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I. I N T E R N E Z A K E N

1. ORGANISATIESCHEMA (31 mei 1962)

Commissie van Bijstand
Voorzitter:
Ir. J.I. C. BUTLER
Vice-Voorzitter: J.J. BARENBRUO
Leden:

D r . O. BANGA

F . MULDER

Ir. J. H. BRUST

Ir. B. H . OLTHOFF

Ir. G. T. GROOTERS

A. D . VANDER PLOEG

I. P. HAGE

A. VIJN

A. L. A. DEJONG

Secretaris:

P. K. WOLDIJK

Ir. M. J. F. KOOPMAN

In hetverslagjaar ontvielen aandeCommissie door overlijden deheren K. BAKKER enW. VENNIK.
Bij Ministeriële Beschikking no. LAW11903 dd. 10april 1962 werden terekenen van 1april1962
herbenoemd deheren J.J.BARENBRUG teArnhem enA.L.A.DE JONG teSteenbergen, enwerd te
rekenen van1april 1962benoemd indevacature,ontstaan doorhetoverlijdenvandeheerK. BAKKER,
de heer A.D. VANDERPLOEG teZwijndrecht, vertegenwoordigende deVereniging voor deTeeltvan
en deHandel inTuin- en Bloemzaden.
Voor devervulling vandevacature, ontstaan door het overlijden vandeheer W.VENNIK te Venhuizen (N.H.), werd door hetLandbouwschap noggeen voordracht ingediend.

Personeel
De formatie vanhet Rijksproefstation voor Zaadcontrole bleef gehandhaafd op
83 personen. Daarenboven werden tenlaste vanhet krediet voor lospersoneelnog
20 werkkrachten aangesteld, zodat op31mei 1962,inclusief 4 schoonmaaksters,
op het instituut 107personen werkzaam waren. Kort na deze datum werd het personeel nogmet 10 personen aangevuld, die over de3 grootste afdelingen werden
verdeeld.
De personeelsbezetting op 31 mei 1962wasals volgt:
Directeur: Dr. Ir. A. F . SCHOOREL

Plaatsvervangend Directeur: Ir.M.J.F . KOOPMAN
Secretaresse: Mevr. L. V. DOORLAG-ROOS VAN RAADSHOOVEN

AFDELING ZUIVERHEID:
Vacature
Mej. G. VIERBERGEN

AFDELING KIEMKRACHT:
Dr. Ir. J. BEKENDAM
Mej.J. M. VAN HULZEN

K. T H . KOENDERS
Mej. A. SCHELLENBACH (Adm.)

Mej. H. M. G. J. EVERS
A. VAN GEFFEN

en 24analytische krachten

Mej. C.A. ULLRICH (Adm.)
en 23analytische krachten

AFDELING GEZONDHEID:

AFDELING SCHONING:

Dr. J. DETEMPE
Mej. A. P. VANHOEKE

Ir. C. VERHEIJ
B. H. A. WILLEMS

Mej. A. VAN DERVALK
en 2analytische krachten

en12analytische krachten

AFDELING VOCHT:
Ir. M. J. F. KOOPMAN

Mej. J. W. C. ELBERG
ADVIESDIENST SCHONING:

AFDELING IDENTIFICATIE:
Mej. Dra. S. C. RADERSMA

en 1 analytische kracht
CONTACT KEURINGSDIENSTEN:

Ir. C. VERHEIJ

Ir. M. J. F. KOOPMAN

en 1 tekenaar

Mej. A. E. PERDOK
A. STUURMAN

ALGEMENE ZAKEN:
H. P. M. VAN WELY
Mej. J. BOSMAN

Mej. E. H. C. VAN DER BURG
H. G. FRANCK
H. GIJSBERTSEN

TECHNISCHE DIENST:
Ir. C. VERHEIJ
J. VAN DEN BRINK

en 2 technische krachten
_
„
PROEFTUIN EN KAS:

Mevr. H. J. M. MACLEAN-HOFHUIS
A. WITMAN

Dr. J. DE TEMPE
W. RUISCH

en 5 andere administratieve krachten + 3 hulp- en 1 tuinknecht
krachten
Met ingang van 15mei 1962werd Dr. Ir. J. BEKENDAMbelast met de leiding van de Afdeling Kiemkrachtsonderzoek als opvolger van Ir. H. DE MIRANDA, die met ingang van 1 maart 1962 op eigen
verzoek eervol ontslag verkreeg.
De leiding van de Afdeling Zuiverheidsonderzoek kwam vacant door het vertrek van Dr. Ir. E.
MEIJER DREES in verband met het aanvaarden van de functie van directeur van het Instituto Forestal
Latino-Americano in Merida (Venezuela).
Voort namen nog 11leden van het personeel ontslag. D e personeelsvoorziening gaf inhet algemeen
weinig moeilijkheden.
In de examenregeling voor het analytisch personeel kwam enige wijziging. Oorspronkelijk moest
een candidaat zowel het zuiverheids- als het kiemkrachts-examen afleggen om voor een hogere rang in
aanmerking te komen. Vanaf 1962 was het behalen van één van beide (doch dan verzwaard) hiertoe
reeds voldoende.
Voor dit kiemkrachts- en zuiverheids-examen slaagden resp. 2en 5analytische krachten. Bovendien
namen 9 analytische krachten deel aan een aanvullend examen kiemkrachtsonderzoek, waarvoor zij
allen slaagden.
In verslagjaar kwam een nieuw schema voor de personeelsformatie in hoofdtrekken gereed. In dit
schema wordt een overzicht gegeven van de hiërarchische verhoudingen en een taakomschrijving verstrekt voor alle functies, die in het R.P.v.Z. voorkomen. Ook de taken van de afdelingen van het Instituut worden beschreven.
In verslagjaar werd de Afdeling Kiemkracht gereorganiseerd. Er wordt nu gewerkt met geheel gescheiden personeelsgroepen, waarvan de ene alle oneven en de andere alle even monsters verwerkt.
Het voordeel hiervan is onder meer, dat eventuele fouten en onregelmatigheden in het onderzoek veel
sneller kunnen worden ontdekt en opgelost dan met het oude systeem mogelijk was.

2. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE SEIZOENSACTIVITEIT

Het seizoen 1961/62 is voor de leiding ongetwijfeld een moeilijk jaar geweest.
Het R.P.v.Z. ondervond zeer veel moeite bij het uitvoeren van de routinetaak.
In het bijzonder in het schoningsonderzoek ontstond een ernstige achterstand, welke
terecht tot grote ontevredenheid leidde bij de telers (tevens inzenders van de mon-

sters). De belangrijkste oorzaak van deze achterstand werd gevormd door de moeizame vervulling van de vele vacatures op de Schoningsafdeling. Pas op 1 oktober
kon deze afdeling op volle kracht gaan werken en een normaal tempo worden bereikt. Verder werd een ongekend groot aantal schoningsmonsters ingezonden
(10.500 stuks tegen 8.083 in 1960/61), wat de achterstand natuurlijk eveneens in
de hand werkte. Deze achterstand leidde er toe, dat het R.P.v.Z. toestemming kreeg
de personeelsbezetting te vergroten, zodat momenteel met 13 man op de Schoningsafdeling wordt gewerkt (10 man in 1960/61). De nieuwe krachten konden
grotendeels zeer tijdig worden aangetrokken en zijn eind juli, toen de eerste monsters van de nieuwe oogst ons bereikten, redelijk ingewerkt aan hun taak begonnen.
Het was ook mogelijk tijdig in de vacatures van de andere afdelingen te voorzien
(momenteel werken op de afdelingen Zuiverheid en Kiemkracht elk 31 personen),
zodat de zeer ongewenste situatie van 1961/62 zich, naar verwacht mag worden,
in 1962/63 niet zal herhalen. Het is zeer opmerkelijk, dat het in de zomer van 1961
niet mogelijk bleek vacatures te vervullen, terwijl dit in het voorjaar en de zomer
van 1962 in het geheel geen moeilijkheden gaf.
Het is zeer verheugend, dat de geconcentreerde opleiding van het personeel in de
afgelopen 5 jaren vruchten heeft afgeworpen. Momenteel heeft de meerderheid van
het analytische personeel op de Zuiverheidsafdeling het zuiverheidsexamen gehaald (58%), voor de Kiemkrachtsafdeling is dit iets minder (42%). Juist nu het
onderzoek door het enorme aantal monsters fijne graszaden moeilijker wordt, is
deze grondige opleiding noodzakelijk om het vele moeilijke en inspannende werk
op bevredigende wijze verricht te krijgen.
3. ADMINISTRATIEVE KWESTIES

Blijkens het projectenverslag over 1961 bedroegen de kosten van het routineonderzoek in 1961 in totaal f 483.942.—, terwijl aan middelen geboekt werd een
bedrag van f 356.287.—, zodat ten laste van het Rijk kwam een bedrag van
f 127.655.—. De kosten van research en andere taken van het Proefstation, waar
tegenover geen inkomsten staan, bedroegen f 277.115.—. De totale uitgaven ten
laste van het Rijk beliepen in 1961 derhalve f 404.770.—. De uitgaven voor research bedroegen f 153.019, verdeeld over 22 projecten.
De middelen werden in 1961 ongunstig beïnvloed door het laat gereed komen
(na 1 januari 1962) van een groot deel van het onderzoek van schoningsmonsters.
Een bedrag aan middelen ter grootte van circa f 41.000, dat bij een normaler verloop van het schoningsonderzoek aan 1961 ten goede zou zijn gekomen, werd
dientengevolge naar 1962 verschoven.
In de periode van 1 juni 1961 tot en met 31 mei 1962 werd aan middelen geboekt f 441.704, waarvan f 263.754 (53,6%) uit hoofde van onderzoek van schoningsmonsters, en f 204.950 (46,4%) uit hoofde van het overige monsteronderzoek
(exportmonsters, binnenlandse garantie, enz.).
Het jaar 1961 is dus financieel zeer ongunstig geweest. Dit geldt niet voor het
verslagjaar 1961/62, dat een ongeveer normaal beeld vertoont.

4. SITUATIE VAN HET GEBOUWENCOMPLEX EN DE PROEFTUIN

In de verslagperiode kon nog niet begonnen worden met het realiseren van een
reeks bouw- en verbouwprojecten, die uiteindelijk de outillage voor enkele afdelingen zeer zullen verbeteren. Financieel kwam een en ander reeds in orde, zodat
1962/63 voor het R.P.v.Z. een belangrijk bouwjaar belooft te worden. In het volgende verslagjaar zal hier, naar verwacht wordt, nader op kunnen worden ingegaan.
Aangezien verwacht moest worden, dat het nieuwe schoningslaboratorium in het
najaar van 1962 niet gereed zou zijn, zijn tijdelijke maatregelen genomen (huur
van een houten keet) waardoor, zij het ook met veel moeite, 11 hoofdreinigingsmachines konden worden geplaatst. Hiertoe werden in dit verslagjaar nog 3 clippers
en een wrijver bijgebouwd. Ook kwam een nieuwe kiemkast voor de Gezondheidsafdeling gereed, waarin proeven kunnen worden genomen bij licht en iedere gewenste temperatuur tussen 10 en 35°.
Verdere aanschaffingen van belang waren 3 precisiebalansen (Mettier en Beckson), een fotocopieer-apparaat, een hang-archiefkast voor de tekeningen van de
Schonings-Adviesdienst, een tweede fasecontrast-microscoop ten behoeve van het
polyploidie-onderzoek, een tweetal Zeiss Opton binoculair-microscopen, en een
Brabender-vochtapparaat. De Physisch-technische Dienst vervaardigde voor het
R.P.v.Z. een blaasapparaat voor het scheiden van graszaadmonsters.

5. METHODEN VAN ONDERZOEK

Het Methodenboek van het R.P.v.Z. kwam nog niet gereed. Verwacht mag
worden, dat het volgende jaarverslag het gereed komen van dit boek zal kunnen
vermelden. Het vertrek van 3 stafleden in 1961 en 1962 maakte het onmogelijk de
tekst in de gestelde tijd te voltooien.
Een der wijzigingen in het routine-onderzoek betreft de invoering der phenolmethode voor het aantonen van Kentucky bluegrass en z.g. „springers" in monsters
Merion.
In percelen Poa pratensis „Merion" deden zich plotseling zogenaamde „springers" voor, d.w.z. bijzonder hoog opschietende planten. Aan het R.P.v.Z. werden
zaden toegezonden, die van deze „springers" waren verzameld. Ze leken op het oog
enigszins op het gewone Kentucky bluegrass, maar ze konden niet met voldoende
zekerheid worden gedetermineerd. Er werd daarom een uitzaaiproef gedaan met
zaad van deze „springers", waarbij als vergelijkingsobjecten een raszuivere Poa
pratensis „Merion" en een Kentucky bluegrass (afkomstig uit Amerika) werden
uitgezaaid.
Het bleek dat de planten, welke uit het zaad van de „springers" waren ontstaan,
rode bladvoeten vertoonden. De bladvoeten van Merion zijn altijd wit, die van de
Kentucky bluegrass-rassen zijn altijd rood.
Op het I.V.R.O. heeft men zich eveneens bezig gehouden met deze kwestie en
is er in geslaagd met behulp van een 1%-ige phenoloplossing onderscheid in ver10

kleuring te vinden bij Merion enerzijds en de „springers" en Kentucky bluegrass
anderzijds. Deze methode is nu door het R.P.v.Z. als routine-methode ingevoerd,
en als regel worden daarmee nauwkeurige resultaten geboekt. Voor een klein gedeelte der monsters is echter de uitkomst van de phenolproef twijfelachtig vanwege
het optreden van slecht gevulde of beschimmelde zaden, die moeilijk te beoordelen zijn. Voor deze gevallen wordt een uitzaaiproef in de kas verricht, wat ongeveer
drie weken vergt. De phenolkleuring maakt veel tijdrovend onderzoek met het
binoculair-microscoop overbodig, en bevordert daardoor een vlot verloop van het
dikwijls zo bewerkelijke onderzoek van graszaadmonsters.

6. COMMISSIE VAN BIJSTAND

De Commissie van Bijstand besteedde veel aandacht aan de achterstand die bij
het onderzoek van schoningsmonsters in seizoen 1961/62 optrad en welke het gevolg was van een samenloop van omstandigheden, t.w.:
1. het niet tijdig kunnen vervangen van ontstane vacatures door het ontbreken van
geschikte sollicitanten;
2. het niet tijdig opleveren van de kiemkamers door stagnatie in de materiaalvoorziening;
3. de uitbreiding van het aantal schoningsmonsters.
Algemeen was men van oordeel dat een dergelijke vertraging in het onderzoek
niet acceptabel is en dat uitbreiding van het schoningslaboratorium en vroegtijdige
aanvulling van het personeel noodzakelijk is.
De Commissie was van mening dat door de Adviesdienst Schoning in den vervolge de totale werkelijke kosten voor het verstrekken van adviezen in rekening
dienen te worden gebracht.
De tarieven voor arbitrage schotbepalingen dienen, naar het oordeel der Commissie, te worden gebracht op een niveau dat ± 50% hoger ligt dan het normale
door het Comité van Graanhandelaren in rekening gebrachte tarief.
Voor het afgeven van getuige-deskundige verklaringen, welke naar het oordeel
van de Commissie alleen afgegeven mogen worden op verzoek van de rechter, resp.
de voorzitter van een arbitragecommissie, dient een vergoeding berekend te worden.
Bezuiniging op de opsporingsdienst door minder intensieve controle achtte de
Commissie niet gewenst. Wel kon men er zich mee verenigen de uitgaven enigszins
te beperken door toepassing van een meer gerichte controle .
De Commissie was van oordeel dat op korte termijn de mogelijkheid geschapen
moet worden voor de controle op Polyploidie van bieten- en eventueel andere
zaden. Men achtte dit onderzoek het meest op zijn plaats bij het R.P.v.Z., waarbij
technisch overleg zou moeten plaats hebben met het I.V.R.O., het I.R.S. en de
N.A.K.
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7. ENKELE BELANGRIJKE PROJECTEN VAN ONDERZOEK
PROJECT 1.

Onderzoek naar de weerstand vanzaaizaden tegen ongunstige omstandigheden (Dr. J. DE TEMPE, Mej. E. A. PERDOK)

Dr. DE T E M P E vergeleek drie methoden vanzwaktemeting voor tarwemonsters,
te weten een steengruis-proef (Hiltner-methode), een zilverzand-proef (eveneens
met 3 cm deklaag op de zaden), en eenuitputtingsproef in filtreerpapier-kiemrollen metlengtemeting derkiemen (Germ-methode). Alle drie methoden vertoonden
voor ziekte-vrije, niet-ontsmette monsters eengoede correlatie metde opkomst in
„geconditioneerde" grondproeven (0,80 à 0,90).
Verder werd ook voor de oogst 1961aandacht besteed aan de weerstand van
tarwe- en gerstmonsters tegen routine-methoden vanheet-waterbehandeling, zoals
voorgeschreven ter bestrijding van stuifbrand (klassieke tweefase- en duitse éénfase-methode). Vele monsters bleken zeer gevoelig voor de behandeling.
Er werd getracht de waardering vande nadelige gevolgen der heet-waterbehandeling voor granen door middel van een grondproef te vervangen door een iets
zwaardere heet-waterbehandeling, gevolgd door een normale kiemkrachtsbepaling.
Dit zou de reproduceerbaarheid van de beoordeling ten goede komen. De correlaties tussen de uitkomsten derbeide methoden bleken echter onvoldoende, vooral
voor tarwe.
Mej. PERDOK hield zich bezig met het beproeven van tarwe enerwten ingrondbij
lage temperatuur.
PROJECT 2.

Onderzoek over fungicide behandeling van zaaizaden (Dr. J. DE
TEMPE)

Oriënterende proeven werden genomen over het gebruik van blauwzuurgas
(HCN) ter ontsmetting van zaden. De resultaten waren niet bemoedigend, aangezien enerzijds de behandeling onvoldoende bleek tegen diepzittende infecties en
anderzijds herhaaldelijk zaadbeschadiging door hetgaswerd geconstateerd.
Twee organische chloorverbindingen, ontwikkeld in Engeland resp. de V.S.A.,
werden onderzocht op geschiktheid ter vervanging van organische kwikverbindingen alszaadontsmetters. Ookhiervan bleek de ontsmettende werking onvoldoende
te zijn, terwijl anderzijds soms schade werd geconstateerd.
Ook werden oriënterende proeven genomen omna te gaan, in hoeverre milieufactoren nadeuitzaai hetresultaat vanontsmetting metkwikmiddelen kunnenbeïnvloeden. Inlang aangehouden proeven werd herhaaldelijk eenminder gunstigresultaat geconstateerd danin kortdurende proeven (filtreerpapier), zonder dateen
duidelijk verband konworden gelegd metde aard of hetvochtgehalte vanhet milieu, deontwikkelingssnelheid derkiemplanten, e.d.
PROJECT 3.

Onderzoek over de methodiek van het eigenlijke gezondheidsonderzoek (Dr.J. DE TEMPE)

In ditverband werd vooral aandacht besteed aande Helminthosporium-mïecties
van gerst enhaver, endeFusarium-'mïecüe van tarwe.
12

Het sporenbeeld van H. teres, gramineum en avenae werd bestudeerd na ontwikkeling op zieke bladeren, geïnfecteerde zaden of agar-voedingsbodems. Eén der
doelstellingen van dit onderzoek was de onderscheiding van H. gramineum, die de
strepenziekte van gerst veroorzaakt en praktisch uitsluitend via het zaad overgaat,
en H. teres, die de vlekkenziekte van gerst veroorzaakt en waarvoor vermoedelijk
de overgang via de stoppel veel belangrijker is dan die via het zaad. De milieu-omstandigheden zijn van duidelijke invloed op de sporenvorming (stimulering door
licht, hoewel dit niet absoluut noodzakelijk is) en op vorm en grootte van de sporen.
Die van H. gramineum zijn in elk geval aanmerkelijk kleiner dan die van H. teres.
Bij onderzoek van een reeks monsters zomertarwe op agar-voedingsbodems bleek,
dat de Fusarium-infectie voor 28% bestond uit F. nivale, voor 24% uit F. graminearum, voor 19% uit F. avenaceum, voor 17% uit F. culmorum, voor 3 % uit
F. poae, terwijl 9% der F.-kolonies niet geïdentificeerd kon worden. Naar bekend
speelde in vroegere jaren F. culmorum in ons land een dominerende rol. De samenstelling van het F.-complex in graanzaden is ongetwijfeld sterk afhankelijk van de
omstandigheden te velde, en zal dus van jaar tot jaar kunnen verschillen. Het is
aan te nemen, dat de over het algemeen koele zomers der laatste jaren koude-minnende F.-soorten als F. nivale en F. poae/sporotrichioides hebben begunstigd.
Zoals bekend, is met de filtreerpapier-methode waardering van het F.-complex
in één percentage-cijfer mogelijk, zonder dat verschillende F.-soorten kunnen worden onderscheiden. Het is dus een bij uitstek op de landbouw-praktijk gerichte methode, want de infectie wordt gemeten aan de veroorzaakte schade.
In aansluiting op het eerder verrichte onderzoek naar de bepalingsmethodiek
voor Botrytis cinerea in lijnzaad werd nu vergelijkend onderzoek verricht over methoden ter bepaling van de Stemphylium radicinum-'mlectie van wortelzaad. De
resultaten van vier laboratorium-methoden werden gecorreleerd met die van grondproeven, waarbij de hoogste correlatie-coëfficiënt werd gevonden voor de filtreerpapier-proef in het licht. Deze methode geeft dus de betrouwbaarste resultaten.
PROJECT 9.

Bewaring van zaaizaden (Ir. M. J. F. KOOPMAN)
De in het vorige verslagjaar ingezette bewaarproef werd voortgezet. De zaden
worden behalve op vochtgehalte en kiemkracht ook periodiek onderzocht op de
aanwezigheid van saprophytische schimmels, terwijl het proefstation te StuttgartHohenheim in hetzelfde materiaal tetrazolium-bepalingen verricht. Dit laatste om
na te gaan of bepaalde verschijnselen van physiologische veroudering kunnen worden onderkend.
In I.S.T.A.-verband zijn voorbereidingen getroffen voor een enquête over de
oogst-, drogings- en bewaaromstandigheden in verschillende landen.
Verder wordt in samenwerking met het I.B.V.L. een speciaal nummer van de
I.S.T.A.-proceedings voorbereid met als onderwerp vochtbepaling, droging, bewaring en verpakking van zaaizaad.
PROJECT 13.

Het „Handboek on Seed Health Testing" (Dr. J. DE TEMPE)
In het kader van het Handboek werd het hoofdstuk over vlasziekten voltooid en
ingeleverd bij de I.S.T.A. (Proc. 28-1 1963).
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PROJECT 14.

Methodiek van de kiemkrachtsbepaling van zaadsoorten (Dr. J.
Bekendam)

Het bleek, dat een voorkieming bij 10° voor vele grassoorten (veldbeemd, moerasbeemd, fijnbladig schapegras, doch ook incidenteel voor grove grassen) in combinatie met KNO;j-behandeling een eventueel aanwezige kiemrust doorbreekt. Daardoor kon dikwijls een aanmerkelijke verbetering van het kiemcijfer worden bereikt.
PROJECT

17. Onderzoek over de identificatie van cultuurzaden (Dra. S. C.

RA-

DERSMA)

Aangezien de fluorescentieproef van Gentner voor het Deense rassensortiment
ten dele blijkt te falen voor het onderscheiden van Lolium perenne en L. multiflorum, werd besloten tot een uitgebreid onderzoek met het Nederlandse sortiment
(exportpartijen). Hierbij deden zich twee hoofdpunten voor, te weten:
a. het vinden van de juiste methodiek (kiemmedium en kiemingsomstandigheden),
b. het vaststellen in hoeverre de Nederlandse rassen bij toepassing van de juiste
methodiek conform de verwachting reageren (Engels raaigras weinig fluorescentie, beneden 15%; Italiaans en Westerwolds raaigras sterke fluorescentie,
boven 85%).
Voor de resultaten kan worden verwezen naar het in dit Jaarverslag opgenomen
artikel over de fluorescentie van raaigrassen (zie blz. 94).
In verband met het optreden van „springers" in gewassen van het ras „Merion"
van Poa pratensis werd een uitgebreid onderzoek verricht teneinde onderscheiding
in het laboratorium mogelijk te maken tussen deze „springers", Merion en het algemene sortiment van Poa pratensis.
Er bleken verschillen te bestaan in de kleur van de bladvoet (onderkant der bladschede). Deze is bij de cultivar „Merion" wit en bij andere vormen zowel als bij
de „springers" rood (zie blz. 10).
Wat betreft lijnzaad gelukte het tot dusver niet een laboratoriummethode te ontwikkelen ter onderscheiding van de rassen Wiera, Fibra en Reina.
PROJECT 20.

Onderzoek naar de Polyploidie van bietenzaden (Dra. S. C.

RA-

DERSMA)

Voorbereidingen werden getroffen om het onderzoek op Polyploidie van bietenmonsters te betrekken in het routine-programma van het R.P.v.Z. Hiervoor werd
per 1 september 1962 Mevr. N. E. NANNENGA-BREMEKAMP aangesteld, die een
kleine groep medewerkers ter beschikking zal krijgen.
PROJECT 26.

Statistiek (Diverse personen)

Ir. H. DE MIRANDA bestudeerde de grondslagen van het gebruik van toleranties
bij het zuiverheids- en kiemkrachtsonderzoek. Gewezen werd op het gemak te werken met een scherp omschreven statistisch model. Uit het binomiale model werd
een grafiek ontwikkeld, waarin het tolerantie-gebied begrensd wordt door rechte
14

lijnen. Wageningse resultaten werden aan dit model getoetst. Een en ander resulteerde in een reeks voorstellen aan de I.S.T.A. (zie l.S.T.A.-proc. 27 1962 pp.
373-386).
PROJECT 32.

Ontsmettingsapparatuur (Ir. C. VERHEIJ)

De nieuwe Gompper-machine voor vloeistof- en droogontsmetting van zaaizaden werd op het R.P.v.Z. gedemonstreerd. De resultaten ten aanzien van de gelijkmatigheid van ontsmetting werden door de Phytopathologische Afdeling beoordeeld met behulp van de Machacek-methode (uitleggen der ontsmette zaden op
agarplaten, die gelijkmatig voorzien zijn met schimmelsporen, gevolgd door meting
der doorsnede van de rondom de zaden ontstane schimmelvrije zones). De machine maakte een uitstekende indruk.
PROJECT 35.

Schoningsapparatuur (Ir. C.

VERHEIJ)

Er werd een studie gemaakt van de op het Petkus-principe gebaseerde hoofdschoningsmachines. De resultaten ervan zijn in dit Jaarverslag opgenomen in de
vorm van een publikatie (zie blz. 57).
Op verzoek van en in samenwerking met het I.B.V.L. werd aandacht besteed
aan de werking van voor-reinigers voor granen.
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II. C O N T A C T E N M E T B I N N E N - E N B U I T E N L A N D

1. INTERNATIONALE CONTACTEN

Tijdens het 13e I.S.T.A.-congres, dat in mei 1961 in Lissabon werd gehouden,
werd Dr. SCHOOREL herkozen als secretaris/penningmeester van de International
Seed Testing Association. Gedurende de voorafgaande periode heeft hij, tezamen
met zijn door de I.S.T.A. benoemde assistent de heer A. Wold (Noorwegen) en de
locale commissie te Lissabon, het Congres georganiseerd. Tijdens het Congres werden ongeveer 80 ingezonden verhandelingen, die als preprints waren verspreid, besproken. Verder werden de richtlijnen vastgelegd voor de activiteiten in de komende drie jaren. Het Congres-verslag is vervat in de vier delen der I.S.T.A. proceedings 27 (1962), die inmiddels zijn verschenen.
Dr. SCHOOREL bleef lid van het Vigour Testing Committee en van het Statistics
Committee. Ir. KOOPMAN is voorzitter gebleven van het Moisture & Storage Committee. Verder bleef hij lid van het Rules Committee en blijft hij de z.g. Referee
Testing on Association-wide basis verzorgen. Dr. BEKENDAM werd lid van de werkgroep voor veroudering van zaden van het Vigour Testing Committee, zowel als
van het Germination Committee en de werkgroepen daarvan die zich bezig houden
met onderzoek naar de voor de kieming te gebruiken papiersoorten en met de
kieming van bloemzaden. Ook werd hij lid van het Tetrazolium Committee.
Ir. VERHEIT werd lid van het Bulking & Sampling Committee. Dra. RADERSMA
bleef lid van het Variety Committee en van de werkgroepen daarvan voor Polyploidie en voor fluorescentie bij raaigrassen. Dr. DE TEMPE bleef lid van het Plant
Disease Committee.
Drs. F. M. VAN DER VAART (I.V.R.O.) werd lid van het Nomenclature Committee.
Verder onderhoudt Dr. SCHOOREL in zijn functie van secretaris van de I.S.T.A.
contacten met de Fédération International du Commerce de Semences (F.I.S.),
met het Institut International de Recherches Betteravières (I.I.R.B.), en minder intensief met enkele andere organisaties.
Uit de aard der zaak bestaan levendige contacten met directeuren en stafleden
van zaadcontrolestations, die verbonden zijn met de I.S.T.A., en met zaaizaaddeskundigen in vele landen.
In september 1961 werd te Wageningen een Interconvention Meeting van de
I.S.T.A. gehouden, waaraan door 17 buitenlanders werd deelgenomen.
2. BUITENLANDSE REIZEN

Van 25 juli t/m 23 augustus 1961 maakte Ir. VERHEIJ een studiereis naar Duitsland, Denemarken en Zweden ter bestudering van schoningsapparatuur. Hij besteedde ook aandacht aan de stofafzuiging, die in Scandinavië veel verder ontwik16

keld is danin Nederland, en aanhet pneumatisch transport bij schoning van granen
in hetgroot (zievorige Jaarverslag p . 55,p .62).
V a n 11 t / m 17 september 1961 verbleef Dr. DE T E M P E in Parijs als deelnemer
aan de 4th International Conference on Seed Pathology, welke bijeenkomst hetkarakter droeg van een „workshop".
V a n 25 t / m 30 september woonden Ir. KOOPMAN en Dr. DET E M P E de jaarvergadering bijvan het Verbund Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungsanstalten, dat te Freiburg/Br. werd gehouden. Dr. DET E M P E hield een voordracht („Gesundheitsuntersuchung von Sämereien in den Niederlanden").
O p 27 november 1961 bezochten Dr. SCHOOREL en de laboratorium-assistente
Mej. VIERBERGEN, tezamen met de heer BOKHORST van het Comité van Graanhandelaren (Rotterdam), het zaadcontrolestation verbonden aan het Staatsinstitut für
Angewandte Botanik te Hamburg. H e t onderzoek van partijen consumptie-tarwe
op schot werd besproken.
O p 20-21 februari 1962 woonde D r . SCHOOREL de vergadering bij van de C o m mission de Graines vanhet I.I.R.B.
O p 2 7 en 28 februari bezochten Dr. SCHOOREL, Mej. VIERBERGEN en de heer
BOKHORST het Institut für Getreideforschung te Detmold, wederom ter bespreking
van de schotbepaling bij consumptie-tarwe.
Met hetzelfde doel bezochten deze personen op 1-2 maart Parijs, waar met
belanghebbenden - o.a. de directeur van het Station d'Essais de Semences - gesproken werd.
O p 5 en 6 april 1962waren D r a . RADERSMA en Ir. KOOPMAN aanwezig op een
Frühjahrsarbeitstagung van het Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungsanstalten, waar de eerste een voordracht hield over polyploidie-bepaling
van bieten („Comparison of Western European Methods for Determination of
Polyploidy of Beet Seeds").
V a n 23 april t / m 2 mei was Dr. SCHOOREL voor de I.S.T.A. te R o m e ter bijwoning van de Technical Meeting on Seed Production, Control and Distribution
van de F.A.O., die georganiseerd werd ter gelegenheid van de afsluiting van de
wereld-zaaizaadcampagne.
V a n 3 t / m 2 0 mei woonden Dr. SCHOOREL en Ir. KOOPMAN in Lissabon het 13e

Congres van de I.S.T.A. bij.
3. B I N N E N - EN BUITENLANDSE BEZOEKERS

E r werden circa 75 buitenlandse bezoekers ontvangen. V a n het bezoek door individuele personen uit Nederland werd geen aantekening gehouden.
H e t R.P.v.Z. ontving de volgende groepen:
15leerlingenvandeeersteklassevand£HogereBosbouw-en Cultuurtechnische School(Ned.Heide
Mij.), Arnhem
42leerlingen van deChr. Middelbare Landbouwschool, Doetinchem
25 deelnemers aandecursus voor jonge ambtenaren metmiddelbaar technische opleiding van de
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
24deelnemers aan decursus Proefveldtechniek vanhet Proefstation voor Akker- en Weidebouw,
Wageningen
17

36 cursisten van deVakopleiding Detailhandel Land- en Tuinbouwzaden.
21leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool, Andelst
13leerlingen van de Rijks Hogere Tuinbouwschool, Utrecht
43 leerlingen van deLagereLandbouwschool „Amstelland", Amstelveen
16deelnemers aan de Zaakvoerderscursus, Rotterdam
22deelnemers aandeexcursievoorleerkrachten bijhet Landbouwonderwijs inDrenthe.
4. A D V I E S D I E N S T VOOR DE SCHONING VAN ZAAIZADEN

De Adviesdienst ontwikkelt zich bevredigend. Gezien het vertrouwelijk karakter
der adviezen kan niet over alle activiteiten worden gerapporteerd. Enkele taken,
die werden verricht gedurende de 8 jaren sinds de oprichting der Adviesdienst,
waren:
Enquête naar de in Nederland gebruikte schoningsapparatuur.
Enquête naar de in Nederland gebruikte zaadontsmettingsapparatuur
Demonstratie van een aantal machines (hoewel hiervoor geen geschikte ruimte
aanwezig was; in het komende jaar komt een goede beproevings- en demonstratieruimte beschikbaar).
Documentatie over schonings- en ontsmettingsmachines aan de hand van door
de fabrikanten verstrekte gegevens (vele honderden tekeningen zijn voor dit
doel vervaardigd). Deze documentatie vormde onder meer de basis voor de
artikelen, die over bepaalde groepen van machines reeds werden geschreven.
Studie van bepaalde aanverwante problemen, zoals het stofafzuigingsprobleem
en het transportprobleem. Aan het eerste werd reeds veel aandacht besteed,
aan het tweede nog slechts weinig.
De leider van de Adviesdienst geeft veel tijd aan het verstrekken van meer of
minder veelomvattende, vertrouwelijke adviezen betreffende schoning en ontsmetting van zaaizaden aan individuele firma's.
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III. S T A T I S T I S C H E G E G E V E N S M E T B E T R E K K I N G T O T D E A A R D
EN DE KWALITEIT VAN HET ZAAIZAAD

1. AARD EN AANTAL VAN DE MONSTERS VAN HET ROUTINE-ONDERZOEK
TABEL 1. Totaal aantal onderzochte contractteelt-(C), opsporingsdienst-(O), controle in- en uitvoer
(D) en andere monsters (Z) in de laatste zeven verslagjaren (Number of samples: C = contract-grown, O = inspection service, D = import and export control, Z = other private
samples)
1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

1961/62

18704
7054
2607
690

16947
6852
3239
525

15915
8298
3525
494

17356
8083
3085
484

16879
10454
2823

D-monsters..

20208
6676
2438
0

Totaal (total)

29322

29055

27563

28232

29008

30608

Monsters (samples)
Z-monsters. .
C-monsters..

452

TABEL 2. Ingezonden monsters zaaizaad (exclusief opsporingsmonsters) (Kinds of samples, control
samples excluded)
Zaadsoort
(Species)

Schoningsmonsters (C)
(cleaning samples)
1959/60 1960/61 1961/62

Granen (cereals)
Grassen (grasses) :
fijne (fine)
grove (coarse)
Klavers (clovers)
Gras- en klavermengsels (mixtures of
grass and clover)
Lupinen, wikken (lupin, vetches)
Lijnzaad (flax)
Bieten (beets)
Erwten, bonen (peas, beans) . . . .
Stoppelknollen (turnips)
Andere landbouwzaden (other agricultural seeds)
Tuinbouw-koolzaad (garden cabbage)
Spinazie (spinach)
Andere tuinbouwzaden (other vegetable
seeds)
Bloemzaden (flower seeds)
Boomzaden (tree seeds)
Totaal (total)

0

31

6

3770
1602
*

3777
1651
32

4559
2872
5

0
*
*
1393
264
248

0
5
0
1242
230
239

0
3
0
1445
232
352

52
154
396

106
3
431

419
*
0
8298

Andere monsters van het
routine onderzoek (Z)
(other samples)
1959/60 1960/61 1961/62
1893

2750

2394

2601
2115

2120
2381

2392
1977

829

690

747
44
199
916

*

*

155

176

1166
2040
1447

1101
2402

2104
2527

287

842
144

89
50
586

414
497
421

388
216
163

470
316
199

305
31
0

141
107
7

1040

3035

713
297

789
159

1115
1228

8083

10454

15915

17356

143

108
16879

* Geen aparte gegevens beschikbaar (no separate data available).
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Inclusief de appèl-bepalingen en de normale herhalingsbepalingen om kiemkrachts- en zuiverheidsresultaten te verifiëren, doch exclusief zuiverheidsanalyses
nodig bij een enkele kiemkrachtsbepaling, werden 81346 routine-bepalingen verricht.
In totaal werden door de Algemene Inspectie Dienst t.b.v. het R.P.v.Z. 327 controle-monsters van landbouwzaden (vorig jaar 512) en 2445 monsters van groenteen bloemzaden (vorig jaar 2573) gestoken, waarin 3893 bepalingen werden verricht.
Inclusief het eigen onderzoek (ten behoeve van toegepaste research - zie volgende paragraaf) werden in het verslagjaar 81346 + 3893 + 3951 = 89190 bepalingen verricht.
TABEL3. Aantal ontvangen schoningsmonsters (C) en het aantal daarin verrichte bepalingen, verdeeld over demaanden, in de laatste driejaren (Numbersof cleaning samples (C)received
andtestsperformedinthemindifferentmonthsduring thelast3years)
Schoningsmonsters (C) (cleaningsamples)
Monsters (samples)
Bepalingen(analyses)
1959/60
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei

499
3595
1034
2285
516
89
74
157
37
6
3
3

Totaal (total)

8298

1960/61

1961/62

185

116

2650
1789
1899

3950
2603
1166
2083

577
149
84
25
11
2
2

324
77
51
17
54
11
2

730

8083

10454

1959/60
4
183
946
3528
6833
8321
7398
1733

1960/61
73
31

0
295

3076
3529
6479
7711
6952

2929
3750
5722
4602
6392
5770
6917
3471

734
215
144
54
18

219
93
16
1
29275

1961/62

29016

134
30
40012

Idem van andere monsters van particuliere inzenders (Z) (Same for
otherprivatesamples)
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
Totaal (total)
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765
1509
1359
1133
1220
1356
1577
2183
2355
1468
694
296
15915

562

501
590

1764
1082
1626
1527
1427
1799
2215
2567
1852

1857
1010
1391
1416
1587
2504
2154
2405

665
270

928
536

17356

16879

688

839

1148
2155
2956
2374
2515
3423
4292
5086
6197
2074
1067

1206
2130
3265
2769
2724
3442
4473
5968
8446
2466
1079

34695

38807

658
829
1745
2246
2399
2536
3139
4508
5820
6787
3647
1439

35753

TABEL4. Splitsingnaar deaard van debepalingen (Kindoftests)

Schoning(cleaning)
Zuiverheid (purity) . . . .
Kiemkracht (germination) .
Vocht (moisture)
Identificatie (identification).
Gezondheid (health) . . . .
Idemt.b.v.P.D.-verklaring
(sameforPhytosanitaryCert.)
Polyploidie (polyploidy) . .
Totaal (total)

1956/57

1957/58

1958/59

6836
13115
25183
13082

7696
12184
24121
12962

7275
14715
22517
13089

1959/60

1960/61

8503
16406
22654
13230

8791
16979
24217
13891

1961/62
10833
21245
24951
15345

77

227

111

19

24

18

3808

3246

3027

2545

3269

2824

368
0

459
0

681
0

613
0

652
0

545
4

60895

61415

63970

67823

75765

62469

TABEL5. AantalgarantiestrokenverstrektdoorhetR.P.v.Z.
enaantalkgwaaropdezebetrekking hadden
(Numberofguaranteepapersandamounts in kgs
towhich theserefer)
Seizoen(season)
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62

61083stuks
65233 „
37720 „
47957 „
25931 „
16389 „

3217146kg
3313338„
1938737„
2461562„
1288972„
830350„

Voor onderstaande zaadsoorten werden garantiestroken verstrekt voor totaal
meer dan 10 ton zaad:
Italiaansraaigras . . . .
Engelsraaigras
Herfstknollen
Bladkoolzaad . . .
Timothee
Westerwolds raaigras

66ton
150ton
18 ton
22ton
46ton
210ton

Beemdlangbloem . . . .
Voederbieten
Witteklaver
Rodeklaver
Hopperups

26ton
90ton
53ton
78ton
42ton

Voor 69 partijen zaaizaad werden de aangevraagde garantiestroken geweigerd.

2. AARD EN AANTAL MONSTERS VAN HET NIET BETAALDE ONDERZOEK

Ten behoeve van de research en ter verbetering van de methodiek worden regelmatig vele bepalingen verricht; ze worden aangeduid als E.O.-bepalingen (eigen
onderzoek). In het seizoen 1961/62 waren dit er 3951; ze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Tenbehoevevan:
Zuiverheid
Kiemkracht
Gezondheid
Vocht
Identificatie
Contact Keuringsdiensten
Vigour-Testing

Bepalingen
(purity)
23
(germination)
86
(health)
2431
(moisture)
327
(identification)
520
(contactcertifyingagencies) 24
(vigour)
662
21

3. KWALITEIT VAN DE NEDERLANDSE ZAAIZADEN IN HET SEIZOEN 1961/62
De tabellen 6, 7 en 8 geven gezamenlijk een redelijk goede indruk van de kwaliteit van de oogst 1961. Vergelijking der tabellen 6 van de laatste jaren toont, dat
de kwaliteit van de haver- en tarwemonsters van 1961 wat beter was dan die van
1960. De tarwe was iets slechter dan in 1959 en de haver juist iets beter. Gerst
reageert opvallend weinig op klimatologische omstandigheden: de oogst van 1961
was misschien iets slechter dan die van beide voorgaande jaren. De lijnzaadmonsters
van 1961 lagen op gelijk niveau met die van 1960 en wat lager dan die van 1959.
De landbouwerwten van 1961 waren van opvallend goede kwaliteit, duidelijk beter
dan die van 1960 en even goed als die van 1959.
Tabel 7 demonstreert, dat de gemiddelde kwaliteit van vele partijen graszaden,
die voor het verkrijgen van garantiestroken werden aangeboden, slechter was dan
in 1960 en 1959. Het is niet duidelijk waarom deze slechtere kwaliteit werd aangeboden, waar toch de oogst voor graszaden blijkens tabel 8 alleszins bevredigend
was. De bietenzaden, die in 1961/62 werden aangeboden, waren beter dan die van
1960/61.
Vergelijking der tabellen 6 en 7 enerzijds en tabel 8 anderzijds wijst, uit, dat
Nederland t.a.v. de kwaliteit der graszaden met het buitenland kan concurreren.
4. KWALITEIT VAN DE INGEZONDEN CONTRACTTEELT-MONSTERS IN
VERGELIJKING MET DIE VAN VORIGE JAREN

De tabellen 6 tot en met 9 geven een overzicht van de kwaliteiten der in het verslagjaar onderzochte zaadmonsters, resp. van exportpartijen (tabel 6), partijen voor
binnenlands gebruik voor welke garantiestroken werden verstrekt (tabel 7), importpartijen (tabel 8) en contractteeltpartijen (tabel 9). Voor de laatste werden de
eigenschappen in het verslagjaar vergeleken met de gemiddelden voor die eigenschappen over vroegere jaren. Zaadsoorten, van welke slechts kleine aantallen
monsters werden onderzocht, zijn niet in de tabellen opgenomen.
Wederom valt op hoe weinig de graszaden reageren op de weersomstandigheden.
De oogst van het zeer droge jaar 1959 was prima, die van het zeer vochtige jaar
1960 was nauwelijks minder, en ook die van 1961 gaf alleszins reden tot tevredenheid.
De bietenzaden van oogst 1961 waren kennelijk zeer goed. De kiemcijfers der
tuinbouwkoolzaden waren ditmaal laag, vermoedelijk ten dele als gevolg van wijziging der kiemmethode.
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TABEL 6. Gemiddelde kwaliteit van t.b.v. de export door de Keuringsdiensten geplombeerde en door
het R.P.v.Z. onderzochte partijen zaaizaad, voor zover meer dan 15 monsters zijn onderzocht (Average quality of approved Dutch agricultural seedsfor export)

Gewas
(Crop)

Middelste waarde (Median value) = midd.
Gemiddelde (Average perc.) = gem.
Zuiverheid
Kiemkracht
Vocht
(purity)
(germination)
(moisture)
midd.
gem.
midd.
gem.
midd.
gem.

Haver (Avena saliva)
- Diverserassen 1
100
Tarwe (Triticum aestivum)
- Peko
100
- Jufy I
100
- Koga II
100
Gerst (Hordeum vulgare)
- Voila
100
- Union
100
- Herta
100
- Dea
100
1
- Diverse rassen
100
Rogge (Secale céréale)
- Petkuser
100
Veldbeemd (Poa pratensis) 2
89,9
Bosbeemd (Poa nemoralis) 3
92,5
i
Ruwbeemd (Poa trivialis)
93,4
Roodzwenk (Festuca rubra)
97,0
Fijnbl. schapegras (Festuca ovina tenuifolia)
88,0
Schapegras en Hardzwenkgras (Festuca ovina) 93,4
Fiorin (Agrostis)
99,0
Weidevossestaart (Alopecurus pratensis) . .
85,8
Kropaar (Dactylis glomerata)
91,4
Kamgras (Cynosurus cristatus)
98,6
Beemdlangbloem (Festuca pratensis) . . .
97,8
Engels raaigras (Lolium perenne)
98,7
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) . .
99,3
Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum)
99,4
Lijnzaad (Linum usitatissimum)
- Wiera
99,9
Bieten (Beta vulgaris)
- Voederbiet (fodderbeet)
98,5
- Suikerbiet (sugarbeet)
99,2
Erwten (Pisum sativum)
- Rondo
100
- Pauli
100
- Diverse rassen 1
100
- Schokkers (marrowfats) Big Ben . . . .
100
Bonen (Phaseolus vulgaris)
99,9
\t\Abonen( Viciafaba)
99,7
Rode klaver (Trifolium pratense)
99,3
Witte klaver (Trifolium repens)
98,8
Lembke's Koolzaad (Brassica napus) . . .
99,9
Stoppelknollen (Brassica campestris) . , .
99,7
Spurrie (Spergula arvensis)
99,5
Bloemkool (cauliflower)
99,9
Tuinbouwkolen (Brassica oleracea)
1
- Diverserassen
99,9
Wortelen (tuinbouw) (Daucus carota)
- Diverse rassen 1
97,8

100

96

95

16,3

16,1

100
100
100

93
95
93

92
92
92

17,0
17,0
16,7

16,9
16,8
16,6

100
100
100
100
100

94
94
96
95
96

92
91
96
94
95

16,3
16,3
16,6
15,8
16,4

16,4
16,4
16,0
16,1
16,2

100
89,5
91,7
93,0
96,3
84,9
92,6
94,5
83,8
91,7
97,7
97,9
99,4
99,2
99,3

86
85
92
90
89
81
85
90
78
91
77
90
94
95
92

86
84
86
90
85
78
83
88
72
88
77
89
94
94
91

16,4
13,0

16,3
12,9

-

-

14,2
13,1

13,9
13,0

-

-

14,2
13,2
14,3
13,9

14,0
13,3
14,0
13,8

99,9

97

95

11,9

11,9

98,5
98,4

84
83

80
82

13,8
14,3

13,8
14,2

97
97
93
94
89
92
72
76
88
93
87
86

17,7
17,7
18,5
18,1

17,8
17,8
18,3
18.1

99,9
99,5
99,1
98,6
99,9
99,7
99,4
99,8

98
97
92
94
89
94
73
78
88
93
88
88

-

-

11,7

11,8

99,8

91

97,4

86

100
100
100
100

-

-

8,9
7,4

8,9
7,6

-

-

89

-

-

84

-

-

1

Other varieties.
Poa pratensis:
Poa nemoralis:
4
Poa trivialis:

2
3

Poa annua midd. 0,5%, gem. 0,8%; Poa triv. midd. 0,1%, gem. 0,7 %.
Poa annua midd. 0,6%, gem. 0,7%; Poa triv. midd. 0,1%, gem. 0,6%.
Poa annua midd. 0,3%, gem. 0,5%; andere Poa-soorten midd. 0%, gem. 0,05;

TABEL7. Kwaliteit der ten behoeve van de verstrekking van garantiestroken onderzochte monsters,
voor gebruik binnen Nederland, voorzover meer dan 15monsters zijn onderzocht (Quality
ofseedlotsfor whichguaranteepaperswererequestedfor useinsideHolland)
Middelstewaarde (Medianvalue)— midd.
Gemiddelde (Averageperc.) = gem.
Gewas
(Crop)

Zuiverheid
(purity)
midd.
o/
/o

Veldbeemdgras (Poapratensis)1
93,8
Timothee (Phleumpratense)
98,4
Kropaar (Dactylisglomerata)
93,1
Beemdlangbloem (Festucapratensis) . . . 98,8
Roodzwenkgras(Festucarubra)
96,6
Italiaans raaigras (Loliummultiflorum) . . 99,4
Westerwolds raaigras (Loliummultiflorum) 99,4
Engelsraaigras (Loliumperenne)
98,2
Ruwbeemdgras (Poatrivialis) 2
94,6
Fiorin (Agrostis)
92,4
Schapegras (Festucaovina)
87,3
Witteklaver (Trifoliumrepens)
98,8
Rodeklaver (Trifoliumpratense)
99,2
Voederbieten (Beta vulgaris) (fodderbeet) . 98,6
Suikerbieten (Betavulgaris) (sugarbeet) . . 99,2
Stoppelknollen (Brassicarâpa)
99,8
Bladkool (Brassicanapus)
99,8

gem.
o/
/o

93,5
98,2
92,8
98,2
95,9
99,3
99,3
98,1
94,2
91,5
87,4
98,7
99,1
98,5
99,2
99,6
99,6

Kiemkracht
(germination)
midd.
o/
/o

Vocht
(moisture)

gem.

midd.

o/
/o

87
84
89
87
88
94
91
93
90
88
80
71
74
85
84
94
84

o/
/o

86
81
88
85
83
92
89
91
87
88
78
71
73
82
86
91
82

gem.

o/
/o

13,4
13,9
13,3
14,4
14,2
14,3
14,2
14,0
14,6
13,6
13,8
11,2
12,0
14,2
14,1

13,3
12,5
13,3
14,2
13,9
14,3
14,1
12,9
14,3
13,5
14,0
11,3
12,2
13,9
14,1

8,5
8,6

8,2
8,5

1

Poapratensis: Poaannuamidd.0,1%,gem.0,5%;PoatrivialisenanderePoa-soorten (andother
Poaspp.) midd.0%, gem.0,6%.
2
Poatrivialis: Poaannuamidd.0,2%,gem.0,4%;anderePoa-soorten(andother
Poaspp.)midd.0%, gem.0,1%.

TABEL8. Resultaten van het onderzoek van importpartijen, voorzover meer dan 15 monsters zijn
onderzocht (Resultswithimportlots)
Middelstewaarde (Medianvalue)= midd.
Gemiddelde fAverageperc.) = gem.
Gewas
(Crop)

Zuiverheid
(purity)
midd.

gem.

midd.

O/
/o

O/
/o

O/
/o

Fiorin (Agrostis)
99,0
98,2
Beemdlangbloem(Festucapratensis) . . . 97,8
97,9
Engelsraaigras(Loliumperenne)
98,2
98,1
Italiaans raaigras (Loliummultiflorum) . . 99,0
99,1
Timothee (Phleumpratense)
99,1
99,1
Rodeklaver (Trifoliumpratense)
99,5
99,4
Witteklaver (Trifoliumrepens)
98,8
98,7
Hopperups (Medicago lupulina)
99,5
99,3
Lucerne (Medicagosativa)
99,8
99,7
Alexandrijnse klaver (Trifoliumalexandrinum) 99,2
99,2
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Kiemkracht
(germination)

87
90
93
93
86
79
75
78
78
86

gem.
O/
/o

87
88
92
92
85
79
76
79
80
88

Vocht
(moisture)
midd.
0/
/o

gem.
o/
/o

12,4
12,5
13,7
13,7
13,9
14,0
14,2
14,2
13,5
13,5
11,8
11,4
11,5
11,4
11,4
11,1
10,0
9,8
10,6
9,7

TABEL9. Kwaliteit van de belangrijkste t.b.v. afrekening op A.T.V. geschoonde soorten; percentages schoon zaad van de middelste monsters en gemiddelde cijfers (Quality of median
samplesandaverage valuesoflotsgrownbyfarmersoncontract. Cleanseedpercentages)
Middelste w a a r d e
(median value)
Zaadsoort
(Kind of seed)

Aantal
monsters
(Number
of
samples)

Ruwbeemd (Poatrivialis) . . . .
Schoon zaad 1
Zuiverheid v.h. schone zaad2
Poaannua
Kiemkrachtv.h.zuiverezaad3 .
Vocht4

154

Veldbeemd (Poapratensis) . . .
Schoon zaad
Zuiverheid v.h.schonezaad . .
Poaannua
AndereiWsoorten
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht

1898

Veldbeemd (Poapratensis)Merion
Blue
Schoon zaad
Zuiverheid v.h.schonezaad . .
Poaannua
AnderePoa-soorten
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Fiorin (Agrostis„alba")
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Fijnbladig schapegras (Festuca
ovina tenuifolia)
Schoonzaad
Zuiverheid v.h. schonezaad. .
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht

gem.over voorgaande jaren
(averagedfor previousyears)
aantal jaren
(»umber of
years)

r

e

1

'^ ," „,
(average)

Gemiddelde
(average)

over
1961/1962
(over
196111962)

4-jarige
gemidd.
(over
4 years)

over
1961/1962
(over
196111962)

"/

V

"/

/o

/o

/o

10
6
5
10
10

64,1
97,6
0,1
92,1
15,7

62,8
98,0
0,1
92
14,9

61,5
97,7
0,4
92,3
15,4

61,8
97,4
0,5
91
14,5

6

76,6
95,2
0,4
0,0
87,8
14,5

75,1
94,9
0,2
0,0
87
11,8

77,4
94,4
1,0
0,6
88,8
14,2

74,0
93,5
1,7
0,9
86
12,1

-

66,8
92,8
0,2
0,0
7
8
13,7

6
5
2
6
6

"/
/o

6

359

0
0

0
0
0
0

-

-

65,2
91,2
0,8
0,3
7
7
13,7

-

22
7
5
7
7

53,2
46,0
45,2
46,1
95,8
94,0
95,5
93,3
87,6
87
90,0
86
15,4
16,1
15,4
14,7

117
10
6
10
10

67,5
94,1
83,7
14,8

61,6
96,4
80
12,9

62,9
95,1
85,5
13,7

60,6
96,2
79
13,1

1

cleanedseed.*purityofcleanedseed.sgerminationofpureseed.l moisture. 5invorigejaren geen
typen onderscheiden (in previous years no typesdistinguished).6 Nieuweteelt (newcrop). ' Over 2
jaar (Over2 years).8 In vorigejaren niet opgenomenwegenste geringe aantallen monsters (notincludedinpreviousyears becauseof too small numbersof samples). 9 Over 1jaar (One year only).
10
Removedinselectingbyhand. n Withoutfurtherindication.
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TABEL 9 - Vervolg (continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste waarde
(median value)
Zaadsoort
(Kindof seed)

Roodzwenkgras (Festuca rubra)
zonder nadere aanduiding 11 . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Roodzwenkgras (Festuca rubra)
gewoon (normal)
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Roodzwenkgras (Festuca rubra)
uitlopervormend (creeping) . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Kropaar (Dactylis glomerata) . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Engels raaigras (Lolium perenne)
zonder nadere aanduiding . . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Engels raaigras (Lolium perenne)
tetraploid
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Engels raaigras (Lolium perenne)
hooitype (hay type)
Schoon zaad
Voor noten, zie pag. 25
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Aantal
monsters
(Number
of
samples)

gem.overvoorgaandejaren
(averagedfor previousyears)
aantal jaren
(number of
years)

n

l*em.
(average)

over
1961/1962
(over
196111962)

4-jarige
gemidd.
(over
4years)

63,3
98,9

69,2
97,6
92,3
14,6

over
1961/1962
(over
1961)1962)

65

10
6
10
10
1006

71,2
97,2
91,6
15,2

92
17,2

5

0
0
0
0
331

94
15,8

63,2
98,8

~

64,9
97,9

94
14,6

—

64,6
97,2

91
14,8

5

0

69,5
98,8

0
0
0

-

4
4
4
4

73,8
95,0
94,3
15,3

69,6
94,8

11
6
10
10

76,4
99,3
94,2
16,8

71,8
98,6

95
14,6

-

69,2
99,6

95
15,0

54

92
15,9

71,2
94,8
93,8
16,1

68,2
94,9

73,2
99,2
93,5
17,2

71,6
98,5

91
16,7

147

12

93
17,2

93
17,1

6

0

0
0
0

-

65,8
99,2

95
27,0

-

71,0
99,0

94
27,0

131
65,8

66,0

TABLE 9- Vervolg (continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste waarde
(medianvalue)
Zaadsoort
(Kind ofseed)

Aantal
—
monsters gem.overvoorgaandejaren
(Number
(averagedfor previousyears)
of
—
samples)
aantal jaren
Gem.
(numberof
years)

0
0
0

zuiverheid v. h. schone zaad. .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Engels raaigras (Lolium perenne)
weidetype (meadow type) . . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum westerwoldicum) . . .
zonder nadere aanduiding 11 . .
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum westerwoldicum) tetraploid
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) zonder nadere aanduiding 11
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) tetraploid
Schoon zaad
Zuiverheid v. h. schone zaad . .
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht

over
1961/1962
(over
1X111962)

4-jarige
gemidd.
(over
4years)

over
1961/1962
(over
1961)1962)

98,8
94
17,5

98,8
94
18,7

69,2
98,8
95
17,3

66,0
98,7
94
17,4

488

1044
11
6
11
11

89,3
99,8
93,9
17,6

86,0
99,8
95
18,3

87,7
99,8
93,3
18,7

84,0
99,5
92
20,2

15
79,2
99,7
87
21,4

78,8
99,8
89
19,6

239
9
6
9
6

91,7
99,8
95,6
17,7

90,3
99,7
95
17,2

88,8
99,4
94,0
18,6

83,5
99,7
94
18,3.

60
73,7
99,7
91
32,0

73,2
99,6
90
30,1

Voor noten, zie pag. 25
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TABLE9- Vervolg(continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste w a a r d e
(median value)
Zaadsoort
(Kind of seed)

Aantal
monsters gem. overvoorgaandejaren
(Number
(averagedfor previousyears)

of
samples)

Beemdlangbloem (Festucapratensis) zonder nadere aanduiding11
Schoonzaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Beemdlangbloem (Festucapratensis)hooitype (hay type) . . . .
Schoonzaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht
Beemdlangbloem (Festuca pratensis)weidetype (meadowtype) .
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht
Timothee (Phleumpratense)
zonder nadere aanduiding11 . .
Schoonzaad
Zuiverheid v.h.schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Timothee (Phleumpratense)
tussentype(intermediate type) .
Schoonzaad
Zuiverheidv.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Moerasbeemdgras (Poapalustris) .
Schoonzaad
Zuiverheidv.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Bosbeemdgras(Poanemoralis). .
Schoon zaad
Zuiverheid v.h.schonezaad . .
Voor noten, zie pag. 25
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aantal j a r e n
(number of
years)

Cem
(average)

over
1961/1962
(over
1X111962)

4-jarige
gemidd.
(over
4years)

over
1961/1962
(over
1961/1X2)

/o

77
76,6
99,5
91,9
17,2

68,9
99,4
92
17,3

74,4
99,3
92,5
17,9

67,5
98,8
90
17,9

49
71,7
99,6
92
16,8

68,7
99,2
91
16,8

66,2
99,4
91
25,6

65,0
99,1
90
18,1

174

17
57,5
99,4
91,5
14,9

87,4
99,1
84
16,9

60,1'
99,2'
87,5'
15,0'

74,4
98,7
80
16,2

19
50,2
98,3
89
14,5

49,5
98,5
90
15,3
19
75,7
97,7
94,5
14,2

76,0
97,8
93
13,9

71,1'
97,0'
92,0'
14,2'

74,1
96,7
90
13,9

80,2
97,3

82,5
96,9

76,7'
96,8'

81,3
96,5

43

TABEL9- Vervolg (continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste waarde
(median value)
Zaadsoort
(Kind of seed)

Aantal
monsters
(Number

"f
samples)

gem.overvoorgaande j a r e n
(averagedfor previousyears)
aantal j a r e n
(number of
years)

Kiemkrachtv.h. zuiverezaad .
Vocht
Beemdvossestaart (Alopecuruspratensis)
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht

Voederbiet (Beta vulgaris) (fodderbeet), diploid + type niet opgegeven(diploidand11)
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Voederbiet (Betavulgaris) (fodderbeet), polyploid
Schoon zaad
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht
Suikerbiet (Beta vulgaris) (sugar
beet) diploid + type niet opgegeven (diploidand11)
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Voor noten, zie pag. 25

4-jarige
gemidd.
(over
4 years)

over
1961/1962
(over
1961(1962)

/o

°/o

94,0'
12,9'

95

60,9'
97,0'
91,0'
13,1'

49,0
96,5

2
2

95,5
12,7

95

2
2
2
2

61,9
97,4
91,5
13,1

49,4
97,6

13,5

°/o

13,4

32

Hardzwenkgras (Festucaovinavar.
duriuscula)
Schoonzaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Kamgras(Cynosuruscristatus) . .
Schoonzaad
Zuiverheid v.h. schonezaad . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht

Gem.
(average)

over
1961/1962
(over
196111962)

15

13,5

88
12,2

I

0

0
0
0
29

89

>
0

-

65,9
98,6

91
14,1

0
0
0

_
-

68,8
98,6

11
11
11

74,1
88,6
21,8

-

66,3
98,2

90
14,7

67,7
97,6

16,2

_
-

76,4
92
20,0

69,5
87,3
23,0

75,0
90
19,8

79

70
16,1

301

8
77,7
82
18,7

77,9
80
18,1

368
11
11
11

75,1
86,6
22,0

76,8

88
21,6

71,1
84,3
22,1

74,6

87
21,7

29

TABLE 9- Vervolg (continued)

Zaadsoort
(Kind of seed)

Suikerbiet (Beta vulgaris) (sugar
beet) polyploid
Schoon zaad
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Stoppelknollen (Brassica râpa rapt'
fera)
Schoon zaad
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Spurrie (Spergula arvensis) . . .
Schoon zaad
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Doperwten (Pisum sativum) rond
(round)
Schoon zaad
Piksel 10
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht

Middelste w a a r d e
(median value)
Aantal ——
—
monsters gem.overvoorgaande jaren
(Number
(averagedfor previousyears)
over
—
—
— 1961/1962
of
samples)
aantal jaren
p
(over
1961/1962)
(numberof
average

Witte kool (white cabbage) . . .
Schoon zaad
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Radijs + rammenas (Raphanus sativus var. radicula -f var. niger)
Voor noten, zie pag. 25
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4-jarige
gemidd.
(over
4years)

over
1961/1962
(over
196111962)

716

1
1
1

68,4

79,6

73

85

26,4

21,6

83,6
97,0
13,8

87,1

_
-

91,0

67,5°
70,0°
26,89

78,6

82,5
95,8
14,8

84,1

84
21,2

344

11
11
11
36

95
15,9

93
16,1

8

0

0
0

89
15,1

_
-

87,9

87
15,4

105
66,1
22,2
92
17,6

Doperwten (Pisum sativum) kreuk
(wrinkled)
Schoon zaad
Piksel 10
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht
Tuinbonen (Viciafaba)
Schoon zaad
Piksel 10
Kiemkracht v. h. zuivere zaad .
Vocht

Gemiddelde
(average)

66,3
22,0
89
17,7

67

0
0
0
0

-

75,4
16,7

5
5
5
5

68,3
27,9
90,8
19,6

59,6
37,3

6
6
6

83,7
89,3
15,4

84
18,7

-

72,6
18,3

66,8
27,8
88,3
19,2

60,8
36,7

85
18,5

37

86
21,7

82
21,4

24

42 + 4

83,6

79
15,3

81,3
87,0
15,7

84,2

79
15,4

TABEL9- Vervolg(continued)
Middelste w a a r d e
(median value)
Zaadsoort
(Kind of seed)

Aantal
monsters
(Number
of
samples)

Schoonzaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Tuinkers (Lepidium sativum) . .
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Kervel (Anthriscus cerefolium) .
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Spinazie (Spinacia oleracea)rond
(round)
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad .
Vocht
Spinazie (Spinaciaoleracea) scherp
(angular)
Schoon zaad
Kiemkracht v.h.zuiverezaad .
Vocht

gem.over voorgaande jaren
(averagedfor previousyears)

Gemiddelde

Gem.
(average)

over
1961/1962
(over
196111962)

4-jarige
gemidd.
(over
4 years)

over
1961/1962
(over
1961/1962)

1
1
1

78,8
79,5
13,5

71,9
68
15,3

73,8
77,0
13,0

70,1
67
13,9

6
6
6

88,1
96,0
16,1

95,1
93
15,5

85,9
94,3
16,8

91,5
89
16,4

1
1
1

80,1
94
13,3

89,3
96
13,7

82,4"
93,09
13,69

82,8
94
13,7

aantal jaren
(number of
years)

48

19

457

113

84,9
86
17,3

83,6
84
17,9

85,5
91

83,8
91
17,4

17,3

Kleinere aantallen monsters (smallnumbers ofsamples, notincludedintable):
Landbouw-capucijners, lupinen, koolzaad, bladkool, mergkool, krulmosterd, lijnzaad, wortelen,
witte klaver, rode klaver, mais, Serradella, bladmoes, bladrammenas Siletta, karwij,
timothee w.t. (11), timothee h.t. (9), knolkanariegras, goudhaver, rietzwenkgras, plathalmigbeemdgras,bosveren,kweekdravik, hybride raaigras,diversegrasmengsels.
Tuinbouw-Koolrapen, rode kool, boerekool, spruitkool, savooie kool, bloemkool, snijkool. uien,
bieten,veldsla,wortelen,selderie,dille,peterselie,chinesekool,groenkool, schorseneren,
slabonen, snij-spekbonen, pronkbonen, peulen.

Voor noten, zie pag. 25
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5. GEZONDHEIDSTOESTAND VAN HET ZAAIZAAD

Gedurende het verslagjaar werden in totaal 3332 zaadmonsters op gezondheid
onderzocht. Hiervan waren 444 oogstoriënteringsmonsters; 2795 waren exportmonsters, en van deze werden 666 (tevens) beoordeeld ten behoeve van de Internationale Phytosanitaire Verklaring welke wordt afgegeven door de Plantenziektenkundige Dienst. Ook dit jaar was dus het aantal op hun gezondheidstoestand beoordeelde monsters hoog, wat vooral veroorzaakt werd door de grote export van
zomertarwe. (Vorig verslagjaar totaal 3879 monsters, waarvan 354 voor oogstoriëntering, 3152 voor export en hiervan 763 voor de P.D.-verklaring.)
T a r w e (666 monsters, vorig verslagjaar 1006)
Hierbij waren 80 oogstoriënteringsmonsters w i n t e r t a r w e met een gemiddelde Fusarium-ïrdecÛQvan 6,3%, te weten 0,3% primaire + 0 , 1 % zwaar secundaire + 5,9% licht secundaire infectie (vorig jaar 0,9 -+-0,2 -f- 4,0 = 5,1%).
De 36 oogstoriënteringsmonsters z o m e r t a r w e vertoonden 16,4% Fusarium,
namelijk 2,0% primaire -f- 0,8% zwaar secundaire + 13,6% licht secundaire infectie (vorig jaar 2,5 + 0,1 -f 3,8 = 6,4%).
Dit jaar viel er dus een aanmerkelijk verschil te constateren voor deze infectie
in winter- en zomertarwe, wat zal moeten worden verklaard uit de verschillende
oogsttijd van beide gewassen in verband met de weersomstandigheden. Een dergelijk verschil wordt echter maar zelden geconstateerd.
Er werden 544 exportmonsters tarwe geanalyseerd, op 3 na alle zomertarwe.
533 Ervan waren niet-ontsmet en hierin werd gemiddeld 9,1% Fusarium genoteerd, te weten 1,1% primaire + 0,7% zwaar secundaire + 7,3% licht secundaire infectie. De infectie was dus wat geringer dan in de oogstoriëntering en bereikte geen hoog percentage.
Evenals vorig jaar kwam nogal wat primaire, d.w.z. diepzittende, infectie voor.
Zie verder Fig. 1, die de infectietoestand voor een aantal jaren in z.g. frequentiecurven weergeeft.
Er mag misschien nog eens op worden gewezen, dat de voor het Fusariumwortelrotcomplex gevonden percentages niet absoluut zijn, maar in sterke mate
afhankelijk van de uiteraard gestandaardiseerde bepalingsmethodiek. Temperatuur
en duur der filtreerpapier-proef zijn zodanig gefixeerd, dat de verschillen tussen
de infectietoestand in verschillende jaren en tussen verschillende monsters van
eenzelfde jaar duidelijk tot uitdrukking komen. In door het R.P.v.Z. genomen
veldproeven veroorzaakte 3 tot 5% der zo bepaalde infectie in doorsnee 1% vermindering van opkomst en opbrengst. In sommige jaren, zoals het onderhavige,
zal de door deze zaadinfectie veroorzaakte schade dus niet groot zijn. In dit verband mag er misschien op worden gewezen, dat het nut van zaadontsmetting niet
alleen ligt in het onderdrukken van deze en andere infecties in het zaaizaad, maar
ook in een zekere bescherming tegen schadelijk micro-organismen uit de bodem,
en in een stimulering van de ontwikkeling van het gewas.
Helminthosporium sativum werd ook dit jaar niet in tarwe aangetroffen.
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FIG. 1. Frequentiecurven voor de Fusarium-'mfecüe van tarwe voor een aantal oogstjaren
(Frequency curvesfor the Fusarium infectionof Dutchwheat seedsamplesfor the last
years)
Horizontaal: Infectie-percentages in de routine-proef van het R.P.v.Z. (Infection
percentages intheblottertest)
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Septoria nodorum werd dikwijls gevonden, hoewel de routine-methodiek van het
Proefstation minder geschikt is voor het aantonen van deze schimmel (die het
kafjesbruin veroorzaakt). Niettemin werd er herhaaldelijk tot 12% van aangetoond;
in winter- en zomertarwe kwamen aanmerkelijke percentages voor.
Als in de meeste jaren was de s t e e n b r a n d-infectie van geen belang. Geen
enkel monster vertoonde een vermeldenswaardige bezetting met steenbrandsporen.
Ter oriëntering betreffende z w a k t e van het zaad werd ook een g r o n d p r o e f genomen, als in voorafgaande jaren van 12 dagen bij 12°, onbehandeld
of na fungicide behandeling. Nu werd echter TMTD gebruikt aangezien het hier
ging om beoordeling van zwakte, waarvan zowel het opkomstpeil van het onbehandelde zaad als de opkomstverhoging door een beschermende behandeling een
indruk kan geven. De resultaten van deze proef ziet men in onderstaande tabel
(percentage gezonde kiemen -|- percentage licht zieke kiemen = het percentage
doorgroeiende kiemen oftewel opkomstpercentage).
Wintertarwe
onbehandeld
behandeld

In hetverslagjaar (TMTD)
(29monsters)
79,0+ 6,4 = 85,4%
89,2+ 1,3= 90,5%

Zomertarwe
onbehandeld
behandeld

(7monsters)
78,1+ 6,7 = 84,8%
89,6+ 3,1 = 92,7%

Inhetvorigejaar (org.kwik,33
monsters winter-en zomertarwe)
onbehandeld 84,6+4,1 = 88,7%
behandeld 85,4+ 1,5 = 86,9%

De sterkere Fusarium-iniectie der oogstoriënteringsmonsters zomertarwe veroorzaakte dus geen slechtere opkomst. Wel werd deze voor de zomertarwe iets meer
verbeterd door de fungicide behandeling dan voor de wintertarwe. Het opkomstpeil
lag iets lager dan vorig jaar. De sterkere verhoging ervan door het fungicide houdt
waarschijnlijk verband met de grotere beschermende werking van TMTD in vergelijking met organisch kwik.
R o g g e (119 monsters, vorig jaar 51)
Dit waren uitsluitend winterrogges, vooral Petkuser. 46 Oogstoriënteringsmonsters vertoonden gemiddeld slechts 5,7% Fusarium, namelijk 0,4% primaire,
0,5% zwaar secundaire en 4,8% licht secundaire aantasting (vorig jaar totaal-gemiddelde 2,7%). De infectie was dus duidelijk sterker dan vorig jaar, maar toch
nog zeer aan de lage kant.
72 Exportmonsters hadden gemiddeld 0,8% primaire, 0,4% zwaar en 4 , 3 %
licht secundaire infectie, dus totaal 5,5% (vorig jaar 0,1 + 0 , 1 -f 0,9 = 1,1%).
Andere ziekte-verwekkende infecties werden in rogge niet aangetroffen.
In de g r o n d p r o e f voor z w a k t e b e o o r d e l i n g , na 12 dagen bij 12°,
werden de volgende gemiddelden genoteerd (gezond -f licht ziek = doorgroeiend):
Winterrogge
onbehandeld
behandeld
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Inhet verslagjaar (TMTD)
(24m o n s t e r s )

73,3+ 7,1 = 80,4%
89,2+ 1,8 = 91,0%

In hetvorigejaar (org.kwik)
( 1 7 m o n sters)
78,6+ 5,6 = 84,2%
78,5+ 2,3 = 80,8%

De kwaliteit was dus uitstekend, vooral na een beschermende fungicide behandeling.
H a v e r (125 monsters, vorig jaar 210)
Voor de oogstoriëntering werden 72 monsters beoordeeld, die gemiddeld een
Fusarium-totaal bereikten van 3,4%, vrijwel geheel licht secundaire infectie (vorig jaar 2,7%).
In deze monsters werd dikwijls een sterke infectie met Helminthosporium avenae
(strepenziekte) geconstateerd, met een gemiddelde van 6,7 en een maximum van
6 1 % (filtreerpapier-methode, 10 dagen 20° in het licht). Dit is uitzonderlijk; vorig
jaar werd slechts enkele malen 1% van deze schimmel aangetroffen. Voor de verdeling der infectie over de monsters zie Fig. 2.
Helminthosporium sativum (wortelrot) trad slechts enkele malen in lichte mate
op (vorig jaar in het geheel niet). In vroegere jaren was deze infectie algemener in
het zaad dan die met de strepenziekte-schimmel; in de laatste jaren ligt het accent
bij de laatste en wel dit jaar zeer sterk.
F r itv1 ie g kwam slechts zelden in het zaad voor.
Van de 51 exportmonsters - waarvan 2 voor P.D.-verklaring - waren 38 nietontsmet. Deze bevatten gemiddeld 3,4%, uitsluitend licht secundaire Fusarium
(vorig jaar 1,9%), en herhaaldelijk hoge percentages Helminthosporium avenae, te
weten tot 3 1 % toe met een gemiddelde van 2,2% (vorig jaar vrijwel niet). Zie
hierbij Fig. 2.
In de oriënterende g r o n d p r o e f voor z w a k t e werden 15 monsters onderzocht (12 dagen 12°), al of niet behandeld met TMTD, waarbij de volgende
gemiddelden werden verkregen:

onbehandeld
behandeld

Inhet verslagjaar (TMTD)
(15monsters)
89,6+ 6,7 = 96,3%
95,1+ 1,8 = 96,9%

Inhetvorigejaar (org.kwik)
(8monsters)
86,8+ 2,5 = 89,3%
91,0+ 1,1 = 92,1 %

Het lag dus dit jaar zeer goed.
G e r s t (249 monsters, vorig jaar 196)
De gezondheidstoestand van winter- en zomergerst pleegt aanmerkelijk te verschillen. Bij de eerste ligt het accent op Helminthosporium teres (vlekkenziekte) en
Fusarium (wortelrot), bij de tweede lag het dikwijls sterk op Helminthosporium
sativum (wortelrot en bladvlekkenziekte). De laatstgenoemde schimmel heeft echter in recente jaren veel terrein verloren, waarvoor vermoedelijk een aantal oorzaken tezamen verantwoordelijk te stellen zijn, zoals toenemend gebruik van ontsmet
zaaizaad, een verschuiving in dé gebruikte rassen, en misschien de weersomstandigheden. Ook dit jaar speelde H. sativum geen rol van betekenis. H. teres kwam
echter veel in het zaad voor. Daarbij moet worden opgemerkt, dat de zaadinfectie
door H. teres wel hoge percentages kan bereiken, maar dat dit waarschijnlijk weinig
gevolgen heeft zodat de zaadovergang van gering belang is in vergelijking met
continuering der ziekte door middel van op de stoppel gevormde ascosporen. Van
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FIG. 2. Frequentiecurve voor de Helminthosporium avenae-infectie van havermonsters inhet
verslagjaar, 123 monsters (Frequency curvefor the H. avenae infectionof oatseed
samples,123 samples)
Horizontaal: Infectie-percentages in deroutine-proef vanhetR.P.v.Z.(Infectionpercentages intheblotter test)
Vertikaal:
Aantallen monstersper 100(Numbersofsamplesper100)
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uitsluitend belang is de zaadovergang daarentegen voor H. gramineum (strepenziekte), maar deze ontsnapt tot dusver aan herkenning in het routine-onderzoek,
eentekorthiervandat indeaandacht blijft.
31 Oogstoriënteringsmonsters w i n t e r g e r s t bevatten gemiddeld slechts
1,0% Fusarium,als alle jaren praktisch alleen licht secundaire infectie (vorig jaar
0,9%), 1,4% H. teres(zie Fig. 3.Vorig jaar slechts twee licht geïnfecteerde monsters), en geen H. sativum. Dit komt ongeveer overeen met de toestand van twee
jaar geleden.
In 17 oogstoriënteringsmonsters werd geen stuifbrand aangetroffen.
In de 45 oogstoriënteringsmonsters z o m e r g e r s t trad gemiddeld 0,6% Fusarium op, uitsluitend licht secundaire infectie (vorig jaar 0,6%), 0,1% H. teres,
watvooraltewijten wasaan enkelemonsters Herta met tot 3% infectie (in normale
jaren, inclusief vorig jaar, komt deze schimmel praktisch niet voor in zomergerst),
en slechts af en toe wat H. sativum (eenmaal 10% in een monster Minerva).
22 Exportmonsters w i n t e r g e r s t kwamen op 0,9% Fusarium, alleen licht
secundaire infectie (vorig jaar 0,5%), en 2,4% H. teres met een maximum van
29% (vorig jaar slechts enkele malen H. teresmet een maximum van 4%).
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FIG. 3. FrequentiecurvevoordeHelminthosporium
/erw-infectie vanwintergerstinhetverslagjaar, 51monsters (Frequencycurve for the
H.teresinfection ofwinterbarleyseedsamples, 51 samples)
Horizontaal:
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Van de 151 exportmonsters z o m e r g e r s t (waarvan 4 voor P.D-verklaring)
waren 3 ontsmet. De overige 148 vertoonden gemiddeld 0,3% Fusarium (vorig
jaar 0,6%), bijna 0 , 1 % H. teres (wat voor zomergerst uitzonderlijk veel is), en
slechts af en toe een spoor H. sativum (wat langzamerhand weer als normaal is te
beschouwen). Verder werd in een monster 2% aangetroffen van de van grassen
bekende H. siccans.
Bij de zwakte-beoordeling in een g r o n d p r o e f (12 dagen 12°) werden
de volgende gemiddelden genoteerd:
In hetverslagjaar (TMTD)
(11monsters)
Wintergerst
onbehandeld
behandeld
Zomergerst
onbehandeld
behandeld

78,8+ 1,6 = 80,4%
93,7+ 0,9 = 94,6%
(19monsters)
89,3+2,7 = 92,0%
95,6+ 0,9 = 96,5%

In het vorigejaar (org.kwik)
(19monsters)
91,0+ 4,3 =95,3%
93,0+ 1,5 =94,5%
(26monsters)
90,1+4,3 = 94,4%
94,4+ 1,3 = 95,7%

37

Ook dit jaar had de gerst dus weer veel weerstand tegen de uitzaaiomstandigheden.
Afgezien dus van de H. teres-mtecûz, die waarschijnlijk nauwelijks gevolgen
heeft, was de gezondheidstoestand van de gerst dit jaar weer zeer goed.
M a i s (16 monsters, vorig jaar 32)
Deels waren deze monsters ingezonden voor gezondheidsonderzoek, deels voor
zwaktebeoordeling (cold-test). De meeste waren ontsmette exportmonsters. Niets
vermeldenswaards werd waargenomen.
E r w t e n en S c h o k k e r s (totaal 382 monsters, vorig jaar 318)
Voor oogstoriëntering kwamen 66 monsters in onderzoek, waarvan 43 ronde
landbouw-erwten en 23 schokkers. De volgende gemiddelden werden hiervoor gevonden, waarbij tussen haakjes de percentages in de oogstoriëntering van vorig
jaar:
Rondelandb.
Ascochytaspp. (vlekkenziekten)
Stemphylium (roodneuzen)
Zwakkerottende zaden

3,9% (2,1)
2,6% (8,2)
2,9% (3,5)

Schokkers
6,4% ( 3,4)
3,6% (11,5)
0,5% ( 0,5)

De gezondheidstoestand van de erwten was dus wat betreft hun belangrijkste
infectie - die met de vlekkenziekten, waarbij voor de landbouwrassen het accent
op de donkere, voor de schokkers op de lichte vlekkenziekte valt - aanmerkelijk
minder dan vorig jaar. Wel kwam dit jaar veel minder Stemphylium voor, maar
dat isvan weinig belang omdat deze schimmel voor erwten een zwakke parasiet is,
die in het kiemplantenstadium enige schade kan veroorzaken, maar daarna verdwijnt om pas bij de afrijping opnieuw actief te worden.
Er waren 304 exportmonsters inclusief 27 voor de P.D.-verklaring, waarvan
288 niet-ontsmet (vorig jaar 203 exporten). Voor 168 export-ronde erwten en
120 export-schokkers werden de volgende gemiddelden genoteerd (tussen haakjes
de uitkomsten van vorig jaar):
Rondelandb.
Ascochytaspp. (vlekkenziekten)
Stemphylium (roodneuzen)
Zwakke rottendezaden

2,6% (1,5)
1,8% (8,9)
1,3% (2,3)

Schokkers
8,1 % ( 3,0)
4,2% (11,3)
0,5% ( 1,2)

Ook de exporten waren dus wat betreft de Ascochyta-groepduidelijk minder
dan vorig jaar. Men zie hierbij ook Fig. 4. Naar bekend brengt ontsmetting weinig
baat tegen deze infectie, zodat slechts de mogelijkheid overblijft partijen van onvoldoende gezondheidstoestand niet alszaaizaad te verhandelen of te gebruiken.
Een g r o n d p r o e f werd genomen om inzicht te krijgen in de z w a k t e toestand (4 dagen 10° gevolgd door 8 dagen 15°), met de volgende resultaten:
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Inhetverslagjaar
Rondelandbouwerwten
(17monsters)
onbehandeld
79,8+ 8,8 = 88,6%
TMTD
89,8+2,6= 92,4%

Inhetvorigejaar
(18 monsters)
71,7+8,3= 80,0%
74,7+ 3,4 = 78,1%

Schokker-erwten
onbehandeld
TMTD

(10monsters)
80,9+6,9= 87,8%
85,3+ 3,1=88,4%

(12monsters)
78,0+9,9= 87,9%
91,7+2,0= 93,7%

Vooral de ronde landbouwerwten waren dus sterker dan vorig jaar.
Hoewel gezondheidsonderzoek voor tuinbouwerwten zelden wordt aangevraagd,
werd voor deze dit jaar toch een oogstoriëntering verricht aan een aantal gepikselde
monsters. De resultaten vindt men hier volgend:

Ascochytaspp. (vlekkenziekten)
Stemphylium (roodneuzen)
Zwakkerottende zaden

Kreukerwten
(28monsters)
27,0%
1.3%
11,2%

Ronde tuinbouwerwten
(26monsters)
24,7%
1,0%
8,8%

FIG. 4. Frequentiecurven voor de infectie metvlekkenziekten {Ascochytaspp.)
van de monsters ronde landbouwerwten + schokkers voor een aantal
oogstjaren (Frequency curvesfor the infectionofpea seedsamples with
Ascochyta spp. duringthelastyears)
Horizontaal: Infectie-percentages in deroutine-proef vanhetR.P.v.Z.
(Infectionpercentagesintheblottertest)
Vertikaal:
Aantallenmonstersper 100(Numbersofsamplesper100)
1961: 288monsters (samples),gemidd. (average) 4,9%
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Van de tuinbouwrassen is de gezondheidstoestand meestal veel slechter dan
van de landbouwrassen, met het accent sterk op de vlekkenziekten en de zwakke
rottende zaden.
Er mag misschien nog eens worden gewezen op het feit, dat een zwaardere
schoning uiterst dienstig is ter verbetering van de gezondheidstoestand, niet alleen
van erwten maar ook van andere zaadsoorten. Geïnjecteerde zaden zijn dikwijls
kleiner, rimpeliger en lichter dan gezonde zaden, zodat ze door schoning voor een
deel kunnen worden verwijderd.
P h a s e o l u s (19 monsters, vorig jaar 38)
Deels waren dit oogstoriënteringen, deels exporten en in het laatste geval waren
ze soms behandeld met fungicide. Colletotrichum en Ascochyta (vlekken- en spikkelziekten) werden maar zelden aangetroffen. Stemphylium botryosum (roodneuzen) kwam veel meer voor, in de oogstoriënteringen tot 11% toe. Deze infectie is
echter met TMTD tamelijk effectief te bestrijden. In exportmonsters stamslabonen
kwam tot 10% aan zwakke rottende zaden voor.
Vanwege de kleine aantallen monsters en de heterogeniteit ervan (land- en
tuinbouwrassen, ontsmet en niet-ontsmet) heeft het geen zin voor de officiële oogstoriënteringen en de exportmonsters gemiddelden te verstrekken.
Een 18-tal als oogstoriëntering aangezette handelsmonsters stamslaboon vertoonde slechts enkele malen een lichte Colletotrichum-aantasting, met een gemiddelde van 0,7% en een maximum van ruim 7%. Stemphylium echter bereikte in
dit materiaal een gemiddelde van 14,8 en een maximum van 8 1 % .TMTD- of andere fungicide-behandeling is dus voor dit materiaal wel zeer noodzakelijk om een
goede stand te verzekeren, nog afgezien van eventuele zwakte van het zaad.
V i c i a (36 monsters, vorig jaar 15)
Hierbij was maar één oogstoriënteringsmonster; 34 waren exporten, waarvan 22
met P.D.-verklaring, merendeels duivebonen. Enkele malen werd een spoor Ascochyta aangetroffen en soms ook een spoor Colletotrichum. Het percentage z w a k k e r o t t e n d e z a d e n was in de duivebonen meestal laag en in de Waalse
bonen enkele malen hoog (maximum 15%). Het totale gemiddelde hiervoor bedroeg
2,9% (vorig jaar 1,8%).
L ijn z a a d (871 monsters, vorig jaar 1141)
Hiervan waren 55 monsters voor oogstoriëntering, en daarin bereikte Botrytis
cinerea (grauwe schimmel) een gemiddelde van 7,7%. De indruk werd verkregen,
dat deze infectie dit jaar nogal oppervlakkig was, want hij reageerde zeer goed ook
op minder vluchtige fungiciden en bij bewaring van het zaad ging het met de filtreerpapier-proef aantoonbare infectiepercentage snel achteruit.
De 809 exportmonsters - waarvan 42 met P.D.-verklaring — waren voor het
merendeel ontsmet, zodat Botrytis er geen rol in speelde. De niet-ontsmette waren
natuurlijk veelal van uitgezocht goede partijen, zodat daarin het Botrytis-gemiddelde laag was en geen vermelding verdient. Vanwege deze situatie bij de export40

FIG. 5. Frequentiecurven voor de Botrytis cinerea-mitcûz van lijnzaadmonsters voor een aantal
oogstjaren (Frequencycurvesfor theB.cinerea infectionoffibreflaxseedsamplesfor anumber
ofyears)

42
«O

Horizontaal: Infectie-percentages inderoutine-proef vanhet R.P.v.Z.(Infectionpercentages
intheblottertest)
Vertikaal:
Aantallen monsters per 100(Numbersofsamplesper100)
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Noot: Tot en met 1959werden defrequentiecurven gebaseerd op deniet-ontsmette exportmonsters.
De laatste jaren worden steeds meer monsters van ontsmette exportpartijen ontvangen. De
niet-ontsmette exportmonsters geven dan geenjuiste indruk meervan deoogst,zodat vanaf
1960defrequentiecurven gebaseerd zijn op deoogstoriënteringsmonsters. Dezezijn geringin
aantal, maar mogenrepresentatief geacht worden.
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monsters werd de frequentiecurve van Fig. 5 ditmaal gebaseerd op het beperkte
aantal oogstoriënteringsmonsters. Opvallend voor het verslagjaar is het uitlopen
der curve in de richting der hoge infectiepercentages.
Alternaria (spikkelziekte) en Fusarium (voetrot) vertoonden zich enkele malen
inzeer geringe mate, de eerste met een maximum van 2% (steeds zeer lichte infecties; Alternariais altijd in vezelvlas van heel weinig belang), de tweede maximaal
slechts 72% (het gaat hier om half-parasitaire, overal aanwezige schimmelsoorten,
meestal F. avenaceum,wier optreden in lijnzaad sterk wordt bevorderd door nat
weer).
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Ascochyta linicola (dode harrei) werd slechts eenmaal aangetroffen, en wel in een
hoeveelheid van 12% in een monster Madonna. Colletotrichum, Polyspora e.a
werden in het geheel niet waargenomen.
Bij een en ander valt te bedenken, dat vlas praktisch geen stoppel op het land
achterlaat, zodat specifieke vlaspathogenen voor hun voortbestaan zijn aangewezen
op overgang met het zaad. Voor zover de schimmels het zaad slechts oppervlakkig
infecteren, zijn deze ziekte dus effectief te bestrijden door deugdelijke zaadontsmetting. Botrytis cinerea en Fusarium sp. zijn geen specifieke vlaspathogenen, dus
weten zich ondanks het vrijwel algemeen toepassen van goede ontsmetting van het
zaaizaad te handhaven. Beide zijn zeer gevoelig voor de weersomstandigheden,
maar de eerste is veel algemener en destructiever dan de tweede. Fusarium sp.
speelt alleen een rol in zeer vochtige jaren in zaad uit het noorden van het land, en
treedt vrijwel nooit op in met die van de grauwe schimmel vergelijkbare percentages. De Ascochyta-infectie van lijnzaad zit tamelijk diep, dus wordt door de gangbare ontsmettingsmiddelen slechts ten dele onderdrukt. Deze ziekte handhaaft zich
dus, in afhankelijkheid van de weersomstandigheden en vooral in vatbare rassen.
De overige vlaspathogenen, die het zaad slechts ondiep infecteren en daarin effectief zijn te onderdrukken, komen de laatste jaren weinig meer voor.
Om een inzicht te krijgen in de z wa k t e-toestand van het zaad werd ook een
g r o n d p r o e f genomen met 3 dagen 10° gevolgd door 7 dagen 15°, en al dan
niet met TMTD-behandeling. De volgende opkomstpercentages werden genoteerd
(gezond -f- licht ziek = doorgroeiers):
In hetverslagjaar
(24monsters)

Vorig verslagjaar
(20monsters)

onbehandeld
76,6+ 6,5 = 83,1%
85,7+ 1,3 = 87,0%
behandeld metTMTD 87,8+ 3,0 = 90,8%
92,9+ 0,4 = 93,3%

Het zaad was dus wel iets zwakker dan vorig jaar. TMTD is ook hier weer gebruikt aangezien het er om ging een indruk te krijgen van de zwakte van het zaad,
wat mogelijk is door middel van het beschermend effect van dit fungicide.
B i e t e n (306 monsters, vorig jaar 336)
In een tiental oogstoriënteringsmonsters s u i k e r b i e t e n zaad bleek het
P/iomtf(wortelbrand)-percentage gemiddeld 71,4% te bedragen (vorig jaar in 5
monsters gemiddeld 69%), dat voor Colletotrichum 1,0%, voor Fusarium 1,3% en
voor Alternaria een spoor. Een dergelijke sterke P/zoma-infectie treedt in de meeste
jaren op.
Het heeft geen zin infectiegemiddelden te vermelden voor de exportmonsters,
omdat die deels ontsmet, deels niet ontsmet zijn, en deels bovendien overjarig.
265 Ervan waren ingezonden in verband met de Gezondheidsverklaring van de
P.D., en voor ontsmette monsters gaf dit zelden moeilijkheden. V o e d e r b i e t e n zaad echter wordt meestal niet-ontsmet geëxporteerd, en daarvoor moest de
P.D.-verklaring herhaaldelijk worden geweigerd wegens een te sterke Phomainfectie.
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Een viertal monsters k r o t e n zaad werd voor oogstoriëntering onderzocht.
Het PAoma-percentage hiervoor bleek gemiddeld 52%, welk relatief lage niveau
tedanken was aan één monster met slechts ruim 20%, en een spoor van de andere
genoemde schimmels werd aangetroffen.
K l a v e r s enz. (53 monsters, vorig jaar 62)
Dit waren bijna alle exportmonsters, waarvan 32 stuks waren ingezonden voor
de P.D.-gezondheidsverklaring. Verschillende ziekteverwekkende schimmels kwamen herhaaldelijk voor in lage tot matige percentages, zoals Botrytis (gemiddeld
0,5%, maximaal ruim 7%), Fusarium(gemiddeld 0,9%, maximaal 7V2%), Ascochyta/Phoma (gemiddeld 0,5%, tot ruim 4% toe), en Stemphylium (gemiddeld
ruim 1,1% tot ruim 9% toe). Colletotrichum werd niet aangetroffen.
Dit betekent, dat dit jaar de gezondheidstoestand van dit, ten dele uit het buitenland afkomstige, materiaal aanmerkelijk minder was dan gewoonlijk, afgezien
van Ascochyta, die vorig jaar soms in sterke mate voorkwam in hopperups (tot
19% toe).Het hoge totaal-percentage der pathogenen veroorzaakte soms moeilijkheden in verband met de P.D.-verklaring.
G r a s s e n (totaal 400 monsters, vorig jaar 408)
Dit waren uitsluitend exportmonsters waarvoor meestal de P.D.-gezondheidsverklaring werd aangevraagd (242 stuks).
Ter oogstoriëntering werden 5 monsters E n g e l s r a a i g r a s en 5 monsters
I t a l i a a n s r a a i onderzocht, dieeenzeeruiteenlopende infectie metHelminthosporium-sooitcn vertoonden, namelijk variërend tussen 0 en 50%, met een gemiddelde van 14,2%. Ook in de niet-ontsmette export-raaigrassen, in totaal 136monFIG. 6. Frequentiecurve voor deinfectie van raaigrasmonstersmet Helminthosporium spp. in
hetverslagjaar (Frequencycurvefor theH. infectionofryegrassseedsamples)
Horizontaal: Infectie-percentages inderoutine-proef vanhetR.P.v.Z.(Infectionpercentages intheblottertest)
Vertikaal:
Aantallenmonstersper 100(Numbersofsamplesper100)
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sters, trad de infectie soms in sterke mate op, en wel gemiddeld 3,9 en maximaal
46,5%. Zie hierbij Fig. 6.
Een aantal oogstoriënteringsmonsters b e e m d l a n g b l o e m had een tussen
2 en 95% variërende Helminthosporium-bezetting, met een gemiddelde van 48,2%.
De exportmonsters van deze soort, slechts 6 stuks, vertoonden van deze infectie
14 tot 58% met een gemiddelde van 3 9 % .
Eenmaal werd 37% Helminthosporium aangetroffen in een monster timothee.
Fusarium was in de grassen van geen betekenis, en in de raaigrassen werd ook
geen Gloeotinia temulenta (blinde zaden-ziekte) waargenomen.
Evenals vorig jaar komt een en ander hierop neer, dat voor niet-ontsmette
beemdlangbloem de P.D-verklaring vrijwel altijd moest worden geweigerd, terwijl
ook de niet-ontsmette raaigrassen dikwijls niet aan de norm voldeden.
C r u c i f e r e n (61 monsters Brassica spp., 21 monsters radijs en bladramenas)
Een aantal oogstoriënteringsmonsters van diverse k o o l soorten, inlandse teelt,
bleek soms vrij wat Alternaria (spikkelziekte) te bevatten. Het gemiddelde hiervoor
bedroeg in 22 monsters 10,3% en het maximum 3 3 % . Phoma (vallersziekte) werd
in deze serie herhaaldelijk aangetroffen, namelijk gemiddeld 0,5 en maximaal
2V2%. Dit vooral in rodekool en, in wat minder mate, in wittekool. De Phomasituatie was dit jaar dus ongeveer normaal. Eenmaal werd V2% Rhizoctonia aangetroffen, een schimmel die ook nogal verspreid in grond voorkomt en, indien
aanwezig, door zijn verspreidingsvermogen zeer hinderlijk kan zijn in de kiemkrachtsbepaling zowel als voor de opkomst in grond.
Van de 41 Braw/ca-monsters voor export waren 10 ingezonden voor P.D-verklaring. Deze 41 monsters vertoonden slechts een geringe Alternaria-'mlectie, namelijk gemiddeld 2,2% (vorig jaar 2,9%), en vrijwel geen Phoma, te weten gemiddeld 0 , 1 % , wat praktisch geheel was terug te brengen op één monster wittekool
met 5%. Onder de niet-exporten kwamen nogal wat monsters voor met veel Phoma,
b.v een rodekool met 5% en enkele bloemkolen met tot 6%. Dit waren natuurlijk
uitgezocht verdachte monsters.
De 16 monsters r a d ij s waren afkomstig van proeven van een Instituut, zodat
er hier niet op behoeft te worden ingegaan. Een tiental oogstoriënteringsmonsters
van deze soort vertoonde gemiddeld 13,9% Alternaria (spikkelziekte) en geen
Phoma. 5 Monsters ramenas vertoonden niets vermeldenswaardig.
D i v e r s e n (23 monsters, vorig jaar 56)
Voor w o r t e l - en s p i n a z i e zaad werden oogstoriënteringen verricht.
17 Monsters wortelzaad gaven voor Stemphylium radicinum, een schimmel die verlies van kiemplanten en ook voorraadsrot veroorzaakt en die sterk beperkend kan
optreden bij de kiemkrachtbepaling, een gemiddelde van 32,6 en een maximum
van 5 3 % . De bladvlekkenschimmel Alternaria porri f. dauci kwam weinig voor en
bereikte geen hoge percentages, te weten slechts eenmaal 2 % . In een handelsmonster werd er later echter 9% van aangetroffen naast 17% Stemphylium. Ook
kwam af en toe een spoor Phoma sp. voor.
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13 Monsters spinaziezaad, meest rondzadige, vertoonden geen Colletotrichum,
enkele malen een spoor Phoma, nogal eens enkele procenten Verticillium (de betekenis van deze schimmel voor spinazie is onbekend), en soms een spoor Botrytis.
Verder verdient alleen vermelding een monster b l a u w m a a n z a a d met
5 3 % Dendryphion penicillatum, een zwak pathogeen dat in het opkomststadium
nogal wat schade kan veroorzaken, maar dat met TMTD gemakkelijk te bestrijden is.
6. D E OFFICIËLE ZAAIZAADNORMEN VOOR 1961/62
TABEL 10. Normaalcijfers (N.c. = normal standardfor P.L.S.) en minimum-leverbaarheidscijfers
(M.lc. = minimumstandardsfor P.L.S.) voor landbouwzaden (for agricultural seeds) in
1961/62
Zaadsoort (species)
Bieten, suiker-, diploid (sugarbeet)
Bieten,voeder-, diploid (fodderbeet)
Bieten,suiker-,polyploid (sugarbeet)
Bieten, voeder-, polyploid (fodderbeet)
Bladkool (leaf cabbage)
Bladrammenas (leaf radish, long varieties)
Boekweit (buckwheat)
Cichorei (cichory)
Grassen (grasses):
Beemdlangbloem (meadowfescue)
Beemdvossestaart (meadowfoxtail)
Bosbeemdgras (woodmeadowgrass)
Engels raaigras, di-entetraploid (English ryegrass)
Frans raaigras (talloatgrass)
Hardzwenkgras/schapegras (hardfescue/sheepsfescue)
Kruipend struisgras (velvetbent)
Italiaans raaigras, di-en tetraploid (Italianryegrass)
Kamgras (cresteddogtail)
Kropaar (roughcocksfoot)
Moerasbeemdgras (bishopsgrass)
Reukgras (sweet-scentedvernalgrass)
Roodzwenkgras (redfescue)
Ruwbeemdgras (rough-stalkedmeadowgrass)
Schapegras,fijnbladig(fine-leavedsheepsfescue)
Struisgras, West-europees mengsel (bentgrass, W.E.
mixture)....
Struisgras, type redtop enbrowntop (bentgrass)
Timothee, inNederland geteeld (Dutch timothy)
Timothee, buitenlands (same,foreign)
Veldbeemdgras (smooth-stalkedmeadowgrass)
Westerwoldsraaigras,di-entetraploid (Westerwoldryegrass) . . . .
Klavers (clovers):
Alexandrijnse klaver (Alexandr.clover)
Hopperups (hop clover, blackmedick)
Incarnaatklaver (crimsonclover)
Lucerne (lucerne, alfalfa)
Rode klaver, inl.eninNed. geteeld (redclover, Dutch)

N.c.

M.lc.

73
80
68
70
85
75
70
70

73
65
70
-

80
60
70
83
70
72
63
83
70
78
70
55
78
75
65
63
75
80
80
65
85

75
80
80
75
75
82

85
80
75
80
75

80
75
70
45

Rode klaver, buitenlands (reddover, import)
Rolklaver (commonbird'sfoot trefoil)
Witte klaver, inl. (whiteclover, Dutch)
Witte klaver, buitenlands (whiteclover, import)
Zweedse klaver (Swedishdover)
Koolzaad, zomer- (summerrape)
Lupine, bittere en voeder-, inlands (lupin, Dutch)
Lupine, bittere en voeder-, buitenlands (import)
Serradella (Serradella)
Spurrie (cornspurry)
Stoppelknollen (turnips)
Voederkool (foddercabbage)
Voederwortelen (carrots)
Wikken, zomer- en winter- (vetches)

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

75
65
75
80
70

80
50

Voor de volgende zaadsoorten gelden de N.A.K.-normen, terwijl achter de namen de normaalcijfers zijn opgenomen: Bonen (paarde- en duive-) 85; Bonen
(stam-) 85;Erwten (incl. schokkers) 90;Karwij 82;Koolzaad (winter-) 85;Maanzaad 78;Mosterd (bruine en witte) 90.
De normaalcijfers drukken uit de minimum-gebruikswaarde van zaad van een
redelijke kwaliteit. Zaaizaad met een gebruikswaarde beneden het minimum-leverbaarheidscijfer mag in Nederland niet worden verhandeld.
Bij lucerne worden alleharde zaden, bij de andere klaversoorten zoveel % van
deharde zaden alshet kiemkrachtspercentage van het zaad bedraagt — doch tot een
berekend maximum van 15% - bij de bepalingvan de gebruikswaarde als gekiemd
in rekening gebracht.
De normaalcijfers drukken uit de minimum-gebruikswaardecijfers van zaad van
een redelijke kwaliteit. Zaaizaad met een gebruikswaarde beneden het minimumleverbaarheidscijfer mag slechts verhandeld worden met een speciale toestemming
van de N.A.K.-G.
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TABEL 11. Normaalcijfers (N.c. = normal standardfor P.L.S.) en minimum-leverbaarheidscijfers
(M.lc. = minimumstandardsforP.L.S.) voorgroentezaden (forvegetableseeds)in1961/62
Zaadsoort (species)
Andijvie (endive)
Augurken (gherkins)
Bonen (beans):
Pronkbonen (largerunner beans)
Stambonen (French beans)
Stokbonen (runnerbeans)
Tuinbonen (broadbeans)
Erwten en peulen (gardenpeas, French sugarpeas):
Doperwten, gekreukt (gardenpeas, angular)
Doperwten, rond (same,round)
Peulen (French sugarpeas)
Kervel (chervil)
Komkommer (cucumber)
Koolzaden (cabbage):
Bloemkool (cauliflower)
Boerenkool (borecole)
Broccoli (broccoli)
Koolrabi (turnip-stemmedcabbage)
Koolrapen (swedes)
Rapen (turnips)
Raapstelen (turniptops)
Sluitkool, witte, rode, savooie (cabbage)
Snijkool (Chinese cabbage)
Spruitkool (Brussels'sprouts)
Kroten (tablebeet)
Meloenen (melons)
Pastinaak (parsnip)
Peterselie (parsley)
Postelein (purslane)
Prei (leek)
Radijs (radish)
Rammenas (radish,long varieties)
Schorseneer (scorzonera)
Selderie (celery)
Sla, krop-, snij-, en bind- (lettuce)
Snijbiet (seakale)
Spinazie (spinach)
Spinazie, Nieuwzeelandse (spinach, NewZealand) . . . .
Tomaat (tomato)
Tuinkers (garden cress)
Tuinwortel (garden carrot)
Ui (onion)
Veldsla (cornsalad)
Witlof (Brüssel'schicory)
Niet genoemde tuinzaden (vegetable seeds,not mentioned)

N.c.

M.lc.

65
80

-

80
80
80
85

75
75
75
80

80
80
80
75
80

75
75
75
-

75
75
75
75
85
85
85
75
80
75
70
80
60
65
80
70
68
68
70
65
75
70
80
60

_
65
-

70
80
55
70
70
60

75
absolute
kiemkracht

50
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IV. W E R K Z A A M H E D E N I N V E R B A N D M E T D E C O N T R O L E OP
ZAAIZADEN IN N E D E R L A N D

1. CONTACT MET N.A.K. EN N.A.K.-G.

De samenwerking tussen het R.P.v.Z. en de Keuringsdiensten, zoals deze zich in
de afgelopen tien jaren ontwikkeld heeft, blijkt alle betrokkenen goed te voldoen
en waarborgt een vlot en soepel overleg bij het nemen van bijzondere maatregelen
welke tijdens het seizoen nodig kunnen zijn.
Ongetwijfeld dragen ook de instelling van monsterkeuringscommissies tot uitvoering van het exportsysteem en de gecombineerde monsterkeuringen hiertoe bij.
Over het algemeen hebben de vertegenwoordigers van de handel en de telers hierdoor een beter inzicht gekregen in de keuringstechniek en meer begrip voor wat
verantwoord is en wat niet. Incidenteel bleek ook dit jaar weer, dat sommigen regionale belangen willen laten prevaleren boven het algemeen belang. Dit kwam
vooral tot uiting bij de vaststelling van het minimummonster voor ronde groene
erwten waardering II en bij het lijnzaadmonster.
Het onderzoek onderging de volgende wijzigingen:
Kwade harten bij erwten
De beoordeling op kwade harten bij erwten in een speciaal gezondheidsonderzoek
kon vervallen, daar bij de gewijzigde kiem-methodiek - waarbij beoordeling van de
kiemen pas mag plaats hebben wanneer alle essentiële delen van de kiemplant voldoende ontwikkeld zijn - de necrose-verschijnselen tengevolge van mangaangebrek
volledig in het kiemkrachtscijfer verdisconteerd worden. Ook de norm voor kwade
harten kwam hierdoor te vervallen.
Schot in granen
Tot dusver bestond de regel, dat partijen onderzocht moesten worden in de toestand zoals zij voor keuring worden aangeboden, dus ontsmet of niet-ontsmet. Deze
handelwijze bleek voor partijen met geschoten zaden onvoldoende waarborgen te
geven voor de uitzaai. De keuring dient zodanig te geschieden, dat het zaad, in
ontsmette toestand, tenminste voldoet aan de minimum normen voor kiemkracht.
Daarom zullen voortaan partijen waarin schot voorkomt ook altijd ontsmet met
een kwikhoudend middel worden onderzocht, waardoor een goede maatstaf verkregen wordt om partijen met veel schot voor goedkeuring uit te schakelen.
Een uitzondering werd gemaakt voor rogge, indien van te voren vaststaat dat de
ontsmetting met een TMTD-houdend middel zal plaats vinden.
Normen koolzaad
De strengere beoordeling bij de kiemkrachtsbepaling van koolzaad maakte een
aanpassing van de kiemkrachtgroepen wenselijk. De oude indeling in groepen
95-100, 90-94 en 85-89 werd gewijzigd in 90-100, 85-89 en 80-84.
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Normen Alexandrijnse klaver
Het toenemend gebruik van Alexandrijnse klaver maakte vaststelling van normen
noodzakelijk.
Grasmengsels
Voor de aanduiding van grasmengsels kon volstaan worden met de rassenlijstaanduiding. Dit leidde tot onbillijkheden indien gebruik gemaakt werd van vervangingsmogelijkheden (bijv. witte cultuurklaver in plaats van witte weideklaver).
In dergelijke gevallen dient in den vervolge de werkelijke samenstelling vermeld te
worden.
„Onbekende herkomst"
In het buitenland bleek de aanduiding „onbekende herkomst" ten onrechte nogal
eens een denigrerende uitwerking te hebben. In verband hiermede is deze vervallen.
De kwaliteit van de oogst en de beschikbare hoeveelheid goedgekeurd materiaal
maakte een aantal extra maatregelen noodzakelijk. Door het Produktschap werd
handelszaad vrijgegeven van de volgende gewassen (aangegeven door een kruisje):

alleenvoorexport
zomerrogge
wintergerst
Waalse bonen
paardebonen
wierbonen
duivebonen
lijnzaad
mosterdzaad
voederlupinen
bittere lupinen

ook voor het binnenland

X
X

x

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

Voor gekeurd zaad werd kiemkrachtsgroep III toegelaten voor het binnenland
voor: zomerrogge, winterrogge, zomertarwe, kanariezaad en wierbonen. Voor zomerrogge moest bovendien nog een noodklasse ingesteld worden voor een kiemkracht van 75-79%.
Gezien de slechte omstandigheden voor de klaverzaadteelt, niet alleen in Nederland, doch ook in leverende landen als Denemarken, was het hiervoor noodzakelijk kiemkrachtsgroep III in te stellen.
De vertraging in de wijziging van de Algemene Voorwaarden voor de contractzaadteelt maakte het noodzakelijk nog één jaar de vochtnormen voor de grassen
op 16% te handhaven. Het komend seizoen zal deze echter in elk geval teruggebracht worden tot 14% daar bij hogere vochtgehalten ernstige kiemkrachtsachteruitgang optreedt, vooral bij beemdlangbloem en roodzwenkgras.
Het contact met de N.A.K.-G. is veel minder intensief en beperkt zich tot vaststelling van de normen en de controle op depothouders, terwijl het toezicht op het
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laboratoriumonderzoek vrijwel uitsluitend plaats vindt door de uitwisseling van
monsters met de kiemkrachtsafdeling van het R.P.v.Z.
2. D E EXPORTREGELING VOOR ZAAIGRANEN, ZAAIPEULVRUCHTEN EN ZADEN VAN HANDELSGEWASSEN

Ondanks het feit dat de regenperiode midden in de zomer vrij sombere perspectieven bood voor het gewas, viel de oogst tenslotte mee. De invloed van het natte
koele weer manifesteerde zich in alle gebieden, waarbij het noorden van ons land
deze wel iets meer onderging dan het zuiden en het midden. Niettemin kon elk gebied ook wijzen op partijen van redelijke en goede kwaliteit, al was het aantal partijen dat bij export niet aan de normen voldeed wel wat hoger dan vorig jaar.
Van de in totaal 1922 geëxporteerde partijen hebben er 50 niet voldaan aan de
norm (met inachtneming van de speling) voor kiemkracht, vochtgehalte of onkruidbezetting, terwijl 35 partijen niet voldeden aan de door de N.A.K. gestelde normen
t.a.v factoren welke niet onder de heffingsverordening zijn begrepen, dan wel aan
de door de leverancier gegeven garanties (uiteraard eveneens met inachtneming
van de speling).
Per gewas betreft dit:
Niet voldaan aan de eisen
Heffingsverordening
N.A.K.
Wintergerst
Winterrogge
Winterkoolzaad
Zomertarwe
Zomergerst
Haver
Ronde groene erwten
Schokkers
Overige erwten
Veldbonen
Lijnzaad

1
0
0
31
2
0
0
1
1
2
12

0
1
6
8
0
1
3
0
2
0
14

50
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In tabel 12 en 13 is een overzicht gegeven van de export in vergelijking met de
twee voorgaande seizoenen.
3. OVERZICHT EXPORT GROENVOEDERGEWASSEN, SEIZOEN 1961-1962

Bij de export van zaden van groenvoedergewassen kan, voorzover aan de desbetreffende voorwaarden wordt voldaan, van de volgende plombes gebruik gemaakt
worden:
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1. Kwekers/NAK-export plombe
2. NAK-plombe
3. RPvZ-plombe
TABEL 12. Aantal monsters van geëxporteerde partijen vallend onder deinhoofde (2) genoemde exportregeling (Numberofsamples ofexportedlotsofsomeagriculturalseeds)
Zaadsoort (species)

1959/60
aantal
(number)

1960/61
aantal
(number)

1961/62
aantal
(number)

Haver (oats)
Wintertarwe (winterwheat)
Zomertarwe (springwheat)
Wintergerst (winterbarley)
Zomergerst (spring barley)
Rogge (rye)
Lijnzaad (flax)
Ronde groene erwten (bluepeas)
Schokkers (marrowfats)
Veldbonen (Vicia beans)
Winterkoolzaad (winterrape)
Diversen (miscellaneous)

192
55
48
26
71
40
888
253
156
17
28
5

4
0
3
0
0
0
8
0
0
0
1
0

125
4
847
34
72
9
944
155
73
13
24
3

0
0
38
2
0
0
7
2
0
1
3
0

49
4
537
22
149
72
735
161
133
27
27
6

0
0
31
1
2
0
12
0
1
2
0
1

Totaal (total)

1779

16

2303

53

1922

50

1

= Het aantal partijen waarbij min. norm + speling is overschreden (numberof lots not up to
standard)
TABEL 13. Gemiddeldekiemkrachtvandevoornaamste onderdeexportregelingvallendezaadsoorten
(Averagegerminationofsomeimportant exportspecies)
Zaadsoort(species)
Haver (oats)
Wintertarwe (winterwheat)
Zomertarwe (springwheat)
Zomergerst (spring barley)
Lijnzaad (flax seed)
Groene erwten (bluepeas)
Schokkers (marrowfats)

1959/60
92,4
95,6
95,8
95,6
98,1
96,6
96,6

1960/61

1961/62

93,0
94,5
86,3
96,1
96,1
92,6
91,9

95,2
93,0
92,4
94,2
95,6
96,8
94,2

Gedurende het seizoen 1961-62 werden 581 partijen geëxporteerd met het kwekers/NAK-plombe (vooral suikerbietenzaad), 215 partijen met NAK-plombe en
2768 partijen met RPvZ-plombe (waarvan 1815 partijen graszaad).
In het volgende totaal-overzicht, gerangschikt naar het gebruikte plombe, is
vermeld:
a. Hoeveel partijen aan de door de NAK gestelde normen hebben voldaan,
b. Hoeveel partijen hebben voldaan aan de NAK-normen met inachtneming
van de spelingen,
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c. Hoeveel partijen niet voldeden aan de door de NAK gestelde normen met
inachtname van de spelingen.
Bij de partijen met Kwekers/NAK-plombe of NAK-plombe betekent punt c een
foute levering, bij de RPvZ-geplombeerde partijen is dat niet het geval omdat contractueel levering van een mindere kwaliteit dan volgens de NAK-norm kan zijn
overeengekomen.

Plombe

Kwekers/NAK- exportplombe
NAK-plombe
RPvZ-plombe

Goed volgens
NAK-norm

NAK-norm
+ speling

Beneden
NAK-norm
+ speling

Totaal

517
198
1639

11
8
164

53
9
147

581
215
1972

2354

183

209

2768

Bijna 8% van de NAK- of Kwekers/NAK-geplombeerde partijen waren derhalve meer of minder beneden de normen; merkwaardigerwijze ligt dit percentage
nog hoger dan voor de RPvZ-geplombeerde partijen, die à priori niet aan deze
normen behoeven te voldoen.
4. D E RESULTATEN VAN DE OPSPORINGSDIENST VAN ZAAIZADEN

A. Landbouwzaden
Er werden in dit seizoen 600 bezoeken afgelegd bij detaillisten in landbouwzaden. In drie gevallen werd aanmerking gemaakt op de bewaring, in 55 gevallen was
de administratie niet overeenkomstig de voorschriften.
Van de 222 aangetroffen partijtjes overjarig zaad was in 131 gevallen een heranalyse beschikbaar.
Ongekeurde partijen werden ook dit jaar niet aangetroffen.
Voorts werden 187 landbouwdepothouders bezocht; slechts éénmaal bleek een
aantal verpakkingen niet voorzien te zijn van naam en adres van de principaal; in
2 gevallen werden zaden van het vorige seizoen aangetroffen. Nergens werden zaden, niet afkomstig van de principaal, aangetroffen.
De kwaliteit der onderzochte monsters bleek dit jaar buitengewoon slecht te zijn.
1956/57
Aantal onderzochte monsters . 312
Hiervanonvoldoende (in %) . 34

1957/58
454
37

1958/59
532
31

1959/60
384
29

1960/61
409
31

1961/<
327
47,1

Uitgedrukt in het aantal kilogrammen, dat deze monsters vertegenwoordigen,
blijkt van de 37.056 kg 24.099 kg onvoldoende geweest te zijn, dat is 6 5 %!
Uiteraard dient bij deze cijfers er rekening mee gehouden te worden, dat alléén
verdachte partijen bemonsterd werden, vooral bij firma's die vorige jaren teleur52

stellende resultaten gaven. Zij geven dus geen inzicht in de kwaliteit van het zaaizaad dat in het detailverkeer aanwezig was.
Hoe nuttig deze controle is moge blijken uit de resultaten van de voorcontrole,
welke de Keuringsdiensten uitoefenen op de bij de detaillisten aanwezige restanten.
Zij onderzochten 3027 restant-partijen, waarvan 291 partijen in de speling (norm
minus 5%) vielen, d.i. 9,6%, en 548 partijen onvoldoende waren, d.i. 18,1%. In
kilogrammen waren deze getallen respectievelijk: 748.852 kg onderzocht, binnen
de speling 60.506 kg (8,1%), onvoldoende 49.398 kg (6,6%).
Zowel uit de gegevens van de A.I.D. als van de gewestelijke Keuringsdiensten
blijkt, dat vooral de kleinere partijtjes onvoldoende waren en een goede detaillist
er derhalve verstandig aan doet, vóór het verkoopseizoen zijn restanten te onderzoeken of te doen onderzoeken.
B. Tuinbouw zaden
Ook voor de tuinbouwzaden werd bij de controle het accent gelegd op de firma's
die teleurstellende resultaten gegeven hadden. Bovendien werden hoofdzakelijk
monsters getrokken van moeilijk bewaarbare soorten. Als bij een depothouder een
onvoldoende monster van een soort aangetroffen werd, werd dit aan de controleurs
van de A.I.D. doorgegeven met het verzoek ook bij andere depothouders van dezelfde principaal deze soort te bemonsteren teneinde een inzicht te verkrijgen of de
achteruitgang speciaal in sommige depots geconstateerd werd, dan wel of de principaal onvoldoend kiemkrachtig materiaal gezonden had. De ongunstige resultaten
geven dus stellig geen representatief beeld van het gehele verhandelde sortiment.
De indruk bestaat, dat het grote aantal onvoldoende monsters, behalve aan minder goede oogstomstandigheden, voor een belangrijk deel geweten moet worden
aan de ongunstige bewaaromstandigheden in verscheidene depots.
Indien men niet tot beter verpakkingsmateriaal over wil gaan, zou waarschijnlijk
al een belangrijk gunstiger beeld verkregen worden wanneer men de depotvoorraad
in zijn geheel in een plastic zak zou bewaren.
In het afgelopen seizoen werden 1926 bezoeken afgelegd en 2445 monsters
getrokken.
Van 1664 monsters groentezaden had 18% een onvoldoende kiemkracht (inbegrepen 6% binnen de speling en 5% beneden de minimum norm). Bij de 781
bloemzaadmonsters bleek 26,5% onvoldoende (waarvan 5% niet meer dan - en
5% beneden de minimumnorm).
Vergeleken met vorige jaren is dit resultaat ongunstig te noemen zoals uit onderstaand overzicht blijkt.
Onvoldoendkiemkrachtig
Groentezaden %
Bloemzaden %

1957/58
6
19

1958/59
13
34

59/60
9
15

1960/61

1961/62

10,8
18,4

18,0
26,5

In 26 gevallen bleek geen enkele verpakking voorzien te zijn van een codeletter
of seizoenopdruk, in 7 gevallen niet van naam en adres van de principaal. Zeven53

maal werd de opdruk Code B gesignaleerd (in plaats van Code W). Driemaal werden zaden van een andere detaillist dan de principaal aangetroffen en eveneens
driemaal werd los uitwegen geconstateerd.
Zaden van het vorige seizoen werden in 20 gevallen aangetroffen, in geringe mate.
Verscheidene malen werd geconstateerd, dat een aantal pakjes niet voorzien was
van seizoenopdruk en/of naam en adres van de principaal, maar een samenhang
met de kwaliteit bleek niet aanwezig te zijn, zodat dit blijkbaar aan nonchalance
moet worden toegeschreven.
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ENKELE RESEARCH-RESULTATEN
UIT HET VERSLAGJAAR 1961/1962

S C H O N I N G S - M A C H I N E S VOOR Z A A I Z A D E N
no. 2. Enkele hoofdreinigings-machines, die voornamelijk voor granen
gebruikt worden *)
Ir. C. VERHEIJ

Inleiding
Voor de schoning van granen worden hoofdzakelijk machines gebruikt, die van
de oorspronkelijke Petkusmachine zijn afgeleid. De moderne uitvoeringen wijken
soms echter zó sterk van het grondtype af, dat deze met evenveel recht onder de
groep van de clippers of aspirateurs gerangschikt zouden kunnen worden. In sommige gevallen zijn deze machines zo geperfectioneerd, dat ze ook voor het schonen
van fijne zaden en grassen toegepast worden.
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van een aantal buitenlandse machines, die ten dele reeds een plaats hebben veroverd naast machines van Nederlandse origine.
1. Linde Petkus Stahltyp
2. Seedmaster
Deze machines worden vervaardigd door de Linde Maskiner te Lindesberg,
Zweden.
3. Röbers Petkus no. 1
4. Röbers Petkus supra no. 2
Vervaardigd door Röber O.H.G. te Minden, Westfalen.
5. Petkus Super K 212
6. Petkus Gigant K 213
Afkomstig van Veb Petkus, Landmaschinenwerke, Wutha, Thür.
7. Gompper Selector type 20
8. Gompper Selector type 30 model A
9. Gompper Selector type 30 en 50 model B
Vervaardigd door Gompper-Machinen te Büderich, W.-Duitsland.
1. Linde Petkus Stahltyp (Fig. 1)
Deze machine, die oorspronkelijk in hout werd uitgevoerd, doch thans van staal
wordt vervaardigd, is leverbaar in drie grootten, ni. de typen 11, 22 en 33. Vroeger
werd ook een dubbele 33, de no. 66, op de markt gebracht doch deze onpraktische
machine is gelukkig uit de produktie genomen. Ook in de metalen uitvoering is deze
serie machines vrijwel gelijk gebleven aan het oorspronkelijke Petkus type. De
Linde Petkus Machines zijn in de eerste plaats bedoeld voor het schonen van granen.
Werkwijze van de machine (zie Fig. 2)
De zaadinvoer heeft plaats boven in de machine (1). Naar verkiezing passeert het
1

Voor no. 1zij verwezen naar het artikel van Ir.H. J. van der Slooten in het Jaarverslag 1959/60
p.79.
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FIG. 1

Linde Petkus staaltype
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FIG. 2
Linde Petkus staaltype

zaad eerst een beuker (2), waarmee de punten van bijvoorbeeld haver afgeslagen
kunnen worden. Uit de beuker valt het zaad in een windreinigingskanaal (3), waarin het aan zuigwind wordt blootgesteld.
Het lichte materiaal wordt afgescheiden en expandeert in een expansieruimte (4),
waarna de nog stoffige lucht via een ventilator (5) boven de machine wordt uitgeblazen. Het van stof, kaf en punten bevrijde zaad valt op een schuine plaat en glijdt
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naar een voedingsrol (6), die het zaad toevoert aan een schuinliggende gaasbodem.
Deze gaasbodem bevindt zich in een windkanaal dat een tussenschot bevat, waardoor twee aparte windkanalen (7 en 8) ontstaan. Onder het dubbele windkanaal
bevindt zich een ventilator (9), die de lucht aan beide gedeelten van het windkanaal
toedient, en wel zodanig dat in het kanaal (7), dat het eerst door het zaad wordt
bereikt, een geringere windsnelheid optreedt dan in het volgende kanaal (8), dat
lucht ontvangt afkomstig van het ventilatorgedeelte dat de grootste luchtsnelheid
produceert (grotere omtreksnelheid). De windsnelheid in elk kanaal is afzonderlijk
regelbaar met aparte kleppen (10). Zowel door de klep als tengevolge van de
geringe afstand tussen de ventilator en het zaad ontstaan wervels. Om deze te verzwakken bevindt zich onder het gaas in elk kanaal een zeefje. Elk kanaal eindigt in
een expansieruimte (11 en 12). In het eerste kanaal (7) kan licht materiaal worden
afgescheiden, zoals kaf en lege korrels; in het tweede kanaal (8) wordt zwaarder
materiaal, zoals lichte korrels, afgevoerd.
Na de windreiniging glijdt het zaad verder en belandt tenslotte in een opvoerschacht (13), die is aangesloten aan een derde ventilator (21), waarmee het zaad
omhoog geblazen wordt en in een expansieruimte wordt afgezet (14). Uit deze
expansieruimte stroomt het zaad via een spleet op de bovenzeef (15), die voorzien
is van een klopmechanisme (16) om de zeef open te houden. De doorval komt vervolgens op de onderzeef (17), die door middel van een zich in de zeefrichting heenen-weer bewegende borstelwagen met borstels (18) wordt opengehouden.
Via een opvanggoot wordt het zaad teruggevoerd naar de trieur (19). De mantel
van de trieur heeft voor granen over de halve lengte een celdiameter van 5V2 mm,
de diameter van de andere helft bedraagt 7 mm. Via een scheprad (20: muizentrap) wordt het zaad op afzakhoogte afgevoerd.
Beoordeling van de machine
De Petkus machines worden in het kleine en middelgrote graanbedrijf zeer veel
gebruikt en voldoen goed. Voor fijnere zaden zijn zij minder geschikt en voldoen
clippers veel beter. Lijnzaad en erwten worden ook vaak op de Petkus geschoond,
doch dan bij voorkeur gevolgd door een extra windschoning. Dit laatste wijst op
een groot bezwaar dat de Petkusmachines vertonen.
Het ongeschoonde produkt wordt onmiddellijk aan een windschoning onderworpen; hierna wordt gezeefd. Nu kan het windkanaal nog zo ingenieus geconstrueerd zijn, maar het ongezeefde ruwe produkt is in dat stadium minder geschikt
voor een definitieve windschoning. Deze laatste opmerking is belangrijker naarmate de verschillen tussen goed zaad en afval geringer zijn. Voor granen, die uit
een zwaar vrijwel gelijkvormig produkt bestaan naast aanmerkelijk lichter afval,
speelt dit bezwaar minder ernstig. Vandaar dat de Petkus machines zeer goed werken met granen. Om volledig te kunnen profiteren van een windreiniging, dient het
zaad ten minste over één zeef voorbehandeld te worden. De volgorde voorwindnawind-zeven is principieel onjuist. Vandaar dat dit bij de moderne „Petkus"-uitvoering gewijzigd is in: voorwind-zeven-nawind.
Een tweede nadeel van de oude Petkus is de aanwezigheid van zeefjes in het
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windkanaal. Omdat de Petkus met perslucht werkt, produceert de machine veel
stof dat weer door de ventilator wordt aangezogen en onder tegen de zeefjes wordt
afgezet. Hierdoor kan het windkanaal worden ontregeld.
Soms hoort men klachten over verstopping van het pneumatisch opvoerkanaal,
doch als ik het wel heb betreft dit een oudere uitvoering waarbij de luchtdruk voor
dit kanaal onttrokken wordt aan de ventilator voor de windschoning. Omdat de
luchtsnelheid in het reinigingskanaal met kleppen geregeld werd, beïnvloedde men
hiermede tevens de snelheid in het opvoerkanaal. De latere uitvoeringen van de
machines hebben een aparte ventilator voor het opvoerkanaal.
De borstelwagen van de oudere uitvoeringen had de neiging, geleidelijk iets scheef
in de slede te gaan lopen, waardoor schade ontstond. Bij de nieuwere uitvoeringen
kan de borstelwagen met stelschroeven zeer nauwkeurig bijgesteld worden.
Ook de ophanging van de trieurmantel gaf nog al eens slijtage te zien. Om dit te
verbeteren gebruikt men thans nylon lagers. De praktijk moet nog uitmaken of deze
verandering het gewenste effect zal vertonen.
Vergelijken wij de Zweedse met de Nederlandse Petkus, dan vallen twee dingen
op. De Nederlandse Petkus (Brabant Petkus Van Opstal, Zevenbergen) heeft in
plaats van een pneumatisch opvoerkanaal een elevator; in de tweede plaats bevindt
zich tussen de boven- en onderzeef een terugvoerplaat, zodat ook de onderzeef
over de gehele lengte benut wordt.
Soms hoort men de opmerking dat de nieuwe Petkusmachines, dus die met
zuigwind-zeven-zuigwind, een minder goed produkt afleveren dan de oude Petkus
met perswind-perswind-zeven. Ik meen de juistheid van die bewering te moeten
betwijfelen.
Inderdaad is het zo, dat, hoewel perslucht en zuiglucht principieel gelijkwaardig
zijn, het met perslucht eenvoudiger is valse trek te vermijden, doch het probleem
van de valse trek wordt pas hinderlijk bij de schoning van zeer lichte zaden, zoals
fijne grassen, waarbij met een geringe windsnelheid wordt geschoond. Overigens
leveren de nieuwe Petkusmachines ook met fijne zaden een goed produkt af.
2. Linde Seed Master S 70 (Fig. 3)
Hoewel deze machine voornamelijk wordt toegepast in de grote Zweedse graanbedrijven, biedt zij meerdere mogelijkheden. Volgens de door de fabrikant verstrekte gegevens zou deze machine ook met succes in de grassector toegepast kunnen worden. In Zweden wordt bijvoorbeeld timothee over de Seed Master geschoond, terwijl mij ook gunstige berichten uit de V.S.A. bereikten omtrent de
schoning van Kentucky Bluegrass.
De machine is geheel uit staal vervaardigd en munt uit door een goede vormgeving.
Werkwijze van de machine (zie Fig. 4)
De machine is samengesteld uit drie bewerkingseenheden, ni. de voor- en nawindreiniging met expansieruimten, de zeefkasten en de trieurs.
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FIG. 3LindeSeed Master
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FIG. 4LindeSeed Master

De zaad-instortopening (1) bevindt zich ongeveer centraal aan de bovenzijde van
de machine. Hier is een beuker geplaatst (2), waarvan de werkingsgraad instelbaar
is. Hieronder bevindt zich een opvangkaar (3), die is aangesloten op het voorwindkanaal (5). Via een voedingsrol (4), waarbij men kan kiezen uit twee snelheden,
komt het zaad in het voorwindkanaal, dat boven in de machine horizontaal ombuigt en eindigt in de expansieruimte (6) in de kop van de machine. Het ligt dus
over het nawind-reinigingsgedeelte heengevouwen. De windafstelling (zie ook Fig.
4a) in dit kanaal geschiedt met drie kleppen: één (7) in de uitlaat van de ventilator,
één (8) naar de afzuiging van de beuker en één (9) in verbinding met de buitenlucht in het verbindingskanaal tussen het voorwindreinigingsgedeelte en de expansieruimte, zodat door middel van het aanzuigen van valse lucht boven het zaadscheidingsgedeelte ook zeer lage luchtsnelheden bereikt kunnen worden.
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FIG. 4a Voorwind Linde Seed Master

FIG. 4b Nawind Linde Seed Master

Vervolgens passeert het zaad twee grote zeefkasten (10), elk deel met twee zeven.
Van elke zeef kan de zeefhelling apart gevarieerd worden tussen 6° en 12°. Het
aantal schudbewegingen van de zeefkast kan met een variator ingesteld worden
tussen 300 en 450 bewegingen per minuut.
Elke zeef bestaat uit twee zeefgedeelten. De zeven worden gereinigd met borstels,
die dwars op de zeefrichting bewegen. De borstelwagens worden door middel van
teflon trekkoorden heen en weer getrokken. De overloop van de grondzeef wordt
via een windzeefje (11) in het nawindkanaal (13) gebracht. Aanzuigen van hinderlijke valse lucht kan min of meer bijgesteld worden door hoger of lager instellen
van flappen (12).
Dit nawindkanaal (zie ook Fig. 4b) is een lang kanaal, dat naar boven iets conisch uitloopt. Bovendien is dit kanaal breder dan de zeef. Hiermede bereikt men
dat aan iedere zijde van het kanaal een gedeelte onbenut blijft; dit heeft men opzettelijk zo gedaan, omdat in dit gedeelte van het kanaal de luchtsnelheid altijd geringer is. Het kanaal mondt uit in de door het voorwindkanaal omsloten expansieruimte, die via een regelklep (14) is aangesloten met de ventilator voor de nawindreiniging. Bovendien kan via de tweede klep (15) buitenlucht aangezogen worden
om de luchtsnelheid in de uitlaat te kunnen vergroten.
Na de tweede windreiniging wordt het zaad verdeeld over drie naast elkaar geplaatste trieurs (16). Deze trieurs hebben een snelheid die variabel is tussen 17 en
32 omwentelingen per minuut. Indien gewenst kan men nog een tweede serie van
drie naast elkaar liggende trieurs aanbouwen, waartoe de Seed Master zo nodig op
een bij te leveren bok geplaatst kan worden.
Beoordeling van de machine
Afgezien van de eerder genoemde bijzonder fraaie vormgeving munt deze machine eveneens uit door zijn degelijke constructie.
De zeefwerking kan zonder meer als zeer goed gekwalificeerd worden.
Voor granen is de windreiniging alleszins voldoende. Minder begrijpelijk lijkt mij
het feit, dat deze machine ook tevreden gebruikers telt in de sector fijne grassen.
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Tot nu toe gold immers als ervaringsfeit, dat voor fijne grassen het nawindkanaal
uitgevoerd diende te zijn met de combinatie van pers- en zuigwind, terwijl bij deze
machine uitsluitend met zuigwind, zij het ook in een speciaal geconstrueerd windkanaal, wordt gewerkt.
De capaciteit van de machine is hoog, nl. bij toepassing van een goede centrifugaal-voorreiniger 3,5 à 5 ton tarwe per uur.
In Zweden slaat men de kwaliteit van de machine zó hoog aan, dat in de grote
moderne graanbedrijven uitsluitend Seed Masters worden geplaatst en wel in de
combinatie centrifugaalvoorreiniger - Seed Master - 2 grote tafelschudders.
3-6. Röber en Veb Petkus Machines
De machines genoemd onder 3, 4, 5 en 6 gelijken zozeer op elkaar, dat hiervoor
met één beschrijving kan worden volstaan. De machines, genoemd onder 3 en 5
zijn in opzet identiek evenals die, genoemd onder 4 en 6.
Werking van deze machines
Onderstaand zal een beschrijving gegeven worden van de Röbers Petkus no. 1,
waarvoor dus ook gelezen mag worden Petkus super K 212 (Fig. 5). Voor de
Röbers Petkus supra no. 2 en de Petkus Gigant zal vermeld worden, op welke
punten deze machines van de beschrijving afwijken.
De Röbers Petkus is een geheel van staal vervaardigde machine. Aan de voet
van de machine bevindt zich een stortbak (1). Via een voedingsrol (2) vloeit het
zaad in de opvoerschacht (3), die het zaad door middel van zuigwind omhoog
transporteert. De onderkant (4) van deze schacht is open, zodat bij de juiste windinstelling stenen en stukken ijzer omlaag kunnen vallen en dus niet met de zaadstroom meegevoerd worden.
Aan de bovenzijde mondt de opvoerschacht (3) uit in een expansieruimte (5),

FIG. 5Röber Petkus no1
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waarin de luchtsnelheid zodanig gereduceerd wordt dat het zaad afgescheiden
wordt.
De lucht die nog bezet is met lichte delen zoals kaf, strootjes, enz. wordt nu aangezogen door de ventilator (7). Op de as van de ventilator bevinden zich twee gazen
korven (6), die elk precies in één van de zuigopeningen passen en met de ventilator
meedraaien. De lucht die door de ventilator aangezogen wordt moet dus door één
der ronddraaiende korven. Hierdoor worden de meeste kaf- en strodelen door de
korf gevangen en ten gevolge van de centrifugale versnelling weggeslingerd. Vervolgens vallen deze delen in een goot, die dit afval kan afvoeren. De windsnelheid kan
geregeld worden door middel van een schuif (8), die zich tussen de expansieruimte
(5) en de ventilator (7) bevindt.
Het zaad dat in de expansieruimte verzameld wordt, valt via een tuimelklep op
de bovenzeef (10), die met een verstelbare klopper (9) wordt gereinigd. Het zaad
valt vervolgens op de onderzeef (11), die gereinigd wordt door middel van een
borstelwagen met borstels (12), die in de zeef richting heen en weer bewegen.
De helling van de zeefkast is verstelbaar door een hefboom. De zeefmaten voor
boven- en onderzeef bedragen respectievelijk 7 1 5 x 6 6 0 en 1280x630 mm. De
zeven worden aan de zijkant in de machine geschoven. De schudkant maakt 410
slagen per minuut.
Aan het eind van de onderzeef komt het zaad over een gaaszeefje (13) in het
nawindkanaal (14), waarin de zuigwind zodanig wordt afgesteld, dat halfwaardig
zaad nog juist wordt meegezogen en in de expansieruimte (16) wordt afgezet.
Voor de voorwind en de nawind wordt dezelfde ventilator gebruikt, zodat ook
het afval dat niet in de expansieruimte neerslaat grotendeels door de korven wordt
tegengehouden.
De snelheid van de nawind wordt eveneens geregeld met een schuif (15) tussen
de expansieruimte (16) en de ventilator.
Het zaad komt van de onderzeef in de trieur (17), waarvan het voorste deel althans voor de schoning van granen - een cellendiameter heeft van 572 mm, terwijl het achterste tweederde deel een celdiameter heeft van 7 mm. Dit tweede gedeelte van de trieur kan buiten werking gesteld worden door middel van een klep
in de trieur-goot. Aan het eind van de trieur wordt het zaad door een scheprad
(z.g. muizentrap - 18) opgevoerd tot afzakhoogte, vooropgesteld dat de machine
op de juiste hoogte boven de vloer is opgesteld. Ook is het mogelijk vóór de trieur
af te zakken, zodat dus zonder trieur gewerkt kan worden.
Betreffende de windreiniging kan nog opgemerkt worden, dat het toerental van
de waaier (7) door middel van een trappenschijf zowel op 950 als op 1100 toeren
ingesteld kan worden. Het hoge toerental is noodzakelijk voor peulvruchten.
Op de Röbers Petkus Supra no. 2 hebben de Figs. 6-7 betrekking. Deze machine
is dus vrijwel gelijk aan de Petkus Gigant.
De werking van deze machines wijkt op enkele punten af van de hiervoor beschreven machines. Het meest opvallende verschil is de zaadtoevoer.
De stortbak (1) bevindt zich bij deze machines aan de bovenkant, zodat het zaad
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hier niet pneumatisch opgevoerd wordt, doch via een voedingsrol op een aan de
zeefkast bevestigd schudzeefje (2) naar de bovenzeef geleid wordt. Boven dit schudzeefje bevindt zich de uitmonding van het voorwindkanaal, waarin kaf en strodelen
opgezogen worden. De mogelijkheid stenen en ijzer af te scheiden is hier dus niet
aanwezig.
De zeeframen hebben dezelfde afmeting als bij de in het voorgaande beschreven
machines, doch thans zijn twee stel zeven naast elkaar geplaatst zodat de dubbele
capaciteit bereikt wordt. Deze zeven worden in de lengterichting aan de kant van
de zaadinvoer ingeschoven.
Via het nawindkanaal wordt het zaad toegevoerd aan twee naast elkaar geplaatste trieurs.
Bij de Röbers Petkus wordt de winddruk verkregen door middel van twee op één
as gemonteerde waaiers. Bij de Gigant wordt één waaier toegepast.
Beoordeling van de machines
Tot nu toe tellen deze machines alleen tevreden gebruikers. Toch zijn er nog wel
enkele opmerkingen te maken.
De bovenzeef, die niet op een zeefraam gemonteerd is, doch zijn stevigheid moet
krijgen van de twee opgezette zeefranden, wil nog wel eens doorzakken.
Bij het schonen van tarwe ondervindt men hinder van het klopmechanisme: dit
doet het zaad te veel springen waardoor te veel over de zeef loopt. Hierom wordt
het klopmechanisme vaak buiten werking gesteld; om verstopping van de zeef te
voorkomen, wordt de zeef dan gereinigd door hetzij periodiek gedurende een korte
tijd de klopper in te schakelen öf met de hand op de zeef te tikken. Het zou een
verbetering van de machine zijn, als behalve het kloppermechanisme nu ook een
borstelreiniging onder de bovenzeef zou worden aangebracht.
Bij vergelijking van de Röber met de Oostduitse machines ontkomen wij niet aan
de indruk dat de Röber-machines iets degelijker zijn afgewerkt.
7. Gompper Selector Type 20 (Fig. 8)
Deze machine is opgebouwd uit een zeefgedeelte, gevolgd door een éénmalige
windreiniging door middel van perslucht.
Werking van de machine (Fig. 9)
De stortbak (1) voor het zaad bevindt zich boven aan de machine. Uit de bak
komt het zaad via een aan de zeefkast bevestigde schudplank (Duits: Schüttel- of
Rüttelschuh - 2) op de bovenzeef (3), die dient voor scheiding van het grove afval
zoals stro, kaf en grove aardbestanddelen. Deze zeef wordt opengehouden door
middel van een ballenreiniging. De afmeting van de.bovenzeef bedraagt 750X1000
millimeter.
De doorval valt op de bovenste hoofdzeef (4) en vervolgens op de onderste hoofdzeef (5). De afmetingen van deze zeven bedragen 1500x1000 mm. Beide hoofdzeven worden schoon gehouden door middel van borstels (6), die in de zeefrichting
heen en weer bewegen. De beide borstelwagens worden door een aparte elektromotor aangedreven.
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FIG. 8 Gompper Selector
Type 20, model A

FIG. 9 Gompper Selector
Type 20, model A
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De overloop van de bovenste hoofdzeef kan afgevoerd worden bij gebruik als
onkruid-afscheider; naar verkiezing kan men ook de overloop van de zeef bij die
van de onderzeef voegen door middel van een klep (7), waardoor de bovenste zeef
dan gebruikt wordt als snijzeef. Hierdoor wordt de capaciteit van de machine vergroot. Dit laatste kan belangrijk zijn bij het schonen van redelijk-schone graanpartijen.
Vervolgens valt het zaad in het windkanaal (8), dat door zijn speciale constructie
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enkele voordelen biedt. De via een variator aangedreven ventilator (13) heeft een
lang verbindingskanaal naar het eigenlijke scheidingsgedeelte, zodat weinig werveling in dit gedeelte zal optreden. Voorts bevindt zich in het windkanaal geen enkele
klep of zeefje, dat wervelingen kan veroorzaken of tot onberekenbare drukverliezen aanleiding kan geven.
Op de plaats waar het zaad het kanaal binnenvloeit bevindt zich een verbreding
(9) van het windkanaal, die zodanig is gevormd dat de neiging om lucht met stof
bij de zaadinvoerspleet uit te blazen niet aanwezig of althans gering zal zijn. Het is
zelfs mogelijk, dat door deze constructie eerder een zuigeffect optreedt.
Het zaad valt in een gebogen deel (10) van het windkanaal omlaag, waar zich
opnieuw een verbreed gedeelte (11) bevindt, dat in open verbinding met de buitenlucht staat. Ook deze opening zal door z'n vorm eerder lucht aanzuigen dan uitblazen.
Het lichte materiaal wordt in het ruime windkanaal over een grote lengte omhoog gevoerd, waarna het zware afval in een expansieruimte neerslaat en afgevoerd
wordt (12). Stof en licht materiaal worden naar buiten uitgeblazen.
Het verdient dan ook aanbeveling de machine aan te sluiten aan een goede stofafscheider met hulpventilator.
8. Gompper Selector Type 30 Model A (Fig. 10)
9. Gompper Selector Type 30 Model B
Gompper Selector Type 50 Model B (Fig. 11)
Deze machines zijn zo ver van het Petkus type „afgedwaald", dat zij met meer
recht tot de Clippers gerekend zouden kunnen worden, zij het ook dat zij mogelijk
zelfs op enkele punten de Clipper voorbijgestreefd zijn.
Het type 20 Model A heeft een nawindreiniging. Het type 30 A heeft daarentegen een voorwindreiniging, terwijl de types 30 B en 50 B bovendien nog een
nawindreinignig bezitten. Het verschil tussen type 30 B en 50 B wordt gevormd
door de afmetingen van de machine. Het oppervlak van de hoofdzeven van het
type 30 bedraagt 2000X 1000 mm, van het type 50 zijn deze afmetingen 2000X
1500 mm.
De gemeenschappelijke delen zijn echter bij de types A en B gelijk. Hierom
wordt volstaan met een beschrijving van de Gompper Selector B.
Beschrijving van de Gompper Selector B (zie Fig. 12)
Evenals bij de vorige machine bevindt zich de stortbak (1) aan de bovenkant
van de machine. Via een aan de bovenzeef (2) gekoppelde schudplank komt het
zaad op de bovenzeef (2). Deze zeef bevindt zich in een aparte zeefkast en wordt
door middel van ballen gereinigd.
Na de verwijdering van stro, kaf en grove aardbestanddelen volgt een windschoning in een windkanaal (4), zoals reeds bij het type 20 werd beschreven. Ook
hier wordt de waaier (3) via een variator aangedreven. Het gereinigde zaad valt
omlaag en komt op de eerste hoofdzeef (5). Het omhooggeblazen materiaal komt
in een grote expansieruimte (6), die uit twee afdelingen bestaat. In de voorste ruimte
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FIG. 10Gompper Selector
Type 30 model A

FIG. 11Gompper Selector
Type 50 model B
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FIG. 12Gompper Selector
Type 30b en 50b

wordt het zwaarste materiaal afgescheiden, dus bijvoorbeeld een tweede kwaliteit
graan, en in de achterste ruimte het lichte waardeloze materiaal.
Door middel van een verstelbaar tussenschot (7) kan de kwaliteit van het produkt
in de voorste opvangruimte worden beïnvloed.
De eerste hoofdzeef wordt behalve door borstels (9) ook gereinigd door middel
van een klopper (8), waarvan de kracht en de frequentie regelbaar zijn. De tweede
hoofdzeef (10) wordt door middel van zich eveneens in de zeefrichting verplaatsende borstels of plastic afstrijkers gereinigd.
Ook hier heeft men dezelfde keuze tussen het gebruik van de eerste hoofdzeef
als onkruid-afscheider dan wel snijzeef.
De onderzeef (10) kan bovendien uit twee verschillende perforaties samengevoegd worden, zodat het voorste gedeelte bijvoorbeeld zand afscheidt en het achterste gedeelte kleine, doch nog waardevolle zaadkorrels. Hiertoe bevindt zich in
het midden van de grondplaat een extra goot (11), die het zand kan afvoeren. Bij
het type A is de schoningsgang hiermede beëindigd. Het type B onderwerpt het
zaad nog eens aan een windschoning (12), zoals die voor het type 20 reeds werd
beschreven. De tweede waaier die hiertoe nodig is (13) wordt eveneens via een
variator aangedreven. De borstelwagen wordt met een aparte elektromotor aangedreven.
Beoordeling van de machines
De gehele serie machines is van stevig plaatijzer vervaardigd. Zelfs het zeer
stevig geconstrueerde frame is uit gezet plaatijzer (3 mm dik) opgebouwd.
De variatoren en ook de snaaroverbrenging naar de bovenste zeefkast zijn zodanig geplaatst, dat de toegankelijkheid van de machine nergens wordt bemoeilijkt.
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Alle lagers zijn van een stofdichte en zelfsmerende uitvoering. Het frame is ruim
opgebouwd, waardoor de zeefkasten gemakkelijk toegankelijk zijn. De zeven worden aan de zijkant in de machine geschoven.
Hoewel de machines niet in bedrijf werden gezien durf ik de conclusie uitspreken,
dat de gehele serie stellig voor het schonen van granen en peulvruchten goed zal
voldoen. De B-modellen worden in Duitsland eveneens toegepast voor het schonen
van zowel grove als fijne grassen.
Gezien de constructie van deze machines meen ik er goed aan te doen, de aandacht op deze machines te vestigen voor gebruik in de grassen-sector.
Het is mogelijk de machines samen te bouwen met een dubbele trieur, waarbij
de mantels in de lengterichting naast de hoofdreiniger komen te liggen. De hiervoor noodzakelijke elevator wordt dan aan het frame van de hoofdreiniger bevestigd.
SUMMARY
CLEANING MACHINERY FOR SEEDS

2. Some machines for the main cleaning used especially for cereals
The old Petkus machine has been the starting point for a number of modern
machines strongly deviating from the original construction. Several of these are so
refined that they may even be used for cleaning fine seeds and grass seed lots.
In this publication a description and an evaluation is given some of machines
of foreign made now in use in the Netherlands, as well as machines of Dutch manufacture.
The Linde Petkus is very good for cereals in small and medium-sized cleaning
plants. Occasionally it is also used for flax and peas, but then preferably with an
additional final wind cleaning. This indicates its main disadvantage, viz. that it starts
with wind and finishes with sieves. This may be satisfactory for cereals but it is not
practical for species with little difference between crop seed and debris. A second
disadvantage is that the small screens in the wind shaft may become clogged by
dust.
The Linde Seedmaster S 70 is much used in Sweden, also for grasses. Its use
for grasses seems strange, as normally these species require a combination of wind
pressure and sucking wind. The machine is excellently constructed and has a high
capacity (31/2 to 5 tons wheat per hour). In Swedish cleaning plants for cereals it
is often exclusively used as main machine, combined with a centrifugal precleaner
and two big table shakers.
The Röber and Veb Petkus machines are very similar and apparently quite
satisfactory in practice. Yet a few points of criticism should be mentioned, viz. the
weak construction of the upper screen, and the fact that the knocking mechanism
of the sieve is somewhat heavy so that in wheat cleaning it is often replaced by
hand knocking or only periodically used. The machine might be improved by installing brushes for cleaning the upper sieve.
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The Gompper Selectors are also strongly built and very easy to operate. They
can be expected to be very satisfactory for cereals and pulses. The B models are
used in Germany for coarse as well as for fine grasses. They apparently offer excellent possibilities for these species.
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D E V E R W I J D E R I N G VAN D U I S T (ALOPECURUS
UIT GROVE GRASSEN

MYOSUROIDES)

Ir. C. VERHEU

Duist (Alopecurus myosuroides Huds.) is een grassoort die vooral op de Groningse zeeklei veelvuldig voorkomt. Ook in Zeeland begint men hinder te ondervinden van dit onkruid.
In vergelijking tot de grove cultuurgrassen, zoals raaigrassen en beemdlangbloem,
kan geconstateerd worden dat de duist over het algemeen iets platter en breder is
dan de genoemde cultuurzaden. Helaas komt het nog al eens voor, dat een deel
van de duist wat kleiner van stuk is, zodat de breedte van het zaad die van bijv.
beemdlangbloem benadert. Dit heeft tot gevolg dat met de gewone schoningsmachines wel een groot deel van de duist verwijderd kan worden, doch dat een restfractie achterblijft, die grote moeilijkheden geeft en vaak zelfs in het geheel niet uit
te schonen is.
Teneinde een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden duist uit te schonen,
werd op het R.P.v.Z. een aantal proeven genomen. Als proefmateriaal werd hiertoe
een door de handel geschoonde partij beemdlangbloem gekozen, verontreinigd met
circa 3 % duist. Deze partij, die oorspronkelijk een aanmerkelijk hoger percentage
duist bevatte, was zo goed mogelijk nageschoond op een normale langzeef met gebruikmaking van rondzeven 0 1,6 mm. Het bleek, dat bij handschoning over een
rondzeef 0 1,6 mm, waarbij door tikken met de hand een kloppermechanisme werd
nagebootst, het duistpercentage zonder moeite kon worden teruggebracht tot 1%.
Vervolgens werd onderzocht, welke invloed de schudfrequentie van onze laboratorium-langzeef had op de schoningsmogelijkheid.
Normaal werkt een langzeef met een frequentie van circa 450 slagen per minuut.
Deze frequentie is noodzakelijk, omdat dan de ballenreiniging optimaal werkzaam
is. Het bleek echter dat bij die frequentie geen duist meer uit het zaad verwijderd
kon worden.
Door de heftige schudbeweging werd het zaad wel fors opgeworpen, doch het
viel niet in een gunstige positie op de zeef terug, waarbij de gewenste scheiding
zou moeten worden verkregen. Hierna werd de frequentie verlaagd, totdat bij 225
perioden plotseling het gewenste effect optrad. Het zaad werd bij dit lage toerental
niet meer opgeworpen, doch door naastliggende zaden aan een punt opgelicht
waardoor het in een zodanige positie geraakte, dat het door de zeefperforatie
(rond 1,6 mm) kon glijden. Ook de duist volgde deze beweging doch aangezien de
duist nog net iets breder was dan de beemdlangbloemzaden, bleef deze in de perforatie steken. Het doorvallend beemdlangbloemzaad bleek bij analyse nog slechts
0,1% kleinzadige duist te bevatten.
Door de lage frequentie was de beweging van de ballen echter zo gering, dat deze
niet of nauwelijks de zeef raakten, zodat de zeef geleidelijk volledig met duist
„dichtgroeide". In de praktijk is deze methode dus niet zonder meer toe te passen.
Door middel van een handborstel werd het effect van een borstelreiniging nage73

bootst. Het bleek dat de duist zich met borstels vrij goed weer omhoog laat borstelen. Bij gebruik van een langzeef zal men deze dus moeten kunnen instellen op
de lage frequentie van 225 perioden en in plaats van de ballen een borstelreiniging
moeten aanbrengen.
In dit verband is het wellicht nuttig, te wijzen op de Gompper Selector Machines
type 30 - 50. Deze machines hebben een bovenzeef, waarvan de frequentie door
middel van een variator regelbaar is, terwijl de reiniging plaats vindt zowel door
middel van zich in de zeefrichting bewegende borstels, als door een gelijktijdig
werkend kloppermechanisme waarvan de frequentie en de slagkracht regelbaar
zijn. Mijns inziens is het zeer waarschijnlijk, dat met deze machines goede resultaten met het uitschonen van duist te bereiken zijn.
Tijdens een bezoek aan een Zwitsers zaadbedrijf werd ik geconfronteerd met
een enigszins wonderlijk geconstrueerd apparaat, dat m.i ontwikkeld en aangepast
zal kunnen worden voor het uitschonen van duist uit grove grassen.
Duist heeft de eigenschap, zich stevig in de zeefperforaties vast te zetten. Van
deze eigenschap kan dan ook een nuttig gebruik gemaakt worden. Dit kan namelijk
als volgt (zie Fig. 1). In plaats van vlakke zeefplaten wordt metaalgaas gekozen,
waarvan een band zonder eind wordt vervaardigd. De mazen van dit gaas worden
zó gekozen, dat bijv. beemlangbloem hier in de lengte doorheen kan vallen doch
duist niet. De zeefband wordt losjes gespannen over twee cilinders waarvan één
aangedreven wordt. De bovenkant van de zeefband beweegt zich in de richting van
de aangedreven cilinder. Tussen de beide cilinders bevinden zich enkele driehoekige
geleiders met rollen langs de hoekvlakken; deze geleiders worden aangedreven met
een stelbare snelheid. Hierdoor zal de zeefband zich min of meer snel op en neer
bewegen, waardoor het zaad opgeworpen wordt. Bij de juist gekozen frequentie
zal de beemdlangbloem door het gaas heen vallen en de duist vertikaal in de mazen
vastraken. Door het voortlopen van de zeefband wordt de duist naar de aangedreven cilinder toe bewogen. Op de cilinder aangekomen, wordt het zaad reeds min of

V»»..b».r"| FIG. 1Schemamachine voor hetuitschonenvanduistuitgrovegrassen
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meer losgedrukt en vervolgens door een snel roterende stalen borstel afgestreken
en apart opgevangen.
De definitieve constructie van een machine volgens dit principe zal stellig ontwikkelingsmoeilijkheden met zich medebrengen, doch m.i. loont het de moeite er
mee te beginnen.
SUMMARY
REMOVAL OF SLENDER MEADOW FOXTAIL FROM SEED LOTS OF COARSE GRASSES

Alopecurus myosuroides has a seed shape differing somewhat from that of
coarse-seeded cultured grass species such as ryegrasses and meadow fescue. Still,
with ordinary cleaning machinery it can only partly be removed from seed lots of
those species.
In experiments the author used a lot of meadow fescue seed, that originally
contained 17% slender meadow foxtail and was mechanically cleaned until it
contained only 3 % . In laboratory experiments with a sieve with 1.6 mm holes
(round), and soft knocking by hand this percentage could easily be further reduced
until 1%.
A small-scale long screen (shaking screen with rubber balls), making 450 oscillations per minute, appeared to be too fast for removing the weed seeds, as
these jumped too much. With 225 oscillations, however, it was possible to reach
a level of only 0 . 1 % . Because the sieve was gradually getting plugged with the
weed seeds, it had to be brushed repeatedly.
In seed cleaning plants the Gompper Selector machine types 30 and 50 might
be suitable for removing A. myosuroides. It has an upper screen with changeable
frequency, an adjustable knocking mechanism and a set of brushes.
In Switzerland the author observed a home-made apparatus that might also
suit the purpose. It had a wire net screen with a shaking movement which passed
over cylinders. The seeds of the weed stick in the meshes of the wire net screen,
and are pushed out again and brushed off by the cylinders and a set of steel
brushes.
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D E M E T H O D I E K VAN H E T G E Z O N D H E I D S O N D E R Z O E K
VAN Z A A I Z A D E N
Dr. J. DE TEMPE

De gezondheidstoestand van zaadmonsters heeft betrekking op hun kwaliteit wat
betreft de aanwezigheid van ziekte-veroorzakende elementen tussen, op of in de
zaden; op de aanwezigheid van ziekte-symptomen op of in de zaden en/of de daaruit (onder omstandigheden welke infectie van buitenaf beletten) ontstane kiemplanten; en tevens - als men de term ruim wil nemen - op hun zwaktetoestand.
Ziekteverwekkende (pathogène) elementen kunnen zijn: insekten, mijten, aaltjes
(als eieren, larven, poppen of volwassen dieren aanwezig), schimmels (als schimmeldraden, Sclerotien, vruchtlichamen of sporen aantoonbaar), bacteriën en virussen.
Ziektesymptomen kunnen zijn: misvormingen, beschadigingen, rot en verkleuringen op of in de zaden en/of de kiemplanten, welke worden veroorzaakt door
infectieuze factoren, of een physiologische oorzaak hebben (gebreksziekten), of
chemisch veroorzaakt zijn (phytotoxische verschijnselen, bijv. door bepaalde
fungiciden in overdosering; zaadbeschadiging door groeistofbehandeling van het
oudergewas).
Zaadzwakte komt neer op verminderde weerstand tegen ongunstige kiemingsomstandigheden. Deze verminderde weerstand kan slaan op allerlei omstandigheden: hoge bodemvochtigheid zowel als droogte, lage temperatuur zowel als hoge,
slechte grondstructuur, enz. In onze streken hebben we in de zaaitijd vooral te
maken met te hoge vochtigheid en te lage temperatuur, welke omstandigheden ongunstig zijn voor zaad en kiemplant, zodat alom tegenwoordige half-parasitaire
bodemschimmels of -bacteriën gelegenheid krijgen zaad- en kiemrot te veroorzaken, wat neerkomt op vertraagde opkomst of verminking en wegval van kiemplanten.
Het gaat dus om verschillende zaadkwaliteiten met verschillenderlei oorzaken,
en dit verklaart dat vele methoden toepassing vinden in het gezondheidsonderzoek
van zaaizaden. Voor een overzicht van de onderzoeksmogelijkheden zij verwezen
naar Hoofdstuk 1 (4) van het „I.S.T.A. Handbook on Seed Health Testing"
(I.S.T.A. Proceedings 26: 27-60, 1961).
In depraktijk van het gezondheidsonderzoek van zaadmonsters ten behoeve van de
handel moet men zich beperken tot routine-methoden, dus methoden die eenvoudig,
goedkoop en niet te tijdrovend zijn, en die betrouwbare (dus reproduceerbare en
onderling vergelijkbare) uitkomsten geven. In het R.P.v.Z. heeft men zulke methoden niet ter beschikking voor zaadcontrole op bacterie- en virusinfecties. Dat is
jammer, want die kunnen zeer belangrijk zijn (men denke bijvoorbeeld aan de vetvlekkenziekte van de boon, en aan bonen- en slamozaiek). Door de goede zaadschoning en de gunstige bewaaromstandigheden (lage Wintertemperaturen in het
pakhuis!) spelen insekten te onzent geen rol van betekenis in zaaizaadpartijen. Ter
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meting van de mate van zwakte van de meeste zaadsoorten staan ook geen goede,
internationaal toepasbare routine-methoden ter beschikking. Dit verklaart waarom
in de Gezondheidsafdeling van het R.P.v.Z. het accent sterk valt op de pathogène
schimmelinfecties der zaden. Het volgende zal dan ook handelen over methoden
ter beoordeling van zaaizaden op infecties met ziekte-verwekkende schimmels.
Verschillende schimmelinfecties zijn reeds herkenbaar aan het droge zaad. Dit
geldt in de eerste plaats voor Sclerotien van schimmels zoals Sclerotinia (rattenkeutel-ziekte) en Botrytis (grauwe schimmel) e.a., welke tussen de zaden aanwezig
kunnen zijn, de eerste bijvoorbeeld bij klavers en bonen, de tweede bijvoorbeeld
bij lijnzaad.
Verder veroorzaken bepaalde infecties typische vlekken op de zaden, zoals Ascochyta- en Mycosphaerella-soorten bij erwten (lichte en donkere vlekkenziekte),
en de Colletotrichum- en Ascochyta-infecties bij bonen (vlekkenziekte, bladvlekken).
Soms ook zijn infecties herkenbaar aan de vruchtlichamen van de schimmel,
zoals Septoria (bladvlekken) van selderie en peterselie. Het is echter zelden mogelijk door directe beoordeling van het droge zaad een juiste indruk te krijgen van
het infectie-percentage van een monster.
Bepaalde schimmels kunnen in de vorm van sporen buitenop de zaden aanwezig
zijn. Dan kan men dus een zekere hoeveelheid zaad uitschudden (bijv. met alcohol
of met water plus een oppervlaktespanningverlagend middel), vervolgens eventueel
het uitschudsel concentreren (door indampen, affiltreren of centrifugeren), en het
uitschudsel of het concentraat daarvan beoordelen onder het microscoop. Zo kan
men door telling van de gemakkelijk herkenbare Tilletia-sporen onder het microscoop de mate van infectie van tarwemonsters met steenbrand beoordelen. Elders
wordt dezelfde methode toegepast voor de bladvlekkenschimmel Cercospora beticola in bietenzaad, welke echter in ons land nauwelijks voorkomt.
Ook voor andere brandschimmels (Ustilago spp.) kan men dit principe toepassen, maar omdat die veel kleinere sporen hebben dan steenbrand dient men er een
sterkere vergroting voor te gebruiken. Dat maakt de methode bezwaarlijker, en
omdat de N.A.K. een strenge veldkeuring toepast op deze brandschimmels (stuifbrand en bedekte brand van haver en gerst) zijn de betreffende infecties niet opgenomen in het routine-programma van het R.P.v.Z.
Dit principe is alleen bruikbaar voor schimmelsoorten met gemakkelijk herkenbare sporen, die in voldoende aantal voorkomen op de zaden om niet verloren te
gaan tussen het vuil van het zaadoppervlak.
Het is ook mogelijk dat de schimmelsporen op zich zelf nauwelijks kenmerkend
zijn, maar dat hun massaal voorkomen voldoende aanwijzing vormt. Dan is het
niet nodig de vloeistof te concentreren, en dergelijke infecties toont men meestal
aan door de zaden in water te leggen en dan direct microscopisch te observeren.
Dergelijke infecties hebben we in Polyspora Uni, de oorzaak van de verbruiningsziekte van het vlas, en in Gloeotinia temulenta, die de blinde-zaden-ziekte
van raaigrassen veroorzaakt.
Door al deze methoden kan men bepaalde infecties wel aantonen, maar men kan
er niet mee vaststellen of ze in levende staat verkeren. Eigenlijk moeten ze dus
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worden aangevuld met een vitaliteitsproef, vooral in geval van overjarige of ontsmette monsters. Dikwijls is dit geen eenvoudige en wel een tijdrovende zaak, die
echter het karakter kan worden gegeven van een incidentele nacontrole.
Vanwege hun brede toepasbaarheid veel belangrijker dan de bovengenoemde
methoden zijn echter een tweetal incubatie-principes, d.w.z. methoden waarbij de
zaden voor bepaalde tijd onder bepaalde omstandigheden worden gehouden teneinde de infecties gelegenheid te geven zich te ontwikkelen en daardoor met grotere
zekerheid herkenbaar te worden. Te onzent komen twee zulke principes in aanmerking, die beide zijn op te vatten als modificaties aan het zaadonderzoek van heel
gewone diagnostische methoden der Phytopathologie. Het zijn de filtreerpapiermethode (vochtige kamer-methode der Phytopathologie) en de agar-methode (idem
in de Phytopathologie).
Voor de eerste worden de zaden netjes gespatieerd uitgelegd op een onderlaag
van vochtig filtreerpapier in metalen of plastic bakjes, die bakjes worden voor een
bepaalde tijd weggeborgen onder de gewenste omstandigheden van vochtigheid,
temperatuur en belichting, en daarna worden ze beoordeeld op het optreden van
typische ziekte-symptomen aan de kiemplanten of het optreden van karakteristieke
schimmel-fructificaties.
Voor de agarmethode worden de zaden al of niet oppervlakkig ontsmet (bijv.
met chloor), uitgelegd op agarvoedingsbodem in glasdozen, en na bepaalde tijd bij
bepaalde temperatuur en belichtingsomstandigheden tracht men de vanuit de zaden op de agar ontwikkelde schimmelkolonies te herkennen.
Bij de filtreerpapier-methode werkt men meestal met enkele herhalingen van 100
zaden, bij de agarmethode legt men maximaal 10 zaden per schaal uit.
Bij de filtreerpapier-methode voor gezondheidsonderzoek gaat het niet om de
kieming, maar deze kan noodzakelijk zijn als men infecties moet herkennen aan de
kiemplantsymptomen welke ze veroorzaken. Een fraai voorbeeld hiervan hebben
we in de Fusarium-'mïectie van granen, in de eerste plaats van tarwe. De betrokken
schimmels veroorzaken in het veld wortelrot en voetziekte, en later treden ze op
als oorzaak van aarinfectie. Ook in filtreerpapier-milieu veroorzaakt de zaadinfectie
wortelrot, dat begint bij de epiblast en voortschrijdt in de richting van de worteltop.
In een later stadium treedt ook dikwijls spruitrot op. Men heeft dus voor ziektewaarneming kiemplanten nodig, en daarom wordt de incubatie begonnen met een
narijpingsperiode van 3 dagen bij 10°, waarop nog 3 dagen bij 20° volgen ter bespoediging van de ziekte-ontwikkeling. Dit is een typisch „pathogène methode" ter
beoordeling van een pathgene infectie. Bij deze infectie spelen een aantal Fusariumsoorten een rol, waarvan sommige sterker en andere zwakker pathogeen zijn of
zelfs saprophytisch, terwijl in afhankelijkheid van de rijpings- en oogstomstandigheden de samenstelling van het infectiecomplex in zaadmonsters sterk kan verschillen. Door middel van de filtreerpapier-proef worden binnen dit complex geen
soorten onderscheiden, maar het geheel wordt in één percentage-cijfer gewaardeerd naar de schade die het in de routine-proef veroorzaakt. Het verband tussen
deze schade en die welke in het veld is te verwachten, is bestudeerd in een reeks
van veldproeven. Hoewel het percentage kiemen met wortelrot afhankelijk is van
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de proefduur en -temperatuur (welke dus constant gehouden moeten worden), en
hoewel er geen scherpe grens bestaat tussen de gezonde kiemen en die met wortelverbruining (waarom ook het oordeel moet worden gestandaardiseerd) dunkt deze
methode mij een ideale. De praktijk is immers niet gebaat bij een reeks latijnse
namen van schimmels, maar heeft belang bij de te verwachten schade. De bovenaangeduide methode geeft goed reproduceerbare uitkomsten mits hij wordt toegepast door ervaren analysten. Die uitkomsten lopen voor verschillende monsters
sterk uiteen, terwijl ook verschillende oogstjaren een zeer uiteenlopende infectietoestand te zien geven (zie Fig. 1blz. 33 van dit Jaarverslag).
Past men het filtreerpapier-principe toe op de Helminthosporium-mfzctizs van
granen, dan herkent men deze aan de op het zaad zelf ontstane sporendragers met
sporen. Deze ontwikkelen zich dus als het ware saprophytisch, op de dode weefsels,
en veroorzaken binnen de duur van de proef geen typische ziektesymptomen aan de
kiemplanten. Wel kan H. sativum in deze proef wortelrot bij verschillende granen
veroorzaken en soms spruitrot, en H. avenae veroorzaakt soms wortelrot van haver
in de filtreerpapier-proef, maar enerzijds treedt dit symptoom lang niet altijd op bij
geïnfecteerde zaden en anderzijds kan het ook worden veroorzaakt door andere
schimmels, zodat het niet diagnostisch bruikbaar is. Voor Helminthosporium-sooiten is dus de filtreerpapier-methode een saprophytische methode, en dat beperkt
zijn waarde. Het is immers mogelijk dat men met niet-parasitaire schimmelsoorten
te maken heeft, of met niet-parasitaire stammen van gewoonlijk parasitaire soorten,
zonder dat men dit merkt. Voor deze schimmels is de filtreerpapier-methode dus
wel beter dan bijv. het uitschud-principe (waarbij men zelfs niet weet of een waargenomen infectie levend is), maar minder goed dan de filtreerpapier-methode is
voor die infecties welke binnen de duur van de proef kenmerkende ziektesymptomen
veroorzaken.
Met de agarmethode worden pathogène schimmels principieel beoordeeld aan
hun saprophytische ontwikkeling, en men heeft daarbij vaak moeite om parasitaire
schimmels te herkennen tussen saprophytische soorten met een sterk overeenkomend kolonietype. Men kan ook de herkenbare schimmelsoorten niet beoordelen
op hun pathogeniteit (die vaak allerminst constant is). Ten slotte kan men geen
onderscheid maken tussen lichte en zware infectie van afzonderlijke zaden. Dit kan
worden toegelicht met voorbeelden.
De Botrytis(graxrwe schimmei)-infectie van lijnzaad gaat achteruit bij bewaring
van het zaad. De agarmethode geeft in de loop van enkele maanden een aanmerkelijk langzamer achteruitgang te zien dan de filtreerpapier-methode. De laatste
vertoont echter een betere correlatie met de opkomst en het ziektepercentage van
het gewas in de grond, dus verdient voor praktische doeleinden de voorkeur. Vermoedelijk verliest deze zwak-parasitaire schimmel zijn parasitair vermogen alvorens
af te sterven, welk verlies in de agarmethode niet tot uitdrukking komt doch in de
filtreerpapier-methode wel.
De infectie van wortelzaad met Stemphylium (de zwartschimmel die wegval van
kiemen en tevens voorraadsrot der wortelen veroorzaakt) vertoont eveneens een
nauwer verband tussen filtreerpapier-proef (in licht) en grondproef dan tussen
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agarproef (in licht) en grondproef. De oorzaak hiervan was niet aan te geven tot
een wortelmonster werd aangetroffen, dat in de filtreerpapier-proef geen kiemrot
en sporulatie van de schimmel te zien gaf, terwijl in de agarproef wel een aanmerkelijk percentage Stemphylium aanwezig bleek. Vermoedelijk had men hier niet te
doen met de voor wortelen parasitaire S. radicinum, maar met de voor dit gewas
niet-parasitaire S. botryosum. Beide worden in de filtreerpapier-proef automatisch
gescheiden op grond van pathogeniteit, welk verschilkenmerk in de agarmethode
niet tot gelding komt. De infectie van granen met Fusariurn-soorten wordt, zoals opgemerkt, in de filtreerpapier-proef gewaardeerd aan de parasitaire activiteit van het
complex zonder de mogelijkheid bepaalde schimmelsoorten te herkennen. In de
agarmethode kan men wel verschillende schimmelsoorten herkennen, maar het
laat zich niet vaststellen of de betrokken schimmelstammen sterker of zwakker parasitair zijn en zelfs kan men binnen het kader van het routine-onderzoek geen
onderscheid maken tussen de doorgaans sterk parasitaire F. culmorum en de zwak
of niet parasitaire F. avenaceum. Door parasieten te waarderen aan hun saprophytische ontwikkeling kan men dus grove fouten maken.
De filtreerpapier-methode heeft nog andere voordelen boven de agarmethode.
De eerste laat zich onder allerlei omstandigheden toepassen aangezien het slechts
een „virtueel steriele methode" is. Bijzondere voorzorgen om infectie van buitenaf
te voorkomen zijn onnodig: de filtreerpapieren worden natuurlijk slechts eenmaal
gebruikt, de bakjes worden na gebruik slechts met heet water afgespoeld, de kiemkasten worden slechts eenmaal per jaar gereinigd.
Anderzijds stelt de agarmethode hoge eisen aan steriliteit. Men werkt met gesteriliseerde glasdozen, die worden voorzien van gesteriliseerde voedingsagar en
vervolgens van een tiental — eventueel oppervlakkig ontsmette - zaden per doos.
Dikwijls echter worden de uit de zaden te verwachten kolonies van parasitaire
schimmels overwoekerd en onherkenbaar gemaakt door snelgroeiende saprophytische schimmels, die uit de lucht of van de zaden zelf afkomstig zijn. Filtreerpapieren zandproeven geven dergelijke schimmels, zoals Mucor- en Rhizopus-soorten,
rijkelijk gelegenheid tot ontwikkeling. Deze schimmels produceren enorme aantallen
zeer kleine sporen, en de door hen veroorzaakte verontreiniging van de lucht of
van de zaden zelf heeft in het R.P.v.Z. dikwijls tot gevolg, dat een derde tot de
helft van de schalen niet beoordeelbaar is.
Wat de voorbereidingen en voorzorgen betreft is de agarmethode dus veel bezwaarlijker. Per monster moet men enkele tientallen glasdozen hanteren, wat veel
tijd kost en duur komt door breuk, en de methode stelt eisen waaraan ondanks alle
voorzorgen niet in elk laboratorium is te voldoen. De afwerking ervan vergt echter
weinig tijd, althans als het om schimmels gaat welke direct met het blote oog herkenbaar zijn.
Maar ook de filtreerpapier-methode heeft nadelen. Het Fusarium-onderzoek
van grassen en granen vereist een filtreerpapierproef in het donker. De meeste
Helminthosporium-soorten echter fructificeren moeilijk in het donker, dus daarvoor moet men een tweede filtreerpapierproef nemen in het licht.
In tarwe kan Septoria nodorum, de schimmel die het kafjesbruin veroorzaakt, in
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zeer aanmerkelijke percentages aanwezig zijn en grote schade veroorzaken, zowel
in het kiemplantstadium als later. In een filtreerpapierproef in het donker met 3 dagen 10° gevolgd door 3 dagen 20°, of in een filtreerpapierproef in het licht van
10 dagen bij 20° is deze infectie niet voldoende herkenbaar. Daarvoor moet men
weer een afzonderlijke filtreerpapierproef nemen van 14 dagen bij 10° onder beperkte watervoorziening.
In lijnzaad is de Polyspora-iniectie (verbruining) niet herkenbaar binnen de duur
der filtreerpapierproef, zodat men voor deze ene schimmel een afzonderlijke methode moet toepassen (de methode met ongekiemde zaden in water, welke ook
ernstige tekorten heeft). In al deze gevallen kan men de agarmethode gebruiken,
waarbij dan veelal voorontsmetting moet worden toegepast ter verwijdering van
oppervlakkige saprophytische infecties, wat echter ook ondiep zetelende parasitaire
infecties kan beïnvloeden en waarbij men de mate van pathogeniteit der infecties
niet kan beoordelen noch hun meer of minder diepe doordringing in de zaden.
Zo hebben deze belangrijke methoden, die beide de verdienste hebben van een
brede toepasbaarheid, toch ook beide grote nadelen. Die nadelen zullen soms dwingend zijn (in het R.P.v.Z. maken de luchtverontreinigingen de agarmethode praktisch onmogelijk), maar ook als ze dat niet zijn zullen ze soms doorslaggevend zijn
tegenover meer theoretische overwegingen. Internationaal wordt gestreefd naar
keuze van één standaardmethode voor elke infectie. Dit streven is loffelijk, maar
zal misschien in vele gevallen moeilijk te verwerkelijken en in bepaalde gevallen
beslist verwerpelijk zijn.
SUMMARY
ON METHODS OF SEED HEALTH TESTING

After a glossary of terms and a few introductory remarks some common methods
of seed health testing are discussed. This culminates in a broader discussion of the
two main incubation principles, viz. the blotter and the agar method.
Both have the advantage of a broad applicability, both require considerable
experience for obtaining useful results, and both have their characteristic merits and
defects.
The main shortcoming of the agar method is that it is a saprophytic method
for evaluating parasitic infections. This may result in important errors. The blotter
method is a parasitic method when typical seedling disease symptoms are observed,
and a saprophytic one when pathogen characteristics not accompanied by seedling
symptoms have to be used. In the former case the blotter method may produce
figures of great practical value, in the latter case it is subject to similar errors as
the agar method.
Moreover the agar method is time-consuming in its preparation and it requires
a high degree of sterility of the surroundings. The latter requirement may be impossible to fulfill in many seed testing stations where blotter and sand tests for
germination and health provide much air-borne inoculum. Also it makes surface
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disinfection of certain seed species, and of other seed species in certain climates,
necessary which occasionally reduces pathogenic infection.
On the other hand the agar test is very quickly judged in the case of pathogens
forming characteristic colonies, and it apparently has a somewhat broader applicability than the blotter test.
Clearly the methods to be used for certain seed-borne pathogens can be influenced, or even enforced, by local conditions, so that international uniformity in this
respect will be difficult to obtain.
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TIEN JAREN GEZONDHEIDSONDERZOEK VAN ZAAIZADEN
- IDEEËN EN RESULTATEN Dr. J. DE TEMPE

Inleiding
Een blik in het tiental tot dusver na de oorlog in druk verschenen Jaarverslagen
van het Proefstation toont een vrij grote activiteit op het gebied van het gezondheidsonderzoek van zaaizaden. In de eerste jaren kwam dat tot uitdrukking in een
opsomming van proeven met hun resultaten, in latere jaren in afgeronde artikelen.
Dit houdt in dat de activiteit uit die vroegere jaren wel een minder gerichte indruk
moet maken, en in zekere zin was deze ook minder gericht. Pas geleidelijk, na
jaren van experimenteren in velerlei richtingen, werden de grote lijnen zichtbaar.
Het „Handbook on Seed Health Testing" van de I.S.T.A.
Wat al spoedig duidelijk werd was de lage trap van ontwikkeling van het gezondheidsonderzoek in de meeste landen. Wat dat betreft vormde Nederland, dank zij
het werk van Dr. L. C. DOYER, een goede uitzondering. Dat dit internationaal werd
beseft blijk uit het door de I.S.T.A. uitgegeven, door Dr. DOYER samengestelde
„Manual for the Determination of Seed-borne Diseases" (1938. Ook in het Duits
verschenen als „Leitfaden zur Untersuchung des Saatgutes auf seinen Gesundheitszustand").
Evenwel, het werd spoedig duidelijk dat ondanks dit boek de kennis inzake de
gezondheidstoestand van zaaizaden zeer lacunair was en bovendien onvoldoende
verbreid. Het boek van Dr. DOYER was na de oorlog al spoedig uitverkocht. Bovendien was omstreeks 1950 de kennis van zaadinfecties zo toegenomen, dat dit
boek als verouderd moest gelden en dus niet meer voor herdruk in aanmerking kon
komen.
Schrijver dezes, die intensief contact onderhield met enkele buitenlandse collega's,
zag de noodzaak in om de beschikbare kennis opnieuw bijeen te brengen en grotere
verbreidheid te geven. Dit zou het beste tot stand gebracht kunnen worden door
middel van een nieuw I.S.T.A.-handboek. Een desbetreffend voorstel werd daarom
door hem ingediend tijdens het I.S.T.A.-congres van 1953 te Dublin, en in de plenaire vergadering aangenomen (zie Jaarverslag 1953/54, p. 68).
Nadat het voorstel was aangenomen werd het Handboek een aangelegenheid van
het Plant Disease Committee van de I.S.T.A. Men zag in, dat de taak te veelomvattend was geworden om door één persoon goed te worden verricht. Er werd dus
besloten, dat het Handboek zou worden ontwikkeld in internationale samenwerking.
Het zou worden uitgegeven in de vorm van losse hoofdstukken, geschreven door
specialisten in verschillende landen, die bij veroudering gemakkelijk zouden kunnen
worden vervangen. De hoofdstukken zouden worden gedrukt in de I.S.T.A.-proceedings en ter beschikking worden gesteld als overdrukken.
Het Handboek-project werd daarmee natuurlijk tot een permanent project, want
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naarmate meer phytopathologen zich aan de gezondheidstoestand van zaden gaan
wijden neemt de beschikbare kennis snel toe en zullen steeds meer onderwerpen
in het kader van het Handboek kunnen worden behandeld, of zullen hoofdstukken
moeten worden om- en bijgewerkt. Voor losse hoofdstukken, bijeengehouden in
een klapper, is dat geen bezwaar.
Door verschillende omstandigheden is het met dit project niet zo vlot gelopen
als redelijkerwijs mocht worden verwacht. Voorzover het inmiddels is gerealiseerd
heeft schrijver dezes er in sterke mate aan bijgedragen. In 1959 verscheen de
„General Introduction", door J. DE T E M P E & W. F. CROSIER (22 pp.), tezamen met
een „Annotated List of Seed-borne Diseases", door M. NOBLE, J. DE T E M P E & P.
NEERGAARD (159 pp.). Deze lijst was eigenlijk samengesteld voor het Commonwealth Mycological Institute te Londen, en werd nu gelijktijdig uitgegeven door de
I.S.T.A.
In 1961 verschenen nog een drietal hoofdstukken, te weten: „Seed Weakness",
door J. DE T E M P E (11 pp.), „Pesticide treatment", door J. DE T E M P E & W. F.
CROSIER (26 pp.), en „Routine Methods for Determining the Health Condition of
Seeds in the Seed Testing Station", door J. DE T E M P E (34 pp.).
Op het ogenblik zijn verschillende hoofdstukken in bewerking, die waarschijnlijk
in 1963 zullen worden gepubliceerd, namelijk „Health Testing of Flax Seed", door
J. DE TEMPE (reeds ingeleverd bij de I.S.T.A.), „Inspection of Seeds for Adhering
Pathogenic Elements", door J. DE TEMPE, en „The Blotter Method", door dezelfde schrijver. De beide laatstgenoemde artikelen zijn in ver-gevorderde staat van
voorbereiding, en zullen dus misschien ook nog kunnen verschijnen in Deel 28 no. 1
(1963) van de I.S.T.A.-proceedings. Aan een hoofdstuk getiteld „Helminthosporium spp. in Wheat, Barley, Oats and Rye", door schrijver dezes, zal nog heel wat
moeten worden verbeterd en waarschijnlijk zal daarvoor een medewerker moeten
worden aangetrokken.
Vermelding verdient verder, dat er een serie bladen over afzonderlijke infecties
van afzonderlijke zaadsoorten in bewerking is, wat wordt verzorgd door M. NOBLE
(Schotland). Voor verdere hoofdstukken over bepaalde zaadsoorten of groepen van
zaadsoorten, pathogenen of groepen van pathogenen, en bepaalde onderzoekstechnieken zullen andere medewerkers moeten worden ingeschakeld.
De huidige staat van het gezondheidsonderzoek
Enkele belangrijke tekorten in de algemene kennis en staat van zaken betreffende het gezondheidsonderzoek van zaaizaden zijn inmiddels wel duidelijk geworden. In verschillende landen wordt routine-onderzoek van zaadmonsters op hun
gezondheidstoestand toegepast. Dit kan gebeuren op grond van voorschriften (Nederland), of als „survey" op initiatief van een onderzoeker of zijn opdrachtgevers,
of incidenteel op verzoek van particuliere inzenders.
In het eerste geval is er aanleiding te streven naar een afgerond routine-program,
zoals dat in Nederland is gedaan. Daarin zijn een aantal infecties opgenomen, waarvan men weet dat ze ernstige gevolgen kunnen hebben en dus niet mogen worden
verwaarloosd bij de kwaliteitsbeoordeling van het zaaizaad. Verbonden met dit
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onderzoek zijn enkele maximum-normen voor bepaalde zaadinfecties, en adviezen
of voorschriften inzake zaadontsmetting. In het geval van een „survey" blijft het
onderzoek beperkt tot nu eens deze en dan weer gene ziekte, en de resultaten kunnen leiden tot algemene maatregelen of voorschriften.
Een in samenwerking met twee buitenlandse collega's ondernomen literatuurstudie leidde tot publikatie van de eerder genoemde lijst van met het zaad overgaande ziekten, waarin ruim 180 zaadsoorten met meer dan 1100 infecties waren
opgenomen (I.S.T.A.-proc. 24 1959, p. 1). Voor routine-onderzoek in Nederland
kan met een heel wat bescheidener program worden volstaan. Toch werd in de
loop der jaren dit routine-program van gezondheidsonderzoek van zaaizaden aanmerkelijk uitgebreid (zie hiervoor het Methodenboek van het R.P.v.Z., dat spoedig
zal verschijnen).
Het onderzoek kan worden verricht door in I.S.T.A.-verband werkende zaadcontrole-stations, en dan wordt op het attest gedetailleerde kwantitatieve informatie
verstrekt, of het kan worden verricht door of ten behoeve van een Plantenziektenkundige Dienst, en dan wordt door deze een Phytosanitary Certificate uitgegeven,
dat in algemene bewoordingen is gesteld en eventueel voorzien kan zijn van opmerkingen betreffende bijzondere ziekten.
Een remmende factor voor verdere ontwikkeling en meer verbreide toepassing
van het gezondheidsonderzoek van zaaizaden is, dat veelal slecht bekend is wat de
laboratorium-uitkomsten betekenen voor de praktijk van de landbouw. Die uitkomsten betreffen merendeels ziekten van welke men weet dat ze ernstig kunnen
zijn, maar kwantitatieve informatie is zelden beschikbaar. Nauwkeurige informatie
is ook moeilijk te krijgen, want de gevolgen van uitzaai van meer of minder sterk
geïnfecteerd zaad zijn voor de meeste zaadsoorten en hun infecties zeer sterk afhankelijk van de omstandigheden waaronder het zaad wordt gezaaid en het gewas
zich moet ontwikkelen. Vooral in landen met sterk wisselende uitzaai-omstandigheden, als Nederland, heeft het gezondheidsonderzoek daardoor in sterke mate een
verzekeringskarakter. Er wordt gewezen op een risico, en de kosten van het onderzoek en een eventueel daarop aansluitende ontsmetting der partij zijn te zien als
een verzekeringspremie.
Toch leek het wenselijk en mogelijk om voor bepaalde, daartoe in het bijzonder
geschikte zaadinfecties vast te stellen, wat de in routine-onderzoek in het laboratorium verkregen cijfers betekenen voor de praktijk. Om dit na te gaan zijn door
schrijver vele veld- en kasproeven genomen, speciaal met de Fusarium- en Helminthosporium-mfecties (wortelrotschimmels) van zomergranen, en met de Botrytó-infectie (grauwe schimmel) van lijnzaad.
Over die graanziekten is o.a. gepubliceerd in het Jaarverslag 1956/57 (p. 53),
over de genoemde lijnzaadziekte in dat van 1957/58 (p. 77). Voor de graaninfecties kon worden geconstateerd, dat over het algemeen 3 tot 5% zaadinfectie een
vermindering in opkomst van 1% veroorzaakt. Tijdens de verdere ontwikkeling
wordt de schade soms gedeeltelijk gecompenseerd door sterkere uitstoeling van het
gewas, maar hij kan ook toenemen door grotere activiteit van de schimmel. Dit is
natuurlijk sterk afhankelijk van de omstandigheden.
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Interessante waarnemingen werden tevens verricht over de waarde van ontsmetting met organische kwikmiddelen in verband met deze ziekten.
De schade welke de Botrytis-'mt&cüe van lijnzaad veroorzaakt is uiterst afhankelijk van de omstandigheden. In een vele jaren geleden genomen veldproef met
ruim 150 zaadmonsters bleek per procent zaadinfectie 3 % der kiemplanten verloren te gaan. De factor gezondheid was in die proef veel belangrijker dan de
beide andere beschouwde factoren, te weten kiemkracht en dorsbeschadiging
(Jaarverslag 1960/61, p. 119). In vele andere proeven was de verhouding laboratorium/veld ongeveer 1 op 1, en dikwijls ging de invloed van de infectie teloor
onder de proeffouten.
Ook in verband met deze infectie werden interessante ontsmettingswaarnemingen verricht.
Vele infecties zijn weinig geschikt om de waarde van laboratorium-uitkomsten
voor de praktijk in veldproeven vast te stellen. Zou men bijv. het belang der Fusarium-mfectie voor wintergranen willen vaststellen, dan heeft men in het veld te
maken met een half jaar extra blootstelling aan wisselende en vaak zeer extreme
invloeden. In proeven over de invloed van een zaadkwaliteit op de oogst zullen
dan uitwintering, insektenvraat, e.d. een al te grote proeffout veroorzaken. Bovendien kan men een dergelijk onderzoek alleen verrichten voor infecties, van
welke een grote serie monsters met sterk uiteenlopende infectiepercentages ter beschikking staat.
De methoden van het onderzoek
Geleidelijk aan werd ook duidelijk, dat voor het routine-gezondheidsonderzoek
de omstandigheden der laboratorium-proef van grote invloed kunnen zijn op de resultaten. Bij redelijke vochtigheid van het in het Proefstation normaliter gebruikte
filtreerpapier-milieu is vooral te denken aan de factoren proefduur, temperatuur en
belichting.
Een voorbeeld van het belang van proefduur en -temperatuur wordt geboden
door de Fusarium-'mfectie van granen. Deze wordt beoordeeld aan het wortelrot
der kiemplanten in filtreerpapier-milieu. De invloed der temperatuur op het optreden van dit verschijnsel, en daarmee op het gevonden infectie-percentage, is
wisselend aangezien het pathogène complex een aantal Fusariwn-sooiten bevat en
wisselt in samenstelling, terwijl verschillende soorten niet overeenkomstig op temperatuurswijziging reageren. Een langere proefduur zal resulteren in een hoger percentage kiemplanten met de kenmerkende wortelverbruining, vermoedelijk doordat
op de in het donker geleidelijk verzwakkende kiemen ook zwakker parasitaire Fusarium-soorten na kortere of langere tijd gaan meespelen. Zonder aandacht te besteden aan die schimmelsoorten wordt het complex in één percentage-cijfer gewaardeerd door middel van de nauwkeurig gestandaardiseerde filtreerpapier-proef. De
zo verkregen uitkomsten zijn vergeleken met de schade te velde, zodat bekend is
wat de laboratorium-uitkomsten voor de praktijk betekenen.
Een voorbeeld van de invloed van belichting wordt geboden door de Helminthosporium-intecties van granen en grassen. Van de hierop voorkomende soorten
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reageert eigenlijk alleen H. sativum vrijwel niet op licht. Niet de ziekte-ontwikkeling door deze schimmels is sterk afhankelijk van de belichting, maar de fructificatie ervan waaraan ze in de routine-proef herkend moeten worden. In het donker
worden dus zeer veel lagere percentages herkenbare infectie gevonden dan bij belichting (Jaarverslag 1957/58, p. 57). Voor de meest schimmelsoorten werkt belichting stimulerend op de sporenvorming, maar niet altijd is sporenvorming noodzakelijk voor hun herkenning in een laboratorium-proef.
Door buitenlands onderzoek isinmiddels gebleken, dat vooral het nabije donkere
ultraviolet-spectrum in dit opzicht actief is.Vermoedelijk zal in de toekomst steeds
meer routine-filtreerpapieronderzoek op gezondheid van zaden worden verricht in
dit „licht". Daarvoor worden nu kiemkasten gebouwd, die voorzien zijn van ultraviolet-lampen en in plaats van glas een soort materiaal tussen lampen en proeven,
dat het effectieve spectrum doorlaat.
De methodiek van het gezondheidsonderzoek van zaaizaden ondervindt dus veel
aandacht. Dat is ook het geval op internationaal niveau. Men kan stellen, dat het
onderzoek betreffende de methodiek uiteenvalt in twee gedeelten: enerzijds de vervolmaking en standaardisering van bepaalde methoden (waarover het voorgaande
handelt), anderzijds de vaststelling welke van de voor een bepaalde infectie bruikbare methoden van onderzoek de beste is.
Over beide punten is gewerkt door de internationale groep van zaadpathologen
onder leiding van de voorzitter van het Plant Disease Committee van de I.S.T.A.
Geïnfecteerde monsters van verschillende zaadsoorten werden rondgezonden en
volgens bepaalde voorgeschreven methoden onderzocht door medewerkers in vele
landen. De resultaten werden samengevat en rondgezonden, en vervolgens werden
de monsters gezamenlijk beoordeeld en de resulaten besproken op internationale
conferenties. Het doel hiervan was standaardisering der methodiek en keuze van
eenpreferabele methodevoor elke onderzochte infectie,wat danzou moeten worden
vastgelegd in de I.S.T.A.-rules. Helaas vertonen de verkregen uitkomsten dikwijls
een te grote spreiding om belangrijke conclusies toe te staan, wat begrijpelijk is als
vele medewerkers onvoldoende ervaring hebben met de onderzochte infectie(s) of
aanbevolen methode(n). Standaardisering van methoden is langs deze weg wel te
bereiken, maar vergelijking van methoden zal langs andere wegmoeten worden nagestreefd. Voor dit laatste is het in de eerste plaats belangrijk, dat de vereisten
worden besproken waaraan een goede methode voor gezondheidsonderzoek moet
voldoen. In enkele reeds verschenen of spoedig verschijnende publikaties is daarop
door schrijver dezes ingegaan (I.S.T.A.-proc. 28-1 1963).
Gesteld werd, dat men methoden heeft waarmee de totale infectie - levend of
dood - wordt aangetoond, zoals de uitschudmethode welke gangbaar is voor steenbrand van tarwe; methoden waarmee de totale levende infectie wordt aangetoond,
zoals de agarmethode waarin gebruik gemaakt wordt van het vermogen tot saprophytische ontwikkeling van pathogène micro-organismen; en methoden waarmee
uitsluitend de pathogène infectie wordt aangetoond, zoals de filtreerpapier-methode indien daarin gebruik gemaakt wordt van min of meer kenmerkende ziektesymptomen der kiemplanten. Het laatste heeft men bijvoorbeeld bij deFusarium87

infectie van granen. Verschillende andere infecties ontwikkelen wel typische fructificaties op de zaden in de filtreerpapier-proef, maar zonder dat daarmee regelmatig
ziektesymptomen aan de kiemplanten samengaan binnen de duur of onder de omstandigheden der proef. Dan is de filtreerpapier-methode te beschouwen als een
saprophytische methode.
Men kan overwegen, dat het niet gaat om de infectie zelf, maar om zijn gevolgen in de praktijk. Men dient dus de voorkeur te geven aan pathogène methoden,
ook al geven die lagere uitkomsten, waarvan natuurlijk de resultaten met die van
de praktijk dienen te worden vergeleken.
Maar niet voor elke infectie is een pathogène methode beschikbaar. Indien beschikbaar kan een pathogène methode bovendien grote tekorten van andere aard
bezitten. Hij kan bijv. indirect zijn, wat het geval is als een monster op zijn infectie
getoetst wordt door gebruik te maken van een gezond gewas der gastheersoort;
dan zijn de resultaten gewoonlijk zeer onnauwkeurig. Verder zijn er natuurlijk
praktische overwegingen, bijv. dat de in principe preferabele methode te veel tijd
vergt, geld kost, of moeilijkheden veroorzaakt om hem voor routine-onderzoek
te gebruiken. Een voorbeeld van dit laatste heeft men in de agarmethode, die te
Wageningen nauwelijks bruikbaar is doordat grote moeilijkheden worden ondervonden met uit de lucht afkomstige schimmel-infecties die de agarplaten voor waarneming onbruikbaar maken.
Het is niet altijd te overzien, welke van de voor een bepaalde infectie beschikbare methoden principieel de voorkeur verdient. Dat kan echter empirisch worden
vastgesteld door bepaling van correlatie-coëfficiënten tussen de uitkomsten der diverse laboratorium-methoden en die van veldproeven. Vanwege de klaarblijkelijke
bezwaren van veldproeven zal men in de plaats daarvan dikwijls moeten werken
met zo goed mogelijk gestandaardiseerde grondproeven.
Zo werden voor de Botrytis-inlectie van lijnzaad de filtreerpapier-methode in
het donker, idem in het licht, en de agarmethode via grondproeven met elkaar
vergeleken. De eerste bleek de laagste, maar betrouwbaarste uitkomsten te geven.
Dit kwam speciaal tot uitdrukking wanneer gewerkt werd met enkele maanden
bewaarde monsters. Daarin is de infectie achteruitgegaan, wat blijkbaar neerkomt
op verlies in pathogeniteit gevolgd door afsterving van de schimmel. In de (saprophytische) agarmethode komt het verlies in pathogeniteit uiteraard niet tot uitdrukking, zodat voor oudere monsters te hoge infectiepercentages worden gevonden.
In de pathogène (parasitaire) filtreerpapier-methode komt het verlies in pathogeniteit wel tot uitdrukking, zodat deze methode vooral voor enige tijd bewaarde lijnzaadmonsters lagere Botrytis-percentages geeft dan de agarmethode (Tijdschr. over
Plantez. 67 1961, p. 554).
Ook voor de Stemphylium-inkctie (zwarte plekken-ziekte) van wortelen werd
een viertal methoden vergeleken, en ook hier bleek de filtreerpapier-methode in
het licht de beste (I.S.T.A.-proc. 27 1962, p. 819).
Evenwel, voor deze wijze van benadering is lang niet elke infectie geschikt. Ten
eerste dient men de beschikking te hebben over een voldoend aantal monsters van

sterk uiteenlopende infectie-percentages. Ten tweede moet de infectie behoorlijk
kunnen worden gewaardeerd in een grondproef.
Zaadzwakte
In verband met de eis van goede waardeerbaarheid in een grondproef is de taktiek der correlatie-coëfficiënten bij uitstek geschikt voor beoordeling en vergelijking van methoden voor zwaktemeting van zaden.
Zaadzwakte, d.w.z. verminderde weerstand tegen ongunstige uitzaai-omstandigheden, kan uiterst belangrijk zijn, speciaal indien zwak zaad onder slechte omstandigheden moet kiemen. Enerzijds is dit onderwerp verwant aan het gezondheidsonderzoek omdat uitzaai van zwak zaad ziekte tot gevolg heeft, die echter
wordt veroorzaakt door facultatief-parasitaire grondschimmels e.d. in plaats van
door het zaad meegebrachte infecties; anderzijds is het verwant aan het kiemkrachtsonderzoek, aangezien het neerkomt op bepaling van kiemings- of opkomstpercentages.
Het begrip „zaadzwakte" (in buitenlandse literatuur werkt men veel met het
complementaire begrip „seed vigour") is moeilijk te benaderen en het verschijnsel
is moeilijk te bestuderen omdat het verlerlei oorzaken en ook verschillende gevolgen kan hebben. In ons land heeft men veelal te maken met physiologische veroudering, dorsbeschadiging, droogbeschadiging of schot als zwaktefactoren, met
lage temperatuur en hoge grondvochtigheid als ongunstige omstandigheden, en natuurlijk met slechte opkomst, vertraagde ontwikkeling en verlies van kiemplanten,
en tenslotte een minderwaardige opbrengst als gevolgen.
Allerlei methoden van zwaktemeting zijn beproefd of worden plaatselijk toegepast. De meeste daarvan hebben slechts beperkte bruikbaarheid. Zo zijn laboratorium-methoden van zwaktemeting meestal ongeschikt voor ontsmet zaad, waarvan
de zwakte immers min of meer is opgeheven door de beschermende werking van
het fungicide. Deze beschermende werking komt echter alleen goed tot zijn recht
in een methode, waarin een actieve facultatief-parasitaire microflora aanwezig is.
Wat dit betreft is een gestandaardiseerde grondproef ideaal, maar standaardisering
van grond is slechts in beperkte mate mogelijk. Grondproeven zijn wel bruikbaar
in research, maar nauwelijks in routine-zaadcontrole, en zeker zijn ze niet internationaal bruikbaar.
In een spoedig te verwachten publikatie (I.S.T.A.-proc. 28-1, 1963) houdt schrijver dezes zich bezig met de methodiek voor zwaktemeting van tarwe. Een twintigtal ziektevrije monsters werd volgens drie laboratorium-methoden beoordeeld, en
de uitkomsten werden vergeleken met die van een opkomstproef in grond bij lage
temperatuur, welke kan worden beschouwd als een goede zwakteproef. Het bleek
dat de drie laboratorium-methoden - te weten een opkomstproef in steengruis met
dikke deklaag op de zaden, een idem in zand, en een kiemproef met lengtemeting
der plantjes in filtreerpapier-rollen - alle een hoge correlatie-coëfficiënt vertoonden
met de grondproef (0,80 tot 0,90). Ze kunnen dus alle worden beschouwd als zeer
geschikt ter meting van de mate van zwakte van niet-ontsmette, niet-zieke tarwemonsters.
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Schrijver dezes heeft beproefd de zwaktegraad van zaadmonsters te benaderen
door middel van een heet-waterbehandeling. De bedoeling was de grondproef voor
zwaktemeting vanwege zijn beperkte standaardiseerbaarheid te vervangen door een
gestandaardiseerde heet-waterbehandeling met bepaling der daardoor veroorzaakte
kiemkrachtsverlaging. Dat komt neer op een poging de actieve microflora als ongunstige factor te vervangen door een physische behandeling van het zaad. Dit bleek
niet mogelijk, want de correlatie-coëfficiënt tussen de uitkomsten der grondproeven en de door heet-waterbehandeling veroorzaakte kiemkrachtsverlagingen bleek
voor een aantal zaadsoorten gemiddeld slechts omstreeks 0,30. Dit is onvoldoende
om de ene methode door de andere te vervangen (I.S.T.A.-proc. 27 1962, p. 773).
Ook werd onderzoek verricht over schot bij granen. Daarbij werd geconstateerd,
dat zelfs een geringe mate van schot de korrel al spoedig zijn bruikbaarheid als
zaaizaad ontneemt. Met fungiciden is hier zeer weinig aan te verbeteren. Wel neemt
bij toenemend percentage schot de gevoeligheid van granen voor beschadiging door
kwikhoudende fungiciden zeer sterk toe (Netherl. Jour. agric. Sei. 9 1961, p. 227).
Ook werd aandacht besteed aan de gevoeligheid van tarwe en gerst voor heetwaterbehandeling ter bestrijding van stuifbrand. Hierbij bleek, dat vele monsters
zeer slecht bestand zijn tegen de voorgeschreven methoden, wat echter nauwelijks
verband houdt met hun oorspronkelijke mate van zwakte zoals die blijkt in grondproeven. Het is dus niet mogelijk die gevoeligheid te waarderen door middel van
een directe grondproef, maar vooralsnog dient een heet-waterbehandeling in het laboratorium te worden gegeven, gevolgd door een grondproef (Resultaten van Zaaizaadonderzoek II, p. 152). Het laat zich aanzien, dat men die grondproef zal kunnen vervangen door een laboratorium-methode voor zwaktemeting. Misschien zal
het ook mogelijk blijken de heet-waterbehandeling met grondproef te vervangen
door een wat zwaardere heet-waterbehandeling met kiemkrachtsbepaling. Oriënterend onderzoek naar deze mogelijkheid stemt echter niet hoopvol.
Fungiciden voor zaadbehandeling
Fungiciden voor behandeling van zaaizaden werden intensief bestudeerd, ten
dele tezamen met gastmedewerkers van het R.P.v.Z.
Een punt van studie vormde de hechting van fungiciden aan het behandelde zaad,
waartoe proeven werden genomen met open en gesloten bewaring van ontsmet
zaad, en bepaling van de resterende fungicide-hoeveelheid per zaad aan het einde
der bewaartijd (L. Hsu, 1958).
De vluchtigheid van kwikhoudende fungiciden kan ook worden beoordeeld door
ze op geïnfecteerd zaad te laten inwerken zonder direct contact. Ook kan die vluchtigheid worden beoordeeld door de invloed van ontsmet zaad na te gaan op nietontsmet zaad van een andere zaadsoort waarin een infectie aanwezig is. Beide
zaadsoorten worden gemengd, één of twee dagen bewaard, en dan weer gescheiden. Daarna kan gezondheidsonderzoek worden toegepast op het geïnfecteerde,
indirect ontsmette zaad. Men zal dan een reductie van het infectie-percentage constateren, welke groter is in geval van meer vluchtige fungiciden.
Vluchtigheid van fungiciden is ook belangrijk voor hun nawerking. Zo veroor90

zaakt behandeling van met Phoma betaebesmet bietenzaadgoed met een vluchtig
kwikhoudend fungicide onmiddellijk een sterke daling van het infectie-percentage,
welke wordt gevolgd door een langzame verdere daling. Door natbehandeling met
een oplosbaar kwikmiddel wordt echter onmiddellijk een lage restinfectie bereikt
(Resultaten van Zaaizaadonderzoek I, p. 106).
Ook werden werkingswijze en effect van ontsmettende en beschermende fungiciden bestudeerd. Voor met TMTD behandeld maiszaad in de cold-test werd gevonden, dat bij overbrenging na één dag in grond van dit zaad naar verse grond,
een zeer aanzienlijk gedeelte der beschermende werking met het zaad mee gaat,
maar toch ook een aanmerkelijk beschermend effect in de grond achterblijft. Beide
zijn veel geringer in het geval van kwikverbinding, welke na uitzaai veel sneller
verdwijnt. Bij langdurige bewaring van ontsmet maiszaad gaat het beschermend
effect na uitzaai snel achteruit als het zaad met kwikverbinding behandeld is, en
veel langzamer maar toch ook in aanmerkelijke mate als het met TMTD behandeld is. (A. S. SAMRA, 1956).
Voor met Alternariabesmet radijszaad werd geconstateerd, dat kwikverbinding
zelfs in sterke overdosering de inwendige infectie niet doodt, maar slechts zijn te
voorschijn komen na uitzaai belet. Met de zaadhuid kan men het fungicide verwijderen, waarna de schimmel alsnog actief wordt (A. S. SAMRA, 1956).
Hierbij sluit de waarneming aan, dat bij afwassen van ontsmet lijnzaad de Bofryfw-infectie alsnog ten volle te voorschijn kwam als het zaad behandeld was met
TMTD, in mindere mate als een weinig vluchtige kwikverbinding was gebruikt,
enhelemaal niet meer als een vluchtige kwikverbinding was gebruikt. (Landbouwk.
Tijdschrift 74 1962, p. 334).
Interessante gegevenswerden verkregen indeveldproeven met granen, diewaren
besmet met wortelrotschimmels. Herhaaldelijk werd een sterke beschadiging geconstateerd als gevolg van behandeling met kwikmiddelen in normale dosering. De
schade was het duidelijkst voor monsters met weinig of geen pathogène besmetting,
aangezien daarvoor het nadelige effect van het fungicide weinig of niet wordt gemaskeerd door de nuttige effecten (Jaarverslag 1956/57, p. 53).
Ook in verband met de Botrytis-inlecti& van lijnzaad werden belangwekkende
waarnemingen verricht. Vermoedelijk als gevolg van de gewijzigde landbouwtechniek is deze infectie in de loop der jaren belangrijker geworden. Hogere infectiepercentages van het zaaizaad traden op, en tevens werd de zaadinfectie moeilijker
bestrijdbaar. Oorspronkelijk gaven TMTD-preparaten minstens even goede uitkomsten als organische kwikverbindingen, en betere als het zaad tevens een aanmerkelijke dorsbeschadiging vertoonde. In latere jaren bleken bepaalde kwikverbindingen in de regel betere resultaten te geven. Dit komt misschien doordat de
schimmel bij dieper doordringen in de zaadhuid moeilijker bereikbaar wordt voor
fungiciden. Na uitzaai bereikt hij de kiemplant meestal door over de zaadhuid heen
te groeien, in geval van diepere infectie misschien soms door dwars door de zaadhuidheen tegroeien. Inhet laatste gevalzalhijontsnappen aan de invloed van nietvluchtige fungiciden als TMTD, maar niet of in mindere mate aan die van fungiciden met sterke dampwerking. Het is dan ook juist te achten, dat tegenwoordig
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vrijwel als het lijnzaad wordt behandeld met vluchtige kwikverbindingen (Jaarverslag 1957/58, p. 77).
Conclusies
Het voorgaande zal terecht de indruk hebben gewekt, dat het gezondheidsonderzoek van zaaizaden nog lang niet zo stevig gegrondvest en ver ontwikkeld is als
verschillende andere facetten van zaadcontrole. In sterkere mate dan die andere
facetten heeft het gezondheidsonderzoek een risico-karakter; het geeft geen zekerheden, maar wijst op mogelijkheden die echter zeer ernstig kunnen zijn, zodat het
voor vele zaadsoorten onverantwoordelijk zou zijn de gezondheidsfacet te verwaarlozen. De uitkomsten zijn veelal minder nauwkeurig dan die van zuiverheidsof kiemkrachtsonderzoek.
Voor de meeste infecties is niet bestudeerd wat bepaalde laboratorium-uitkomsten betekenen voor de praktijk. Ook als dat wel bekend is blijft dikwijls de vraag
naar de relatieve belangrijkheid van zaadinfectie en andere infectiebronnen. Voor
bestudering van deze punten is het bezwaarlijk, dat een en ander vaak zo sterk
afhankelijk is van de omstandigheden van uitzaai en verdere ontwikkeling.
Voor vele infecties zijn verschillende mogelijkheden van laboratorium-onderzoek
beschikbaar, maar men is tot dusver onvoldoende ingegaan op de richtlijnen welke
men dient aan te houden bij vergelijking van methoden, en men is nog nauwelijks
begonnen het probleem der vergelijkende waardering van onderzoeksmethoden
empirisch te benaderen.
In verband met het voorgaande is niet te verwachten, dat met de internationale
keuze en standaardisering van methoden van gezondheidsonderzoek snelle voortgang zal worden gemaakt. Ook is nauwelijks te verwachten, dat de uniformering
zo ver zal kunnen worden doorgevoerd als mogelijk is voor verschillende andere
facetten van zaadcontrole.
SUMMARY
T E N YEARS OF SEED HEALTH TESTING - IDEAS AND RESULTS

In the preceding the author reports on the development of seed health testing in
recent years and his own role in it, giving facts as well as trends and ideas about
the present state and future development of his subject matter.
First the I.S.T.A. Handbook on Seed Health Testing is discussed. Since the
Handbook on Seed Health Testing is discussed. Since the Handbook proposal was
accepted by the I.S.T.A. (in 1953) development has been slow, but in recent years
it is gaining in impetus. Now a total of about 250 pages has been published and it
is hoped that additional chapters will be published in the first 1963 issue of the
I.S.T.A. Proceedings. For further development other cooperators will have to be
attracted.
Information is also given about the author's work on the relation between laboratory figures and field performance of cereal and flax diseases, and about fungicide treatment of these seed species.
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The influence of outward conditions on laboratory testing results is discussed as
well, and the necessity of giving due attention to factors as duration, temperature
and light conditions of the tests.
The question of comparison of the different possibilities of seed health testing
for the same infection is a difficult one. Theoretical considerations are necessary
but often insufficient. Experiments in which correlation coefficients of laboratory
methods with field or soil test performance are determined, may decide which
method gives superior results. Practical considerations, however, may also influence the choice of a routine method.
Consequently a quick international standardization in this respect is scarcely to
be expected, and moreover it is improbable that standardization of health testing
methods can ever become as rigid as it already is in certain other phases of seed
testing.
Both fungicide treatment of seeds and seed weakness have received much attention in recent years. Also for seed weakness correlation coefficients between
laboratory figures and soil test results offer an excellent opportunity for comparing laboratory methods. Results obtained for wheat seed suggest that in this
respect the situation is not so bad as is frequently supposed.
Aspects of seed weakness that have been studied by the author are pre-harvest
sprouting of cereals, the possibility of replacing the soil test for evaluating weakness by a conditioned hot-water treatment followed by a determination of germinability, and the resistance of wheat and barley against hot-water treatments in use
against loose smut infections.
Relevant publications are listed elsewhere in this Year Report.
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DE F L U O R E S C E N T I E VAN HET N E D E R L A N D S E SORTIMENT
RAAIGRASSEN
Dra. S. C. RADERSMA

1. Inleiding
Het is sinds lang bekend, dat door de wortels van de verschillende soorten raaigrassen al of niet stoffen worden afgescheiden die na belichting met een Ultravioletlamp (langgolvig ultraviolet licht) een blauwe gloed vertonen. Uit het onderzoek
hieromtrent is komen vast te staan, dat Engels raaigras zeer weinig of geen fluorescentie vertoont terwijl Westerwolds en Italiaans raaigras voor nagenoeg 100%
fluorescentie vertonen. Als gevolg hiervan is het onderzoek op fluorescentie een bekend hulpmiddel bij de onderscheiding tussen Engels (ongenaaid) en Westerwolds
en Italiaans (genaaid) raaigras geworden.
Daar de export van graszaden in toenemende mate belangrijk wordt voor Nederland leek het ons juist, inzicht te krijgen van het percentage fluorescentie der
door het R.P.v.Z. onderzochte exportmonsters.
Gedurende dit onderzoek, dat dus de opzet had van een routine-onderzoek,
konden enkele interessante waarnemingen worden gedaan omtrent de gebruikte
methode. In de recente literatuur, die op dat moment nog niet tot onze beschikking stond, werd eveneens melding gemaakt van het opnieuw toetsen van de voor
het fluorescentie-onderzoek gebruikelijke methodiek. Aan het slot van dit artikel
zal hierop nader worden ingegaan.
2. Methodiek
De jonge kiemplantjes werden verkregen volgens de gebruikelijke methode.
Hierbij worden de zaden tot ontkieming gebracht in de zogenaamde kiemkamer bij
constante temperatuur van 20°C en een zwakke TL-verlichting. Na 12 dagen
wordt met behulp van een ultraviolet-lamp (in dit geval een Philips Philora) het
percentage plantjes met oplichtende worteltjes bepaald.
Omdat het routine-kiemkrachtonderzoek nog veel ruimte vergde, bleef voor het
fluorescentie-onderzoek niet voldoende ruimte over om binnen een redelijk tijdsverloop gereed te komen. De proeven werden daarom voortgezet in een temperatuurscel voor grondproeven. Deze werd op constante temperatuur van 20°C gebracht, terwijl hier eveneens een zwake TL-verlichting kon worden ingeschakeld.
Het onderzoek werd onderbroken toen bleek, dat het percentage fluorescentie
van het Westerwolds raaigras ver beneden de waarde van 85% bleef, die als minimum-grens voor deze zaadsoort is vastgesteld. De zaak werd belangrijk genoeg
geacht om, alvorens verder te gaan, de oorzaken er van op te sporen. Door de
grote regelmatigheid waarmede de lage percentages fluorescentie bij het Westerwolds raaigras optraden, terwijl bovendien het fluorescentieverschijnsel op zichzelf
minder intensief was dan gewoonlijk, werd het uitgesloten geacht, dat dit op rekening van de zaadmonsters gesteld moest worden. Gedacht werd aan de volgende
mogelijkheden:
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I. het filtreerpapier zou een substantie bevatten die het fluorescentie-verschijnsel
tegenwerkt;
II. de cel zou niet de geschikte omstandigheden hebben, die nodig zijn voor het
opwekken van de fluorescentie.
I. Het filtreerpapier
Er werd een vergelijking gemaakt tussen het bij het R.P.v.Z. in gebruik zijnde
filtreerpapier en enkele andere soorten, die eveneens zelf niet fluoresceerden in
U.V.-licht. Van een groot aantal monsters Engels en Westerwolds raaigras werden
op deze papieren zaden uitgelegd en in de kiemkamer te keimen gezet. Het resultaat was, dat van overeenkomstige monsters het percentage fluorescentie op alle
papiersoorten gelijk of zo goed als gelijk was. Het papier, dat aan het R.P.v.Z. in
gebruik is, kan dus zonder bezwaar worden gebruikt voor fluorescentieproeven.
II. De kiemingsomstandigheden
Hiervoor werd gedaan:
a. een oriënterende proef in de cel 20° en de kiemkamer van 20° ( = de gebruikelijke methode);
b. een uitgebreide proef in alle beschikbare kiemruimten.
a. De oriënterende proef
Met 30 monsters Westerwolds raaigras werd een vergelijkend onderzoek verricht in de cel 20° en de kiemkamer 20°. In beide ruimten werd een thermohygrograaf geplaatst. Uit de hiermee verkregen verslagen bleek, dat de temperatuur
op constant niveau bleef, maar dat de relatieve vochtigheid in de cel van 20°
schimmelde tussen 55 en 7 5 % terwijl de R.V. in de kiemkamer constant 90%
bedroeg. Daar de fluorescentie in de kiemkamer het normale procentuele niveau en
de normale intensiteit bereikte, terwijl de monsters in de cel daarbij wederom achterbleven, leek de conclusie gerechtvaardigd, dat de R.V. een belangrijke rol speelt
bij het optreden van het fluorescentieverschijnsel.
b. De uitgebreide proef
De ruimten die voor vergelijking beschikbaar waren, waren de volgende:
A - de „bietenkamer" — temp. 2 0 ° / 3 0 ° C (8 uur 20°C, 16 uur 30°C), R.V.
9 5 - 9 8 % , donker
B - geconditioneerde cel van de kas — 20°C, R.V. 5 5 - 7 5 % , TL-licht (zwak)
Cidem
— 20°C, R.V. 8 5 % , donker
D - kiemkamer
— 20°C, R.V. 9 0 % , TL-licht (zwak)
E - kiemkast
— 20°C, R.V. 9 0 % , donker
Voor het onderzoek werden uit de monsters van proef Ha 20 geschikte monsters
Westerwolds raaigras uitgezocht en beproefd in 5 kiemruimten. Bovendien werd
gewerkt met 10 monsters Engels raaigras in 3 kiemruimten en 7 monsters Italiaans
raaigras in 2 kiemruimten.
Om een inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de methoden werd de volgende methode van verwerking toegepast.
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Kiemkracht - Er werd een scheiding aangebracht in de kiemkrachtscijfers boven en
beneden de norm van 90%. Voor elke methode werden de verschillen van de
kiemkrachtscijfers met het grensgetal 90 gesommeerd. De som van de verschillen
der cijfers boven 90% werd verminderd met de som van de verschillen der cijfers
beneden 9 0 % . Het aldus verkregen getal werd gebruikt als maatstaf.
Fluorescentie - Ter beoordeling van de fluorescentie werd aan een monster dat
85% of meer fluoresceerde, één plus-punt gegeven terwijl een percentage fluorescentie beneden 85% werd gehonoreerd met één min-punt. De som van het aantal
plus-punten werd vervolgens verminderd met de som van het aantal min-punten.
Het aldus verkregen getal werd gebruikt als maatstaf.
Op deze wijze werden voor de 20 monsters Westerwolds raaigras de volgende
waarderingsgetallen verkregen:
Waarderingsgetallen van:
Methode
Kiempercentage
Fluorescentie
A
66
20
B
44
—19
C
11
— 4
D
33
— 8
E
—20
0
De volledige resultaten met deze groepen monsters zijn gegeven in tabel 1, 2 en 3.
TABEL1. Fluorescentie-percentages van20monstersWesterwoldsraaigrasbijverschillendekiemingsmethoden (PercentagesfluorescenceofsamplesWesterwold ryegrass withdifferent methods
ofgermination).K = kieming (germination);F =fluorescentie(fluorescence)
Onderzoeknummer
W1
W 2
W3
W 4
W5
W 6
W 7
W 8
W9
W10
Wll
W12
W13
VV14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
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A
donker(dark)

B
licht (light)

C
donker(dark)

licht

D
(light)

E
donker(dark)

K

F

K

F

K

F

K

F

K

F

98
96
95
97
96
94
96
96
91
97
93
91
94
94
93
92
91
88
86
88

97
98
100
99
99
96
98
100
99
100
98
96
90
98
98
96
97
100
98
99

96
96
94
96
92
97
89
95
94
88
91
94
93
91
93
91
91
89
89
85

44
58
59
70
67
48
47
66
80
50
32
49
46
50
72
55
77
70
49
88

97
95
93
90
84
92
93
92
91
90
94
91
92
90
90
88
85
89
86
89

80
70
92
60
78
75
90
80
86
91
61
81
71
90
73
82
75
96
95
87

80
95
95
92
96
91
91
91
90
90
94
93
92
94
96
92
93
92
86
90

77
86
82
74
80
76
78
91
87
84
74
78
82
90
70
75
86
76
80
86

82
92
93
90
95
91
92
90
90
92
92
89
91
85
97
78
77
89
84
91

88
80
87
84
85
87
88
83
89
91
80
78
84
90
82
75
99
80
79
89

TABEL2. Fluorescentie-percentages van 10 monsters Engels raaigras bij verschillende kiemingsmethoden (Percentagesfluorescenceof samplesLolium perenne withdifferentmethods of
germination). K = kieming (germination);F =fluorescentie(fluorescence)

Onderzoeknummer

A
donker (d ark)

E 1
E 2
E 3
E 4
E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10

B
licht (light)

C
donker (d 'ark)

D
licht (7feÄ?;

K

F

K

F

K

F

K

F

98
97
96
95
97
95
96
94
93
88

5
3
2
2
5
2
2
7
2
8

98
97
96
95
96
95
95
94
92
88

5
3
3
2
3
4
5
6
2
4

98
96
96
96
95
94
94
93
93
87

4
2
1
1
5
2
2
6
2
7

97
96

6
1

93

0

97

4

95

6

TABEL 3. Fluorescentie-percentages van 7 monsters Italiaans
raaigras bij verschillende kiemingsmethoden (Percentagesfluorescenceof samples Italianryegrass with
different methods of germination). K = kieming
(germination);F =fluorescentie(fluorescence)

Onderzoeknummer

A
donker (dark)

Itl
It 2
It 3
It 4
It 5
It 6
It 7

D
licht (light)

K

F

K

F

96
94
93
92
92
91
87

96
97
99
98
98
97
96

93
94
91
90
91
92
86

84
68
85
78
80
80
87

Na verwerking komt de volgende rangorde voor kiemkracht en fluorescentie te
voorschijn, in volgorde van de geschiktste naar de minst geschikte:
Voor Westerwoldsraaigras(zie Tabel 1)
Rangorde der methoden voor:
1
2
3
4
5

Kiempercentage
A
B
D
C
E

Fluorescentie

donker
licht
donker

donker
licht
97

VoorEngels raaigras(zieTabel 2)
Methode

Kieming

Fluorescentie

A
B
C

49
46
42

38
37
32

Methode

Kieming

Fluorescentie

A
D

16
7

7
—3

VoorItaliaans raaigras(zie Tabel 3)

Hieruit blijkt, dat voor het Westerwolds en het Italiaans raaigras methode A
duidelijk het beste is voor het verschijnsel der fluorescentie. Voor het Engels raaigras is dit minder duidelijk. Het aantal proeven is echter te klein om een definitieve
conclusie op te baseren. Er zullen meerdere proeven worden gedaan waarbij ook
monsters zullen worden beproefd met een hoger percentage fluorescentie dan de
bovengenoemde.
Voor het Westerwolds en het Italiaans raaigras echter is duidelijk, dat kieming
zowel als fluorescentie gediend zijn met intermitterende temperatuur van 20/30°C,
zeer hoge R.V. en duisternis. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de aanvankelijk
toegepaste methoden B en D (resp. cel van 20° en kiemkamer van 20°C, beide met
TL-verlichting) voor wat de kieming der zaden betreft direct achter methode A
komen. Voor de fluorescentie echter zijn ze de minst bruikbare methoden. Wat de
fluorescentie betreft is een duidelijke scheiding te zien tussen de methoden waarbij
de zaden in het licht, en die methoden, waarbij de zaden in het donker worden
gekiemd.
Kieming in het donker is voor het opwekken van het fluorescerend vermogen
der wortels klaarblijkelijk voorwaarde. Voor de kieming is het iets minder dwingend, ofschoon methode A (donker) zowel voor de kieming als voor de fluorescentie de beste resultaten behaalt.
Het onderzoek over de methodiek van de fluorescentie-bepaling werd hiermede
beëindigd.
3. Resultaten van het monsteronderzoek
Er werden 110 monsters Engels raaigras onderzocht. De gevonden percentages
fluorescerende worteltjes per monster waren laag. Het hoogste percentage was 7 % ;
dit kwam tweemaal voor (zie histogram no. 1).
Voor het Westerwolds en het Italiaans raaigras werden van respectievelijk 78 en
57 exportmonsters kiemproeven gedaan volgens methode A ter verkrijging van een
inzicht in het fluorescentie-percentage van onze Nederlandse exportmonsters. De
tijd ontbrak helaas om alle monsters te onderzoeken. De resultaten zijn verwerkt
in histogrammen 2 en 3. Uit deze histogrammen blijkt dat:
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1. bij Westerwolds raaigras noch bij Italiaans raaigras monsters voorkwamen, die
minder dan 85% fluorescentie te zien gaven;
2. verreweg de meeste monsters bij beide soorten liggen binnen het traject 9 4 100%.
Dit betekent voor Italiaans raaigras, dat 96% der monsters een vrij hoge mate
van fluorescentie bezit.
Voor het Westerwolds raaigras komt dit neer op 83% van de monsters.
30
29

—

28
27
26
25
2«
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920

-100
% fluorescentie

FIQ. 1. Fluorescentie bij Engels raaigras oogst 1961 (Fluorescence of Dutchsamples of English ryegrass,harvest 1961)
Horizontaal: Percentagesfluorescentie(percentagesof fluorescence)
Vertikaal: Aantallen monsters (numbersofsamples)
Omstandigheden (conditions): temperatuur (temperature) 20°Cconstant
%V.(R.H.)&5%
duisternis(darkness)

4.

Literatuurbespreking
In de inleiding van dit artikel is verwezen naar recente literatuur met betrekking
tot het onderzoek naar het percentage fluorescentie van Engels raaigras. Bedoeld
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FIG. 2. Fluorescentie bij Italiaans raaigras oogst 1961 (Fluorescence of Dutch samplesof Italianryegrass, harvest 1961)
Horizontaal: Percentagesfluorescentie(percentagesof fluorescence)
Vertikaal: Aantallen monsters (numbersofsamples)
Omstandigheden (conditions): temperatuur (temperature) 20/30°C altern.
R.V. (R.H.) 95-98%
duisternis(darkness)
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FIG. 3. Fluorescentie bij Westerwolds raaigras oogst 1961(Fluorescence ofDutch
samplesof Westerwoldsryegrass, harvest 1961)
Horizontaal: Percentagesfluorescentie(percentages of fluorescence)
Vertikaal: Aantallen monsters (numbersofsamples)
Omstandigheden (conditions): temperatuur (temperature)20/30°C altern.
R.V. (R.H.) 95-98%
duisternis(darkness)
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zijn de artikelen van H. C. BAEKGAARD en P. VOISENAT. Deze beide artikelen zullen
zeer in het kort worden weergegeven, terwijl bovendien een opgave van eerder
verschenen literatuur zal worden toegevoegd.
BAEKGAARD'S onderzoek heeft verscheidene jaren geduurd. In zijn eerste artikel
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(1955) wordt een verslag gegeven van het werk gedurende de jaren 1952-1954.
Dit was gebaseerd op waarnemingen van GENTNER, volgens welke het fluorescentieonderzoek een hulpmiddel kan zijn om Engels raaigras van Italiaans raaigras te onderscheiden, daar de worteltjes van de kiemplanten van Engels raaigras niet oplichten in het ultraviolette licht terwijl de worteltjes van het Italiaans raaigras dat
wèl deden.
De zaak is echter min of meer gecompliceerd geworden door het feit, dat ook
de monsters Engels raaigras steeds enkele fluorescerende plantjes leveren, terwijl
hieraan geen vermenging van het monster met zaden van Italiaans raaigras ten
grondslag ligt. Dit werd door BAEKGAARD bewezen geacht door determinatie van
de planten, die uit de fluorescerende zaden werden gekiemd en die werden vergeleken met planten afkomstig van niet-fluorescerende zaden van hetzelfde monster.
De mogelijkheid, dat hier sprake is van kruisingsprodukten heeft er dan toe geleid,
dat in sommige landen maximum normen van het gehalte aan fluorescerende zaden
in Engels raaigras bestaan.
Om in deze zaak enig inzicht te krijgen, zijn door BAEKGAARD gedurende een
aantal jaren onderzoekingen verricht met de Deense rassen van Engels raaigras.
Het artikel van 1962 beschrijft:
1. Laboratorium-proeven over fluorescentie volgens de methode van GENTNER,
waarbij de fluorescerende zaden eveneens werden bekeken op betanding volgens de methode van HELLBO om na te gaan of ze behoorden tot Italiaans
raaigras.
2. Veldproeven met deze monsters om raszuiverheid na te gaan. Deze werd in
orde bevonden.
3. Potproeven met van 12 monsters elk 25 fluorescerende en 25 niet-fluorescerende plantjes, die werden uitgezet op het veld toen ze voldoende groot waren
geworden. Waarnemingen werden verricht gedurende de jaren 1957-1960.
De resultaten van het onderzoek vat BAEKGAARD als volgt samen. De laatrijpende
rassen hebben het hoogste percentage fluorescentie (15-20%). Daar hier sprake
is van een aanzienlijk percentage is het nauwelijks aan te nemen, dat de fluorescerende zaden éénjarige planten zouden leveren, zoals veelal werd beweerd. Ook
is het niet mogelijk gebleken om enige afwijking te vinden in het gedrag der planten
van de niet-fluorescerende zaden, zowel ten opzichte van de morfologische kenmerken als van de weerstand tegen weersinvloeden.
De conclusie moet volgens BAEKGAARD dan ook luiden, dat de rasechtheid van
de rassen Engels raaigras, die van oorsprong steeds een hoger of lager percentage
fluorescentie vertonen, niet in twijfel behoeft te worden getrokken, mits niet wordt
aangetoond dat in de afzonderlijke gevallen het percentage fluorescerende zaden te
wijten is aan een vermenging met Italiaans raaigras of misschien aan een kruising
van beide.
Het lijkt BAEKGAARD niet redelijk om, gezien de ervaringen met deze reeksen
proeven, maximum grenzen te stellen voor het toelaatbare percentage fluorescerende zaden in Engels raaigras.
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Van onze kant moge hierbij worden opgemerkt, dat de vraag van de beoordeling
van het steeds weerkerende percentage fluorescerende zaden niet volledig zal zijn
opgehelderd tenzij de kwestie van een eventuele kruising tussen Engels en Italiaans
raaigras door passende proeven is nagegaan. De mogelijkheid bestaat altijd nog,
dat ondanks gelijkheid in habitus van planten van fluorescerende en niet-fluorescerende zaden, de verdeling van eigenschappen niet gelijk is en door terugkruising
toch Italiaans raaigras zou worden uitgekruist. Tot zo lang kan de limiet voor het
percentage niet worden opgeheven.
VOISENAT'S onderzoekingen (1962) hebben uitgewezen, dat de uitkomsten van
de Gentnerse fluorescentie-test bij Lolium perenne ten zeerste afhangt van de omstandigheden waaronder de zaden te kiemen worden gelegd, en dat in het bijzonder
het toepassen van licht èn de kwaliteit van het papier grote invloed op deze uitkomsten uitoefenen. Daarom moeten de voorwaarden voor de kieming nauwkeurig
worden vastgelegd.
Deze conclusies stemmen overeen met die, welke in het eigen artikel zijn weergegeven.
Volledigheidshalve moet nog worden verwezen naar overeenkomstige onderzoekingen van Mrs. HELEN DALES (1953), die eveneens vond dat bij afwisseling van
18 en 25°C het percentage fluorescentie toenam, terwijl de kiemkracht op zijn
minst gelijk bleef. Daar deze mededeling als een opmerking werd toegevoegd aan
een artikel over de techniek van de Gentnerse fluorescentie-test, kunnen geen verdere bijzonderheden worden gegeven. Deze ervaring stemt overeen met de uitkomsten van ons onderzoek.
5. Samenvatting
Nederlandse exportmonsters Engels, Westerwolds en Italiaans raaigras werden
op fluorescentie onderzocht. Daarbij bleken de kiemingsomstandigheden van grote
invloed op de waargenomen (op het kiempercentage omgerekende) fluorescentiepercentages.
Voor Engels raaigras was deze invloed minder duidelijk dan voor de beide andere soorten. Voor Westerwolds en Italiaans raaigras bleken de kiemingsomstandigheden echter van groot belang. De gunstigste resultaten voor de kieming zowel
als de fluorescentie werden verkregen in een proef met wisseltemperatuur van
20/30°, hoge luchtvochtigheid en zonder belichting.
De fluorescentie-toestand der Nederlandse export-raaigrasmonsters blijkt uit de
histogrammen 1, 2 en 3. Geen der monsters Engels raaigras vertoonde meer dan
7% fluorescentie. Aan de officiële norm van minimaal 85% fluorescentie voldeden
alle onderzochte monsters Westerwolds en Italiaans raaigras.
SUMMARY
BEHAVIOUR OF DUTCH RYEGRASS SAMPLES IN THE ULTRAVIOLET TEST

In the course of investigations on the degree of fluorescence of dutch ryegrass
samples it was found that the amount of fluorescence is affected by the conditions
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of germination. Special tests showed that at least for Westerwold Ryegrass and for
Italian Ryegrass both the amount of fluorescence andthe germination percentage
were highest under theconditions of alternating temperature of 20/30°C, an R.H.
of 95-98% and total darkness. For English Ryegrass the results were not so
evident although the same tendency seemed to be present. Further research is
needed.
The investigation onthefluorescence content wascontinued with thebest set of
germination conditions. Theresults are shown in the histograms nos. 1, 2 and3.
Recent literature is discussed, theDanish investigation being concerned withthe
fact that in Denmark many varieties of English Ryegrass show a rather high percentage of fluorescence, while morphologically fluorescent and non-fluorescent
plants arealike. Thelimit of tolerance is discussed.
The investigations of VOISENAT and DALES agree with the present author's experience, that both germination andfluorescence areinfluenced bythe germination
conditions.
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