
Gloucester
60
20
160 180 220 200
Overige counties
•pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
3430 5970 320010.88002.020
27.80026.7007060
TotaalEngeland
TotaalWales
60
70
Tot.Engeland+
2750026.7307050 343O 5970 3200 10.94012.09049.23047.960
!
Wales
Quatotale erwten-teelt staandegebiedenNorfolk enLincoln
(-Lindsey)duidelijkbovenaan.VoortsisereenbelangrijkeerwtenteeltinLincoln-Holland,Yorkshire(West-Riding),EssexenSuffolk.

-9De samenstellingvanhettotale erwten-areaal inrespect,canservendoperwten,landbouwerwtenendoperwten-versisnogalverscliillend.
ZodominereninNorfolkenLincoln-Lindsey deconservendoperwtensterk,
terwijl inYorkshire
ïïest-Eiding,
EssexenWorcesterdedoperwtenversdetoonaangeven.Voortszijner"belangrijkmeerlandbouwerwten
inNorfolkenLincoln-Holland^dan-inLincoln-Lindsey,
Ookvaltopdatindeenecountyb.v.Essexde.schokkersveel
belangrijkerzijndanderondegroene erwten,terwijlinYorkshireEastBidingderonde groene erwtendevoorkeurhebben.Mogelijkveroorzaakthetvochtigere klimaatvanlaatste countymindergoederesultatenmetde strorijkere schokkers.
InSchotland isinhoofdzaakenigeteeltvanconservendoperwten.
Er zijnpraktischgeenlandbouwerwten eneengeringe oppervlaktedoperwtenvoordeversemarkt.
,
In1961warende Schotse arealenrespectievelijk,
conservendoperwten
1650ha
doperwtenvoordeversemarkt 110ha
Deze Schotse teeltkomt inhoofdzaakvoor'inAngus,Perthen
Kincardine,
Deha-opbrengsten zijnzekerniet lagerdaninEngeland..
DeEngelse landbouwerwtenteeltisdelaatste jaren sterkteruggelopentengevolge vandeconcurrentie vandeHollandse envooralook
Amerikaanse erwten.
In1949washetlandbouwerwtenareaal 73.000ha
in1954
53.4-00ha
in1958
28.700ha
in1962
9.200ha..
Ondanksdegrotehome-produktie importeerthetVerenigd Koninkrijk
tochnog eengroot quantumgroenten-conserven.
Watde snelvrieseonservenbetreftkanhetvolgendewordenmedegedeeld.
Tabel6. Snelvriesconserven groente
in1016kg ; metrieke tons
I960
1961 !
1962
eigenproduktie
57.600
68.000!
79.800
invoer
20.600
18.900!
25.400
Hetfeitdat in19507«500tonsnslvriesgroentewerdgeproduceerd demonstreert deenorme groeivandeze conservensektor.

- -10Tabel 7.SnelvriesconservenVerenigd Koninkrijk
in1000metrieke tons
Produktie
Invoer
I960 1961 TW!i960 1961 1962
doperwten
39.9 51.6 56.4 j14.5 11.6 11.1
sperciebonen 9.0
7.5
1.7
2.3
7.7
5.4
2.6
spruiten
3.6
3.3
4.5 2.4
2.7
tuinbonen
;6.0 )6.7
p.6
2.5 ) 2 - 2
!
\
<
overige
6,3
8,7
j
groenten
Totaal
58.5 69.1 79.8 20.8 19.2 25.4

Totaal

I960 1 W

•

1

1

54.4

63.2

10.7
[8.2

9.8
6.0
ƒ9.3

f

(

6.0

79.3

1962
67.5
13.1

7.1
2.5
15.0

88.3 105.2

Tabel8.Jan./Sept.-1962invoergesplitstnaarlanden
BetreftwaarschijnlijkEngeland +Wales
inmetrieke tons
Zweden
Nederland
België
Denemarken
U.S.A.
Italië
Canada
Spanje

doperwten
5300
2200

760
1100

600
-

400
-

sperciebonen

100

spruiten
-

1100

1200

440

580

-

-

350
550
400
140

-

Opnieuwblijktuitdeze cijfersderelatiefbelangrijke plaats
diededoperwteninnemen.
Zwedenblijkt eenzeerbelangrijke vriesdoperwten-leverancier
te zijn,metNederland opde tweedeplaats.Nederland neemtdemeeste
sperciebonenenspruitenvoorzijnrekening.
Uitdezebelangrijke importen zoumenmogenafleidendatdeEngelse vriesconserven-produktie watduurderwerkt dandievandeimporterende landen.Mogelijk speeltdekwaliteit ooknogeenrol.Met
namewatde Zweedse vriesdoperwtenbetreftwordtnogaleensbeweerd
datdeze zeergoedmoetenzijn.
Geziendegroteproduktie-omvang vandeverwerking vandoperwtenzoumenwatditproduktbetreft geneigd zijndehogereprijstoe
te schrijven aandehogere grondstof-prijsinvergelijkingmetdie in
deimporterende landen.Laterzaldaarindit rapport nader-opworden ingegaano

- 11Vervolgensnogenkele cijfersoverdoperwten-blikconserven en
"processed peas"vannetVerenigd Koninkrijk.
Tabel9.

Produktie
Invoer

in1016kg
blikdoperwten
"Processed Peas"
I960
1961
I960
1961
98.100
63.000
181.500
181.800
2.600
1.400
gering
gering

De invoervanblikdoperwtenis.gering.
Eenenkelcijferoverdebelangrijkstevriesgroente-producenten.
BirdsEye (Unilever)

60%vandetotale snelvriesconserven-afzet
Eskimo
12%
Pindus International
9%
Fropax (UnionInternational) 8%
Overige tezamen
11%
DePindus-produktenwerdenvoorzover•onsbekend totvoorkort
geheel'ingevoerd.
In.de BirdsEye-omzet ziteendeelNederlands(Iglo)-produkt.
Vandetotale levensmiddelen-omzet levertdesnelvriesconservensektor1%.
Tenslottenogeenvergelijking insamenstelling vanhetvriesgroentenverbruiktussen 'tVerenigd Koninkrijk,deDuitse BondsrepubliekenNederland.
Tabel10.Verhouding inkonsumptievanenigevriesgroenten
doperwten
Verenigd Koninkrijk
Duitse Bondsrepubliek
Nederland

68%
8%
35%

sperciebonen spinazie spruitenrest
15%
4%
12%

gering
67%..
31%

6%
+10%
2%
19%
20%
2%

4.VERSLAG VAN DEEUCARPIA-BIJEENK0M3T
4o.1 18juniv.m.bezoekaan 'tNational Institute ofAgricultural
Botany.DoordedirecteurDr.F.R.Home werdhet gezelschapwelkom
geheten,terwijleenkortoverzic.itwerd gegevenvanorganisatie en
hetarbeidsterrein.
HetN.I.A.B.werd in1919opgerichtmetalsdoelstelling hetopvoerenvandelandbouwproduküiedoorhetgebruikvandebeste rassen
enzaaizaad resp.pootgoed ve bevorderen.

•. -12Organisatorisch zijnerdevolgende afdelingen:
aoRassenonderzoek (TrialsandPotato Branches)
b„Proefstation voor zaaizaadonderzoek (OfficialSeed Testing Station)
Co Zaaizaad-procluktie (SeedProduction Branch)
do Zaaizaad-vermeerdering (Multiplication Branch)
Totgoedbegrip zijmeegedeeld dathetNIAB land-entuinbouwgewassenomvat„
Deafdeling zaaizaad-produktie heefteentoeziende enadviserende
taak inzake'deteeltvanhoogwaardig zaaizaad- Inditverbandheeft
.menb„v„ temakenmet het "DriedPea SeedApprovalScheme",datfeitelijkgedrevenwordtdoorde "PeaGrowingResearchAssociation"enmet
het "FieldApprovalScheme"voorgranen„
Deafdeling zaaizaad-vermeerdering zorgtvoor devoortbrenging
vaninitiëlehoeveelheden zaaizaadvannieuwerassen,diegekweekt zijn
doorinstitutendieressorterenonderde "AgriculturalResearchCouncil"
tevergelijkenmet onzeWationaleRaadvoorLandbouwkundig Onderzoek»
Ditgeldt t„z„to voordenieuwewinter-harde doperwtenrassen diegekweektwordendoorhetgroentenproefstation teWellesbourne» Dezeafdeling zorgt in-samenwerkingmetdePotato Branch ookvoorvirusvrij
pootgoed vandebelangrijksteaardappelrassen,,
HetNIABissemi-officieel,maardehoofdzaakvande financiering
komttochwelvanhetrijko Inhetbestuur hebbenzittingvertegenwoordigersvanhetMinisterie vanLandbouw,Universiteiten,telers,
kwekers enzaadteeltfirma'sendezaadhandel»
Menverkrijgtuithetbedrijfslevengeldendoorhetaantrekken
vandonateurs ("Fellows").,.Erzijn+4000donateursuitkringenvande
teelt,veredeling enhandele Decontributie isruimƒ10,-perjaar,
ruimƒ 70,-voor10jarenofruim ƒ150,-voorhetleven.
Dedonateurs ontvangenderesultatenvanhetNIAB-onderzoekinde
vormvanhetNIAB-journal,SeedGrowersLeaflets,CulturalNotesfor
Herbage SeedGrowers,AnnualReport andAccounts,SeedNotesenAnnual
GuidetoTrials«
-• •
Voortsworden zeuitgenodigdvoorderassenproevente Cambridge
op "FellowsDay"enomhetandere jaarvoor eenwinter-conferentie te
CambridgeVerderkunnendedonateursdebibliotheek enderegionaleproefcentra bezoeken«
De ^FarmersLeaflets" zijninhoofdzaak tebeschouwen alsvoorlichting overderassenvan bepaalde gewassen,. Ze worden regelmatig
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Érzijn17 "FarmersLeaflets"o.a.vanaardappelen,suikerbieten,
wintertarwe,zomertarwe,gerst,haver,grassen,mais,veldbonenen
koolrapen.Binnenkort verschijnthet "Leaflet"overconservendoperwten.
DeheerHornedeeldemededatmeninEngeland algemene overeenstemmingheeftverkregenoverdewettelijke regeling vandekwekersbescherming.De zaak zouinprincipe zijnbeslist.Hetv/achtenisop
behandeling inhetParliament. OeheerHorne verwachtte ditnogin
1962;inmiddelsblijktdit inmei1963nogniet te zijngeschied.
Inprincipe zouiederzelfstandig ras,ongeachtdepraktijk-waarde
kwekersbescherming kunnenkrijgen.
Deinvoering vankwekersbescherming zalongetv/ijfelddeEngelse
plantenveredelingweernieuwleveninblazen.Indertijd deelde éénder
directeurenvanHurst (-Gunson,Cooperand Taber)aanschrijvermede
datde oorzaakwaaromdedoperwtenveredeling inEngeland indelaatste
tijd zoweinigheeftgepresteerd veroorzaaktwerddoorhet ontbreken
vanwettelijkekwekers--bescherming~
VervolgensdeeldedeheerC.G.Finch,hoofdvansectietuinbouwgewassenvandeafdeling rassenonderzoek heteenenandermede overde
ontwikkelingvan'tdoperwtenrassen-onderzoek.
Sedert 194-0wordtdoperwtenrassen-onderzoekverricht.Hetbetrof
toendoperwtenvoordeversemarkt.In1957ismengestartmethet
conservendoperwten-rassenonderzoek. Menwerkte toennogmethandgedopteerwtenenmenbepaaldederijpheid r.iJLIölseenA.1.3.-bepaling
(eenomslachtige dochuitstekende methode).
In1958werd eendopmachine aangeschaft.In1959eendoperwtenvinervanhet "National Institute ofAgriculturalEngineering".Dit
apparaatvoldeed slechtsmatig. In1961werd zelfeenproto-type viner
gebouwd,die in1962nogverderwerd verbeterd.
Tot1962hield menzichuitsluitend bezigmetdoperwtenrassenvoor
snelvriesconservering.Vanaf 1962werden ookderassenvoorblikconserveninhet onderzoekopgenomen.
Erisgeenonderzoekmeeraanrassenvoordeversemarkt.
Deorganisatievanhetconservendoperwten-rassenonderzoekis
thansalsvolgt.
a.Voor-selectie vannieuv/erassendoorhetPeaEesearchStation
Hierbijwordt geletop:vroegheid, zeefsortering,kleur,strolengte,e.d. ("screeningtrials").
b.Deveelbelovende rassenwordeninvergelijking met standaarden
doorhetNIABopgenomenindez.g. "replicated fieldtrials"
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Voordoperwtenzijner4n.1. Cambridge,Norwich,Terrington
(Nrd-Ncrfoik)enYorkshire.
Bepaaldworden:vroegheid,opbrengst,zeefsortering,aantastingdoorvalsemeeldauwe.a.landbouwkundigeeigenschappen.
Men spreektvan "Fieldperformance".InCambridgewordtin
speciale laboratorium-proeven deresistentie tegenAmerikaansevaatziekte eneenanderedoorFus.oxysporumrace2veroorzaakteverwelkingsziektedie inEngeland voorkomtbepaald.
Deze laatste verwelkingsziekte vertoont overeenkomstmethet
Amerikaanse "nearwj.lt".
Behalve inTerringtonbeschiktmenperproefcentrumovereen
vineroneentenderometer.HetgewasvanTerringtonwordtin
Cambridgegedorser.,
Mendoethiernietmeeraankwaliteitsonderzoek. In1961heeft
mende rassennog inCambridge lateninvriezenenopkwaliteit latenbeoordelendoorEskimo,Thans,vanaf 1962dus,
wordthet onderzoek opblik-resp. vriesconservenkwaliteit
uitgevoerd doorhet conserveninstituut (Fruitand Vegetable
Canning andQuickFreezing Research Station)teChipping
Campden»
Hoewelditlaterinditverslagnogaandeordekomt,ishet
dienstig erhierreedsmeldingvantemakendat in1962hetteChippingCampdenuitgezaaide rassen-sortiment datcorrespondeerde metde
NIAB-e;erie endatmoestdienenvoorhetkwaliteitsonderzoek,erzo
'slechtvoor stond,datdewaarde vanhetkwaliteitsonderzoek alsnihildient teworderaangemerkt.
NadatMr.A.F.Kelleyheteenenanderhadmedegedeeld omtrent
de zaaizaad-vermeerdering,werd eenbezoek aandeerwtenproevengebracht,
Allereerstvertelde deheer J.L. Sneddonheteenenanderover
"•ijnwerkbetredfene.o classificatie enindentificatie.Tezamenmet
Squibswerdeni.n3,iqartijd 230rassenbeschrevenenondergebracht
ineenschemavan32groepen,gebaseerd opeigenschappenvanzaad,
peul,gewashoogte envroegheid. (Hieroverisgepubliceerd).
Opmerkelijkwasdiemussenkooiwaarintervoorkoming vanvogelschadehet sortimentwasuitgezaaid. Erv/asgebruikgemaaktvan fijne ijzeren stangenwaaroverheeneenfijnmazig lichtvisnetwasgelegd.
Deheer Sneddonmerkte opdaternogaleensonzuiverheidinverschillende rassenvoorkwam«

- 15Vervolgensdemonstreerde Mr.J.D.Reynolds,medewerkervan
Mr.Finchenvoormaligdirecteurvan.'tPeaResearchStation,het
schitterend geslaagde'doperwten-rassenproefveld.
Hetblokvriesrassenwas.relatiefvroeg,nl.-20maartgezaaid,
hetblokblikconservenrassenwasrelatief laatnl.26aprilgezaaid.
Hierdoorwerd eenmethet oog opdeverwerkingscapaciteitnoodzakelijkeoogstspreidingverkregen.Iniedere groepkwamenin4-voud15rassenvoor.Standaardenvoor
beidewaren:Eelvedon'wonderenDarkSkinPerfection.Develdjeswaren
ruim 17meterlangen1.60meterbreed.Menoogstdriekereneenveldjeslengte van+4-g-meter.Menheeftdanaandeuiteindenvanhetveldjestukkenvan1.80meterbeschikbaar ommonsters tenemenvoorrijpheidsbepaling envoormorphologisch onderzoek vanplanten.
Derijenafstand was 10cmende zaaidiktewaszogekozendatdeonderlingeplantafstand inderijookongeveer10cmwas;metanderewoordenmenstreefdevierkantsverband nabijeenplantgetalvan100'-plan2
tenperm .Uit onderzoekheeftmenn.1.de indrukgekregendatmen
bijdezedichtheid vanstand enditplantverband =vierkantsverband
inhetvlakkedeelvandeopbrengstcurve zitdiehetverband aangeeft
tussenopbrengst enplantgetal.
Bijhetnastrevenvanhet juiste plantgetalwerd rekeninggehoudenmet1000-korrelgewichtenkiemkracht,evenalsdathiertelande
geschiedt.Dit systeemwan eenuniforme dichte standvooralJ^rassen,
wijkt afvanonzewerkwijze,waarbij:.aaigelang vaninhoofdzaak:
vroegte,uitstoeling enstro-lengtevoordeverschillende rassenuiteenlopende dichtheden,van stand enookplantverband (verschillende
rijen-afstanden)wordengebezigd. B.v.100plantenvanKelvedon¥onder
2
2'
perm op25cmrijenafstand en40plantenperm vanMeridabij33
cmrijenafstand.Ondermeerheeftdittemakenmethethiertelande
grotere risicovan zware Bdtrytis-aantasting vanhetgewasbijte
dichte stand ineennatte zomer.Cambridge heeft eenvrijdroogklimaat (ziekaartje overfrequentie vanberegeningsbehoefte).
Tussendeveldjes;zijnpaadjesvan75cmbreedte.Doordatmen
3 oogstenheeftvan4herhalingenverkrijgtmen12puntenvooreenopbrengstcurve (opbrengst tegentenderometergetal),hetgeeneengrote
matevanzekerheid geeft.
Menstreeft naarhetoogstenvandevriearassenbijtenderometergetallen90-100en110,envande.blikconse.rverassen:Tm105,120
en135» Onsinziens zitmenbijdevriesrassenaande jongekant,
Tm110iszekerineendroogklimaat,nogeenzeergoedekwaliteit.
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omdekwaliteit.Daarvoor isimmerseenwatrijperekwaliteitbelangrijkomnategaaninhoeverre verschillende rassendanachteruit zijn
gegaaninkwaliteit (b.v.hardheid vanschil,suikergehalte,smaaketc.)
Wanneerwijhetgeheelvandit rassenonderzoek oplandbouwkundige
eigenschappen overziendanmoetenwijconstaterendatdit inprincipe
uitstekend verzorgd is.Tenzijmenopde andere 3proefcentramoeilijkhedenmet schimmelaantastinginhetgewaskrijgttengevolge van
dedichte stand,magmengrotebetekenis toekennenaandeverkregenopbrengstgegevens.
Enkele terloopsgenoteerde enuithet1961ITIÄB-jaarverslagovergenomengegevens.
In1961gavende standaardenKelvedonWonderenDarkSkinPerfectiongemiddeld overalle proevendezelfde opbrengst.1961waseengoed
erwtenjaar.
Keivahad inYaxleygoederesultatengegeven.2dagenvroeger
danKelvedonWonder.
PrecursorisenkeledagenvroegerdanKelvedonWonder,Kortgewas.Fijnervansortering.
Frosty.Eenvrijlang,5dagen laterdanKelvedonWonderrijpend
gewasmet zeergoede opbrengst engoede zeefsortering,
Arkelkwam in1961inverschillende eigenschappendichtbijKelvedonWonder.
K 51.Zeerkort +2dagennaKelvedonWonderrijpend rasmet
fijne sortering.Mooigewas-type...
VanWithamWonderzijner2typenn.1,W.W.kortenW.W.lang,
W.W.kort isvaatziekte-resistent.W.W,langisvatbaarvoorAmerikaansevaatziekte.
VictoryFreezerwasin1951belangrijkkorterdanDarkSkinPerfection;goede opbrengst eneenzeefsortering alsKelvedonWonder,
Multifreezerheeftvoorlopig eengoede indrukgemaakt quaopbrengst,
Greenland is10dagenlaterrijpend danDarkSkinPerfectionen
daaromuithoofde vanoogstspreiding interessant.Isvaatziekte-..
resistent.
DarkSkinPerfectionMonarch (Hurst)zou3dagennaDarkSkin
Perfectionrijpen.
Johnson'sFreezer.Ditnieuwe vriesraskomt ingewastypedichtbij
rassenals ZenithenVitalise

- 17 Alhoewel meegedeeld w a s dat het Pea Research Station de v ó ó r selectie voor zijn rekening n e e m t , w a s het opmerkelijk dat ook in
Cambridge nieuwe rassen in enkelvoud in een "screening-trial" lagen.
Vervolgens werd door M r . D.À. Doling een uiteenzetting met d e monstratie gegeven over zijn werkwijze bij het testen v a n de erwtenrassen op Amerikaanse vaatziekte. Merkwaardig was dat h i j gekomen w a s
tot een methode w a a r b i j het wortelstelsel werd beschadigd, daarna g e dompeld in schimmel-suspensie en vervolgens opnieuw geplant. In N e d e r land verloopt de testing uitstekend zonder deze speciale behandelingen.
De heer Doling noemde race 2 en race 3 van F u s ^ x y s p o r u m als
zijnde potentiële gevaren voor de Engelse erwtenteelt. E r w a r e n a a n wijzingen dat deze schimmels toenamen en mogelijk testing van de r a s sen op resistentie gewenstis,
Tenslotte gaf Mr.Finch een uiteenzetting van het d o r s e n , schonen
e n bepaling v a n zeefsortering .
Uit 't artikel " Plot Pea Viner" door G.R. Chalmers en D.C.Kemp
in "Journal of Agricultural Engineering Research" v o l . 7> n o . 2 , 1962
is over deze proefvelddorser het volgende overgenomen:
Lengte
Breedte
Hoogte

- + 3.50 m
- + 1.65 m
- + 2.10 m.

M o t o r : 5 H P - 3-phase electrisch geplaatst onder het platform
waarop de m a n staat dié het loof'in de'machine v o e d t .
V - riemen.
Met een handslinger kan de buitentrommel zo nodig worden
gedraaid voor het afnemen of p l a a t s e n v a n de zeven e.d.
De snelheid v a n de buitentrommel is 9 omwentelingen per m i n u u t ,
de snelheid van de centrale rotor: 320-380 omw./min,; normaal 365.•
De band onder de t r o m m e l : 4 0 f t / m i n . met een helling van 38 met de
h o r i z o n t a a l . De slaglijsten op de rotor zijn 15 inch lang en in het
m i d d e n 4 7/8 inch hoog; de hoek met de lengte-as is 10 .De zeven op
de buitentrommel zijn bedekt met nylongaas van 1 1/8 inch diameter.
Geen nauwkeurige opgave van capaciteit. Er ?/erd genoemd: + 400 kg
loof per u u r .
Verdere gegevens
De machine is aan het einde geheel open, de rotor-as wordttfras
alleen aan het eind gedragen zij het in 2 lagers of een lange goed
gesteunde lager boven het platvorm, i
;—;-.rr1~"r''-.__..;:zz::~~!
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Aanheteinde iseenextragazenzeeftrommelaangebracht,•waaruit eventueelnoginhetuitgedorsenstroaanwezigedoperwtenworden
uitgezeefd enineenbakopgevangen.Door schrijverisdeze trommel
destijdsaangetroffenbigpraktijk-viners inBretagne.
Hetvoedenvandevinergeschiedt (zeergemakkelijk)dooreen
hellende gootdiebovenderotorindedorseruitmondt.Vóórdiehellende gootiseenhorizontale "tafel"waarvanafdebedieningsman
hetloofindehellende gootbrengt.Dit iseenzeerfraaie oplossing
vanhetvoedingsprobleem,welke momenteelhiertelande thansookwordt
uitgewerkt voorpraktijk-viners•zijhetincombinatiemeteenmechanische aanvoer.
Zeergeslaagd lijktdatdedorstrommel afgedektismet eenzeildoekdatdoorloopt totbovendebakwaarindedoperwtenwordenopgevangen.
'Dehoekvande rotor-bladenisniettewijzigen.Tijdenshet
lopenisde snelheid'vandetrommelenvande rotorniettewijzigen»
De omtreksnolheidvanderotoristewijzigendoorveranderingenaan
dox^eolie,
(wegnemenvan "splitpacking pieces").
Dedorsbeschadiging zouongeveerovereenkomenmet die ineenpraktijkdorser.
Aandezemachinewerd naastdebouwerNIAE,bijgedragendoor
C.V.Dadd v.d.N.A.A.S.,Finchv.d.F.I.A.B.,N.V.R.S,teWellesbourne,
'tUnilever ResearchLab.(beide laatstennamenproeven)enMatherand
PiattLtd,fabrikant vanviners.
Alsliteratuurwordtnogopgegevenhet artikel: "Noteonaplotsize canningpeaviner"doorNonnecke e.a.in "CanadianJournalof
Plant Science"-1959-39/3-402.
Defabrikant vandezekleine viner isGarvey,CanalRoadte
Aberdeen.
4o2
In.denamiddagwerd eenkortbezoekgebracht.aanhetPeaResearch
StationteYaxleybijPeterborough,waarhetgezelschap ontvangenwerd
opeengrootproefveld doorMr,A.J.Gane,dedirecteuren D.H.Hancock,
SeniorTechnicalOfficer.
Alvorens overdebezichtigde proevenhet eenenandermedete
delenishetvanbelang'omeenindruktegevenvandedoelstelling
enorganisatie vande "PeaGrowing Research OrganisationLtd.",waarvanteYaxleyhetkleine "PeaResearch Station"gevestig•".is.

- 19In194-4werd doortelers,conservenfabrikantenenandereverwerkersenhandelarendebehoefte gevoeld omeenbeterebasisteverschaffenaande zich sterkuitbreidendeteeltvan1andbouwerwten:war
cropnumber one!Menbesloot tot oprichting vanhet "HomeGrown
Threshed Peas Joint Committee",menstelde eentechnische staf aanen
erwerdbegonnenmetrassen-enteeltonderzoek,eninsamenhangdaarmedemetvoorlichting.
Infeite heeftmenhierdustemakenmeteenobjekt-associatie
voorerwten.Aanvankelijkwarendit landbouwerwten,maarin1956werdendeactiviteiten ookuitgestrekt totdeconservendoperwten,
In1962werd vervolgensgestartmetPhaseolus-bonenvoorconserven;ditbetreft inhoofdzaak stamslabonen.Denaamwerd laterzoals
bovenaangeduid gewijzigd inovereenstemming methetruimerearbeidsterrein.
Definanciënwordeninhoofdzaakverkregendooreenheffing opin
het land geteelde erwten;dezeheffingwordtenbetaald doorde telers
endoordeverwerker ofhandelaar.Dezeheffing isvrijwillig.DaarnaastkrijgtPGROeensubsidie vanhetMinisterievanLandbouwen
voortswordenbijdragen ontvangenvangeassocieerde leden,instellingenenpersonendiemetervrtentedoenhebben,dochdie geenteler,
verwerkerofhandelaar inditprodukt zijn.Ditbetreftb.v.bestrijdingsmiddelen-firma's.
Omeenindruktegevenvandebedragenv/aarhet omgaat.
In1961werdenontvangen:
Vrijwillige heffingenbetr.droge erwten
f9«600,"
"
betr.conservendoperwten
"38.400,Contributie geassocieerde leden
"7.000,oubsidieMin.v.Landbouw
•"27«500,Totaal
f82.500,KetproefstationteYaxleybeschikt overapparatuurvoorproefvelden-aanleg,voorhetdoperwten-onderzoek overeenkleinedoperwtenvinereneentenderometer.Voorhet onkruidbestrijdingsonderzoek sinds
kort overdeNederlandse logarithmische sproeier;voorhetdorsenvan
rijpgeoogste erwtenproeven overeenproefveld-dorsmachine.
De stafvanhetproefstationbestaatuit 3landbouwkundigen,een
proefveld-assistent enenige administratieve krachten.
Naasteencentraalproefveld teYaxleyworden erproevenaangelegd inverschillende teeltgebieden omdenoodzakelijke aansluiting
tevindenbijdedaarheersende milieu-omstandigheden (grondsoort,
klimaat,etc.).

- 20TijdenshetbezoekteYaxleywerd kennisgenomenvanproevenop
hetgebiedvan:
-doperwtenrassen-vergelinking
- chemische onkruidbestrijding
- onderzoekwverderelatieve gevoeligheid vanverschillende
erwtenrassenvoor onkruidbestrijdingsmiddelen.
- onderzoek overstandruimte bijer?/ten
- onderzoek overde invloed vande rijping vanverschillende
erwtenrassenopde "processingpea"-kwaliteit,inhetbizonder
wat betreft gelijkmatigheid vanstructuur.
Ditproefveld wasaangelegd opeen zware leemgrond vanslechte
structuur.Mededoordedroogte endoorvogelschadewasde standslecht.
Enkeledetailsuitdeproeven.
Ineenproefteroriëntering oververschillende nieuwe chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen voor erwtenwas gebruik'genaaktvande
uitNederland betrokkenlogaritmische spuit.Alsraswasgebezigd:
BigBen. Onderanderewarendevo.lgendemiddelenaangewend:Amine
zoutvanDNBP,Azijnzure estervanDNBP,linuron,simazin,neburon,
solan,tenoran,prometryne,CIPC,CIPC+DDU.
Dehoofdproef overchemische onkruidbestrijding,dieookwasaangelegd op3andere grondsoorten elders,omvattedemiddelen:CIPC+
diuron (Eesiduren),CIPC+fenuron,CIPC,linuronen 'tAminezoutvan
dinoseb (DNBP).Uitgezonderd het laatstemiddelwasdeaanwending
YÓóropkomst.Ras:BigBen.
Dezemiddelenwerdeninhetalgemeengeschiktgeachtvooronkruidbestrijding inerwten.
Dezeproefwasdusbestemd omde interactie metgrondsoortvast
testellen.
Ineenandereproefwerdende algemeenindepraktijk toegepaste
middelen:Dinoseb-amine enCIPC+DDU (vóóropkomst)bestudeerd inhun
selectiviteit t.o.v.derassenKelvedonWonder,DarkSkinnedPerfection,Gregory's Surprise enPauli.
Tenslotte lagereenonkruidbestrijdingsproefdiebetrekkinghad
opdevraaghoeverschillende erwtenrassen reagerenop 'tamine-zout
vanDNBP,nadateerderAvadexofCarynewastoegepastvoorwildehaver
bestrijding',Avadexvóóropkomst,Carynenaopkomst.
Standruimte-onderzoek werd verricht bijbeginmeigezaaideKelvedonWonderenDarkSkinned Perfection.
De Objektenwaren:

- 21a.rijenafstand 20cm+afstand inderij 2 T cm
b.
c.

id.
id.
id.
id.

+
+

id.
id.
id.
id.

cm
5 cm
d.
10 cm +
2i cm
+
e.
3 T cm
+
5 cm
f.
id.
id.
Debedoelingwashetverbandcategaanmeetopbrengst enkwaliteit.
Geziendegrond,delate zaaiendedroogte kononsinziensaanderesultaten slechts zeerbeperktewaardeworden toegekend.
Indevoor&lectie-proefconservendoperwtenrassen stondeninclusiefde standaardenKelvedonWonder enDarkSkinPerfection:55rassen.Daarvanwaren15Nederlandse rassenvan7kwekers.
Bijhetbekijkenvandebuitenlandse rassen lekenFraser (Sharpe),
Freezer9312-3 (Crites,Moscow),Freezer9302/4 (Crites,Moscow)en
Canner293/8/4 (Crites,Moscow)interessantquagewastype.
Naastdezevooraslectie-proefwasernogeenaparteproefmet
vroege enlate rassenterbestuderingvandekwaliteit envandete
bereikenoogstspreiding.
Devroege rassenwarenhalfmaart gezaaid,delate 11mei.
Overigenswarendeze laterassenookeenmaand eerdergezaaid inaansluiting aandevoorselectie-proef.Deze laterassenv/aren:
28LF,Dark3kinhedPerfection,SmallLate Canner,Pygma,Multifreezer,Duplex,28VF,Greenland,Lincoln,CannerP99enDelicatesse.
Inde "processingpea"-rassenpróef stondenderassen:
Multifreezer,BigBen,DarkSkinnedPerfection,Pauli,Finette,
RondoenAlaska.
Deze laatste proefmoetmen zienalseeneerste benadering vandemogelijkheid ominEngeland landbouwerwtenvoorttebrengendie inkwaliteitvoor "processed peas"endat isvooraleenkwestievangelijkmatigheid vanstructuurnaconservering,kunnenconcurrerenDietde
Am'rikaanseAlaska's.Ditzelfdeprobleemhoudt onsinNederland ook
bezig.Menwerkthierbijsamenmet 'tCanning and QuickFreezing
Research Stationte Chipping-Campden.HierovervolgtmeerbijbesprekingvanhetbezoekaanChipping-Campden.
3T

DePeaGrowing Research OrganisationLtd.stelt zichvoortsten
doel omactief optetredeninzake coördinatie vanheterwten-en
bonenonderzoek.Indemotivering vandevenselijkheid vandezecoördinatie voertmenaan:vermijdingvanonnodigeduplicering enhet
bevorderenvanwenselijk onderzoekdat elders,bijandere instellingen
vanonderzoekdus,nietwordtonderkend.
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opde juistewijze stellenvandeproblemenenhet opde juistewijze
inrichtenvanhetteverrichtenonderzoek.
Ineenterzakeuitgereikt stencilwordtmelding gemaakt,vancontactenmot:Chipping Campdenbetreffende conservendoperwten en "processed peas";deNationale landbouwvoorlichtingsdienst (National
AgriculturalAdvisoryService)betreffende conservendoperwtenonderzoek,oogstmethodenvanlandbouwerwtenennieuwe chemische middelen
terbestrijding vandeerwtenpeulboorder;hetNIABteCambridgebetreffendeerwtenrassenonderzoek;hetNationale Proefstationvoorde
Groententeelt teWellesbournebetreffende veredeling,standruimte,
valsemeeldauw,AscochytaenMycosphaerella enonkruidbestrijding;
de organisatie vooronkruidonderzoek teOxford ('JeedResearchOrganisation)betreffende onderzoek enderedactie vanhet "7/RO-WeedControlHandbook";het Rothamsted Experimental Stationbetreffendebemesting,erwtencystenaaltje enwiskundige-verwerkingvanproefveldresultaten;deNorfolkProefboerderijteSprowstonbetreffenderassenonderzoek enonkruidbestrijding;tenslotte meteenreeks z.g.
Associates,dit zijninstitutene.d. inbinnen-enbuitenland.
Zoalsdatwelmeergaat eistdeze coördinerendetaakdevoortdurende aandacht,omtevoorkomendatmenopbepaalde terreinenopde
stoelvandePeaGrowing Research Organisationgaatzitten.
Zoishet schrijveropgevallendathetdelandbouwvoorlichtingsdienstvoorde "easternregion"wasdie inmaart 1962eenconferentie
belegde overdepositie vanlandbouwerwten.Hierbijwerdenvanindustriezijde belangrijke mededelingengedaan (schrijverwasookuitgenodigd)metbetrekking tot "processed peas"en "packetpeas".Deze
conferentie wasweliswaargeorganiseerd insamenwerking metdePGRO
maarinitiatief enleidingwaren inhandenvandeNAAS.
Eenanderpunt inditverband isdaterinEngeland zeerveel
researchwordtverrichtdoordeindustrie metnamedoordeUnilever
teSharnbrook opColworthHouse.
Voorheenwas Colworth eengesloten zaak,maarsedertkort?/aait
ereenanderewind enkandusdePGROalthanstot opzekerehoogte
kennisnemenvanhetUnilever-onderzoek.Daardooriserinzekere zin
demogelijkheid vanpassieve coördinatie.Unileverweet omgekeerd immersprecieswatdoor 'tPeaResearch Stationenandere instellingen
wordtgedaan.

- 234,3 Op19juniwerd eenbezoekgebracht aanhet "UnileverResearch
Centre"te SharnbrookbijBedford.
Unilever iseenoverkoepelingvaneengrote serie inalledelen
vandewereld opererende fabriekendie eenaantalproduktenvoortbrengenenverkopendie ruwweg ingedeeld kunnenwordenindegroepen:
detergents (synthetische wasmiddelen e.d.),voedingsmiddelenvoormenselijkekonsumptie,veevoerentoiletartikelen (cosmetica,shampo's
entandpasta).Deresearch.berustinhoofdzaakbijdeUnileverzelf,
Br zijn:researchlaboratoriainEngeland,Nederland,Duitsland ende
U.S.A. InEngeland zijn3-laboratoria:PortSunlight,waaronderzoek
wordtverrichtoverdetergents,vettenenoliën;IslewarthteLonden
(tandpasta,shampoo encosmetica)enColworthHouse,waaronderzoek
wordtverricht overvoedingsmiddelen enveevoer.
ColworthHouse iseen+500hagroot landgoed. Indeloopder
jarenzijnernaasthetoudehoofdgebouw eenreeksimposante nieuwe
laboratoriaverrezenenmenbouwtnog steeds!Erwastentijdevan
onsbezoek680manpersoneelwaaronder 80personenwerkzaam inde
research (d.v.40acadenici).
Het onderzoekhoudt zichenerzijdsbezignetdeconserveringvan
voedingsmiddelen:vlees,vis,fruit,groenten,consumptie-ijs,door
middelvansteriliseren,vriezen,droging,rokene.d,; anderzijdsmet
voedermiddelenvoorrundvee,varkensenpluimvee.
Onsbezoekbetrofhet erwtenonderzoek datwordtuitgevoerd door
de afdeling tuinbouw.Deze tuinbouwrsectieheeft o.a.devolgende doelstellingeninhaarwerkprogramma:
a.hetkwekenvanbetere rassenvoorblik-,vries-endroogconservering.Onderbetere rassenteverstaanrassendiede smaak
beterbehouden,die gemakkelijkeroogstbaar zijn,diebeter
resistent zijntegen ziekten,dievroeger oflaterrijpenmet
het oogopbetere spreiding vendeoogst.
b.het zoekenvanbetererasseninhetdooranderekwekersgecreëerderassonsertiment,
c.het ontwikkelenvanbetereteeltmethoden.
d.hetonderzoeknaarresiduesvanchemische bestrijdingsmiddelen.
Menbeschikthiertoe overonderafdelingenvoorveredeling,physiologie,pathologie enlaboratoriavooranalystischenkwaliteitsonderzoek.
Opsemi-technische schaalwordt studie gemaaktvanverschillende
nieuwe ofbetere conserverings-methoden:b.v.droogvriezen.Hierbij
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îladatdoorDr.Gallivereenalgemeenoverzichtwasgegevenvanhet
onderzoek opColworthHouse,werddoorDr.'Rowlandseenuiteenzetting
gegevenoverhetveredelingswerk.Degewassenwaaraanveredelingswerk
wordt gedaanzijndoperwten,stamslabonen,spinazie,spruiten,broccoli
enaardappelen.Voorhetuitzoekenvangoede géniteurswordt gebruik
gemaaktvandiallelekruisingen.Menkruist een serie rassendie'gezienbepaalde eigenschappenwaardevol lijkenomalsoudertegebruiken,
overenweermetelkaar.Opbepaaldewijzenwordteengrafischeanalysetoegepast opdeopbrengstvandeF-,'s.Alduskandematevandominantie vanouder-eigenschappen wordenbepaald.Dezemethodewordt
ook'toegepastbijgewas&en/'&ls-spruitenm„h«,o,opE-s,Kortgezegd lijkt
dezemoderne methode-instaatomgoed overervende géniteursteselecterenenzomet relatiefveelkanstekomentotbetererassen.
Bijhetveredelingswerk vandoperwtenwordt ookgebruikgemaakt
vanprimitiefmateriaal.Hetveredelingsprogrammavandoperwten (ook
van stamslabonen)zieterschematisch alsvolgtuit:
Ie stadium:keuze vande oudersindetuin-collectie
2estadium:kruisingentussendeuitgekozen oudersindevoorzomerin
kas (1)
3e stadium:opkweekvanE-,indeherst indekas (1)
opkweekvan Fp indewinter indekas (1)
testing opziekte-resistentie voorjaar (2)
4e stadium:'E,enE^-rijtjes'intuin (2en 3)
5estadium:vergelijking van46lijnenmet4 standaardeninzomerin
tuin (4)
6e stadium:eerste vermeerderingvandebeste lijnendoordetoegepasteafdeling
7e stadium:toetsingopgrote schaaldoordetoegepaste afdeling.
Op.papier lijktdit systeemreedsna6 jaartotresultatente
kunnenleiden.Opgemerkt zijdatDr.Rowlandshetmateriaal inhet6e
stadium overdraagt.aandeafdeling toegepast onderzoek.
;NogenkelemededelingenvanDr.Rowlands.
Menbeschikt reedsoverdonkergroene kreukerwten-(men concentreert zichoprassenvoorsnelvricsconserven)rassendie 3à4dagen
vroeger zijndanKelvedonV/onderendie productieverlijken.
De laagste knoopwaaropeenerwtkanbloeienzoude 7eknoop zijn,omdat inhet zaad reeds5vegetatieve knopenaanwezig zijn,terwijlde
6evegetatieve knoopbijdekieraingwordt gevormd.
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werddeindrukverkregendatgeziende slechteholligestand,beoordeling opdiverse landbouwkundigeeigenschappenuiterstmoeilijk zou
zijn.
Vanhet rasKelvadeelde Dr.Rowlandsnogmededatditrasbij
opkweekindekasbijconstante temperatuur endaglengte,dusonder
"stress"eenbelangrijke variatie invroegheid vanbloeilietzien.
Vervolgens sprakDr.TZ.G.Kovachichdiehethoofd isvandefundamentele sectie vandetuinbouw-afdeling overhet onderzoek overde
Amerikaanse vaatziekte.Dit onderzoek iszeeruitvoeriggeweest.
Hetbetrof:
a.bestudering vandefungistatische activiteitvanverschillendegrondsoorten't.o.v.Pus.oxysporumrace1.
.Mengebruikte cellophaan zakjesalsomhullingvandeverschillende grondmonsters.Hetbleekdatergeenverschilwas!
b.bestuderingvandecapaciteit vande schimmelomtecoloniserenopverschillende grondsoorten.Erwerd ookmetvariatie
indeeltjes-groottegewerkt.
Resultaat:geenverschillen!
c.In1962iseenprogramma gestart omopmicro-veldjesvan3
grondsoorten:zand,leemenzwarekleinategaanwatdeinvloed isvan3verschillende vruchtopvolgingen opdeschimmel.
InI960hadKovachichop55verschillende plaatseninZuidEngeland,EastAngliaende omgevingvanSheffield monsters genomen
vanvaatziekte gewassen.Degeïsoleerde schimmelswarengedetermineerd
doormoculatieop 'ttest-sortiment:Onward,DarkSkinned Perfection
enNewEra.
Onward-isvatbaarvoorAmerikaanseva:tziekteennear-wilt (race2).
DarkSkinned Perfection isvatbaarvoornear-wilt,
NewEraisresistenttegenbeideschimmels.
Menvond inhoofdzaakAmerikaanse vaatziekte.Enkelegeïsoleerde
schimmelsdedenookNewEraverwelken,redenwaarommenrekening
houdtmeteenrace 3vanFus.oxysporum.
VoorhettestenopAmerikaanse vaatziekte-resistentie vannieuwe
rassenheeftmen3mogelijkhedenontwikkeld.
a.eenkunstmatig ziekgemaaktperceel.Hetheeft jarengeduurd
voorde schimmelergoed.verspreid inzat,
b.kas-toetsing in'eenmengselvancompost +zand +maismeel.
c.eennatuurlijk ziekveld inDoncaster.
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Deze zaakisopzettelijkwatuitvoerigweergegeven omtedemonstrerenopwelke schaalenhoe fundamenteelhet Unilever-onderzoek
wordt aangepakt.BedenkenwijhierbijooknogdatdoorDr.Buxtonvan
Rothamsted aljarenlanguitgebreid onderzoek overdevaatziektenvan
erwtenwordtverricht.
Overdevirusziektenvanerwtendeelde Dr.Kovachichmededeindrukt tehebbendatdezemeeroptredendanvoorheen. Inditverband
dientmeno.i.weltebedenkendatde zomer1959eensterkevermeerderingvandevirussen in.dewaardplanten (klaversenlucerne)teweeg
brachtmetalsgevolgeensterkoptredeninI960indeerwten.Hetis
dusmogelijkdatde indrukvanDr.Kovachichniet zuiveris.
Niettemin isopvallend datin1961inernstige mate "streak",werd
vastgesteld.Hierbijdient teworden opgemerktdat laterisgebleken
dat onder "streak"waarschijnlijkookvroegeverbruiningwerdgerubriceerd.
Vervolgenswerd doorMissWhite eenuiteenzetting gegeven over
haaronderzoekbetreffende het in1959indeVale ofEvesham (tuinbouwgebied)intuinbonen ontdekte verschijnsel datde zadeneensterke
bandvormige verkleuring vertoonden.Voordever?/erkingtot conserve
wasdit eenernstig bezwaar.Mennoemde het "Evesham .utain",-Hetwerd
•in1951ookinNederland vastgesteld inhetEngelse rasMammouthLongpod..Hetbleekeenvirusziekte te zijn.Infeitekwamener3virussen
tevoorschijn.
Isolatienr_1veroorzaaktnaast gevlektheid vande zaden,ernstigegevlektheid vanhetblad +topnecrose.Degevlektheid vande
zad.enishet typische beeld vande "EveshamStain".Indienjonge
plantengeinoculeerdwerden,ontstond erveelgevlektheid opdezaden.
Niet aldusnainoculatie vanplanteninhetpeulstadium.
Isolatienr2veroorzaaktbladvlekken+ernstigevervorming van
depeulen +gevlekte zaden.
Isolatie^nr5veroorzaakte slechts zwakke vlekkenophetblad.
Waarschijnlijk komthetveelvoordat eenmengselvan2of5v a n deze
virusseninéénplantoptreden.
Seville Longpod bleek zeervatbaarte zijn;3xWitbleekgeen
gevlekte zadentegeven,Hetonderzoekwordtvoortgezet.Menverrichtte
geenonderzoekoverbladrolvantuinbonen.
Daarnawerd eenbezoekgebrachtaanDr.Jonesvande physiologische
onderafdeling.Hierbeschiktemenoverklimaatskamers.
Eenenanderwerdmedegedeeld omtrent eenuitvoerig onderzoek
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Dedoelstelling vanditfundamentele onderzoek istekomentot
eenmethode omde rijpheid tekarakteriseren aandehand vanb.v.de
chemische samenstelling,zaad%e.d.Geblekenwasdatde zaadontwikkelingpas"begonophetmomentdatdepeulvrijwelwasuitgegroeid.
Ditmomentvielinde omstandighedenvanhet onderzoek+20dagenna
debloei.Dat zoudande optimale kwaliteit opleveren.Indat stadium
ishetgehalte aanreducerende suikersmaximaal,dataanniet-reducerende suikers'minimaal.Zetmeelendroge stof zoudenindat stadium
langzaam toenemen.Daarnablijkthet gehalte aanstikstof,fosforen
kalivrijwelconstant teblijven.
Naditfundamentele gedeeltewerd het gezelschap indecantine
eenuitstekend verzorgde lunchaangeboden.
Indenamiddagwasdeafdeling toegepast onderzoekgastheer.
Deze afdeling staatonderleidingvande jongeDr.J.L.Sanderson.
AllereersttoondeMr.I.E.Dickinsonhet doperwtenrassen-onderzoek.
Ditbetrof:
a.de eerste beproeving vanIV-stammetjesvanhetveredelingsmateriaalvanDr.Rowlands.Develdjesbestondenuit2rijen
(rijenafstand 4-5cm)van4.50 mlang.Aantal stammetjes:49.
Menkrijgteenvoorlopige indrukenmeneistgrote verschillen
omeenzekerematevanbetrouwbaarheid teverkrijgen.Menbeoordeelt landbouwkundige eigenschappen,opbrengst enkwaliteit.
Debestewordenvermeerderd omhetvolgend jaarineenuitvoerigeproef tev/ordenvergeleken,onderling enmetstandaarden.
Menheefthierblijkbaar eenzeergelijkmatige enzeervruchtbare grond,hetgeeninbelangrijke matebijdraagt totdebetekenisvanderesultaten.
b.uitgebreide rassenproef
Hierin zaten34rassen,waarvan 13rassenvanRowlandsdiein
1961gunstig indePV-proefnaarvorenwarengekomen.7daarvanwarenvroege envrijvroege rassen,6warenlaterassen.
Aantalherhalingen 5of6. Opzet "incomplete blockdesign".
Dichtheid van standuniformn.1.9zadenpersquarefoot=
2
2
+100zadenperm -+80plantenperm .Derijenafstand was
—
~
p
vrijruim (+33cm), zodatdie 80pl/m optimaalvoorderel.'opbrengst zouzijn,Ineenaparte rassenproef lagenderassen
diebeproefdwerdenvoor Iglo (Nederland)enSoloFeinfrost
(\7.Duitsland). Daarinzatenuiteraard eenaantalrondzadige
rassen.
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die rassenvoordezeproevenhaddeningezondennietinde gelegenheid
stelde omdeze te"bezichtigen.
DoorMr.Kaddonwerd eenrassenproefveld gedemonstreerd waarinvan
eenaantalrassenherfstzaai (november)metvoorjaarszaai (beginfebruari)wasvergeleken.
Dewinterwasvrijstrenggeweestn.1.20dagen-11Cenlager.
VanDarkSkinned Perfectionwasruim60%vandeplantenovergebleven,
vanEmbleem +40%.Het overwinterenvanDark Skinned Perfectionis
nietinteressant,omdatderijpingnietvroegervaltdaninhetvoorjaargezaaide vroege rassen.Embleemwas.,althansinbloei5dagen
vroegerdanenkelenietnaderaangeduidevoorjaars-gezaaidevroege
rassen.
Eenbeginwasgemaaktmet standruimte-onderzoek bijerwten.Het
rasDarkSkinned Perfectionv/asin b-herhalingenbij6dichthedenin
vierkantsverband gezaaid.Deze6dichthedenvarieerdenvan4tot16
zadenpervierkante voet,hetgeenovereenkomtmeteenvariatie van
p
+30-+120plantenperm , Indekomende jarenwilmenookvariatie
inde rijenafstand inditonderzoek opnemen.
Ookbijtuinbonenenstamslabonenwordt standdichtheids-onderzoek
verricht.
Opditproefterrein.lagookeenproefmet tuinbonen.Medegedeeld
werd dat in1961bijhet zaaieninvierkantsverband tot27zadenper
2
square yard ~+30plantenperm ,ondanksoptredendedroogteverschijnselen,noggeenoptimum inopbrengstwasbereikt.Erwerd nietmedegedeeldwelkrasditbetrof.Devraag rijst ofdezeuitkomst reëelis;
onsinziensdientmendevraag te stellenofernieteengrotemate
vanrandeffectdoorheengespeeld heeft,geziende in1962toegepaste
geringeveldjes-grootte.Bijstandruimte-onderzoek bijtuinbonendient
menmetgrote veldjes tewerkenenmeteengrote bruto-randstrook.
Dr.J.L. Sandersondemonstreerde tenslotte een zaaitijdenproef
bijdoperwtendie overeenzeerlangeperiode liepn.1.van1februari
tot1juni.Uitdezeproef.warenenkelebizondere puntennaarvoren
gekomen.Allereerst datalhoewel inmaartpraktischgeeneffektieve
5o
warmtesomwasgeresulteerd (> M-. C ) ,toch zaaiomde+12dageneen
oogstspreiding hadbewerkstelligd.Vervolgensdat indienhetbizonder
warmishet geeneffekt sorteert omvolgensde optredendewarmtesoi?.
iederedagte zaaien.Datbetekent dusdatde "ontwikkeling"bijhoge
temperatuurnietnavenant snellergaat.Details overdebetreffende
temperaturenwerdennietgegeven.

- 29Rahetbezoekaandezeproefveldendie tezameneen oppervlakte
"besloegenvan+14ha,?/erdnog eenkijkje genomenbi.jhetdorsstation
voordoperwtenentuinbonen.Haastpiaktijk-vinersstondener2proefveldvinersd'enedezelfde alsgebruikt doorhet1ÏIAB,deandere een
doorUnilever ontwikkeld type.HetUnilever-apparaathad 2variatoren
resp.voorderegelingvande snelheid vanderotor-asenvande
trommel.
Vervolgenswerd eenkijkje genomenindehalv/aarvoorsemitechnischonderzoekeengrootaantal conservenapparaten enlijnen
warenopgesteld..Menkanhiervrijwelallemogelijke conserventechniekontoepassen.
Opgemerktwerd o.a.hetprik-apparaat voordoperwtenbestemd om
met lucht teworden gedroogd.Yoortseenvariantvandetenderometer,
dieblijkbaaroperationele voordelen zoubieden.
Ditprik-apparaat voortedrogendoperwten geeft aanleiding om
ietstezeggenoverde Surprise PeasvanBatchelors (Unilever).
Deze luchtgedroogde doperwten zijnvoorconservering geprikt.Dit
heefthetvoordeeldatbijdroginghetwatergemakkelijkeruitdedoperwtkanontwijken (=minder scheuring vande zaadhuid)endatbij
inwekenenkokenveelsnellereengaarproduktwordtverkregen.De
Surprise Peas schijneninEngeland eensuccestezijn.
Bijhetbeproevenvaneen,monsterdoor schrijvervielhetop
datde schilvolmaakt quazachtheidwas.
Indatverband kannogworden opgemerktdatinhetaanhetgezelschapuitgereikteboekje "UnileverI-iesearch"onderhethoofd
"Tenderness ofCooked Vegetables"wordtmedegedeeld datvoorhetverkrijgenvaneenzachte schilnaast zorgvuldige keuze van jongedoperwten,oenâlkali-behandelingwordt toegepast.Blijkbaarwordtdaarbijcalciumuitde schilverdreven;calciumbleekbijdoperwtende
schilhardertekunnenmaken.Bijonderzoekbleekb.v.ookdatnahet
dorsenmetdetijdde schilharderwerd,hetgeenparallel liepmet
toename incalciumdie aangevoerd werduitdezaadlobben.
Tenslottewerd deafdeling bezichtigd waarhet organoleptisch
onderzoekvanverschillende produkten geschiedt.Eenenander,zager,
hoekanhetookanders,keurigenzeerdoeltreffend uit.Teneinde
kleur-suggestie bijhetproevenuit te schakelenkonmenb.v.bij
erwtenrood lichttoepassen.
Hiermede kwam,nadatnogtheewasaangeboden,eeneind aanhet
bezoekaanColworthHouse;eenbezoekdateendiepe indrukopalle

-30deelnemersachterliet.Hierwordtonderzoekverriebtvanzeerhoge
kwaliteit,onderzoekdat zeerzekervoortreffelijkeresultaten zal
afwerpenindiezindatmenstrakswellicht goedkoperemaarzeker
kwalitatief heterep::oduktenzalkunnenvoortbrengen.
HetfeitdatUnileverzelfdeveredeling terhand neemt,was
overigensvoordekwekers zwaarteverwerken.Pletfeitdat jarenlang
deEngelse veredelings-sektorweinig gepresteerd heeft,medetengevolge vanhet ontbrekenvankwekers-bescherming,zalaandeze ontwikkelingnietvreemd zijn.
Overigens zaldetoekomst lerenofdeUnilever-rassenkunnen
concurrerenmetdekwekers-ra sen."VaarUnilever zekerbereid zal
zijnbetere kwekers-rassentegebruiken,houdtmendus zijnkansvoor
afzetaandeze zeerbelangrijke klant.Maarerisonsinzienseen
zwareconcurrent ophettapijtverschenen.

4,4 Op20 junien21juniwerd eenbezoek gebracht aanhet "National
Vegetable Research Station" te'../ellesbournein /arwickshire.
DedirecteurDr.J.Philp gafnaeenwelkomstwoord eenkorte uiteenzetting vanhet ontstaanende organisatie vanditProefstation
voordeGroenteteelt,
Tijdensdeoorlogtoenmeningrotemoeilijkhedenkwammetbetrekking totdevoedselvoorziening realiseerde mendatookophetgebied vandegroenteteeltuitgebreid onderzoeknoodzakelijkwas,temeerdaarMenvoorzagdat ookindetoekomstdebehoefte aangroenten
zoublijventoenemen.
Hetduurde echternogtot19;-i-9alvorenshetHVRSteWellesbourne,
alsmedehet Sub-stationtePagleshaminEssexkonwordenopgericht.
Hetproefstationwordtbestuurd doorde "BritishSocietyforthe
PromotionofVegetable Research".Degebouwenenterreinenwordenverhuurd aande Societydoorde "Agricultural ResearchCouncil"dieook
de financiering verzorgt.Inde Society zittenvertegenwoordigers van
hetLinisterie vanLandbouw,deAgricultural Council,het Schotse
Ministerie vanLandbouw,verschillende universiteiten,institutenen
verenigingendiebemoeienishebbenmetde tuinbouw,tuinbouwers
(beroepsenamateurs)endehandel.
In
ïïellesbourne
ishet terrein+150hagroot;degrond iseen
zancligeleemgrond die overeenkomtmethetbelangrijke nabijgelegen
tuinbouwgebied de'Vale ofEvesham.Hetterrein isvlak,wat inEngeland alsbizonderheid magv/ordenaangevoerd;gunstigvoorde aanleg

vanproeven.Begrote oppervlakte geeftruimtevoordenoodzakelijke
vruchtwisselinggewenstvoorhet instandhoudenvaneengelijkmatige
vruchtbaarheid enookvoorhetgeleidelijk opvoerenvandevruchtbaarheid tothethogepeildatgewenstisvooreensuccesvollegroenteteelt.
';7ellesbourneligtcentraal inEngeland.Het sub-stationtePagleshamis+60hagroot;degrond iseenvruchtbare leemgrond.Hetis
representatief voorhetbelangrijkste groenteteeltgebied vanEngeland
datEssex is.Overigens isdebelangrijkste taakvanPagleshamde
zaadteeltvandoorhet WJïlSgekv/eekterassenenhetonderzoekvanproblemen de zaadteeltbetreffende.
Hetproefstatbnomvat8afdelingen,n.1.dievoor:veredeling,
deverbeteringeninstandhoudingvandebodemvruchtbaarheid, teeltonderzoek,irrigatie-onderzoek,bestrijding vanziekten,bestrijding
vaninsecten,bestrijding vanonkruidenenopzetvanproefnemingenen
deverwerking vanderesultaten.
Deveredelingsafdelingwerkt aanasperge,spruiten,kool,bloemkool,selderij,sla,ui,pastinaak doperwt,krootentomaat.
Debodemvruchtbaarheidsafdelingbewerktproblemenophetgebied
vananorganische enorganische bemesting, vruchtopvolgingssystemen
engro.ndbewerki.ng.
Bijerwten,evenalsbijvoorjaarskool,preienspruitenbleek
diepegrondbewerking gunstig.Deze grondbleekzeerdankbaarvoor
stalmest-aanwending.Nagegaanwordt inhoeverre stalmest invloedheeft
opstructuur,dewatercapaciteit endebeschikbaarheid vanmineralen.
Zeeringenieus onderzoekwordtverricht overde interactie zuurstof,micro-leven ennutriënten-opnamedoordeplant.
Deafdeling teeltonderzoekwordt physiology sectiongenoemdwat
wel aangeeftdateendeelvanhet onderzoekfundamenteelis.
Deafdelingvoorirrigatie-onderzoek heeft,geziendebeperktheid vaninEngeland beschikbaarwater,alsalgemene richtlijnhet
onderzoek overhetbestegebruikvaneenbeperkte hoeveelheid irrigatiewater.
Bijerwtenwaseengrote opbrengstverhoging verkregendooreen
beperktewatertoevoeging inennadebloei.Uatertoevoegingvóórde
bloeiveroorzaakte meerloofontwikkeling,dochgeenhogere opbrengst
aandoperwten,Dezewaarneming komt overeenmetDuitse onderzoekresultaten.
Stalmestbemestingbleekdewatercapaciteit teverhogen.Bovendien
wasdevochtspanninglager,
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-33Eennieuwtype lysimeterwerd ontwikkeldwaarmede studiewordt
gemaaktvanhetwaterverliesuitdegrond resp.dooruitzakken,verdamping enverbruikdoorhetgewas.
Deafdeling insectenbestrijdinghoudt zichondermeerbezigmet
kool-wortelvlieg,depeenvlieg enmethet achterblijvenvanrésidus
vaninsecticiden indegrond.
Deafdeling plantenziektenbewerkt o.a.problemenophetgebied vanAscochytaenMycosphaerella-aantasting vanerwtenenvande
valsemeeldauwbijerwten Hieropwordtverderopnaderteruggekomen.
Deafdeling onkruidbestrijding hield zichvoornamelijkbezig
metdebeproevingvandevelenieuweherbiciden.
Enkele resultaten:
Monuronensimazingavengoede resultateninasperge.
Simazingafgoede resultateninsuikermaisentuinbonen.Aminezout
vanDNBPgaf,inhogeredosisdanna-opkomst,alsvóór-opkomst middel
goede resultateninPhaseolus-boneneninvoorjaar-gezaaidetuinbonen.
Ooktrietazine enChiIPC+diuron (residureni)gavengoede resultaten
intuinbonen.
In1961blekenpromethrynenlinurongoede resultatentegeven
inschermbloemige groenten (b.v,peen)engrootzadigevlinderbloemigen:erwten,Phaseolusbonenentuinbonen.
HetprogrammateV/ellesbournebestond uitproefveld-bezoek en
eenreeksvoordrachten.
Allereerstenkelemededelingen overhetproefveld-bezoek.
Mr.R.Thompsondemonstreerde eenerwteristanchruinteproefengafeen
uiteenzetting vandeproblematiek, uithettotnutoeverrichte onderzoeklijkthetdatnaarmate deruimteperindividuele plantüieei^nadeTr,
eralshetwaremeer zaaizaad produktief gemaaktkanworden..Anders
gezegd menkantothogere opbrengstenkomendoorhettoepassenvan
nauwere rijenafstand enhogerplantgetal. Indepraktijk zaaitmen
algemeen255kg zaaizaad vanDa:>?kSkinned Perfectionbijeenrijenafstandvan 1 7 T cm (7inch).Door hz': toepassenvanvierkantsverband
bijeenzaaidikte van+320kgperhaisonderbepaalde omstandigheden
een4-0/ahogeredoperwtenopbrongstverkregen;daty/asdanhettechnisch
optimum.Naargelangvande zaaizaadkostenendeprijsperkgvoorde
doperwtenteontvangenligtheteconomisch optimumlager.Bijeen
zaaizaadprijsvanf187,-/100kg =zeerhoog!en60etperkgdoperwtenzouheteconomisch optimumgelegenhebbenbijeenplantgetalvan
+110plantenperm of+ 3 2 0 kg zaaizaad perha.

-34Metnadruk zijhiergesteldendatisookdeopvattingvanhet
FVRSdaternogveelteweinig gegevens zijnomdeze cijfersreedsals
betrouwbare aanwijzingentebeschouwen.Menzalnogenige jarenonderzoekdienenaftewachten.Maarookindienzoublijkendatindeveelaldrogere Engelsedoperwtenteeltgebieden zeerdichte stand incombinatiemet +vierkantsverband tothogere opbrengsten zouleiden,dan
dit. ™~
geldtvzondermeernogallerminst voorNederlandse omstandigheden.
Bijhet standruimte-onderzoek vanir.P.RiepmateWageningen
bleekhet optimum lagerteliggen,vrijzekertengevolge vanhetvochtigeremicro-klimaat.Inde zuidwestelijke klei ishetmicro-klimaat
droger endaarom zaldaarhet standruimte-onderzoek dienen teworden
voortgezet.Deinzet:demogelijkheid vanbelangrijkhogere opbrengsten
isvanhetgrootstebelang!
Opgemerkt zijdatinverband metde recente aanzienlijkbetere
mogelijkheden totchemische onkruidbestrijding,eenkleine rijenafstand,die immersgeenschoffelen toelaat,geenbezwaarmeeris.Ja
menkanerdebeste aanvullingvandechemischeonkruidbestrijdingzienn.1. eenvroege goede grondbedekking.
Indienvierkantsverband inprincipe inderdaad hogere opbrengsten
toelaat,dankanmenhierooknogwijzenopdewenselijkheid vanhet
gebruikenvanrassendie een zodroogmogelijkmicro-klimaat hebben
endie specifiek zoresistentmogelijk zijntegenBotrytise.a.schimmels.Korte stevige fijnbladigerassen zijnquamicro-klimaat gunstig.
Watderesistentie tegenBotrytisbetreft,dit wordtmedegunstig
beïnvloedwanneerdebloemkroonnadevruchtzetting zovlotmogelijk
vanhet jongepeultjeloslaat.Aldusligthierdusookeenerwtenveredelingsaspekt.
In1962werd ookmethetrasHoney (zeervroegenkort)eenstandruimte-proefgenomen.
DoorThompsonwerdnogmedege--.^elddat inde standruimte-proeven
wasgeblekendatde Objektenmeteondunnere stand laterrijpten.Dit
hing samenmetdelaterevormingvanpeulenaandemeerdere zijstengels (meeruitstoeling)enmetmeerhoge..epeulenaandehoofstengels.
Hetzelfde verschijnsel isookinhet onderzoekvan ir.Riepmagebleken.
Mr.H.A.Robertsdemonstreerde onkruidbestrijdings-onderzoekin
erwten enstamslabonen.Medegedeeld werd dau Chi.IPC+diuron(=Residuren)in-1962-alveelindepraktijkwerdgebruikt.
Hetamine-zoutvanDNBPbleekalsvóór-opkomstmiddel zeergoed
instamslabonen.V/asookgoed op erwtennaar4-f.kgperha.Dezemethodewordt ookreedsveelindepraktijk toegepast.Inverband met

-35gering schade risicogebraiktIT
VS
3lietookveelinproeven.
Dr.Haigdeeldehet eenenandermede overdetaakvandeafdelingveredeling.
Deze istweeledig n.1.:
a.hetkwekenvannieuwerassenteneinde speciale problemenop
telossen
b.hetonderzoek gericht opde ontwikkeling vannieuweveredelingsmethodenen-technieken.
HetNVRSwildeparticuliere veredelingsbedrijvennietbeconcurreren.AangeziendeEngelse zaadteelt-fàna'smeerenmeer overgaan
tothet aanstellenvanwetenschappelijkgevormdekwekers,zalhet
NVR3zichmeerenmeergaanrichtenophet veredelingsonderzoek,
alssteunvoorhetparticuliere veredelingswerk.Men zallangzamerhandmeerfundamenteel gaanwerken.
ïïatdeerwtenveredeling betreft ismet succesgewerkt inde
richtingvanwinterharde rassen.
Dr.Haigzeidedatdenoodzaak omindeze richtingtewerkennatuurlijkerwijzevoortsprootuithet slechteEngelse klimaatdat zou
bestaanuit9maandenwinteren3maanden slechtweer.Erwordt ook
weleensgezegd datEngeland hetbeste klimaat terwereld heeft,doch
hetslechtsteweer.
Hetindeherfstzaaienvandoperwtenwordtregelmatigin
de tuinbouw toegepast vooralinde zuidelijkere gebieden.De ervaring
leerdedatmen2à3maalinde 5jaarsucceshad,dus 50/50.Men
heeft zichtoentot taakgesteld omrassentekwekendie alle jaren
doordewinter zoudenkomen.
Eenandere taakishetkwekenvaneenvroegekreukerwtvanhet
multipod-oype.
Inhetveldwerdheterwten-veredelingsmateriaalgedemonstreerd
doordeheerH.Holland, devoorditwerkverantwoordelijke medewerker
vanHaig.
••
Hetveredelingswerkopwintervastheid werd in1956gestarttoen
kruisingentussengoedepraktijkrassenvanhetkreukerwtentype en
.Austrian'unterwerdengemaakt.Ditlaatste raskwamna1955herfstzaaial,senigste vaneenrassen-sortimentdoordewinter.
UitdeÏVwerden50stammetjesuitgezocht vooropbrengst-en
kwaliteitsonderzoek (teChipping Campden).De6bestediezowel.wat
vries-alsblikconservenkwaliteit wel zogoedwarenalsDarkSkinned
Perfectionwerdenindeherfst 1961uitgezaaid metalsstandaard
DarkSkinned Perfectiondiegeheeluitwinterde. Debeste lijn-kwam

- 36voor 75%doordewinter.Ookanderelijnen stondenredelijkgoed.De
oogstvandeze lijnenvaltvroegerdanvandevroege inhetvoorjaar
gezaaide rassen.De zeefsorteringiswat fijnerdanb.v.vanKelvedon
V/onderofDarkSkinned Perfection,omdatdittegenwoordigwordtgeprefereerd.Opmerkelijk isde sterkeuitstoelingnadewinter.Holland
schrijftdit aandaglengte-invloed toe.
Debeste 5lijnen zijnherfst (oktober)1962uitgezaaid teWeilesbourne,Cambridge enteSelbyinYorkshire.Deopkomstwasoveral
goed.InCambridge gingenalle 5lijnennadedooiverloren.Opde
zware grond bleefhet smeltwatervande sneeuwlangstaanterwijlhet
steedsweerbevroor.InWellesbourne overwinterden 2lijnen,deoverige3gingennadedooitegronde.InYorkshirewaarhet smeltwater
beterkonuitzakken,bleek80%vanalle 5lijnendoordewinterte
zijngekomenenmenverwachtte half aprildatereenredelijkgoedgewas zouresulteren.
InWellesbourne washetmateriaal ooknoginnovembergezaaid.
Ditkwamindederdeweekvanaprilop!November zaaiselsvanEminent
enDark Skinned Perfectionkwamennietop.
Uitdeze ervaringenblijktweldatmenenkele redelijkwintervaste rassenheeftverkregen.Tochismennooit 100%zekerdatmende
herfstzaaiinhetvoorjaarweeraandegroeikrijgt.Eenlangenatte
kwakkelige opdooi,vooral op zware grond isblijkbaarfunest.Voorts
iseengrotevraagwatdewildeduivenervan zullenoverlatenineen
sneeuwlozewinter.Dekomende jaren zullenverderuitsluitsel geven
overdemogelijkhedenvandittochwel zeerinteressantemateriaal.
Hetmultipodmateriaalwasnogvrijjong.Degebruikte multipod
washetrasCambridge Multipod,eenrondzadig typemeteenflinkaantalerwtenperpeul.Erismetenige krcukerwtenrassen gekruist.Later
isinde4e generatieweergekruistmetKelvedonWonder,Menvordert
inzake vroegheid,maarmenisnogniettevreden.
DoorMr.E.J.Winterwerd heteenenandergedemonstreerd vanhet
beregeningsonderzoek.
Zoalseerderreedsmedegedeeld isdeproblematiek gericht op
zuinigheid.Hetonderzoekgaatdusnahoedebeperktehoeveelheidwaterhetbestekanwordengebruikt.Zosteltmenhetalternatief één
zware irrigatie inhetbeginvanlietgroeiseizoen ofalleeninde
meestvoorextrawatervoorziening dankbare groeistadiavanhetgewas
("moisture sensitive stages"). Slaenwortelenblekengeenspeciale
"voclitgevoelige"stadiatevertonen.Erwten,aardappelenenknollen
wel.

-37Menbestudeert voortsdemogelijkheid omdoormulching,dushet
leggenvan eenlaag(je)plaritenmateriaalopdegrond,vochtverlies
doorverdampinguitdegrond tegentegaan.
Doorberegening ontstaatkorstvorming ("capping"),Bestudeerd
wordtwelke ongunstige invloed dit opverschillende gewassenheeft.
InWellesbournebleek slaniettelijden,andere gewassenwel.Het
toepassenvanbemesting inhetberegeningswaterbleekgeenvoordeel
tebiedenquaopbrengstverhoging. Bijerwtenbleekdatdebegin-bloei
hetbeste stadium isomteberegenen.Erkoneenflinke opbrengstverhogingwordenverkregendooreengiftvan25umu*
Bijbestudering vandeinteractie beregening enstandruimte bleek
datvochtbehoeftedusookberegeningsbehoefteafnam bijdunnerwordende stand.Ditiswelaannemelijk aangezienminderplantenookminderverdampen.
Bijpronkers isde eerste plukhetbelangrijkste.Deeerste bloei
misluktnogal eens.Ditbleeknietdoorberegening tekunnenworden
verbeterd.Blijkbaarwordtdeze slechte vroegepeulzetting veroorzaakt
dooronvoldoende activiteitvanbestuivende insekten.
DoorDr.Thompsonwerd eenproefveld gedemonstreerd waarop studie
werd gemaaktvandeinvloed vangrondbewerking enbemesting opdeopbrengstvandoperwtengevolgd door kool,preienspruiten.Deproef
was zoingericht datde interactie tussengrondbewerking endebemestingsvariabelenkonv/ordenbepaald ofwaarschijnlijkbetergezegd:
benaderd.
Grondbewerkingen:1. 1 7 T cmdiepploegen
2.
id.+ondergronden
3.ondiepfrezen
Bemestingen:1. IJ-oP-oK
2.N+P+Ï: vóórhetploegen gegeven
3.
id.
nahetploegengegeven.
Menvond voorheendaterwtenbijee.iruime rijenafstand weinig
verschillenopleverden.
In1962waseenrijenafstand van 1 7 T cmtoegepast.
Ineendroog jaarwasgeblekendatdiepe grondbewerkingbetere
opbrengstengaf.
Vervolgenswerdennog'enkele standruimte-proevenmeterwtenbezichtigd. Ind'eneproefwarenverschillende standiuimtesgecombineerd
metverschillende bemestingstoestanden.
-•'Voorjaar1963publiceerdeT/ellesbournedatnadewatergift inbegin
bloei,met succeskortnadebloeinog+12mmkonwordengegeven.
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Aanheteindevandemiddagwerdendoor ir.ïï.
Hub
"beling (IPOHederland)enschrijvervoordrachtengehouden overrespectievelijk
"Testingwilt inpeas"en "Some aspects of"breedingandvarietyresearchintheNetherlands".
Indevóór-middag van21juniwerdenenige onderwerpenbehandeld
ophét'gebied vanerwtenziekten,terwijlDr.C.Northeeninleiding
hield overdoperwtenrassen-onderzoekinSchotland.
Ophetveldwerd allereerst doorDr.Â.G-.Channongedemonstreerd
hoenagegaanwerd hoePerenospora (valsemeeldauw)zichineenerwtengewasverspreid vanuitkunstmatige indekasbesmette eninhetveld
uitgeplanteerwten.Ditbleekvooralbepaald doordewindrichting.
Hetvalsemeeldaus-onderzoekbevindt zichkennelijknog ineenbeginphase.
DeheerR.B.Maudedemonstreerde eenveldproef gezaaid metmonsterserwten,'wa-:rinopverschillende manierengetrachtwasAscochyta
enMycosphaerellatebestrijden.
24uurwekeninwaterige oplossingenvanCaptanofThiramgaf
eenvermindering vanAscochytavan80%incontrole tot 13%.Hetwegnemenvande zaadhuid gafeenbeterresultaat.
24uurwekenineen1%Captan-oplossingbij50C.gafeenvermindering tot0%!Eenvermindering vande Captanconcentratie tot
0.2%gafhet zelfde afdoende resultaat.Bij25C.washet resultaat
niet geheelafdoende.Captanwerkte enigszinstoxisch;Thiramwas
beterindat opzicht.Ditblijktuitdevolgendecijfers:
behandeling
wekenin:
0.2%Thiram -30°C.
0.04%Captan-30°C.
Water-30°C.
nietgeweekt

veldopkomst

70%
44.3%
60.8%
73.9%

Verschillende Thiram-behandelingen
weken+Thiram-poeder
weken inwater
water+thiram-poeder
water
Thiram-poeder
controle
Het onderzoekv/ordtvoortgezet.

opkomst
91%
88%
85%
82%
85%
73%

% infektie insteriel
grit
2%
6.1%
36.1%
53.1%

-39DoorDr.17.G-,Keyworthwerd eeninleiding gehoudenoverdemethodiekvanhetdeterminerenvanFusarium oxysporumpisirace 2
(inUSA "nearwilt"genoemd).Race 2isde laatste JareninEngeland
openkeleplaatsanschadelijkopgetreden.
Als toetsrassengebruiktmenVictoryFreezerdie resistentis
tegenAmerikaanse vaatziekte enC.165eenrasvanProf.Hagedorn (USA)
datresistent istegen.Amerikaansevaatziekte entegen "nearwilt".
De schimmel-isolatie u:.teenziekeplantgeschiedt alsvolgt:
uitwendige ontsmettingroet25%na-hypochlorietgedurende 3-5minuten,
deplantwordt instukjesgesnedenomdeplaatsentebepalenv/aarde
schimmel zit.Deze stukjeswordeninvolgorde uitgelogd opdevoedingsbodem.
Voorde inoculatiewordendeplantenopgekweekt ingrond.Daarna
v/ordenzeopgetrokken,enmetdewortelsgedompeld inde schimmelsuspensie.Daarnaworden ze1perkleinbloempotje uitgeplant.Na+
3wekenkomende symptomentevoorschijn (ziefotonr 7 ).
Integenstelling totdemethode-Doling (NIAB)wordenhierde
wortelsnietdeelsafgeknipt omde inoculatie betertedoenslagen.
Ditkomt overeenmetNederlandse ervaringen. 'ü
v

Vervolgenswerd doorDr.C.Northvanhet "ScottishHorticultural
Research Institute,Mylnefield,Dundee eenvoordrachtgehoudenover
hetdoperwtenrassen-onderzoek dat inde jaren 195^-1957inMylnefield hadplaatsgevonden. Tegenwoordig verrichtmongeenrassenonderzoekmeer,omdatmenmeentdeEngelse resultatenwel ongeveertekunnentoepassenopSchotse omstandigheden.
Alwasdeze inleidingduseigenlijkhistorie,tochwarenenkele
mededelingenweldemoeitewaard om erhierietsvanmeetedelen.
Dedoperwt ishetbelangrijkste groentegewas inSchotland.De
teeltvindt inhoofdzaakplaatsinAngusenFrthAberdeenshire.Angus
ligtongeveeropdebreedtegraad vanDenemarken,NrthAberdeenshire
opdievanGothenburg (Zweden).
De zomers zijnkoeleninde oogst is 'tzeldendroog.Meeste
regenvalt injulienaugustus.Doordezeklimaatsomstandighedenheeft
menweinig lastvan insectenalsluis,thripsenerwtenpeulbóorder.
Demeestedoperwtenwordenvoordeblikconserven-sektor geteeld.
Delaatste4à5jarenwordenookvriesdoperwtengeteeld.
Geteelderassen:
voorblikconserven:Gregory's Surprise,KelvedonWonder,Lincoln
env/ithamWonder
voorvriesconserven.:Meteor (=Eminent),Th.LaxtonenDarkSkinned
Perfection.

-40Inhet4 jaardurende onderzoekbleekdatdevroege rassen+95
dagennodighaddenvanzaaitot "practicalcanning stage".Ditkomt
overeenmetA.I.S.= 15%» Dehoofdseizoen-rassen als\'ithamV/onderen
MonarchCannerkwamen6dagenlaterdus101dagenna zaai.Lincolnna
104-dagen.
Monarch Cannerwas zeerproduktief,dochniet bruikbaarwegens
eentehoogpercentage gebarsten schil inblik.
Invergelijking metEngeland bleekdewarmtesominschotland
80-100eenhedenlagerteliggen.Dit schreefNorthtoe aande +40
minutenlangeredag.Ditfeitvindt aansluiting bijdebewering van
Ottosson (Zweden)datinseizoenenmetkoel,donkerwe:rdewarmtesom
vanaf zaaitotoogstgroter is.Licht isduseenfaktorinzake deontwikkeling.
Het SchotseproefstationvoordeGroenteteelt doetmomenteelwèl
onderzoekbijstamslabonenrassen;bovendiendoetmenheteenenander
aanveredeling.
Uitde literatuurisschrijvergeblekendatPrélude inSchotland
na2-jarige beproeving alsveelbelovend naarvorenisgekomen;North
omschrijft Prélude ondermeeralsproduktief,draadloos,goedekwaliteitengeschikt omheelteworden geconserveerd.
Bijdeveredeling richtmen zichopstamslabonenenstampronkers.
Bijde stamslabonen-veredeling gebruiktmenalsgéniteurs:Eecord,
Fullcrop,BlueLake-stam,BlueLake-stok,Prélude,Slaviaen Zencoski
Trzvii.
Inhetkadervande stampronker-veredeling iseenMultigarisstampronkergekruistmetCzar.
Aanhet eindvandedaggafDr.O.Banga (Holland)eenkorte uiteenzetting vandewerkwijze vanEucarpia,eenjonge organisatiedie
nog teweinig ledenheeft.Spreker zageen zeernuttigewerkvirijzein
het ±nniet altegrote groepen studiemakenvaneenaantalveredelingsonderwerpenmetbetrekking totbepaalde gewassenindeverschillendelanden.
Dezebijeenkomstwasbizonderleerzaam engeslaagd geweest,vooraldankzijhetprogrammadatopzeergoedewijzewasvoorbereid door
Dr.Haig.Sprekerbetuigde Dr.Zaigdaarvoorhartelijkdank.
4,5 Indenamiddagwerd eenbezoekgebracht aanhet "EruitandVegetable Canning and QuickFreezing Rese-TchStation"te ChippingCampden.
Dr.W.B.Adamdedirecteurheette hetgezelschapwelkom.
Ditproefstation iskorte tijdnadeeerstewereldoorlog opgericht.

_41Depersoneelsbezettingisinvergelijking metb.v.het1.3.V.T.
te"JageningenengezientegeneenzeergvoteSngelse industrie zeer
"bescheiden,alsookdehuisvesting.
Ineen roerkleine tuinwerd.deerwtenrassen-collectiebezichtigddie dezelfdewasalsdie teCambridge enbestemd omteworden
geoogstvoorbepalingvanblikconserven-ensnelvriesconservenkwaliteit.Zoals reedseerderisopgemerktwasdeontwikkeling zeerslecht
enmagernstigwordengetwijfeld aan.déwaarde vandie.kwaliteitsbeoordeling.
Overigenswordtdoorditproefstationbizonderwaardevoltechnologisch onderzoekverricht,zowelfundamenteel alsopdepraktiji
gericht.
"
f/atpeulvruchtenbetreftisoenzeerbelangrijk fundamenteel
onderzoek aandegangbetreffende de structuurvanrijpe erwtenna
opwekenensteriliseren,van "proces&ed peas"dus.Merkwaardig isdat
definanciering geschiedtuitUSA-gelden!
Dedoelstelling vanditonderzoek ishetchemismetedoorgronden
vanhettotstand komenvandeverschillen instructuurdiemeninde
praktijkbij "processed peas"waarneemt.
Menisbegonnenmeteenliteratuurstudie waarvande resultaten
zijnneergelegd ineenboekje getiteld: "TheComposition ofPeas
inRelation toTexture"doorM0J.-Anthistle»
Voorts iseenuitvoerige microscopische studiegemaakt vanhet
rauwe enhetgesteriliseerde erwtenweefsel.
UitdemededelingenvanDr.Crearvolgenhierenkelepunten.
a.Bijeengesteriliseerde erwtdie zachtvan structuurisblijken
de cellenlosvan-elkaarteliggen.Bijeenharde erwt zijnzeaan
elkaargekit.
,
.
b.hetisdepectine indemiddenlameldiede cellenaanelkaarverbindt.
c.depectine vande erwtisvaneentype,n.1. laagveresterd,:datzeer
vatbaarisvoor stugwordendoor calcium eninminderemate
magnesium.
d.inproevenkooktemenerwteninverschillende concentratiesvan
Ca-enMg-ionenomnatogaanwaardeze ionen zichvastzetten.
e.phytine onttrekt CaenMgaanhet systeem,daarommaaktmenstudie
vandematewaarinCaenHg zijngedistribueerd tussendephytine
endepectine.
f. extractie metwaterextraheert devrije phytine
g.daarna extractiemetHClextrateert dephytine diemet CaenMgis
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diedetenetenstugheid heeftveroorzaakt.
h.eenanderemethode omcalciumtelocaliserenisongekookte engekookte erwteniseenkleuringmeteennieuwechemische verbinding
die eenhelderrode kleurteweegbrengt.Bijdezekleuringbleek
deCavooral indebuitenlaagtezitten.
i.Cakanzichookverbindenmetdeeiwitten.
Omditiebepalenkanmenelectrophorese toepassen incelluloseacetaat.
j. chromatografischonderzoek toonde aandatphytino inhoofdzaak
voorkomt alshethexafosforzuur.
k.menisookbezigmetfundamenteelonderzoek overdewateropname.
Opinitiatiefvandeh.S.C.isin1963inNederland eenfundamenteelentechnologisch onderzoekgestart,gericht opdeverbetering
vandekwaliteitvanvoorbereide,.peulvruchten,alsmede ophet ontwikkelenvantechnologische methodenvoordebereiding vanwerkelijk
instantpeulvruchten.
Het opgesteldewerkprogrammaraakthethierbesproken onderzoek
te Chipping Campdeninbelangrijke mate.Het isoverigensniet zodat
men zoongeveerdezelfde aanpak zouhebbenendatmenophetzelfde
terreinzouwerken.PletNederlandse programma isbredervanopzet,
allereerst omdatmetmeer soortenvanpeulvruchtenwordtgewerkt en
indetweedeplaats omdatheteentechnologischgedeelteheeftdat
deelsvoortbouwt ophetfundamentele onderzoek.
'Hetiseengelukkige omstandigheid daterreedsin1962doorde
onderzoekers ir.J.J.Doesburg.(IBVT)endr.P.M.Muller (IBVL)contact
methetonderzoekteChipping-Campdenisgelegd.Alduskanonnodige
dupliceringwordenvoorkomen eneventueel snellerwordenopgeschoten.
Tijdensderondleidingwerd nogkennisgenomenvanhet onderzoek
vanDr.Gillespie enmedewerkers oversteriliteitvanblikconserven.
.Medegedeeldwerd datconservenblikontijdelijk n.1.tijdensdeafkoelingnade sterilisatie ietslekzijnendaneenweinigkoelwater
aankunnenzuigen.Datkaneenbelangrijke bronvanbesmettingmet
bederf-verv/ekkendebacteriën zijn« Daarom isuiterstehygiëne,inhet
bizonderwathetkoelwaterbetreft,noodzakelijk.
Het onderzoek overtoevoeging vannisine entelosinehaduitgewezendatdeze stoffendevitaliteit endaardoorde hitte-resistentie
vansporenverlagenen zo
eengunstige invloed hebbenopde
steriliteit.

_43Nahetaanbiedenvaneenverzorgde Sngelse tea,kwameeneinde
aanhet"bezoekaanhetconserven/proefstationteChipping-Campdenen
daarmede aande zeergeslaagdeEucarpia-bijeenkomst.
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Opinstigatie vanhet"bestuurvanhetProefstationvoorAkkerenWeidebouwwerd nadeEucarpia-bijeenkomsthetbezoek aanEngeland
verlengd omtezamenmetdeherenK.H.Koopman,landbouwerteEnsen
W.H.Kwakernaak,bestuurslid vanhetP.A.W.indrukkenoptedoenvan
verschillende aspektenvande contractteelt vanconservenpeulvruchten.
DoordeheerA.J.Gane,Directeurvanhet "PeaResearchStation"
teYaxleywerdhiertoeeenprogrammavoorbereid dateralsvolgtuitzag:
22juni:bezoekaan "TheEastAnglianRealProperty CompanyLtd."
TheOakes,CantleybijNorwich
23juni:bezoekaanhet "PeaResearch Station"teYaxley
25juni:bezoekaande snelvriesconservenfabriekenverschillende
peulvruchtenpercelen van "EskimoFrozenFoodsLtd"te
CleethorpesGrimsby
26juni:bezoekaanhetlandbouwbedrijfvanMr.J.F.Smithte
Spilsby inLincolnshire
5<>1

Bezoekaan "TheEastAnglianRealProperty CyLtd."
DegastheerwasdeheerA.denEngelse,eenHollandervanorigine (afk.uitwestelijkNoord-Brabant)diedirecteuris.
Erwerdenuitvoerige inlichtingenverkregen,hetgeenvooraldaar.omookzointeressantwas,omdatditbedrijf zeerveelconservendoperwteneninwatmindere mate stamslabonenvoorconserventeelde.
Vooralgemene informatie haddeheerdenEngelse eenstencilbeschikbaar,hetgeen samenhingmethetfeitdatditbedrijf zeerveelbezoekontvangt.Dit feitenonzeverdere indrukkenwettigende indruk
datdeEastAnglianRealProperty (verderaftekortenals "East
Anglian")beschouwd wordt alshetware alseenvoorbeeldbedrijfvoor
Norfolkenmogelijkdaarbuiten.
Uitgenoemd stencilvolgenhierenkelegegevens.
De "EastAnglian"omvateencomplexgrondenvanongeveer4000ha;
Daarvanwordt zelf ruim2600habouwland en400hagraslandgeëxploiteerd.
De "EastAnglian"isbegonnen in1924.Degrondsoortvanhet
bouwland isleemgrond,variërend vanzwaretot zeerzandige leem.
Indedertiger jarenwerdendetraditionele onpraktischebedrijfsgebouwenafgebrokenenvervangendooreentwaalftalgrote schuren
("dutchbarns")waarinmachinesenoogstproduktenkunnenwordenopgeborgen.
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Menwerkt ondermeer.set2paarden,11rupstrekkers,51wieltrekkers,9lichte trekkersvoorschoffelene.d.,9zeifriedende12voets
en10 5 T voetsgetrokkenmaaidorsers.Er zijn3graandrogers:1Pansome Traydrier,1TurnerDrier,1PennyandPorterDrier.
Hetpersoneel omvat195arbeiders,14veeverzorgers,7pluimveeverzorgersen14manvooronderhoudsenreparatie-werkzaamhedenin
hoofdzaakvoorhetmachinepark.Daarnaast iserdealgemenebedrijfsleiding inhandenvan7personen,waarvandeheerdenEngelse dedirecteuris.Zijnzoonisassistentvandedirectie.
Pereenheid van320haisereen "farm steward"diede supervisie
heeftoverdedagelijksewerkzaamheden.
Hetbouwplan1962zageralsvolgtuit.
1451ha waarvantarwe
gerst
+55%
haver

648ha
798 11

5

I!

565ha waarvan suikerbieten
+20%70
aardappelen
voederbieten

505
74
6

II

615ha waarvanconservenerwten
± 25%
stamslabonen
lucerne
graszaad
kunstweide
permanent
grasland
Totaal .2631ha

316
70
13
106

II

59

II

51

II

Granen

Hakvruchten

Vlinderbloemigenengras

II
II

II
11
It

Srwordtduseenflinkareaalconservenerwtengeteeld.:
Deperceelsgrootte is30-40ha.
Enkele cijfersomtrentdeveehouderijenhetpluimvee.
Hetmelkvee omvat 94melkkoeien,50stuks jongvee en1stamboek-stier,
alleszwartbont.
Voorvleesproduktie:150koeienen3stieren (AberdeenAngus,
Hereford enhoornlozeLincolnL.ed,)°
Voortsruim600schapenenlammeren,100fokzeugen,7000slachtkuikens,+3500legkippenen15000kalkoenen.
Opbrengsten
tarwe
+ 4.600kg/haaardappelen
25.000kg/ha
zomergerst + 3.500 " conservendoperwten 3500à4000
kg/ha
suikerbieten +38.000 "
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opbrengstverminderd metdekostenwerdendevolgendecijfersmeegedeeld:
suikerbieten
f300,-perha
tarwe
"325,gerst
"180,cönservendoperwten
"270,- "
Deconservendoperwtenkomendusniet zoslechtuitdebus.
Menteeltvoortsgaarne doperwtenvanwege:
beperking vanhetgraan-areaal
arbeidsspreiding door"~roegeoogst
mogelijkhedenvanwilde haverbestrijding.
Enkelebizonderhedenoverdeteelt van conservendoperwten.
Mencontracteert meteengrote snelvriesconservenfabriekinGreat
Yarmouthdatopongeveer25kmafstand vanhetbedrijf ligt.Hetrassensortimentvanditbedrijf zouomvatten:Embleem,ThomasLaxton,Topas,
DarkSkinned PerfectionenPerfected Freezer.BijEastAnglianwerden
dooronsslechtsgezienderassenEmbleem (voorvroeg)enDarkSkinned
Perfection (voorlaat).Medegedeeldwerd datEmbleemmindersnelte
rijpwerddanThomasLaxton (betere "holding capacity").
Erwordt eensterke spreiding inde zaaitijd toegepastn.1.van
beginmaarttot+halfmei.Perzaaidatum zaaitmen8ha zijndede
capaciteitvan1dagoogsten.
Voordemei-zaaiwerd eenprijstoeslag ontvangen.Menhadvan
laatgezaaide percelennogaleensdebeste opbrengstenbehaald.
Menzouéénmaalinde4-jaarophetzelfdeperceelmeterwtenterugkomen,hetgeen onsinzienseenzeerintensieve erwtenteeltbetekent
die tezijnertijdweleenstotmoeilijkhedenzoukunnenlijden(b.v.
aaltjes).
Dezaaizaad-hoeveelheid vanEmbleem enDark Skinned Perfection
was+25Okg/ha.De rijenafstand was zeernauwn.1.15cm.Menstreeft
~
p
naareenplantgetalvanongeveer100perm .Ditisaanmerkelijkhoger
danonzenorm inNederland.Hetgaatoverigensinde richtingvanhet
vierkantsverband,eerderinditrapportbehandeld.
Gezienechterdeernstigeverschijnselenvanvochttekort,zelfs
schadediewijtijdensonsbezoekwaarnamen,dientbetwijfeld tewordenofhet juistisomopdelichte leemgrondeneendergelijkedihte
standnatestreven.
Deonkruidbestrijdingbestond uit eenéénmaligebespuitingmet
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warenvrijwel oiikruidvrij.Merkwaardigwasdatmendezebespuiting liet
uitvoerendooreenloonbedrijf.
Menhadhier zeerveellastenschadevanwildeduiven.Tijdens
onsbezoekwerd eenzwermvanmeerdanhonderd duivenineenerwtenperceelwaargenomen.Omde schadetebeperkenwerdenknalapparatenen
gewereningezet.Debestrijdingskosten zoudenhoog zijn.
Alsbizonderheid kanwordenvermeld dat schrijverinenkelepercelenEmbleem oplichte grondvroegeverbruining aantrof.Dezevondst
veroorzaakte inEngeland nogalenigedeining,omdattotnutoedeze
virusziekte,veroorzaakt dooreengrondvirus,nog slechtsinNederland
wasaangetroffen.Dezevondstwerd gerapporteerd aanhetPeaResearch
Station.
Tegendeoogsttijd zoudendekraaiennogveel schadedoen,door
bijhonderden indeveldentevallenomdepeulenopente-pikken.
Hetmaaienwerd uitgevoerd metdeMc Bainzwadmaaier.Menhadop
ditbedrijfdeMc Bainaanzienlijkbedrijfszekerdergemaaktdoorhet
vervangenvandetandenhaspeldoordievandeMassey726;voortsdraagstripsophettransportdoek aantebrengen,waardoorveelminder slijtage optreedt.Dit laatste isnudoordefabriekovergenomen.
Hetladen,datbinnenhetuurnahetmaaiengereed moet zijn,geschiedtmetdeHume-lader,diehet zwadvandeMc Baingoedverwerkt,
integenstelling tothet zwad vandeHume-maaier.Menzoutijdenshet
ladenmet2manopdevrachtwerken.
Hetuitgedorsendoperwtenloof krijgtdeEastAnglianterug.Het
wordtgratisteruggeleverd,indiendevrachtautonietteverbehoeft
omterijden.Het loofwordt ingekuild en 'swintersineenopenloopstalgevoerd.
DeheerdenEngelse deeldenogmededatdeMcBaindoperwtencombinetot1962nognietbedrijfszekergenoegwas.Erzoudenenkele
exemplarengekocht zijndoorBirdsEye,terwijl erenkelegeleverd
warennaardeU.S.A.,Australië enNwZeeland.
DeMatherandPlattviner,die uithet zwad opraapdorst,zouredelijkgoedwerkleveren,maartezwaarzijn,redenwaaromdeheerden
Engelse ergeen heilinzag.
Decontractprijzen lagenalsvolgt:
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<85
85-90
90-95
95-100
100-105
105-110
110-115
>II5

f/100kg
vroege rassen laterassen
.65.50
61.40
62
58
59
55
50
46
44
40

55
51
46
42
40
36

Dezeprijzenliggen+f15,-/100kghogerdaninNederland,maar
wanneermenzichechterrealiseertdatEastAnglianhet (vele)zaaizaadbetaaltenhettransportnaardefabriek,dankomtde zaakdichterbig'elkaarteliggen.Big eenopbrengstvan4tondoperwtenperha,
zoudemeer-opbrengst t.o.v.Nederland f600,-perhabedragen.De
kostenvanhet zaaienzijnechter+f325,-/haende transportkosten
naarschattingf100,-perha,dit istezamenf425,-. Zoueengunstig
verschilblijkenvan+f175,-perhat.o.v.Nederland.
Overderijpheidsbepaling aandefabriekdeeldedeheerdenEngelsenogmeedatditgeschieddemetbehulpvan2tenderometers.Wanneer
hetverschil
tegrootwas,danwerd derijpheid nogbepaald dooreen
:
derdetenderometer.
Enkelebizonderheden overdeteeltvan stamslabonen.
Degeteelde rassenwarennietbekend inverband metdegebruikteschuilnamen.VermoedelijkbetrofhetAmerikaanse rassengeziendegekleurde
zaadhuid.De zaaitijdenwerdenvolgenshetwarmtesom-systeemgespreid
overeenlangeperiode.
Op12meiwasbegonnenmetdeuitzaai enverwachtwerddatdoorgegaanzouwordentotbegin juli.De70hawerdenperzaaidatum inportiesvan4hagezaaid,dusmeerdan15zaaidata.De zaaidiktewasongeveer95kgperha,bijeenrijenafstand van90cm.Erzoumachinaal
wordengepluktmetdeChisholmKyderplukmachine.
Tijdensonsbezoekwerd eenperceel stamslabonen gewiedmetde
AlderlyWeeder (ziefoto 9 ),eenveertand-eg die ietsafwijktvande
EergusonWeeder;deAlderleybestaatuit3sektiesdielosvanelkaar
kunnenwordenopgericht.Datwerdhiergedaandoordemandieerachterliepop 'tmomentdateentand begoneenbonenrijopteschuiven.
Naoverlangs zounogoverdwarswordengewerkt.Gezienhetplantgetal
wasofdekiemkrachtvande zaaibonenmindergoed geweest ofwerdener

-49-.
nogalwatplantenweggewied.Chemischeonkruidbestrijdingwerddoor
defabriekniettoegestaan!
Deopbrengstbedroeg ongeveer5tonperha.Defabriekzorgtervoordatdebonenmachinaalgepluktworden.Deuitbetaalde prijswas
32etperkg.De zaaizaadkostenwarenvoordeteler;ditkwamvoorde
95kgzaaibonenneerop+f125,-perha,watt.o.v..I-Teder
landseprijzenzeerlaagtenoemenis.Geziendeze situatie iseenbruto-opbrengst
van5tonà52et,=f1600,-perha,alsalleszinsprofitabeltebeschouwen,terwijldevruchtwisselingswaardedaarnogbijkomt,alsmede
debetekenisvandeonkruidbestrijdingvoorafgaande aande zaai (meibegin juli).
5»2 Opzaterdag 23juniwerd eenkortebesprekinggevoeld ophetPea
ResearchStationteYaxleymetdedirecteurA.J.Gane.
Hetwerd eenalgemeengesprekoververschillende aspektenvande
teeltvanconservenpeulvruchten inEngeland.
DaardeheerGane enige jarenlandbouwkundige wasgeweestvan
Eskimo,washijzeergoed opdehoogtevanpraktijkproblemeninzake
decontractteelt.Uitditgesprekvolgenhierenkelepunten.
1.Eelvedonwonderdorstbetrekkelijkmoeilijk,hetgeengemakkelijk
aanleiding geefttotflinke korrelverliezen.DarkSkinnedPerfectiondorstgemakkelijk,evenals zoveleAmerikaanse rassen.
2.Overarbitrage deeldedeheerGanemededatdezeprocedure praktischnietvoorkomt,kenvindtaltijdweleenonderlinge regeling
vangerezenmoeilijkhedeninzakedeuitvoeringvanhetcontract.
Overigens staatiniedercontract eenarbitrage-clausule diein
overeenstemming ismetde "wetoparbitrage"van1950.
3.Hetrijpoogstenvanniet alsdoperwt afgenomenpercelenkomtvoor.
Defabriekverbindt zichdeze erwten,bijgeblekengoedekiemkracht
enwanneerhetniet oogstenalsdoperwten nietde schuld isvanteler,aftenementegendezelfdeprijs.alsdezaaierwten.
4-,Menhoopte opeennietaltegrote oogstvanconservendoperwten,omdaternogeengroot overschotwasvandegrote oogst-1961.
Latervieldeoogsttochzeergoed uit,dochde stasngewinter1962/
'63heeftweerveelgoedgemaakt.
Enkele belangrijke technische problemenwaarhetPeaResearchStationveelaandacht aanbesteedt,zijndetoenemende schadedoor-het
erwtencystenaaltje ende onkruidbestrijding,meerinhetbizonderde
wildehaverdie zichblijkbaarbijdeuitgebreide graanteeltsterk
heeftkunnenvermeerderen.
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onsinziensveroorzaaktdoordeopvele bedrijventeintensiefgedrevenerwtenteelt.
In deeerste jarennade oorlogwashetb.v.in
Lincolnshire,vooral in "Holland",heelgebruikelijkdatmeneensin
de4 jaarerwtenteelde.Hetwastoenbijdehogeprijzeneenzeer
winstgevendgewas.
Thanswordtuitvoerig studiegemaaktvandeinvloedvanverschillende rotaties opdeaaltjes-populatie.Mennamb.v.waardatdoor
-erwteneenbetrekkelijkkleine populatie zeersterkwordtvergroot.
.Menadviseert omopgeïnfekteerdepercelenerwtenteeltnetzolangweg
telatentotdepopulatiepraktischgeheelisverdwenen.
Metbetrekking totdebestrijdingvanwildehaverheefthetPea
ResearchStation jarenlanguitvoerig onderzoekverricht.Menisthans
gekomentoteenredelijkgoed zeergedifferentieerd bestrijdingsadvies.
waarindechemischemiddelen:Avadex (di-allate),IPC (propham),Î.C.A,
enCarynewordengenoemd.Deeerste 3middelenkomeninaanmerkingvoor
toepassingvóórhet za'ien,Carynewordtnaopkomsttoegediend.
Iedervandezemiddelenheeftbepaaldevoordelenennadelen,enieder
kanwordenaanbevolenonderzeerbepaaldenaderaantegevenomstandigheden.Ditomdatdedoeltreffendheid vandewildehaverbestrijdingen
dematevanschade aanhetgewasbeide afhankelijk zijnnietalleen
vanhetmiddel endewijzevantoepassing,maarookvande omstandighedenwaarbijzewordenaangewend.Eeterwtenras,de zaaitijd,de
grondsoortende structuurvande grond endebezettingmetwildehaverencombinatiesvandezefaktoren,moeteninaanmerkingwordengenomenwilmenkomentoteendoelmatige bestrijding meteenminimumvan
schade aanheterwtengewas.
Het zoutevervoerenomhetgedetailleerde bestrijdings-advies
hierweertegeven.Voorbelangstellenden zijverwezennaarhet Bulletinvande "PeaGrowingResearch Organization"getiteld: "Thecontrol
ofwild oatsinPeas"doorW.A.ArmsbyenA.J.Gane.DitBulletinverscheenals "Acontributiontonationalproductivityyear".
5.03 Opmaandag 25juniwerdeenbezoekgebracht aanEskimoFrozen
FoodsLtd.teCleethorpes.
EskimoheeftteCleethorpesnogeenvisverwerkend bedrijf,alsmedeteHuil.Degroentefabriekwerdeind 1957in.produktiegenomen.
Hetisduseennieuwenjongbedrijf,zowelquadirectie alsquamachines.Eskimo iseenonderdeelvandeAssociated Fisherieseenzeer
grootvisvangst-enverwerkingsconcern.Eengrootdeelvandevissers-
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Delaatste jarenstrekteEskimohaaractiviteitenuittotinNederlandwaarmeteensnelvriesconservenbedrijfcontractenwerdenaangegaanbetreffende o.a.doperwten,slabonenenspinazie.
Inverband methet.feitdatmendeEngelse rassenkeuze enteeltmethodiekookinNederland wilde toepassen,werddestijdsaanschrijveradviesgevraagd terwijleenuitnodigingwerd gedaanomhetbedrijfinEngeland tebezoekenteneinde kennistenemenvan'derassen
enteelt.
Inde ochtendwerd eenkortbezoekgebracht aandefabriekwaar
dedirectie:deGebrs.Mc Carthy,eenkorteuiteenzetting gafvande
produktie gevolgd dooreenbezichtiging vandefabriekwaaronder
meerdegroentenwordenverwerkt.
Daarnawerdenwijtoevertrouwd aandehoedevandechefvande
contractteeltenMr.Box.DeheerBoxdemonstreerde inzijnkantoorhet
teeltschemavande +2000hadoperwten,verdeeld overrassenenzaaitijden.
DeheerBoxdeeldemedegeenaltebeste ervaringentehebbenmet
hetwarmtesomsysteem.Hijwastotdeconclusie gekomendatmenallereerst spreidingmoestnastrevendoorvanNoord-totZuid-Lincolnshire
tetelen;in 'tzuidenindistrict "Holland"valtdeoogst+1week
vroegerdandie indeomgevingvanGrimsby.Voortszijndekalkverweringsgronden ("wolds")vroegerdandealluviale grondenaandekust,
inhetbizonderdepercelendienaarhet zuidenhellen.
Vervolgensdoorhettoepassenvanrassenvanuiteenlopendevroegheid entenslotte doorhettoepassenvan zeervroege tot+-^mei-zaai,
waarbijmen zeerschematischtewerkgaatenmeerletopdeervaring
danopdewarmtesom.Doordeinteractievangenoemde faktorenkomt
mentoteenredelijkgoede oogstspreiding.
EenvoorNederlandse begrippenmerkwaardige zaakishetgeforceerd
zeervroeg zaaienvanvroegerassen,thansnoghoofdzakelijkKelvedon
Wonder.Hiermedewordennogaleensernstige teleurstellingen quaopkomstondervonden zoalso.a.in 'tkoudevoorjaar1962.Mendoetdit
omdat,doperwtenveruitdebelangrijkstevriesgroente isenmenduszeer
veelwaardehecht aandie enkeledagendiemeneerdermetdedoperwtencampagnekanbeginnen.
Detelers zijnvanzelfsprekend nietbizonderenthousiast overdeze
werkwijze,maarmenkrijgthetgedaandoordatpertelereengrootareaalwordtgecontracteerd waarvaneendeeldande zeervroegtezaaien
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geheleteeltdieuitmaakt ofhetuitkan.
Terillustratie vandegrote oppervlakte erwtenpertelerzij
medegedeeld dathetcontract-areaal van2000haverdeeld wasover70
telers,dusgemiddeld bijna 30haperteler,Erwasééntelerhijvan
+160haenenkelevan+80'ha.Menkandusinzakedie zeervroege
zaaiwelwatdoen.
'VolgensdoheerBoxwasdeervaringdatmenhijdie zeervroege
zaai,diedikwijlsplaatsvindt opnogmoeilijk zaaiklaartemaken
land,debeste ervaringverkreegdoor eenzodanigebev/erking,dat
deoppervlakte erruwduskluiterigbijkwamteliggen.Ditlijktdus
ophet zaaiklaarmakenvanwintertarwe-land, Voortswerd 25%meer
zaaizaad gebruikt.Hetisbegrijpelijk datmenvoordeze zeervroege
zaaireikhalzend uitzietnaarzeervroege rassendie zoalsdeDuitser
het zomarkantuitdrukt "keimfreudig"zijn,dusonderongunstige
^atte,koude)omstandighedentochuiteindelijk eengoedeopkomstgeven.Zoalsbekend isKelvedonWonderinditopzicht zeerzwak.
Menhadreedsenkele rassenophet oog;genoemd werden 'tHollandse
rasHoneyenHusky,eenearlyPreezer-type.. DeDouble Onebleek zeer
"keimfreudig"te zijn,maarmenweesditrasbeslist afvanwegeeen
ongewenstenasmaak.
Dehoofdzaakvandeteeltbestond uitKelvedonWonderenvooral
DarkSkinned Perfection.DarkSkinned Perfectionblijkt goedeopbrengstentegevenookbijlate zaai,dorstgoeduitwatpeultypebetreft,maardorstanderzijdsdoorhetforse looi'langzaam. In1961had
menbij.1.50mlangegewassen zelfs*_rotemoeilijkhedenbijhetdorsen
ondervonden.
DesmaakvanDarkSkinned Perfectionwerdwat flauwgevonden.
VoortsheeftmeneenDarkSkinned'Perfection-type datenkeledagen
laterrijpt.
Vervolgenswerd eenreeksdoperwtenpercelen endorsstationsbezochtinverschillende delenvanLincolnshire.Lincolnshire iseen
prachtig landbouwgebied metgrotebedrijvenengoede àzeergoede
gronden.Degronden,onstaanuitverweringvankalksteen,zijn,tenzij
dekalksteendichtaandeoppervlakte komt,potentieelvangoede
vruchtbaarheid.
Indedroge zomer1959washetdeheerBoxaandehogedoperrrtenopbrengsten (tot7"tonperha!)geblekendatdevochtvoorziening ten
alletijdeverzekerd is.Menschrijftdit toeaande vochtvoorziening
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Inhet Z.0.liggende z.g. "fens"letterlijkvertaaldveengronden.
Dit zijningepolderde alluviale grondendievariërenvaninhoofdzaak
veentot zuivere klei-enzavel.Hierliggenwaarschijnlijkwelde
"besteEngelse akkerbouwgronden.
Overhetgeheelgenomenwerdengoede gewassendoperwtenbezichtigd.
Ookdelaatgezaaidepercelenstondenergezond eninvollegroeibij.
Indefenswerd ineenzeerzwaargewasKelvedonWonderflinkenachtvorstschade:vernietiging vandebloemknoppen,waargenomen.
Inhetbizonderaandevoetvandehogergelegen "wold"grondenkomt
nachtvorstschade ookineenjongerstadiumveelvuldigvoor.Indit
verband isvermeldenswaarddatmendeervaringheeft opgedaandaterwtennaeenbespuitingmetdinosebgevoeligervoornachtvorst zijndan
ervoor.Menhoudtdaarombijhetkiezenvanhettijdstipvanchemischeonkruidbestrijding rekening metdekans ophetoptredenvan
nachtvorst.
OpdezegrondenbleekdeDarkSkinned Perfectioneenbehoorlijke
uitstoelingtevertonen.
Ookhierwerdveel schadevanhoutduivenondervonden.Alsafschrikmiddelenwerdengebruikt:knalapparaten,Maukin Bird Scarers,eventueelmet voetzoekersenoptomatenstokkenomgekeerdopgehangenmelkflessendiemet lichtgevende oranje-verfwarenbestreken.
DeMaukinBird Scareriseensoortvogelverschrikkerdie een2dimensionale jagermethetgeweerindeaanslagvoorstelt.Het "jasje"is
geverfdmet genoemdelichtgevende oranjeverf.Devoetzoekerskunnen
opdeloopvanhetgeweerwordenbevestigd. Zegaanmiddelseenlontsysteem intermitterend af.Deze afschrikmiddelenzoudeneigenlijkdan
pasgoed,d.w.z.+10à14dageneffect sorteren,indienvóórhetneerzettenwerkelijk opdeduivenwerdgeschoten.
Eenanderemethodediewordt toegepast ishetuiteengecamoufleerdehinderlaag afschieten.Insommige erwtenpercelenwerdendaartoe
"schuilhutjes"vantakkenbosseno.i.d.opgemerkt.IndeI.C.I.-film
"It'syourpigeon"wordtdeafschot-methode alszeerdoeltreffend
sterknaarvorengebrachtmetdaarnaasthetverstorenvandenesten:
2à3xomde6wekenindeperiode laatsteweekvan juli-oktober.
Insommige streken zijnhiertoe verenigingenvanboerenopgerichtdie
doorhet stortenvanb.v.£1.-.-.perbedrijf en1à1{shillingper
acre geld.bijeenbrengenomeenman ("warraner")aantestellendie
jaagt,verjaagt ennestenverstoort.Ineenbepaald gevalbrachten22
telers (+3500ha)bijna f5000,-bijeenensteldendaarvooreenver-

_54jageraan* Dezeverstoorde 2670nestenenvernietigdedaarbij1700
eierenen1800jongen.
Vanstaatswegewordtvoorts subsidie gegeven oppatronendiegebruikt'wordenvoorhetafschietenvanduivene.a.schadelijkevogels.
Devoorwaarde isdatde jagersgeregistreerd zijnalslidvaneen
jagersvereniging.Deverenigingkanperlid 2patronenperacreà15
etkrijgen+eenmax,van5patronenperacrewanneerblijktdatmet
1 opde3patroneneenschadelijke vogelisgedood.Datbetekentdus
dateenboervan80hamax.1000patronenkankrijgenvoor15etper
stuk.
Uit "Landbouwdocumentatie"werdnogovergenomendateenEngelse
boersucces zouhebbenmetvancelluloid gemaaktekunsthavikkendie
aanballonnenbovenhetveldwordengehangen.Erzou1 "havik"per
2 T hanodig zijnendeprijszouf80,-perstukbedragen.
Inde onderzoek-sektorwordtveelonderzoek overmogelijkheden
vanduivenbestrijdingverricht;hierbijwordtvooralookaandachtbesteed ;/'achemische afschrikmiddelen ("repellants").
Watdebemestingbetreft ishettoepassenvande z.g. "contactbemesting"eenvoorNederlandse begrippennieuwgeluid.Hetiseen
methodewaarbijmethetzaaizaad eenhoeveelheid gekorreldemengmeststof,vanhetO-P-K-type,wordtgezaaid.Onderzoek leerdedatwanneer
meninvoldoendevochtige grondnietmeertoediendedan50à60kg
PpOc+50à60kg K Q O perha,bij+18cmrijenafstand,geenkiemschadewerd ondervonden,terwijldeinfeite toegepaste rijenbemesting
veelbetere resultatenopleverdedan.breedwerpig gegevenkunstmest.
Dezemethodelijktmogelijkinonslandvanbetekenisopkaliof (en)
fosfaatfixerendegronden,Iniedergeval zou.terzake enigonderzoek
kunnenwordenverrichto
Detotaal-indrukvandebezichtigde erwtengewassenwasdatdeze
niet zoveelbehoefden ondertedoenvoordie inNederland. Invroegere
jaren,kortnadeoorlog,zag schrijverinLincolnshire overhetalgemeenveelarmere erwtengewassen;blijkbaarheeftmenèndooronderzoek
èndoorpraktische ervaringenveelgeleerd enishetnietmeerzovanzelfsprekend dat,indienwijdekansmaarzoudenkrijgen,goedkopere en
betereHollandse censervendoperwteninEngeland zoudenkunnenaanbiedendanhet "Homegrown"produkt.
Deorganisatie vandeoogstenhetdorsen,die inhetlaatste
jaarinenkelegrotereeenhedenwerd geconcentreerd,??aszeer'belangwekkend medemethetoogopderoldiedetelershierbijspeelden.
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Voorhetdorsenvande2000hawaren10dorsstations ingericht
met2,4,6of8dorsers.Alsnieuwste dorsershad mendeIvlatherand
Platt supervineraangeschaft.Nahetdorsenwordendedoperwtengeschoond ineen "clipper"gevolgd dooreen "flotation-washer".Daarna
wordenzegekoeldinijswateren ingrotebakkennaardefabriekgetransporteerd,
Rondomdedorserswaseenruimbeton-plateauaangelegd,watondermeerinstaat steltomheterwtengewasmetvrachtauto'saante
voerendiedevrachtkunnenkippeno.i.d.Debenuttingvandevrachtwagenskandaarmedewordenopgevoerd.Voorhetkoelenwordt.ijsaangevoerduitdefabriek.
Menrekent opeenareaalvan 50haperdorsmachine.OpééndorsstationwaarmenvanplanwasdagennachttedorsenmetMatherand
Platt supervinersrekendemenop60ha.
Demachinerie ophstdorsstationismeestaleigendomvandefabriek,terwijldegrond gehuurdwordtvaneendertelers.Ineenenkelgevalwarenookdemachineseigendomvande telers.Inhetlaatstegevalwerd het oogsten,dorsenetc.geheeldoordetelersverzorgtmetdienverstandedatdoordefieldmanvandefabrieksupervisiewerduitgeoefend inhetbizonderterzake vanhetoogsttijdstip
endeorganisatie vandeafvoervandegedorsendoperwtennaarde
fabriek.
Maarookbijde anderedorsstationswerdweldoordetelersgezorgdvoorhetdorsen.Menzorgdedaarbijgezamenlijkvoorhetvormen
vaneenploegarbeidersvoorhetbedienenvanhetdorsstation.
OpeennieuwdorsstationbijBostonwaarmendeze opzetookging
toepassen,wasopvallend datde telerszelfhaddengezorgdvoorhet
aanbrengenvanautomatische voedersvanKeyenvankleine elektisch
aangedrevengrijpertjesvandezelfde fabrikant,die1maninstaat
stellen2dorsers tevoeden.Opmerkelijk opditdorsstationwasvoorts
nogdatdeinvoergootmetketting totde grondwasverlengd.
Deze samenwerkingvangroepentelersmetdefabriek opdeplaats
waarde teeltonverwerkingelkaarontmoetenn.1.ophetdorsstation
isineentijdvanschaarste aanarbeidskrachtenvoordefabriekeen
verlichting vanzorgen,waarvoor zijgaarne eenzekerematevanbindingaandetelersoverheeft.Voordetelersbetekentdezebinding
een zekere stabiliteit inzakedeteeltvandoperwten,die,,mengaarne
inhetbouwplanziet.
De samenwerking van.detelers strekt zichnietalleenuittothet
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eenaantaltelersdie tezamen+4-00hadoperwten teelden,dezegezamenlijkmaaidenenlaaddenmetbehulpvan5Mc Bain'sen3laders.
Hiervanwaren4maaiersen2ladersnormaal inhetveld,terwijl1
maaieren1laderalsreservewarenopgesteld.
Omzekertezijndatdetelersinderdaad hunbestzullendoende
'doperwtenjongteoogsten,vertoontdeprijsstaffel eenopmerkelijke
prijsvalophetmomentdathettenderometergetal 1.15overschrijdt.
'Hetkoelenvandedoperwtenmetijswatervoorkomtmicroüoligisch
"bederf,vooralinperiodenvanwarm zomerweer.Menhad echternaéén
jaarervaringdeindrukdatdeuitlogendewerking vanhet ijswater
o.a.vansuiker,anderzijdshet"bezwaarvansma••-k-vermindering"betekende,
Delijnindefabriek za,geralsvolgtuit:
Bijaankomstvandetrucksmet openkleine tanksmetdoperv/ten,
plaatstmendeze ondereenvernevelingvan ijswaterinafwachtingvan
deverv/erking.Vervolgensgaandedoperwtendooreenverticaleluchtstroomomhetlichtemateriaal teverwijderen,daarna ineen"flotation-washer",omvervolgens,dusnogvóórdeblanchering,doorde
"brine-grader"tegaan.
Voordeblancheringbeschikte menover "Hygienic Blanchers"van
MatherandPiattenPMC-blancheurs.
Het
snelvriezengeschiedde inplaten-vriezers ofin"Blast"
cellen.MenhadnieuwekoelmachinesaangeschaftvandeNederlandse
fabriekGrasso.
Ophetgebiedvanstamslabonenverkeerdemenkennelijknog ineen
beginstadium.OverigensiserinEngeland eensterkstijgendekonsumptie vansnelgevroren sperciebonen,zodatmenregelmatiguitbreidingaande teeltgaf.Voordeplukwasmenaangewezenopmachinale
pluk.Men.plukte reedsmetde2-rijige ChisholmRyder-plukkerenging
zomer1962nogeenéénrijigwerkendeMatherandPlatt inzetten (voor
1965werdnaderhand nogeenBorga-plukkeraangeschaft).
Alsrassenwerdeno.a.geteeld:TopcropenTenderlong 15.
Deverkregen opbrengstenwarengemiddeld 5tonperha,dus zeer
matig.Vandebonenwastengevolge vanhetkoudevoorjaarnogweinig
tezien.IndebuurtvanBostonwerdnogeenkleinveldpasopgekomen
stok-BlueLakebezocht.DittypeheeftdeKentucky v/onderverdrongen.
Innatte jarenzoudeBlueLake tegenvallendooro.a.Botrytis-aantastingvandepeul.
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typenogbijveelKonsumentenfavoriet is.
Menhad overigensmoeilijkheden inzake de personeelsvoorziening
voorhetafhalenvandepronkers.Omhygiënische redenenishetin
Engeland verbodenomboneninhuisarbeid telatenafhalen.
Watdetuinbonenbetreftwerd medegedeeld datmendeze inapril
zaaide teneindeniet tevroeg indedoperwtencampagne metditminder
belangrijke produkt temakentekrijgen.
Menteeldeuitsluitend 3xWit.
Degroenetuinboonwordtmerkwaardigerwijze inEngelandnietgewaardeerd.Eveneensishetmerkwaardig datmenniet,zoalsinNederland,
debontbloeiende rassenprefereert;deze zijnsnelgevrorenimmersgoed
vankleurenminderschillig,terwijl zedetypische tuinbonensmaak
hebben.
ErwerdengeentuinbonengewassenmetdeheerBoxbezichtigd.Op
deterugreiswerdenwelenigewillekeurige tuinbonengewassenvanhet
ras3xWitbekeken.Plantverband enstand kwamenongeveerovereenmet
Hollandse gewassen.
DeheerBoxdeeldenogmededatereenzeergrote ontwikkeling
verwachtwordtvoor snelgevrorenaardappelprodukten.Eskimokocht
hiervoorreedsaardappeleninSchotland.Hijverwachtte datnogveel
onderzoeknodigwasophetgebied vanrassenkeuze,teeltenbewaring
alvorensmenkonkomentotdegewenste kwaliteit vanhet snelgevroren
produkt.
5<,4-Op26juniwerd eenbezoekgebracht aanhetbedrijfvanJ.F.Smith
teFirsby,SpilsbydichtbijdekustvanZ.0.Lincolnshire.
DeheerSmithis jarenlangbestuurslid geweestvande "PeaGrowing
ResearchOrganisation"envoorzittervanhet "PeasCommittee"vande
NationalFarmersUnion.
Ineenalgemeengesprekmemoreerde deheerSmithdeteleurstellende resultatenvandedroge erwtenteelt indelaatste jaren.Tenzijeen
belangrijke verbetering intrad,achttehijdeEngelse droge,erwtenteelt
vrijweltendode opgeschreven.
Eenopmerkelijk contractteeltgewas opditbedrijfwasmosterd.
De contractteeltprijswaslaagn.1.f-4-5,-per100kgbijeenopbrengst
van+1600kgperha.Deandere contractpartijwaseenmosterdfabriek.
DeheerSmithwaseenbekende fokkervanhethoornloze LincolnRedvee.Hijdeelde mededathethoudenvanvleesvee opzichzelfnauwe-
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zijnveeteelt-sektorrendabel.
Debedrijfsgebouwenopditbedrijfwarenouderwetsenverkeerden
ineenvrijslechtestaat.
Aangezienopditenigehonderdenhagrotebedrijf,veelgraanwerd
verbouwd,wasmenovergegaantothetopstellenvaneengraandrooginstallatie met silo'svooropslag.
o-o-o-o

6. ENKELESAMENVATTENDECONCLUSIES
1. DeEucarpiabijeenkomstwasbizondergeslaagd.Hetbijeenbrengen
vaneenkleine internationale groepvanpersonendiewerkelijk zijn
geïnteresseerd inveredeling enrassenonderzoek vandoperwten,is
efficiënt enproduktief.Uiteraard leverdehetbelangwekkende enuitstekend georganiseerde programmadaartoe ookeenwezenlijkebijdrage.
2. Deerwt isnadekoolsoortenmeteen1962-areaalvan+4-8.000ha
eenzeerbelangrijke groente inhetVerenigd Koninkrijk.Ookdelandbouwerwtwordt totdegroente gerekend. In1962werd 55%vanheterwtenareaalbeteeld met conservendoperwten,25%metdoperwtenvoorde
versemarkten20%metlandbouwerwten.
Opmerkelijk isdatondanksdegrote eigenproduktievandoperwtenconserven, 'tVerenigd Koninkrijknog eenflinkquantum snelgevroren
doperwtenimporteert„ BlijkbaarkandeEngelse industrie quaprijs
enmogelijkkwaliteitnietgeheelconcurreren.
3. Deveredelingvanconservendoperwten isinEngeland vangeringe
betekenis.Hetontbrekenvanwettelijkebeschermingvanhetkwekerseigendom-zouhiervandeoorz.aakzijn.
Mededoordeze situatieheeftdeUnilever zelfdeveredelingvan
o.a.conservendoperwten terhandgenomen.
Nuzeerbinnenkortdekwekersbescherming wettelijk zalwordengeregeld,begint inde sektorvande zaadteeltfirma'sdeveredelingsaktiviteitweeropteleven.
Voorlopig liggenerechtero.i.kansenvoorbuitenlandse,dusook
Nederlandse rassenannexzaaizaad.
Eenbizonderinteressant aspektvande conservendoperwtenveredelingishetkwekenvanredelijkwintervaste kreukerwtenrassendoorhet
Groententeelt-proefstationteWellesbourne.
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4-rHetofficiëledoperwtenrassen-onderzoeklijktthansgoedgeorganiseerd» Devoor-selectie geschiedt doorhetPeaResearch Station,het
uitgebreide onderzoek oplandbouwkundige eigenschappen inhoofdzaak
doorhetNational Institute ofAgricultural Botany (Nd-Ac-Bo)enhet
onderzoek opconserven-kwaliteitdoorhet conservenproefstationte
Chipping Campden0 Gehooptmagworden datmenbijlaatstgenoemdproefstation binnenkort debeschikking krijgt overbetere grondvoorhet
kwaliteitsproefveldr
OpmerkelijkwasdathetTTdoA-B» allerassenzodaniguitzaaitdat
ongeveer hetvierkantsverband 10x10 cmwordtverkregen:dat is100
plantenper M 2 B Ditzouhetoptimaleplantverband zijn.Ditisin
overeenstemmingmetresultatenvan standruimte-onderzoek» Hetvierkantsverband zoudegrootste hoeveelheid zaaizaadproduktiefkunnen
maken.Bijkomstigevoordelenvanhetdichtevierkantsverband zijn:
.snellegrondbedekking hetgeengunstig aansluit bijchemische onkruidbestrijding engoedemogelijkheid voorcontactbemestingo
Voordeteeltgebieden inNederlandwaargemiddeld genomenhet
micro-klimaat vochtiger isdandedrogere gebieden inOostelijkEngeland ishetnogdevraag ofhetvierkantsverband.optimaal isvanwegedekansopschimmelaantasting (Botrytis!)» Voor onzedrogere
teeltgebieden,metnamede zuidwestelijkekleilijken erechtergoede
kansen intezitten»•Terzake onderzoek iso d , dringendgewenst!
Hierbijdientrekening tewordengehoudenmetde interactiemethet
rastype.Debestekansenliggen ervoorkorte,zeerstevige,fijnbladigerassen,rassendLismet eenrelatief droogmicro-klimaat,endat
dannoggecombineerd met een specifieke goederesistentie tegenschimmels alsvooralBotrytis,voortsvalsemeeldauw,Ascochyta enMycosphaerella»
Hier ligtdusenerzijdseengecombineerd teelt-rassenonderzoekproject enanderzijds eentaakvoordekwekers omrassentekwekendie
eendichte standverdragen enzotot zeerhogeproductieskunnenkomen.
Naasthet officiële rassenonderzoek iserhetrassenonderzoekdat
verrichtwordtdoordeconservenindustriec
Inhetbijzonderverdientvermelding hetindrukwekkendewerkdat
terzakewordtverricht doordeUnilever,Hetmogewaar zijndatUnilever zichgrote inspanning getroostomzelfgoederassentekweken,
ditneemt echternietwegdatmenzichevenzeeruitwelbewusteigenbelang inspantomgoederassentevindeninhetnieuwe sortimentvan
anderekwekers inbinnen-enbuitenland.
Hetgedemonstreerderassenonderzoek opColwortb.Housevertoonde
alletekenenvanuitstekendwerke

-605. De "PeaGrowingResearch-Organ:.zation"kangezien-v/ordenalseen
objekt-associatie,die zelfookvrijveelonderzoekdoet. Zij"bezit
daartoe bet "??eaResearchStation",datonderzoek verricht ophetgebiedvanlandbouw-enconservenerwten.
In1962werd begonnenmethetrassen-enteeltonderzoekbijstamslabonen.
6. Het "NationalVegetable Research Station"teWellesbournekanbeschouwdwordenalseenproefstationvoordevollegronds groententeelt
meteenwatbredere taakdandeNederlandse zusterinstelling teAlkmaar.
Deindrukwerd verkregendatditproefstationdankzij,goede leiding,eenstafvanuitstekende onderzoekers eneenbizondergoede
sfeerwaaringewerktwordt,instaatisomdeEngelse tuinbouwinbelangrijkemate vooruit tehelpen.
7. Het "FruitandVegetable Canning andQuickPreezingResearchStation"teChipping-Campdenistezienalseenouderedochkleinere
broervanhetNederlandse"InstituutvoorBewaring enVerwerking van
Tuinbouwprodukten"endannogmeteenbeperkterewerkopdracht.Menbeweegt zichb.v,nietophetterreinvanhetbewarenofvanhetdrogen.
Inhetkadervanhetdoperwtenrassenonderzoek verrichtditproefstationdekwaliteitsbepalingen.Hetrassenproefveld stonderechter
zeerslechtbij,zodatdewaarde vandekwaliteitsbeoordeling intwijfeldienttewordengetrokken.
Fundamenteel onderzoekwordtverricht overdekwaliteitvan "processed peas".
8.Bijde contractteelt vanconservendoperwtenwordtalgemeeneenbelangrijke spreiding inde zaaitijd toegepast.Omdatdedoperwtveruit
debelangrijkste groenteconserve is,hechtmenzoveelwaarde aaneen
vroegbeginvandedoperwten-campagnedatmende telers somsdwingt
omvroegerte zaaiendandegrond toelaat.Voordeze zeervroege zaai
bestaatdringend behoefte aanonderkoudenatte omstandighedengoed
kiemende vroege,liefst zeervroege rassen.
9. Bijbezoekenaaneenaantalbedrijvendie conservendoperwten teeldenwerdwaargenomendatmenveelalreedsisovergegaantot eennauwe
2
rijenafstand (15à18cm)enhoogplantgetal (+100plantenperm) ,
eenenandernaaraanleiding vanuit onderzoekverkregenresultaten
diewijzenopbetere opbrengstenbijditplantverband.Bijdezeteeltmethodewerddeelscontactbemesting toegepast.

- 6110„ Deconservendoperwtenteelt vindt inOost-Engelandgrotendeels
plaatsopgrotepercelenopgrote bedrijven,,Hierdoor ishetaantal
ha'spertelervelemalengroterdaninNederland,,Ditvereenvoudigt
de organisatie endusookdekostenvandeindustrie insterkemateo
Eskimoteelde +2000hadoperwten bij70telers!
11» Alhoewelslechtseenfragmentarische indrukwerdverkregenvande
doperwtengewassen inEngeland, istochweldeindrukverkregendatmen
de laatste jarendoorbetere rassenkeuze enteelttechniek totbelangrijkbetereha-opbrengsten isgekomen,,Nochtans lijktdeopbrengstmogelijkheid indebetere teeltgebiedenvanNederland betertezijn
(brVc Z»ïï,-klei,verschillende poldersinN0HollandenOostFlevoland)
12,Dewilde duivenberokkenenaandeEngelse erwtenteeltgrote schadee
Erwordtveelgedaanaanbestrijding enbestrijdingsonderzoek,,Opdit
gebied isthans enindetoekomstvoor onswelhet eenenanderte
leren,
13* Eenbelangrijk aspectvandeEngelse contractteelt vanconservendoperwten isdeintegratievandetelersbijhetdorsen«.Ditkan1of
2viners opeenlandbouwbedrijfbetreffenwaarmede dedoperwtenvan
datbedrijfmet eigenpersoneelwordengedorsen;hetkan ookzijndat
ermeerdere vinersopeenbedrijfzijnwaarmedededoperwtenvanmeerderetelerswordengedorsen.Hetbenodigdepersoneelkandaarbijdoor
dedeelnemende bedrijvenwordengeleverd»
Deze grotematevanbinding bevordert destabiliteitvandedoperwtenteelt ophetbedrijf,
14„ Deteeltvanstamslabonenlijkt geziendeha-opbrengstenvan+
5tonperhamindergoedteslager daninNederland,
o-o-o-o-o

1. Indruk van hel bezoek aan het dopcrwten-rassenproefveld van het N.I.A.B.. Cambridge.

2. Indruk van goede, overigens zeer dichte stand van de
rassen op doperwten-rassenproefveld van het N.I.A.B.
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De door het N.I.A.B gebruikte proefveld-viner voor doperwten.
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4. Overzicht van de uitwinteringsproef met enige doperwtenrassen op Colworth House. Si-Q 2 = Herfstzaai
Embleem.
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5. Hal voor conserveringsproeven op semi-technische schaal
op Colworth House.

6. Prikmachine voor het prikken van doperwten als voorbereiding voor het luchtdrogen op Colworth House.
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7. Demonstratie van test op resistentie tegen Fusarium
Oxysporum race 2.

Groot perceel Embleem te Cantley

1 = Controle Victory Freezer.
2 = Victory Freezer — vatbaar.
3 = N.V.R.S. stam 61077 — splitsend.
4 = N.V.R.S. stam 60337 — vatbaar.
5 =~ C 165 — resistent.

9. De „Alderley weeder"' in jonge stamslabonen op 90 cm
rijenafstand. Opvallend zijn de vele stenen aan de oppervlakte.

10. Doperwten-dorsstation van Eskimo. Rond de viners een
grote betonvloer. Op de voorgrond koeltorentje; links
schoning.

11. Hetzelfde dorsstation als 10. De ketting van de invoer
is tot de grond verlengd. Boven aan de invoer Keyverdeel apparaat voor regelmatige voeding. Voor de
eerste viner net zichtbaar Key-grijpertje.

