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ALGEMEEN GEDEELTE

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

1. ORGANISATIESCHEMA (31 mei 1961)

Commissie van Bijstand
Voorzitter:
Ir. J. I. C. BUTLER
Vice-Voorzitter: J. J. BARENBRUG
Leden: K. BAKKERt
Dr. O. BANGA
Ir. J. H. BRUST
Ir. G. T. GROOTERS
I. P. H A G E

B. MEIHUIZEN
Ir. B. H. OLTHOFF
W . VENNIKf
A . VlJN
P . K . WOLDIJK

A. L. A. DE JONG

Secretaris:

Ir. M. J. F. KOOPMAN

De samenstelling vandeCommissie bleef in hetverslagjaar ongewijzigd. Debenoeming vond plaats
bij ministeriële beschikking nr.LAW6511/12 dd.23juni 1958.
(Te rekenen van 1augustus 1961 werd deheer B. MEIHUIZEN vervangen door deheer F. MULDER,
Ministeriële beschikking no. LAW9173 dd.9oktober 1961.Nasamenstelling vanditverslag ontvielen
aan de Commissie door overlijden de Heren K. BAKKER en W. VENNIK).

Personeel
De formatie van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole bleef gehandhaafd op
83 personen. Inclusief losse en tijdelijke werkkrachten en 5schoonmaaksters, waren
op hetinstituut maximaal 103personen werkzaam.
Gedurende de drukste periode (1augustus 1960 tot 1januari 1961) was de personeelsbezetting vanhetR.P.v.Z. als volgt:
Directeur: Dr. Ir. A. F. SCHOOREL

Plaatsvervangend Directeur: Ir. M.J. F. KOOPMAN
Secretaresse: Mevr. L.V. DOORLAG - Roos VAN RAADSHOVEN
AFDELING ZUIVERHEID:

AFDELING KIEMKRACHT:

Dr. Ir. E. MEIJER DREES
Mej. G. VIERBERGEN
K. T H . KOENDERS

Mej. J. M. VAN HULZEN
Mej. H. W. G. J. EVERS

Vacature

Mej. A. SCHELLENBACH (Adm.)

Mej. C. A. ULLRICH (Adm.)

en 24 analytische krachten

en 21 analytische krachten

AFDELING GEZONDHEID:

A F D E L I N G S C H O N I N G:

Dr. J. DE TEMPE
Mej. A. P. VAN HOEKE
Mej. A. VANDER VALK

Ir. C. VERHEY
B. H. A. WILLEMS

en 2 analytische krachten

en 9 analytische krachten

AFDELING VOCHT:

AFDELING IDENTIFICATIE:

Ir. M J. F. KOOPMAN

Mej. Drs. S. C. RADERSMA

Mej. J. W. C. ELBERG

en 1analytische kracht

ADVIESDIENST SCHONING:

CONTACT KEURINGSDIENSTEN:

Ir. C. VERHEY

en 1 tekenaar

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

ALGEMENE ZAKEN:

TECHNISCHE DIENST

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

Ir. C. VERHEY
J. VANDEN BRINK

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

en 2 technische krachten
PROEFTUIN ENKAS:
Dr. J. DE TEMPE

en 5andere administratieve krachten

[- 3hulpkrachten W. RUISCH

en 1tuinknecht
Op zijn verzoek werd aandeheer Ir. VANDERSLOOTEN, dievanaf 1juli 1956 hoofd wasvandeafdelingen Schoning enAdviesdienst Schoning, eervol ontslag verleend met ingang van 15maart 1961
in verband metdeaanvaarding vaneenlectoraat aandebosbouwkundige afdeling vande universiteit
te Mérida (Venezuela).
(In deloop vandezomer werd Ir. VERHEY belast metdeleiding van bovengenoemde afdelingen; in
zijn plaats werd metingang van24augustus 1961Ir.H .DE MIRANDA belast metdeleiding vande afdeling Kiemkracht.)
Behalve Ir. VAN DER SLOOTEN namen in verslagjaar nogtien leden vanhetpersoneel ontslag. Inde
ontstane vacatures kon,zijhetmetenige moeite, worden voorzien.
Aan de opleiding vanhet analytisch personeel werd wederom alle aandacht geschonken. Aanhet
examen voor zuiverheidsonderzoek werd door 3 personeelsleden deelgenomen, diealle drie slaagden.
Van de8kandidaten voor het kiemkrachtsexamen slaagden er7.

2. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DESEIZOENSACTIVITEIT

Na deover degehele liniezouitstekende oogst van 1959viel die van 1960 enigszins
tegen. Zeer opvallend was hethoge percentage geschoten zaden, datin het bijzonder
bij degranen viel waar tenemen, waardoor speciaal dehandel in broodgranen moeilijkheden ondervond. Het R.P.v.Z. werd bijhetonderzoek opdeze schotpercentages
ingeschakeld.
Het onderzoek van de zaaizaden ondervond in verslagjaar weinig moeilijkheden.
Niettegenstaande wederom ruim 8000zogenaamde schoningsmonsters werden onderzocht, washet onderzoek vandeze belangrijke groep monsters relatief vroeg gereed,
terwijl hetjaar 1960/61 ookvoor hetonderzoek vande andere (niet-schonings-)monsters alseennormaal jaar moet worden beschouwd.

3. ADMINISTRATIEVE KWESTIES

De verslaggeving vandeprojectenadministratie over 1960werd wat gewijzigd.
Zo werd nu een kostenraming gemaakt van de research-projecten waaraan in 1960
werd gewerkt. Meer dan eenramingkonditnietworden.Erwerden in totaaleen 16-tal
projecten onderscheiden, waarmede in totaal eenbedrag vanf 127.500gemoeidwas.
Het routine-onderzoek van het R.P.v.Z. kostte f442.862. Aan middelen werd
f380.034 ontvangen, zodat het routine-onderzoek een nadelig saldo ten laste vanhet
Rijk hadvanf62.828.Hiermede werd eendekkingspercentage van86,0%bereikt, hetgeen watongunstiger isdanin 1959,doch gunstiger danindedaarvoor liggendejaren.
Het dekkingspercentage van het routine-onderzoek per soort bepaling liep uiteen.
Op de zuiverheids- en de kiemkrachtsanalyses werd alsin voorgaande jaren een aanmerkelijk verliesgeleden; deoverigeafdelingen speelden quitte ofmaakten eengeringe
winst.
Aan de opleiding van het personeel werd veel tijd besteed. Deze kostte in 1960
f 29.000.
In de periode 1 juni 1960-31 mei 1961had het R.P.v.Z. f390.000 aan inkomsten.
Hiervan kwam f 163.000 van de C-monsters (schoningen) = 41,5%. De exportmonsters brachten f 108.600 op = 27,5%; de resterende Z-monsters f 116.000 = 29,5%,
terwijl alsgevolgvanresterende activiteiten nogf5.500werd geïnd (1,5%).
4. SITUATIE VANHETGEBOUWENCOMPLEX EN DE PROEFTUIN

In verslagjaar vond de grondruil metdegemeente plaats, waarbij het R.P.v.Z. aan
de voorzijde een groot stuk grond verloor. Het R.P.v.Z. heeft geen rechtstreekse verbinding meer met de Prof. van Uvenweg of de Lawickse Allee, doch is slechts door
een doodlopende weg(Binnenhaven)viadePrinses Marijkeweg metdeProf.van Uvenwegverbonden. Ten behoeve vanbezoekers isde situatie opfig.1aangegeven.
De plannen voor eennieuw schoningslaboratorium konden nogniet worden gerealiseerd. Welwerden dieplannen verder uitgewerkt zodat hoop bestaat, dat de nieuwe
werkruimte althans vóór het seizoen 1962/63 ter beschikking zal komen. De grote
moeilijkheden, die bij de schoning van de steeds grotere aantallen monsters worden
ondervonden, endiezich o.a. uiten ineenernstige achterstand bijhet onderzoek,wegen momenteel zeer zwaar. Het nieuwe laboratorium zal het mogelijk maken, het
machinepark aanmerkelijk uit te breiden, waardoor de capaciteit van deze afdeling
anderhalf maal zogroot zalworden.Erzaldantenminste één hoofdschoningsmachine per duizend monsters ter beschikking staan.
Zeer veel aandacht zalookbesteed worden aan destofafzuiging, dieinhetthans in
gebruik zijnde laboratorium absoluut onvoldoende is.
In het gebouw werden diverse voorzieningen getroffen. In verband met het lekken
van de vier kiemkamers (die overigens perfect voldeden), werd in verslagjaar begonnen deze kamers opnieuw te isoleren, waarbij een nieuwe werkwijze werd gevolgd en
andere materialen werden gebruikt. Eentweede kiemkamer werd verbouwd voor kieming in licht. De resultaten laten zich voorlopig zeer hoopvol aanzien.

FIG.

1

Ten behoeve vandetoekomstige werkruimte van dephytopathologische afdeling (de
momenteel bij de schoningsafdeling in gebruik zijnde ruimte) werd begonnen met
het vervaardigen van kiemkasten voor kieming in licht.
Wanneer eind 1962 de kiemapparatuur van de phytopathologische afdeling in gebruik genomen is, beschikken de routine-afdelingen zuiverheid, kiemkracht, Phytopathologie en vocht over een apparatuur, aangepast aan de behoefte van het ogenblik
en kunnen zij, mits voldoende personeel van goede ervaring aanwezig is, het werk in
een acceptabel tempo afwerken.
5. METHODEN VAN ONDERZOEK

Helaas kwam het Methodenboek ook in 1960/61 nog niet gereed. Dit werk bleek
aanzienlijk uitgebreider dan oorspronkelijk werd verwacht. Het is wel de bedoeling
om dit Methodenboek in seizoen 1961/62te publiceren.
6. COMMISSIE VAN BIJSTAND

In de samenstelling van de Commissie kwam geen verandering. Er werd vergaderd
in oktober 1960 en februari 1961. De belangrijkste besluiten en uitspraken van de
Commissie waren de volgende:
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1. De Commissie nam kennis van het besluit van de I.S.T.A., om voortaan geen kiemenergiecijfers meer te vermelden op internationale attesten. De Commissie was
van mening, dat in het binnenlands verkeer voor verschillende gewassen toch wèl
behoefte bestaat aan een indicatie voor de kiemsnelheid.
2. De Commissie gingermede accoord, dat het nieuwe Methodenboek van het R.P.v.Z.
zodanig wordt uitgevoerd, dat het tevens als leerboek kan gebruikt worden voor de
opleiding van zaadanalysten.
3. De afgifte van gezondheidscertificaten voor graszaden blijkt de handel nogal eens
moeilijkheden te geven. Aan een kleine commissie werd opgedragen, overleg te
plegen met de Directeur van de P.D., teneinde hiervoor een oplossing te vinden.
4. De Commissie is van oordeel, dat het R.P.v.Z.-plombe alleen gebruikt mag worden
voor zaaizaadpartijen en niet voor afvalpartijen. Het werd gewenst geacht, een
voorstel te formuleren teneinde deze materie te doen regelen in overleg met de te
vormen Commissie voor Gewassen zonder Nabouw van de N.A.K.
5. De Commissie verleende haar goedkeuring aan:
het concept Jaarverslag 1959/1960, de projectenbegroting 1961, de projectenverantwoording 1960 en de begrotingsvoorstellen 1962.
7. ENKELE BELANGRIJKE PROJECTEN VAN ONDERZOEK

PROJECT 1.

Onderzoek naar de weerstand van zaaizaden tegen ongunstige

omstandig-

heden (Dr. A. F. SCHOOREL, Dr. J. DE TEMPE, Mej. E. A. PERDOK)

Het Pudoc verrichtte op verzoek van de Coördinatiecommissie Landbouwzaaizaden
een literatuurstudie over het „Verband tussen kiemkrachtsresultaten in het laboratorium en de opkomst in grond". Deze studie werd door Dr. SCHOOREL bewerkt ten
behoeve van „Resultaten van Zaaizaadonderzoek I I " van het Centraal Orgaan (pp.
42-68). Dr. DE TEMPE verrichtte een uitgebreid onderzoek over de perspectieven van
een heet-waterbehandeling ter bepaling van de gevoeligheid van zaaizaden voor ongunstige uitzaai-omstandigheden (zie blz. 133). Dr. DE TEMPE verrichtte verder een
onderzoek over debetekenisvan schot t.a.v.de opkomstwaarde van granen (zieblz. 111).
Mej. PFRDOK en Ir. DE MIRANDA verrichtten onderzoek over de praktische betekenis
van bij geschoten tarwekorrels zichtbare kiemverkleuring (zie blz. 106).
PROJECT 2.

Onderzoek overfungicide behandeling van zaaizaden (Dr. J. DE TEMPE)

Dr. DETEMPE verrichtte onderzoek over de gevoeligheid van granen tegen warmwaterbehandeling ter bestrijding van stuifbrand. In deze proeven werden tarwe- en
gerstmonsters onderworpen aan de zogenaamde één-phase behandeling (Duitse methode) en aan de zogenaamde twee-phasen behandeling (klassieke methode; zie blz.
125). Het bestrijdingseffect tegen stuifbrand van beide methoden werd niet nagegaan.
PROJECT 3.

Onderzoek over de methodiek van het eigenlijke

gezondheidsonderzoek

(Dr. J. DE TEMPE)

Dr. DE TEMPE verrichtte onderzoek over de methodiek ter vaststelling van het percentage Botrytis bij lijnzaad (vergelijking van 3 methoden met het gedrag bij uitzaai in
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grond; zieblz. 119). Dr.DETEMPE deed verder proeven over de methodiek ter vaststelling vandeinfectie vankoolzaden metPhoma Ungarn (zieblz. 116).
PROJECT 9.

Bewaring van zaaizaden (Ir. M. J. F. KOOPMAN)

De inhetvorige jaarverslag aangekondigde proef werd injanuari 1961 ingezet. Een
groot aantal zaadmonsters - alle van uitgezocht goede kwaliteit en goed ingedroogd werden geplaatst onder 20verschillende omstandigheden (5relatieve vochtigheden en
4 temperaturen). De eerste resultaten van deze belangrijke proef kwamen reeds beschikbaar. Er zalin dit verslag nogniet nader over worden gerapporteerd.
Ook het onderzoek naar de bruikbaarheid van verpakkingsmaterialen voor zaaizaden wordt voortgezet.
PROJECT 13. Bewerking vaneen „Handboek onseed health testing" (Dr.J. DE TEMPE)
De inhetvorige verslag aangekondigde bijdragen werden in de Proceedings vande
1.S.T.A. gepubliceerd (zie literatuurlijst blz. 141).Voor de naaste toekomst staat slechts
een serie geïllustreerde „Leaflets" over zaadinfecties op het programma alsmede een
hoofdstuk over lijnzaadinfecties.
PROJECT 26. De statistische basis voor de spelingen in het zaaizaadonder zoek (Dr.
E. MEIJER DREES)

In J.S.T.A.-kringen wordt momenteel zeer veel aandacht besteed aande statistische
basis van het onderzoek. Professor Miles uit de U.S.A. heeft uitgebreide voorstellen
opgesteld, die nu worden bestudeerd. Vooral Dr. Meijer Drees is eenbelangrijk deel
van zijn tijd bezig geweest met het bestuderen in hoeverre de duizenden zuiverheidsanalyses, die jaarlijks op het R.P.v.Z. worden verricht, voldoen aan de door Prof.
Miles aangeraden spelingen. Hierbij komen zeer merkwaardige punten naar voren.
PROJECT 28. De gevolgen van beschadiging, verwering, broei, enz. op de veldopkomst
(Ir. M . J. F. KOOPMAN en Mej. E. A. PERDOK)

De oogst van 1960 leende zich zeer goed voor ditonderzoek, datinhetvoorjaar van
1961 werd verricht. In het bijzonder de schotverschijnselen maakten deze oogst interessant (zieblz. 100, 106, 111).
PROJECT 30. De bepaling vanhet percentage leeg zaad bij dubbele zaden van Festuca
rubra (Dr. E. MEIJER DREES)

De in het vorige verslag genoemde methode t.b.v. de zuiverheidsanalyse van roodzwenkzaad werd in het routine-onderzoek van schoningsmonsters ingevoerd (zie blz.
83).
PROJECT 32. Enquête naar ontsmettings-apparatuur en bestudering van daarin verwerkte principes (Ir.H. J. VAN DER SLOOTEN)
De bereikte resultaten werden vastgelegd in een rapport t.b.v. „Zaaizaadonderzoek
11", dat begin 1962zal verschijnen (zie ook blz. 72). Deze activiteit geschiedde in
nauwe samenwerking metIr.A.J.A. HULSHOFF vandePlantenziektenkundige Dienst.
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II. C O N T A C T E N M E T B I N N E N - EN B U I T E N L A N D

1. INTERNATIONALE CONTACTEN

In opzet bleven de internationale contacten in verslagjaar gelijk aan die van de
vorige periode, waarover reeds gerapporteerd werd.
Uit de aard der zaak had het secretariaat van de International Seed Testing Association (gevestigd bij het R.P.v.Z.) het druk met de normale werkzaamheden (verzorging uitgebreide correspondentie, Proceedings van de I.S.T.A., News Bulletin van de
I.S.T.A. en financiën), doch verder ook met de voorbereiding van de Interconvention
Meeting van de leden van het Executive Committee en van de voorzitters van de
Technical Committees (september 1961 te Wageningen) en met de eerste voorbereidingen voor het 13eCongres van de I.S.T.A. te Lissabon (mei 1962).
Verder waren actief het Plant Disease Committee, waarvan Dr. DE TEMPE lid is, het
Statistics Committee, waarvan Dr. MEIJER DREES lid is, het Purity Committee, waarvan Dr. MEIJER DREES eveneens lid is,het Moisture and Storage Committee, waarvan
Ir. KOOPMAN voorzitter is, en het Tetrazolium Committee, waarvan Ir. VERHEY deel
uitmaakt. De laatste istevens lid van het Germination Committee.
Ir. M. J. F. KOOPMAN reorganiseerde het „Referee-testing on Association-wide basis", waarvoor hij verantwoordelijk is en waarbij nu 76 I.S.T.A.-stations betrokken
zijn.
2. B U I T E N L A N D S E R E I Z E N

Dr. DE TEMPE was op 18en 19juli 1960 aanwezig op de 6th Commonwealth Mycological Conference te London, waarbij hij zelf een voordracht verzorgde over „The
present state of seed health testing" en waar verder door erkende zaaddeskundigen als
Dr. M. NOBLE, Dr. P. NEERGAARD en door deskundigen op het gebied van fungicide
behandeling, voordrachten werden gehouden.
Dr. DE TEMPEwas op 27 en 28juli 1960aanwezig bij excursies naar het Proefstation
te Rothamsted, het Plantenziektenkundig laboratorium te Harpenden, en naar laboratoria van de Imp. Chem. Industries te Fernhurst en van de Plant Protection Ltd. te
Jealott's Hill.
Van 15t/m 26 augustus 1960nam Ir. VERHEY te Stuttgart deel aan de eerste Tetrazolium-cursus, die onder auspiciën van de I.S.T.A. door Professor LINDENBEIN en
Mevr. Dr. BULAT werd georganiseerd.
Op 26en 27 september 1960bezochten Dr. SCHOOREL en Ir. KOOPMAN in Hamburg
deJaarvergadering van het „Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungsund Forschungsanstalten", waar op de eerste dag een aantal voordrachten over het
onderzoek van zaaizaden werd gehouden door leden van de „Fachgruppe Samenkunde und Samenprüfung". Op detweededagwerden, inmeer besloten gezelschap, enkele
voordrachten aangehoord en discussies gevoerd.
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Op 6,7en8december 1960was Dr.SCHOOREL t.b.v. deI.S.T.A. in Londen inverband met een gesprek tussen vertegenwoordigers vandeFédération Internationalede
Commerce de Semences (de Heren VILMORIN, WIBO, HOLLYWELL) en vertegenwoordigersvan de I.S.T.A. (Prof. LINEHAN, Dr. SCHOOREL en Dr. WELLINGTON).
Van 18t/m21 april 1961 namDr. SCHOOREL deel aaneen vergadering van desubcommissie ISO/TC 34/SC 1 van de International Standardization Organization, enwel
zowel alsvertegenwoordiger van Nederland (tezamen metIr. ZWART en deheer DE
VRIES) als vertegenwoordigende de I.S.T.A.

Van 23t/m 28april 1961was Dr. SCHOORELvoor de I.S.T.A.inLissabon in verband
met de organisatie van het 13eI.S.T.A.-Congres, dat gehouden zal worden inmei
1962.
3. BINNENLANDSE CONTACTEN

Het R.P.v.Z. is,hetzij door de Directeur hetzij door Ir. KOOPMAN, of beide, vertegenwoordigd indevolgende besturen encommissies:
Centraal orgaan ter Bevordering vandeVeredeling vanen Voorziening met Voortkwekingsmateriaal vanLandbouwgewassen (adviserend),
Commissie Coördinatie Onderzoek Landbouwzaaizaden van het Centraal Orgaan
alsmede een sub-commissie hiervan,
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Landbouwzaden en Aardappelpootgoed
(adv.) endiverse commissies,
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groente- en Bloemzaden (adv.) endiverse commissies,
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwgewassen Afd.II: Conservering en Bewaring van Granen, Zaden, Peulvruchten enStro,met commissies,
Commissie Opleiding Detaillisten.
Dr. DE TEMPE maakt deel uitvan deWerkgroep Graanziekten van het Nederlands
Graancentrum, envan deCommissie Vlasziekten.
4. BINNEN- ENBUITENLANDSE BEZOEKERS

Er werden circa 52buitenlanders ontvangen. Vanhetbezoek vanpersonen uit het
binnenland wordt geen aantekening gehouden.
Het R.P.v.Z. ontving devolgende groepen:
15personen excursie Ned. Heidemaatschappij, Arnhem
7leerlingen vanhetStation voor Maalderij enBakkerij, Wageningen
50leerlingen van deChr. Middelbare Landbouwschool, Doetinchem
28leerlingen van deRijks Middelbare Landbouwschool, Andelst
41leerlingen van deR.K. Middelbare Landbouwschool, Emmeloord
34rayon-assistenten vande Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst
19leerlingen van deRijks Hogere Tuinbouwschool, Utrecht
28leerlingen van „Nieuw Rollecate", Deventer
18deelnemers aandeexcursie Zaakvoerderscursus, Rotterdam
17deelnemers aan deexcursieZaakvoerderscursus, Utrecht
25bestuursleden vanhetProduktschap Landbouwzaaizaden, Den Haag.
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5. WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN DE COÖRDINATIE-COMMISSIE ONDERZOEK
LANDBOUWZAAIZADEN VAN HET CENTRAAL ORGAAN

Ten behoeve van het boekje „Resultaten van Zaaizaadonderzoek II" werden devolgende artikelen gereed gemaakt:
a. Dr. J. DE TEMPE - Gevoeligheid van tarwe- en gerstmonsters voor warm-waterbehandeling ter bestrijding van stuifbrand, beoordeeld in het laboratorium.
b. Ir. J. F.W. ESSENBURG en Dr.A.F.SCHOOREL-Hetverband tussen de kiemkrachtsbepaling van zaaizaden in het laboratorium en de opkomst te velde.
c. Ir. H. J. VAN DER SLOOTEN - De zaaizaadontsmettingsapparatuur in Nederland.
Er heeft zowelbij de ontsmettings-enquête als ook bij de proeven over warm-waterbehandeling van granen nauwe samenwerking bestaan met de P.D., terwijl t.a.v. de
bewaarproeven van het R.P.v.Z. overleg gepleegd wordt met het I.B.V.L.
In het bijzonder de ontsmettingsenquête kan beschouwd worden als een belangrijk
werkstuk, waarbij het inzicht in dezenauwelijks bekende materie is vergroot.
6. ADVIESDIENST VOOR DE SCHONING VAN ZAAIZADEN

Ir. H. J. VAN DER SLOOTEN hield zich in de afgelopen verslagperiode vooral bezig
met een enquêtering van ontsmettingsapparatuur in Nederland.
Hij kwam nog niet toe aan het onderwerp „stofafzuiging", waaraan zijn opvolger,
Ir. Verhey, inmiddels is begonnen.
De afdeling is omstreeks 1954 begonnen met een enquête naar de situatie van de
schoningsapparatuur in Nederland. Hierover is o.a. in „Resultaten van Zaaizaadonderzoek I" gerapporteerd (1959). Daarna is de bovengenoemde enquête over ontsmettingsapparatuur gehouden, waarover dus in „Resultaten van Zaaizaadonderzoek II" (1962) is gerapporteerd.
In een aantal artikelen zijn beschrijvingen gegeven van de momenteel in de belangstelling staande schonings- en ontsmettingsapparatuur (zie Jaarverslagen R.P.v.Z.).
Voor de naaste toekomst staan o.a. op het programma het interne transport en de
stofafzuiging.
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JII. STATI STISCHEG E G E V E N SMET B E T R E K K I N G TOT DE A A R D
EN DE K W A L I T E I T VAN H E T Z A A I Z A A D

1.

A A R D

E N

A A N T A L

V A N

D E

M O N S T E R S

V A N

H E T

R O U T I N E - O N D E R Z O E K

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)
Monsters (samples)

1954/55

1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

20703
4187
4492
0

22746
6378
2085
0

20208
6676
2438
0

18704
7054
2607
690

16947
6852
3239
525

15915
8298
3525
494

17356
8083
3085
484

29382

31209

29322

29055

27563

28232

29008

Z-monsters
C-monsters
D-monsters
Totaal (total)

. . . .

TABEL 2. Ingezonden monsterszaaizaad (exclusief opsporingsmonsters, in 1958/59,1959/60en 1960/61
(Kinds of samples, control samples excluded)

Zaadsoort
(species)

Schoningsmonsters (C)
(cleaning samples)

1958/59

1959/60

1960/61

31

2481

1893

2750

2424
1967
969
151
1001
2309
1310
245

2601
2115
829
155
1166
2040
1447
287

2120
2381
690
176
1101
2402
842
144

414
497
421

388
216
163

1958/59 1959/60 1960/61
Granen (cereals)
Grassen (grasses):
fijne (fine)
grove (coarse)
Klavers (clovers)
Lupinen, wikken (lupin seed, vetches) .
Lijnzaad (flax seed)
Bieten (beets)
Erwten, bonen (peas, beans)
Stoppelknollen (turnips)
Andere landbouwzaden (other agricultural seeds)
Tuinbouw-koolzaad (cabbage) . . . .
Spinazie (spinach)
Andere tuinbouwzaden (other vegetable
seeds)
Bloemzaden (flower seeds)
Boomzaden (tree seeds)
Totaal (total)

2824
1201

3770
1602

1229
333
29

1393
264
248

3777
1651
32
5
0
1242
230
239

61
106
586

52
154
396

106
3
431

483

419

*

*

305
31
0

1588
718
167

1040
713
297

3035
789
159

8083

16947

15915

17356

0

°

6852

8298

* Geen aparte gegevens beschikbaar (no separate data available).
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Andere monsters van
het routine-onderzoek
(Z) (other samples)

575 582 :
460

Aan deachteruitgang aan ingezonden monsters (anderedan C-monsters= contractteeltmonsters) kwam in verslagjaar een eind. Het is uit de aard der zaak niet zeker, of
dat een toevalligheid is of een verschijnsel van meer permanente aard. Ongetwijfeld
hangt de inzending van Z-monsters (hoofdzakelijk handelaarsmonsters) sterk af van
exportmogelijkheden.
Zoals reeds in vorigejaarverslagen isvermeld, hebben O-en D-monsters betrekking
op respectievelijk bij de detailhandel in land- en tuinbouwzaden gestoken monsters en
op bij de grens gestoken monsters.
Inclusief de appèl-bepalingen en denormale herhalingsbepalingen om kiemkrachtsTABEL 3. Aantal ingezonden monsters in 1958/59, 1959/60 en 1960/61 en het aantal daarin verrichte bepalingen (Number of samples and number of tests in different months)
Schoningsmonsters (C) (cleaning samples)

juni
juli
augustus . .
september . .
oktober . . .
november . .
december . .
januari . . .
februari. . .
maart. . . .
april . . . .
mei
Totaal (total)

Monsters (samples)

Bepalingen (analyses)

1958/59 1959/60 1960/61

1958/59 1959/60 I1960/61

2
877

499

185

3595
1034
2285

2650
1789

516
89
74
157
37
6
3
3

1899

441
117
60
39
16
9
1
6852

8298

8083

2072
1852
1366

730
557
149
84
25
11
2
2

18
187
1187
3329
4965
5989
5897

839
229
238
91
4
22973

73
31

4
183 ,

946
3528
6833
8321
73981
1733

3076
3529
6479
7711
6952

219
93
16
1

734
215
144
54
18

29275

29016

Andere monsters>vanparticuliereinzenders(Z) (other
private samples)
juni . . . .
juli
augustus . .
september . .
oktober . . .
november . .
december . .
januari . . .
februari. . .
maart. . . .
april . . . .
mei
Totaal (total)

643

765

562

1543
1081
1382
1519
1661
1767
2524
2306
1717

1509
1359
1133
1220
1356
1577
2183
2355
1468

1764
1082
1626
1527
1427
1799
2215
2567
1852

561
243

694
296

665
270

16947

15915

17356

688
1019
1148
1540
2155
1621
2956
3395
2374
3150
2515
2648
3423
4195
4292
4856
5086
5956
5639 ; 6197
2074
3537
1067
886

1206
2130
3265
2769
2724
3442
4473
5968
8446
2466
1079

34695

38807

38442

839
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en zuiverheidsresultaten te verifiëren, doch exclusief zuiverheidsanalyses nodig bij een
enkele kiemkrachtsbepaling, werden 71.699 routine-bepalingen verricht.
In totaal werden door de Algemene Inspectie Dienst t.b.v. het R.P.v.Z. 512 controle-monsters van landbouwzaden (vorigjaar 384) en 2573 monsters van groente- en
bloemzaden (vorigjaar 3141) gestoken, waarin 4013 bepalingen werden verricht.
TABEL 4. Splitsing naar de aard van de bepalingen (kindof tests)
1955/56

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60 1960/61

Schoning (cleaning)
Zuiverheid (purity)
Kiemkracht (germination)
Vocht (moisture)
Identificatie (identification)
Gezondheid (health)
Idem t.b.v. P.D.-verklaring (Phytosanitary Certificates)

6442
16284
26484
16984
2163
7430

6836
13115
25183
13082

7696
12184
24121
12962

7275
14715
22517
13089

8503
16406
22654
13230

77

227

111

19

24

3808

3246

3027

2545

3269

902

368

459

681

613

652

Totaal (total)

76689

62469

60895

61415

63970

67823

8791
16979
24217
13891

Inclusief het eigen onderzoek (ten behoeve van toegepaste research - zie volgende
paragraaf) werden in het verslagjaar 71.699 + 4.013 + 5.911 = 81.623 bepalingen
verricht.
TABEL 5. Aantal garantiestroken verstrekt door het R.P.v.Z. en aantal kg waarop deze betrekking
hadden (Number of guarantee papers and amount in kgs to which these refer)
Seizoen
(season)

Aantalgarantiestroken
(number of guarantee papers)

1955/56
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61

Aantalkgzaaizaad
(amount in kgs)
3531478
3217146
3313338
1938737
2461562
1288972

68604
61083
65233
37720
47957
25931

Voor onderstaande zaadsoorten werden garantiestroken verstrekt voor totaal meer
dan 10ton zaad:
Engels raaigras
Westerwolds raaigras
Italiaans raaigras . .
Timothee
Beemdlangbloem . .
Roodzwenkgras . . .
Veldbeemdgras . . .
Fioringras
Ruwbeemdgras . . .
Kropaar

264 ton
224 ton
92 ton
86 ton
33 ton
29 ton
17 ton
14 ton
13 ton
12 ton

Rode klaver
Voederbieten
Witte klaver
Lucerne . . .
Hopperups . .
Herfstknollen
Koolzaad. . .
Bladkool . . .

139 ton
105 ton
74 ton
68 ton
53 ton
23 ton
15 ton
15 ton

Voor 84partijen zaaizaad werden de aangevraagde garantiestroken geweigerd.
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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 1960/61 waren dit er 5.911;ze kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Ten behoeve van dezuiverheidsafdeling
„ kiemkrachtsafdeling . . .
,, gezondheidsafdeling . . .
„ vochtafdeling
„ identificatie
„ contact keuringsdiensten .
,, vigour-testing

3.

419 bepalingen
. 1703
. 2097
470
92
.
382
748

KWALITEIT VAN DE NEDERLANDSE ZAAIZADEN IN HET SEIZOEN 1960/61

De kwaliteit van het in Nederland geproduceerde en het in Nederland ingevoerde
zaad is te bestuderen aan de hand van de tabellen 6,7en 8.
Het blijkt wel, dat de kwaliteit van het uit Nederland geëxporteerde zaaigoed over
het geheel genomen minder was dan in het zeer goede oogstjaar 1959. Toch zijn er
duidelijk uitzonderingen te constateren. De haver van oogstjaar 1960 was ten minste
gelijk aan dievan 1959.Detarwe van 1960wasbeduidend slechter. In het bijzonder de
Peko-monsters waren van zeer matige kwaliteit. De gerst was ook in 1960 van zeer
goede kwaliteit.
De graszaden waren in 1960 feitelijk nauwelijks minder dan in 1959.
De bieten waren in 1960 wederom wat minder dan in 1959. Diploiden en polyploiden zijn hier echter bijeengenomen.
De erwten waren in 1960 wat slechter evenals - in mindere mate - de landbouwbonen en de lupinen.
4. KWALITEIT VAN DE INGEZONDEN CONTRACTTEELTMONSTERS IN VERGELIJKING
MET DIE VAN VORIGE JAREN

In tabel 9 zijn de gegevens van de contractteeltmonsters opgenomen. De tabel behoeft weinig commentaar. Toch is het zeker interessant, de cijfers van oogst 1960met
die van 1959 en met het veeljarig gemiddelde te vergelijken. 1960 was immers een
uitzonderlijk nat jaar, 1959 een uitzonderlijk droogjaar. Steeds is verondersteld, dat
de kwaliteit van het zaad in 1960 zeer matig, en die van 1959 zeer goed zou zijn. Ook
1958 heeft een bijzonder natte zomer gehad. Vergelijking van 1958,1959en 1960 heeft
soms betekenis.
Het meest constante produkt van de in de lijst besprokene is ruwbeemd. De gemiddeldekiemkrachten, noch dievan demiddelste monsters lopen bij deze soort noemenswaard uiteen, terwijl toch reeds 10jaren cijfers beschikbaar zijn, waarin droge en natte
jaren voorkwamen.
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TABEL 6. Gemiddelde kwaliteit van t.b.v. de export door de N.A.K. geplombeerde en door het
R.P.v.Z. onderzochte partijen zaaizaad (Average quality of approved Dutch agricultural
seeds for export)
Middelste w a a r d e (median value) -- midd.
en gemiddelde (averageperc.) — gem.
Gewas
(crop)

Aantal
monsters
(nr. of
samples

Zuiverheid
(purity)

Kiemkracht
(germination)

Vocht
(moisture)

lidd.

Haver, Avena sativa
- Condor
- Diverse rassen 1 . . . .
Tarwe, Triticum aestivum .
-Peko
-Jufy
- Diverse rassen 1 . . . .

64
61

100
100

100
100

93
94

93
93

16,3
16,0

16,1
16,0

771
53
36

100
100
100

100
100
100

86
93
91

89
92
89

17,0
16,8
17,0

17,0
16,9
16,8

Gerst, Hordeum vulgare
- Diverse rassen 1 . . .

109

100

97

96

16,4

16,2

2

483
43
133

91,0
93,6
98,8

91,0
92,8
98,6

88
94
95

86
92
95

13,4

13,2

13,2

13,5

157
202
41
64

99,2
99,2
99,0
92,9

99,0
99,1
98,0
92,6

91
95
90
91

91
94
89
91

14,2
15,4

14,2
15,2

57

90,2

86,4

84

82

64
466

97,6
95,7

97,3
95,1

89
90

89

14,4
14,0

14,3
13,9

99,9

97

96

11,9

12,1

99,1
99,3

80
76

80
76

14,3
14,2

14,4
14,1

Veldbeemd, Poa pratensis . .
Bosbeemd, Poa nemoralis. . .
Engels raai, Lolium perenne. .
Westerwolds raai,Lolium multiflorum
Ital. raai, Lolium multiflorum .
Fiorin, Agrostis
Kropaar, Dactylis glomerata .
Fijnbl. Schapegras, Festuca ovina tenuifolia
Beemdlangbloem, Festuca pratensis
Roodzwenk, Festuca rubra . .
Lijnzaad, Linum usitatissimum
- Wiera

951

Bieten, Beta vulgaris
- Voederbiet (fodderbeet) . . .
- Suikerbiet (sugarbeet) . . .

91
614

Erwten,Pisum sativum
- Rondo
-Pauli
- Schokkers (marrow fats) Big
Ben
Bonen, Phaseolus vulgaris . . .
Veldbonen, Viciafaba . . . .
Witte klaver, Trifolium repens .
Zoete Lupinen, Lupinus sp. . .
1
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Other varieties

2

100
99,2
99,4

114
35

100
100

100
100

93
94

93
93

18,8
18,1

18,6
18,1

78

100

100

92

92

18,5

18,2

100
99,9
97,4
99,9

100
99,7
98,3
99,9

91
92
76
77

90
91
78
76

19,1

19,0

15,9

15,7

33
195
31
31

Poapratensis :Poa annua midd. 0,1 %, gem. 0,1'
Poa trivialis resp.0%en 0,1%

TABEL 7. Kwaliteit der ten behoeve van de verstrekking van garantiestroken onderzochte monsters
(voor gebruik binnen Nederland) (Quality of seed lots for whichguarantee papers were requested for use inside Holland)
Middelste waarde (median value) - m i d d .
en gemiddelde (averagep ere.) = gem
(crop)

Aantal
monsters
(m. of
samples)

Veldbeemd,Poapratensis1 . .
Timothee,Phleumpratense
. .
Kropaar, Dactylis glomerata .
Beemdlangbloem, Festuca praRoodzwenk, Festuca rubra . .
Italiaansraaigras,Lolium multiflorum
Westerwolds raaigras, Lolium
Engels raaigras, Lolium perenne
Witte klaver, Trifolium repens .
Rode klaver, Trifolium pratense
Voederbieten, Beta vulgaris
(fodderbeet)
Suikerbieten, Beta vulgaris
(sugarbeet)
Stoppelknollen, Brassica rapa .
1

Zuiverheid
(purity)
midd.

gem.

Kiemkracht
(germination)
midd.

Vocht
(moisture)
midd.

gem.

gem.

/o

/o

/o

%

/o

%

93
40
32

94,8
99,0
92,3

93,8
98,1
92,4

89
91
92

87
89
90

13,9
13,5
12,7

14,0
13,6
13,0

92
110

99,0
96,1

98,6
95,3

89
90

88
86

14,5
14,6

14,3
14,4

55

99,3

99,2

94

91

14,0

14,1

266
225
45
56

99,4
98,0
99,2
99,0

98,8
97,8
99,0
99,1

89
91
80
83

87
89
78
81

14,5
14,0
10,8
11,5

14,4
14,0
10,6
11,7

168

99,2

99,0

80

77

15,1

14,9

222
68

99,5
99,7

99,4
99,6

77
94

78
91

14,2
8,1

14,2
8,2

Poapratensis :Poa annua midd. m. spoor, gem. 0,1 %
Poa trivialis midd. m. 0%, gem. 0,2%

TABEL 8. Resultaten van het onderzoek van importpartijen (Results in import lots)
Middelste waarde (median value) = midd.
n gemiddelde (averageperc.) ~ gem

(

Gewas
(crop)

Aantal
monsters
(nr. of
samples)

Veldbeemdgras, Poa pratensis1
Beemdlangbloem, Festuca prat.
Engels raaigras, Lolium perenne
Ital. raaigras, Lol. multiflorum
Timothee,Phleum pratense . .
Rode klaver, Trifol. pratense .
Witte klaver, Trifolium repens .
Hopperups, Medicago lupulina
Lucerne, Medicago sativa . . .
1

25
25
38
83
37
34
56
77
37
25

.

Zuiverheid
(purity)
midd.

97,3
99,2
97,3
97,8
99,0
99,2
99,3
98,7
99,5
99,8

gem.

96,5
98,9
97,2
97,7
99,0
99,1
99,2
97,9
99,3
99,7

Kiemkracht
(germination)

Vocht
(moisture)

midd.

gem.

midd.

gem.

88
90
89
94
94
90
79
83
84
87

85
87
88
92
93
88
79
82
83
82

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

13,1
12,6
14,3
13,8
13,7
13,7
11,1
10,7
11,2
8,8

Poa annua: midd. 0%, gem. spoor
Poa trivialis: midd. 0%, gem. 0,2 %
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TABEL 9. Kwaliteit van de belangrijkste t.b.v. afrekening op A.T.V. geschoonde monsters; percentages schoon zaad van de middelste monsters en gemiddelde cijfers (Quality of median samples and average values of lots grown bijfarmers on contract. Clean seed percentages)
Gemiddelde
(average)

Middelste w a a r d e
(median value)
gem. overvoorgaande jaren'
(average overpreviousyears)

Soort en aantal monsters in 1960/61
(Kind ofseedandnumberofsamplesin Î960J61)

3-jarige
gemidd.
(over
3 years)

over 1960/61
(over 1960/61)

61,8
97,9
0,4

60,4
97,2
0,5

92,2
15,6

64,0
97,6
spoor
(trace)
91
16,2

93,0
15,1

90
16,1

Veldbeemd (Poa pratensis)
Aantal monsters
1307
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Poa annua
Andere Poa-soorten
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht

76,6
94,9
0,5
0
87,4
14,7

76,7
96,2
0
0
90
13,4

78,2
94,0
1,3
0,46
88,7
14,3

75,1
95,8
0,2
0,1
89
13,7

Florin (Agrostis „alba")
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht

56,2
95,9
87,5
14,9

35,3
95,5
88
18,4

48,8
95,5
90,7
14,5

34,5
95,5
88
17,9

67,9
93,6
83,2
14,9

63,8
96,5
89
13,9

63,2
94,8
85,0
13,3

62,0
95,8
87
14,8

71,4
97,0
91,4
15,1

69,5
98,2
93
15,2

69,6
97,4
92,3
14,2

67,8
98,1
92
15,7

a a n t a lj a r e n
(number
of years)

Ruwbeemd (Poa trivialis)
Aantal monsters 1
Schoon zaad 2
Zuiverheid v.h. schone zaad 3 . . .
Poa annua

43
64,1
97,6
0,2

Kiemkracht v.h. zuivere zaad 4 . .
Vocht 5

Fijnbladig schapegras (Festuca ovina
tenuifolia)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Roodzwenkgras (Festuca rubra)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
1
6

22

over
1960/1961
(over1960161)

16

41

1455

number of samples. 2cleaned seed. 3purity of cleaned seed. 4germination of pure seed. 5 moisture.
one year only. ' removed in selecting by hand.

TABEL 9 vervolg (continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste w a a r d e
(median value)
gem. over voorgaandejaren
(average overpreviousyears)

Soort en aantal monstersin 1960/61
{Kind ofseedandnumberofsamplesin 1960/61)

over
1960/1961
(over1960(61 ) \

3-jarige
gemidd.
(over
3years)

over 1960/61
(over 1960(61)

73,5
95,1
95,0
14,7

74,8
94,7
92
16,8

70,6
95,0
94,3
15,8

73,0
94,1
92
17,0

10
5
10
10

77,1
99,3
94,3
16,7

69,7
99,1
93
18,0

74,4
99,2
94,0
16,8

69,3
99,1
92
18,4

10
5
10
10

89,7
99,8
94,1
17,4

85,9
99,7
92
19,2

89,1
99,8
94,7
17,8

83,6
99,6
89
21,4

92,1
99,8
95,8
17,6

88,1
99,7
94
18,6

90,0
99,3
94,7
18,0

85,4
99,6
92
20,1

77,6
99,5
91,8
17,1

73,0
99,5
92
18,1

75,8
99,4
93,0
17,5

70,0
99,1
91
19,1

58,2
99,5
97
13,3

56,8
99,3
86
16,4

63,0"
99,3 6
93"
13,36

57,2
99,0
82
16,7

aantal jaren
('number
of years)

Kropaar (Dactylis glomerata)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad . .
Vocht
Engelsraaigras (Loliumperenne)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Westerwolds raaigras (Lolium
multiflorum westerwoldicum)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Beemdlangbloem (Festuca pratensis)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Timothee (Phleumpratense)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht

113

481

638

103

195

29

23

TABEL 9 vervolg (continued)
Gemiddelde
(average)

Middelste w a a r d e
(median value)
gem. over voorgaandejaren
(average overpreviousyears)

Soort en aantal monstersin 1960/61
{Kindof seedandnumberofsamplesin 1960(61)

over
1960/1961
(over 1X0161)

aantaljaren
fnumber
of years)

Moerasbeemdgras (Poa palustris)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuiverezaad . .
Vocht
Bosbeemdgras (Poa nemoralis)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Beemdvossestaart (Alopecuruspratensis)
Aantal monsters
Schoon zaad
Zuiverheid v.h. schone zaad . . .
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Voederbiet (Beta vulgaris) (fodderbeet)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Suikerbiet (Beta vulgaris) (sugarbeet)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Suikerbiet Polyploid
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht
Suikerbiet Diploid
Aantal monsters
Schoon zaad

24

3-jarige
gemidd.
(over
3years)

over 1960/61
(over 1960161)

16
67,l 6
95,96
12,46

75,0
98,0
90
16,0

77,6
97,7
94
14,2

79,8 6
96,76
95"
11,3 s

73,5
96,8
93
14,4

61,3
97,4
93
12,0

62,4
97,4
90
14,2

60,56
97,06
926
12,1 6

61,2
96,9
90
14,1

10
10
10

75,0
89,3
21,6

64,8
82
24,5

71,7
89,3
22,4

63,0
81
24,7

10
10
10

76,3
87,3
21,7

66,4
77
26,0

74,2
86,0
20,7

64,5
76
26,6

75,7
97,0
96
12,4

75,7
98,4
93
16,0

82,8
96,9
97
11,2

94

6

31

26

296

934

458
. .

68,4
73
26,4

67,5
70
26,8

63,3

61,7

476

TABEL 9 vervolg (continued)
Middelste w a a i d e
(median value)

Gemiddelde
(average)

gem. over voorgaandejaren
' (averageoverpreviousyears)

Soort en aantal monstersin 1960/61
<Kindof seedandnumberofsamplesin1960J6J)

over
1960/1961
(over1960161)

I aantal jaren
I (number
i of years)

3-jaripTC
t^emidd.
(over
3 years)

over 1960/61
(over 1960161)

y

/o

/o

Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht
Doperwten (Pisum sativum)
Aantal monsters
Schoon zaad
Piksel 7
Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht

Stoppelknollen (Brassica rapa
rapifera)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad
Vocht
Witte kool (White cabbage)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad
Vocht
Bloemkool (Cauliflower)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht

_
-

79
26,3

78,1
13,0
90,9
18,2

77,7
13,3
91
19,0

83,0
11,3
89,3
17,8

76,5
14,7
88
18,8

66,9
28,0
91,0
22,4

48,9
47,9
89
16,2

54,46
37,56
93 6
21,3 6

47,9
48,6
88
16,9

68,5
27,4
90,8
19,5

67,4
29,9
91
20,2

68,8
26,7
89,7
18,5

60,7
31,7
84
21,1

83,3
97,2
13,5

86,1
95
17,3

81,1
96,3
13,7

86,5
94
18,1

84,1
90,4
14,9

81,5
84
18,0

81,8
89,0
14,8

79,5
81
18,4

89,1
96
10,1

77,3
83
17,4

89,l 6
946
11,06

77,4
81
17,6

137

. .

Slabonen (Phaseolus vulgaris nanus)
Aantal monsters
Schoon zaad
Piksel7
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Tuinbonen (Vicia faba)
Aantal monsters
Schoon zaad
Piksel7
Kiemkracht v.h. zuiverezaad
Vocht

80
25,!

. .

55

30

. .

235
10
10
10

. .

36
. .

24
. .

TABEL 9 vervolg (continued)
Middelste waarde
(median valnej
trem. over voorbaande jaren
(average overpreviousyears)

Soort en aantal monsters in 1960/61
(h'inetofseedandnumberafsamples m 1960/61)

over
1960/1961
(over1960161) \

aantal jaren
('number
of years)

Radijs + Ramenas (Raphanus sativusvar. radicula + var. niger)
Aantal monsters
55 + 24
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuiverezaad . .
Vocht
Tuinkers (Lepidium sativum)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht

10
10
10

79,4
79,8
13,4

73,0
76
14,4

89,0
96,4
15,7

83,7
94
18,1

57,7
72,8
15,1

40,2
68
16,6

84,6
92,7
16,6

85

3-jaritrc
vernield.
(over
,7years)

,over 1960/61
\fover 1960161)

76,2
78,3
j 12,3

66,6
73
j 15,2

86,6
95,0
16,3

83,7
92
, 18,2

34
5
. .

5
5

Wortelen, land- + tuinbouw (Daucus
carota, agric. andhortic.)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad . .
Vocht
Spinazie (Spinacia oleracea)
Aantal monsters
Schoon zaad
Kiemkracht v.h. zuivere zaad
Vocht

Gemiddelde
(average)

'

20
3
3
3

62,26 ] 48,1
73 6
; 65
13,66 I 17,1

416
10
. .

10
10

84,3
18,6

i

83,9 j 81,9
91,3 i 84
16,4 I 18,7

Kleinere aantallen monsters:
Landbouw: Koolzaad, bladkool, voedermergkool, krulmosterd, lijnzaad, witte klaver, rode klaver,
Serradella, bladmoes, rozijnerwten, Capucijners, lupine, spurrie, kervel, hardzwenkgras, kamgras, rietgras, goudhaver, kropaar, Phalaris tuberosa.
Tuinbouw: Rode kool, boerekool, spruitkool, snijkool, savoyekool, koolraap, witlof, kroten, veldsla, selderij, dille, schorseneren, spitskool, snijbiet, snijmoes, snijbonen, pronkbonen,
peulen, stokbonen, uien, bloemzaden.

Het hoogste (middelste) kiemkrachtscijfer (94%) werd gevonden in 1958/59, het
laagste (90%) in 1954/55.
Het vochtgehalte liepuiteen van 13,0%in 1959/60tot 16,8 %in 1956/57.
Depercentages schoon zaad liepen uiteen van 57%in 1951/52tot 69,5%in 1955/56.
Ruwbeemdgraszaad vormt dus een voorbeeld van een graszaad, dat bijna niet reageert op de weersomstandigheden wat betreft zijn kwaliteit.
Verschillende andere graszaadsoorten reageren veel duidelijker, doch nooit zo sterk
als bijvoorbeeld radijszaad en een aantal andere tuinzaadsoorten.
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Opvallend zijn de vrij grote verschillen die optreden bij timothee. Wellicht wordt
dejuiste teelt van dit gewas nog niet beheerst.
De kwaliteit van het bietenzaad liet in 1960/61 te wensen over. Dit uitte zich zowel
in het lage kiemkrachtscijfer als in het lage percentage schoon zaad.
De kwaliteit van het zaad van consumptie-koolsoorten was aan de lage kant.
Verder valt er over de oogst van 1960/61 eigenlijk niet veel op te merken.

5. GEZONDHEIDSTOESTAND VAN HET ZAAIZAAD VAN OOGSTJAAR 1960

Gedurende het verslagjaar werden in totaal 3879 monsters onderzocht, waarvan
354 als oogstoriëntering en 3152voor export. Van de exportmonsters werden 763 beoordeeld met het oog op de Internationale Phytosanitaire Verklaring van de Plantenziektenkundige Dienst. (Vorig jaar totaal 3157 monsters, waarvan 351 voor oogstoriëntering en 2573 voor export. Van de laatste 658 voor de P.D.-verklaring).
De sterke toename in vergelijking met het vorige jaar werd vrijwel geheel veroorzaakt door de vrij belangrijke tarwe-export.
Tarwe (1006 monsters, vorig verslagjaar 173)
Voor oogstoriëntering werden 67 monsters w i n t e r t a r w e onderzocht, die gemiddeld 5,1% Fusarium-infectie vertoonden, t.w. 0,9% primaire infectie, 0,2% zwaar
secundaire en 4,0%licht secundaire infectie.
Van de 21 oogstoriënteringsmonsters z o m e r t a r w e bedroeg het gemiddelde 6,4%,
waarvan 2,5%primaire, 0,1%zwaar secundaire en 3,8%licht secundaire infectie. Het
totaal-gemiddelde voor deze 88 monsters bedroeg 5,4% Fusarium.
Voorde804niet-ontsmetteexport-monstersbedroeg hetgemiddelde 7,5%Fusarium,
waarvan 3,0% primair, 0,3%zwaar secundair en 4,2% licht secundair.
(Het vorig jaar werden 58 oogstoriënteringsmonsters onderzocht en 111 exportmonsters. De laatste vertoonden toen 0,1 + 0,2 + 1,5 = 1,8% Fusarium).
De Fusarium-mkctie wasdus ook ditjaar geringondanks deregenrijke zomer, maar
diepzittende („primaire") infectie kwam nogal wat voor. Men zie hierbij grafiek 2.
Helminthosporium sativum werd in tarwe niet aangetroffen; Septoria nodorum (de
oorzaak van kafjesbruin) herhaaldelijk. De laatstgenoemde infectie kan echter in de
filtreerpapier-proef niet nauwkeurig worden bepaald.
De steenbrand-infectie was vrijwel altijd uiterst gering en bestond uitsluitend uit
Tilletia caries (met van lijsten voorziene sporen), terwijl de in de meeste jaren meer
voorkomende Tilletiafoetida (met gladde sporen) dit jaar geheel ontbrak. Belangrijk
was steenbrand alleen in een tweetal oogstoriënteringsmonsters. Later, nadat de geringe belangrijkheid van de infectie in het verslagjaar gebleken was, is de steenbrandbepaling gestaakt.
In een oriënterende g r o n d p r o e f bij constante temperatuur van 12°, met hoofdzakelijk wintertarwe, werden de volgende opkomstgemiddelden gevonden:
27

FIG.2

Frequentiecurven voor de Fusarium-infectie van tarwe van de laatste 10 oogstjaren (Frequency curves for the Fusarium infection of
Dutch wheat seed samples during 10 years)
1960 804 monsters (samples), gem. (av.) 7,5%
1959
173
„
„
„
1,8%
1958 359
„
„
„
18,7%
1957
174
„
„
„
6,25%
1956 357
„
„
„
25,0%
1955 3573
„
„
„
9,5%
1954 1085
„
„
„
41,9%
1953 451
„
„
„
18,6%
1952 106
„
„
„
18,3%
1951
118
„
„
„
36,1%
horizontaal: infectiepercentages in de filtreerpapier-proef (infection percentages in blotter test)
aantallen monsters per 100 (number of samples per
vertikaal:
100)
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In het verslagjaar
(33 monsters)
gezond -;- licht ziek —doorgr.
Niet-ontsmet
Ontsmet met org. kwik .

84,6 -J 4,1 = 88,7%
85,4 + 1,5 - 86,9%

;

Vorig verslagjaar
(47 monsters)
gezond —licht ziek = doorgr.
74,8 + 17,1 = 91,9%
88,9 | 3,9 = 92,8%

Het opkomstpeil lag dus in deze met het oog op zwakte verrichteproef zeer behoorlijk. Uiteraard is de vergelijkbaarheid der resultaten van in verschillende jaren bij dezelfde temperatuur genomen grondproeven zeer beperkt.
Rogge (51monsters, vorigjaar 72)
Hiervan waren 37 oogstoriënteringsmonsters, met gemiddeld 4,0% Fusarium
waarvan 1,3%primair, 0,1 zwaar secundair en 2,6%licht secundair (vorigjaar totaalgemiddelde voor 32 monsters 1,1 %).
Er waren slechts 9 exportmonsters, die gemiddeld 0,5 + 0,0 + 1,7 = 2,2% Fusarium vertoonden (vorigjaar 39 stuks, met gemiddeld 0,1 -f 0,1 + 0,9 = 1,1 %).
De Fusarium-'mkctie was dus ook ditjaar nog zeer matig.
Helminthosporium werd niet aangetroffen.
In de oriënterende gr on

Niet-ontsmet
Ontsmet met org. kwik . . .

d p r o e f bij 12°werden devolgende opkomsten genoteerd:
In het verslagjaar
(17monsters)

Vorig verslagjaar
(12monsters)

78,6 + 5,6 = 84,2%
78,5 + 2,3 = 80,8%

68,3 + 10,7 = 79,0%
72,5 + 2,5 = 75,0%

Het materiaal was dus vrij zwak te noemen. In de rogge-oogst 1960- en in mindere
mate in tarwe van dit oogstjaar - was schot belangrijk. Over de gevolgen van schot in
opkomstproeven wordt elders in deze uitgave gepubliceerd.
H a v e r (210 monsters, vorigjaar 291)
69 oogstoriënteringsmonsters werden onderzocht, die gemiddeld 2,7% Fusarium
vertoonden (vorigjaar 90stuksmet gemiddeld 1,5 %).
De 117 export-monsters vertoonden een gemiddelde van 1,9% Fusarium, te weten
0,1 primair, 0,0% zwaar secundair en 1,8%licht secundair (vorig verslagjaar 207 met
gemiddeld 0,0 + 0,0 + 0,7 = 0,7 %).
Slechts vier maal werd 1 % Helminthosporium avenae (strepenziekte) aangetroffen,
en H. sativum (wortelrot) in het geheel niet (vorigjaar gemiddeld 0,2% respectievelijk
nihil. In de meestejaren treedt Ff.sativum wat meer op dan H. avenae).
F r i tvlieg werd in een tiental monsters gevonden, maximaal slechts 1% (vorig
jaar veel vaker, met een gemiddelde van 0,3 %).
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De oriënterende grondpr oef bij constante temperatuur van 12° gaf de volgende
resultaten:
In het verslagjaar
(8 monsters)
Niet-ontsmet
Ontsmet met org. kwik .

86,8 -I 2,5 = 89,3%
91,0 + 1,1 = 91,1%

Vorig verslagjaar
(21 monsters)
79,2 -:- 10,0 - 89,2%
85,1 + 1,0 = 86,1%

Naar brandinfecties werd geen onderzoek verricht.
G e r s t (196 monsters, vorigjaar 154)
44 Oogstoriënteringsmonsters w i n t e r g e r s t bevatten gemiddeld 0,9% Fusarium
(vorig jaar 22 stuks gemiddeld 1,0%) en tweemaal bleek Helminthosporium teres
(vlekkenziekte) er in voor te komen met een maximum van 3% (vorigjaar geen).
In de 34exportmonsters trad gemiddeld 0,5%Fusarium op en maximaal 4% (vorig
jaar in 27 monsters gemiddeld 1,1 %). Vijf hiervan vertoonden H. teresmet een maximum van 4%(vorigjaar veelfrequenter, met een maximum van 49%!).
Er dient op te worden gewezen, dat Helminthosporium gramineum (oorzaak van de
strepenziekte) met de filtreerpapier-proef niet kan worden aangetoond.
De 31 oogstoriënteringsmonsters z o m e r g e r s t vertoonden gemiddeld 0,6% Fusarium(vorigjaar 64stuksgemiddeld0,2%).Vierhiervan vertoonden elk2% Helminthosporium sativum. De 74exportmonsters zomergerst hadden gemiddeld 0,4% Fusarium
(vorigjaar 64 stuks gemiddeld 0,2%).
Vijf hiervan waren geïnfecteerd met Helminthosporium sativum tot een maximum
van 8% (vorig jaar in 64 monsters slechts tweemaal 1 %). Helminthosporium teres
treedt zelden op in zomergerst en werd ook ditjaar niet gevonden.
De oriënterende grondproef bij constant 12°gaf de volgende opkomstcijfers te zien:
In het verslagjaar
(13w.-en21z.-gerst)

Vorig verslagjaar
(19w.-en 26z.-gerst)

Ontsmet met org.kwik . .

91,0 + 4,3 = 95,3%
93.0 + 1,5 = 94,5%

89,9 + 3,6 = 93,5%
91,9 + 0,9 = 92,8%

Zomergerst
Niet-ontsmet
Ontsmet met org.kwik . .

90.1 + 4,3 = 94,4%
94,4 + 1,3 = 95,7%

88,3 + 6,0 = 94,3%
92,3 + 2,2 = 94,5%

Wintergerst

De gezondheidstoestand van gerst is ditjaar dus uitstekend te noemen, niet minder
dan vorigjaar. Helminthosporium sativum, dieeenjaar ofzesgeleden monsters van bepaalde zomergerstrassen zeer sterk kon infecteren, isdelaatstejaren ondanks zeer uiteenlopende weersomstandigheden van weinig belang meer. Deels zal hiervoor een verschuiving in het rassensortiment verantwoordelijk moeten worden gesteld, deels is het
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misschien een kwestie van nawerking van voor de schimmel ongunstige zomers, deels
zou ook eenmeer toepassen van zaadontsmetting hierbij een rol kunnen spelen. Zwakte isjaar najaar slechts incidenteel van belang voor gerstmonsters, zodat de opkomstgemiddelden steeds zeer gunstig liggen.
Mais (32 monsters, vorigjaar 42)
Al deze monsters waren ontsmet. Het twintigtal, dat op gezondheid werd onderzocht indefiltreerpapierproef, vertoonde gemiddeld 0,2%Fusarium(vorigjaar slechts
enkele malen een spoor) en geen Diplodia. De overige 12 vertoonden in de coldtest
een gemiddelde opkomst van 86% (vorigjaar 11 stuks gemiddeld 93,3%). De kwaliteit was dus niet zo uitzonderlijk goed als vorig jaar.
E r w t e n en S c h o k k e r s (samen 318monsters, vorigjaar 471)
Ter oogstoriëntering werden 30 monsters ronde erwten en 19 monsters schokkererwten onderzocht. Het volgende tabelletje geeft hiervoor de gemiddelde infectiepercentages, met tussen haakjes die van het voorafgaande jaar:

Ascochyta/Mycosphaerella(vlekkenziekten)
Stemphylium botryosum (roodneuzen). .
Zwakke rottende zaden

Ronde erwten

Schokkererwten

Totaal

2 , 1 % (0,0«)
8,2% (0,6)
3,5%(0,4 5 )

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

2,6% (0,6)
9,5% (0,6)
2,3%(0,4 5 )

Voor 136 monsters export-ronde erwten en 67 monsters export-schokkers werden
de volgende gemiddelden genoteerd (met tussen haakjes die voor de 261 ronde en 150
schokkererwten van het voorafgaande jaar):

Ascochyta/Mycosphaerella
Stemphylium botryosum .
Zwakke rottende zaden . .

Ronde erwten

Schokkererwten

Totaal

1,5% (0,1«)
8,9%(0,4 5 )
2,3% (0,4)

3,0% (1,56)
11,3% (0,6«)
1,2% (0,15)

2 , 1 % (0,6«)
9,7% (0,5 )
2,0% (0,3 )

De AschocytajMycosphaerella-mïtcttë wasdus matig, maar de Stemphylium-infectie
zeer sterk, sterker nog dan in de oogst 1957. Men zieverder de Grafieken 3en4.
Op kwade h a r t e n werd niet gelet, aangezien dezeten volleinde kiemkrachtsbepaling worden gewaardeerd.
In de oriënterende g r o n d p r o e f ( 4 dagen 10°gevolgd door 8-9 dagen 15°) werden
de volgende opkomstpercentages genoteerd (gezond + licht ziek = doorgroeiers.
Tussen haakjes de resultaten in het voorgaande verslagjaar):
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3. Frequentiecurven voor de vlekkenziekten-infectie van ronde landbouwerwten -f schokkers van de laatste 8 oogstjaren (Frequency
curves for the infection of Dutch agricultural pea + marrowfat samples with Ascochyta spp. during 8 years)
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953

203monsters(samples), gem.

(av.)

471
534
159
378
814
566
619

,
,
,
,
,
,

2,1%
0,64%
9,2%
1,7%
11,0%
2,4%
10,1%
3,9%

horizontaal: infectiepercentages in de filtreerpapier-proef (infection percentages in blotter test)
vertikaal : aantallen monsters per 100 (numbers of samples per
100)
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64

FIG. 4. 5/e»7/;/;_v//«m(roodneuzen)-infectie van ronde landbouwerwten en
van schokkers, en beide tezamen, voor het oogstjaar 1960 (Stemphylium infection of Dutch agricultural and marrow fat peas of the
harvest I960)
verticaal:
aantal monsters per 100 (number of samples per 100)
horizontaal : infectie-percentage (infection percentage)
total
-•-•-•-•- round agricultural peas
marrow fat peas

12

16

20

24

28

In het verslagjaar
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Vorig verslagjaar

Ronde erwten
Niet-ontsmet
Behandeld met T M T D .

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

(21 monsters)
70,7 -i 17,1 - 87,8%
89.2 -, 4,2 -= 93,4%

Schokkers
Niet-ontsmet
Behandeld met T M T D .

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

(7 monsters)
63.3 ; 23,4 - 86,7%
92,0 -f 3,9 95,9%

De erwten- en schokkeroogst 1960geeft dus deindruk behoorlijk sterk tezijn, zodat
er door een beschermende behandeling in een grondproef onder voor deze gewassen
gunstige omstandigheden weinig te verbeteren viel.
P h a s e o l u s (38 monsters, vorigjaar 17)
Hiervan dienden 8 monsters landbouwbonen ter oogstoriëntering, die echter alle
afkomstig waren uit één teeltgebied zodat de uitkomsten ervan niet representatief
mogen worden geacht. Ze vertoonden geen Colletotrichum (vlekkenziekte), maar ge33

middeld 14,6% Stemphylium botryosum (roodneuzen). Ook in de 11 exportmonsters
landbouwbonen werd geen Colletotrichum aangetroffen, terwijl slechts één ervan 5%
Stemphylium vertoonde.
Een groot aantal export-monsters van tuinbouwrassen was vrij van pathogène
schimmels. In een aantal schoningsmonsters stamslabonen - teelt in Nederland dus werd wel wat Colletotrichum aangetroffen, terwijl hiervoor Stemphylium-percentages
werden genoteerd van meer dan 50% (in het geschoonde en gepikselde zaad).
Opgemerkt moet worden, dat in de vijf dagen aangehouden routine filtreerpapierproef sporen Colletotrichum aan waarneming kunnen ontsnappen. Voor bijzondere
doeleinden verdient het aanbeveling de proef tien dagen aan te houden, wat echter in
het algemeen bezwaren heeft.
Vicia (15 monsters, vorigjaar 20)
Voor deze zaadsoort valt slechts op te merken, dat voor het percentage z w a k k e
r o t t e n d e z a d e n gemiddeld 1,8 gevonden werd, terwijl Bruchus-kevers in geen der
monsters werden aangetroffen. Typisch parasitaire schimmels werden eveneens niet
aangetroffen.
Lijnzaad(1141 monsters, vorigjaar 1126)
46 Oogstoriënteringsmonsters werden onderzocht,waarinvoor Botrytis cinereaeen
gemiddelde genoteerd werd van 3,3% (vorig jaar in 83 stuks eveneens 3,3%). Dit is
dus ondanks de natte zomer een bescheiden infectie, wat misschien een kwestie is van
nawerking van de voor de schimmel zeer ongunstige zomer 1959.
Verder werd een enkele maal iets Alternaria en Fusarium aangetroffen, maar Ascochyta (dode harrei) en Colletotrichum (vlaskanker) ontbraken geheel. Van Polyspora
(verbruining) werd in 20 monsters slechts eenmaal 2% gevonden.
De 983export-monsters waren voor degrote meerderheid ontsmet,waardoormet de
nu meestal gebruikte middelen ook van oorspronkelijk sterke Botrytis-infccties slechts
sporen overblijven. De weinige niet-ontsmette export-monsters waren natuurlijk
meestal van bijzonder goede partijen. Vermelding van het zeer lage Botrytis-gemiddelde heeft daarom geen zin.
In vroegere jaren werd de frequentie-curve gebaseerd op niet-ontsmette exportmonsters. Dat is nu niet langer mogelijk, zodat er nu het vanzelfsprekend geringe
aantal oogstoriënteringsmonsters voor moest worden gebruikt (Grafiek 5).
Ook in voor de P.D.-verklaring uitgebreid onderzochte export-monsters werd nooit
Ascochyta of Colletotrichum gevonden.
Voor de oriënterende g r o n d p r o e f (3dagen 10°gevolgd door 7 dagen 15°) werden
20 monsters gebruikt, waarbij de volgende opkomstpercentages werden genoteerd:

Niet-ontsmet
Behandeld met TMTD . . . j
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In het verslagjaar
(20 monsters)

Vorig verslagjaar
(47monsters)

85,7 + 1,3 = 87,0%
92,9 + 0,4 = 93,3%

80,0 + 9,0 = 89,0%
94,5 + 1,6 = 96,1%

«

Aantal
Nwnbe.

monsters,omgerekendoploo
ofSomp/es perwo

40

horizontaal: infectie-percentage in filtreerpapierproef (infection
percentage in blotter test) ;
vertikaal: aantal monsters per 100 (number of samples per 100).

38
36
34
32
30
28

„1960
_ 1959

26

.1958

2«
22

FIG. 5. Botrytis cinerea in niet-ontsmet lijnzaad in verschillende jaren
^Botrytis cinerea in untreated flax seed in successive years)
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Het gebruik van het tegenwoordig voor lijnzaad weinig gangbare TMTD in deze
proef volgt uit de doelstelling ervan. Deze is het verkrijgen van een indruk van de
mate van zwakte in de nieuwe oogst. De opkomst in grond alsmede de verbetering ervan door een beschermend fungicide kunnen daarvoor worden gebruikt.
Bieten (336monsters, vorigjaar 333)
Een vijftal willekeurige schoningsmonsters suikerbieten vertoonde in niet-ontsmette
35

42

44

toestand gemiddeld 69% Phoma. Voor het overgrote deel waren de monsters afkomstig van exportpartijen, te weten 325 stuks, vrijwel alle suikerbieten voor P.D.-verklaring. Deze suikerbietenmonsters waren in grote meerderheid ontsmet en ongetwijfeld ten dele overjarig. Bepaling van infectiegemiddelden heeft daarom in dit geval
geen zin. Bij het ontsmette materiaal veroorzaakte Phoma zelden moeilijkheden in
verband met de afgifte van P.D.-verklaringen. Altemaria en Fusarium waren meestal
in lage percentages aanwezig, en ook Colletotrichum werd vele malen in geringe percentage aangetroffen (tot 3%toe).
Klavers, enz. (62 monsters, vorigjaar 66)
Hiervan werden 56 stuks onderzocht met het oog op de P.D.-verklaring. Opvallend
was het hoge percentage Ascochyta (spring black stem) in vele export-monsters hopperups, voor welke geen P.D.-verklaring werd gevraagd. Maximaal werd bij het officiële onderzoek 19%hiervan aangetroffen.
In vele andere soorten kleinzadige vlinderbloemigen trad soms wat Botrytis, Fusarium, Ascochyta, Colletotrichum en Stemphylium op, echter nooit in hoge percentages.
G r a s s e n (408 monsters, vorigjaar 311)
Ook dit jaar waren dit meestal export-monsters, te weten 401 stuks waarvan 217
voor P.D.-verklaring. Als in vorige jaren vertoonden de (weinige) monsters b e e m d l a n g b l o e m - voorzover niet ontsmet - als regel, en r a a i g r a s s e n vrij dikwijls hoge
percentages Helminthosporium-infectle. Een vijftal monsters beemdlangbloem bereikte
voor deze infectie een gemiddelde van 27%, terwijl na ontsmetting het peil op 0 tot
3%lag.Voor de infectie der raaigrassen ziegrafiek 6.Het gemiddelde hiervan bedroeg
3,6% en het maximum 24]•%. Eerder was voor 17 oriënteringsmonsters (nederlandse
teelt) een gemiddelde van 3,7% gevonden.
Verder verdienen vermelding 6, 7 en 10% Helminthosnorium voor monsters rietz w e n k g r a s , en 6 %voor een timothee-monster.
Wat beemdlangbloem betreft zal voor ontsmet zaad de P.D.-verklaring als regel
kunnen worden verstrekt, voor niet-ontsmet zaad alsregel niet. Van de niet-ontsmette
raaigrassen kwamen er 9 van de 85 monsters niet voor de P.D.-verklaring in aanmerking.
C r u c i f e r e n (86 monsters, vorigjaar 54)
Voor oogstoriëntering werden 9 monsters r o d e k o o l en 6 monsters van andere
soorten onderzocht. Alleen in de eerste kwam enkele malen Phoma-\nfectie voor, met
een maximum van 2% (vorigjaar tot 15%toe).
De 27 Brassica-monsters voor export vertoonden gemiddeld 2,9% Altemaria spp.
(spikkelziekte), met eenmaximum van23%(filtreerpapier-proef in hetlicht. Vorigjaar
gemiddeld4%).Phoma(vallersziekte) werdditjaar slechtszelden aangetroffen, te weten
slechts eenmaal 1 %en viermaal 1-%in deze monsters.
Er werden 44 monsters radijszaad onderzocht, meest proefseries van wageningse
instituten. Vermelding van ziektepercentages heeft hiervoor dus geen zin.
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FIG. 6. De Helminthosporium-'mkctie van raaigrasmonsters in hel verslagjaar (The Helminthosporium infection of ryegrass samples in 1960/61)
horizontaal : infectie-percentages in de filtreerpapier-proef (infection
percentages inthe blotter test) ;
vertikaal: aantal monsters per 100 (number of samples per 100).

D i v e r s e n (56 monsters, vorigjaar 57)
Hieronder verdienen vermelding een paar monsters b l a u w m a a n z a a d met een
zeer sterke Dendryphion-besmetting (60 en 78%). Verder een reeks w o r t e l z a a d monsters mettot 32%Stemphylium-, tot 5%Alternaria-, entot 2\ % Phoma-infectie.
Ook werden een aantal zaadmonsters van kruiderijen onderzocht. In 8 monsters
Digitalisz&zà werd slechts eenmaal \% Colletotrichum aangetroffen, maar twee
ervan vertoonden 6h en 2% Ascochyta, en Botrytis kwam er in voor tot 14%. Daarnaast trad nog wat Fusariumen Stemphylium op.
In een tiental oogstoriënteringsmonsters spinazie tenslotte werd tot 31 %Colletotrichum gevonden, tot 2%Phoma, en tot 4h%Fusarium.
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6.

D E OFFICIËLE ZAAIZAADNORMEN VOOR 1960/61

TABEL 10. Normaalcijfers (N.c. = normal standard for P.L.S.) en minimum-leverbaarheidscijfers
(M.le. = minimum standards for P.L.S.) voor landbouwzaden (for agricultural seeds) in
1960/61
Zaadsoort (species)
Bieten, suiker-, diploid (sugar beet)
Bieten, voeder-, diploid (fodder beet)
Bieten, suiker- en voeder-, polyploid (sugar beet,fodder beet) . . . .
Bladkool (leaf cabbage)
Bladramenas (leaf radish, long varieties)
Boekweit (buckwheat)
Bonen, paarde- en duive- (horse beans)
Bonen, stam- (bushbeans)
Cichorei (cichory)
Erwten, incl. schokkers (peas, incl.marrowfats)
Grassen (grasses) :
Beemdlangbloem (meadow fescue)
Beemdvossestaart (meadowfoxtail)
Bosbeemdgras (wood meadow grass)
Engelsraaigras (English ryegrass)
Fmmra.a.igr?is (tall oatgrass)
Hardzwenkgras (hardfescue)
Schapegras (sheeps fescue)
Kruipend struisgras (velvet bent)
Italiaans raaigras (Italian ryegrass)
Kamgras (crested dogtail)
Kropaar (rough cocksfoot)
Moerasbeemdgras (bishops grass)
Reukgras (sweet-scented vernalgrass)
Roodzwenkgras (redfescue)
Ruwbeemdgras (rough-stalked meadow grass)
Schapegras, fijnbladig (fine-leaved sheepsfescue)
Struisgras, west-europeesmengsel (bent grass, W.E. mixture) . . .
Struisgras, type redtop en browntop (bent grass, type red & browntop)
Timothee, in Nederland geteeld (Dutch timothy)
Timothee, buitenlands (id.foreign)
Veldbeemdgras (smooth-stalked meadow grass)
Westerwolds raaigras (W.esterwold ryegrass)
Karwij (caraway)
Klavers (clovers) :
Hopperups (hop clover, black medick)
Incarnaatklaver (crimson clover)
Lucerne (lucerne, alfalfa)
Rode klaver, inl. en in Ned. geteeld (red clover, Dutch)
Rode klaver, buitenlands (red clover, import)
Rolklaver (common bird'sfoot trefoil)
Witte klaver, inl. (white clover, Dutch)
Witte klaver, buitenlands (white clover, import)
Zweedse klaver (Swedish clover)
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N.c.

M.lc.

80
80
70
85
75
70
85
85
70
90

75
72
65

80
60
70
83
70
72
72
63
83
70
78
70
55
78
75
65
63
75
80
80
65
85
82
80
75
80
75
80
72
73
82
82

70

N.A.K.-norm
N.A.K.-norm

N.A.K.-norm

_
55

78

80

75

60

_
75

80
N.A.K.-norm

75

70
75

65
75

-

TABEL 10. vervolg (continued)
Zaadsoort (species)

N.c.

M.lc.

Koolzaad, winter- (winter rape)
Koolzaad, zomer- (summer rape)
Lupine, bittere en voeder-, inlands (lupin, Dutch)
Lupine, bittere en voeder-, buitenlands (import)
Maanzaad (poppy seed)
Mosterd, bruine en witte (mustard)
Serradella (Serradella)
Spurrie (corn spurry)
Stoppelknollen (turnips)
Voederkool (fodder cabbage)
Voederwortelen (carrots)
Wikken, zomer- en winter- (vetches)

85
85
75
75
78
90
70
82
85
85
55
80

N.A.K.-norm

80
70

N.A.K.-norm
N.A.K.-norm

80
50

-

De normaalcijfers drukken uit deminimum-gebruikswaarde van zaad van een redelijke kwaliteit. Zaaizaad met een gebruikswaarde beneden het minimum leverbaarheidscijfer mag in Nederland niet worden verhandeld.
Bij lucerne worden alle harde zaden, bij de andere klaversoorten zoveel% van de
harde zaden alshet kiemkrachtspercentage van het zaad bedraagt - doch tot een berekend maximum van 15%- bij de bepaling van degebruikswaarde alsgekiemd in rekening gebracht.
TABEL 11. Normaalcijfers (N.c. = normal standard for P.L.S.) en minimum-leverbaarheidscijfers
(M.lc. = minimum Standardfor P.L.S.) voor groentezaden (for vegetable seeds) in 1960/61
Zaadsoort (species)

N.c.

M.lc.

Andijvie (endive)
Augurken (gherkins)

65
80

Bonen (beans) :
Pronkbonen (large runner beans)
Stambonen (French beans)
Stokbonen (runner beans)
Tuinbonen (broad beans)

80
80
80
85

75
75
75
80

Erwten en peulen (garden peas, French sugar peas)
Doperwten, gekreukt (garden peas, angular) . .
Doperwten, rond (id., round)
Peulen (French sugarpeas)

80
80
80

75

Kervel (chervil)
Komkommer (cucumber)

75
80

Koolzaden (cabbage) :
Bloemkool (cauliflower)
Boerenkool (borecole)
Broccoli (broccoli)

75
75
75

75
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TABEL 11. vervolg (continued)
N.c.

M.le.

Koolrabi (turnip-stemmed cabbage)
Koolrapen (swedes)
Rapen (turnips)
Raapstelen (turnip tops)
Sluitkool, witte, rode, savooie (cabbage)
. . . .
Snijkool, incl. chinese kool (Chinese cabbage, etc.)
Spruitkool (Brussels' sprouts)

75
85
85
85
75
80
75

-

Kroten (table beet)
Meloenen (meions)
Pastinaak (parsnip)
Peterselie (parsley)
Postelein (purslane)
Prei (leek)
Radijs (radish)
Ramenas (radish, long varieties)
Schorseneer (scorzonera)
Selderie (celery)
Sla, krop-, snij- en bind- (lettuce)
Snijbiet (sea kale)
Spinazie (spinach)
Spinazie, nieuw-zeelandse (spinach, New Zealand)

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

Tomaat (tomato)
Tuinkers (garden cress)
Tuinwortel (garden carrot)
Ui (onion)
Veldsla (corn salad)
Witlof (Brussels' chicory)
Niet genoemde tuinzaden (vegetable seeds, not mentioned)

70
80
55
70
70
60

Zaadsoort (species)

_
70
(absolute
kiemkracht)

50

De normaalcijfers drukken uit deminimum-gebruikswaardecijfers van zaad van een
redelijke kwaliteit. Zaaizaad met een gebruikswaarde beneden het minimum-leverbaarheidscijfer mag slechts verhandeld worden met een speciale toestemming van de
N.A.K.-G.
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IV. WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET DE CONTROLE OP
ZAAIZADEN TN NEDERLAND

I. C O N T A C T MET N.A.K. EN N.A.K.G.

In het contact met de N.A.K. kwam geen verandering hetgeen betekent, dat het
R.P.v.Z. medewerking verleent bij het vaststellen van de minimum grensmonsters,
aanwezig is bij centrale monsterkeuringen en dat de redaktie van circulaires op zaaizaadgebied en van de oogstberichten in onderling overleg worden vastgesteld. Ook
deminimum normen wordenjaarlijks in overleg met de Keuringsdiensten en vertegenwoordigers van de zaadhandel bepaald.
In het afgelopen jaar werd ten behoeve van de bemonstering voor de afgifte van
oranje attesten een contractuele binding gerealiseerd tussen daartoe door de gewestelijke Keuringsdiensten van de N.A.K. en door de N.A.K.-G. aangewezen functionarissen en de Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrole, teneinde tevoldoen aan de door de I.S.T.A. terzake gegeven voorschriften.
Er was nogal kritiek op de criteria welke toegepast worden om de partijen van granen,fijnezaden enpeulvruchten inwaardering I ofHteplaatsen. Met name vond men
in het zuiden, dat de faktor verwering niet zwaar genoeg aangerekend wordt. Door het
Proefstation wordt demening gehuldigd, dat plaatsing in een lagere waarderingsklasse
slechts mag geschieden op basis van landbouwtechnische overwegingen en niet op
uiterlijk schoon. Daarom isdie graad van verwering aangehouden, waarbij regelmatig
een minder goede opkomst van het zaad in de grond waargenomen wordt dan het
kiemkrachtscijfer zou doen vermoeden.
Vergeleken bij vroeger is dit een grote vooruitgang en worden de partijen, die duidelijk geleden hebben, nu ook als zodanig aangegeven.
In het volgend overzicht wordt aangegeven hoeveel procent van de partijen van de
verschillende graangewassen in deverschillende waarderingsgroepen geplaatst werden,
en hoeveel daarvan op basis van de verwering in groep II werden gerangschikt. De
cijfers tussen haakjes geven de toestand voor hetjaar 1959 aan.
Waardering I

Waardering II

Wegens verwering
in Waardering II

Wintertarwe
Wintergerst.
Zomertarwe
Zomergerst.
Gele haver .
Witte haver.

71,0(90,5)
69,5 (93,3)
36,9 (83,8)
71,7(90,3)
32,7 (73,6)
32,8 (83,5)

29,0 ( 9,5)
30,5 ( 6,7)
63,1 (16,2)
28,3 ( 9,7)
67,3 (26,4)
67,2(16,5)

13,8(3,3)
20,7 (0,0)
40,8 (2,0)
7,8(1,0)
61,5(3,4)
53,0(3,1)

Totaal

49,7(87,2)

|

50,3(12,8)

32,4(2,4)

Uit deze cijfers komt duidelijk naar voren,dat de kwaliteit van het zaad lang niet zo
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goed was als het jaar tevoren. Als gevolg daarvan moest voor een twaalftal gewassen
kiemkrachtsgroep KI tot het verkeer worden toegelaten, terwijl voor rogge zelfs een
noodklasse (75-79%kiemkracht) moest worden ingesteld.
Ondanks het feit, dat de kwaliteit van het zaad over het algemeen dus op een laag
niveau lag, gaven de exportresultaten toch een redelijk gunstig beeld te zien. Bij de
meeste partijen werd een kiemkrachtspercentage van 90 of hoger bereikt. Wanneer
wij het aantal partijen bekijken, dat om de een of andere reden niet aan de gestelde
eisen heeft voldaan, dan valt op dat dit aantal klein was en de afwijkingen als regel
gering waren. Van de2303geëxporteerde partijen waren er 32dieniet aan de produktschapseisen voldeden, en 21 die niet aan de N.A.K.-normen voldeden. Dat is dus
slechts 2%.
Het contact met deN.A.K.-G. isveelminder intensief en beperkt zich tot het bijwonen van vergaderingen van het Bestuur der diverse commissies, terwijl de kiemkrachtsafdelingen 134 monsters ter toetsing uitwisselden. De overeenstemming tussen de
resultaten was over het algemeen goed te noemen.
2. D E EXPORTREGELING VOOR ZAAIGRANEN, ZAAIPEULVRUCHTEN EN ZADEN VAN HANDELSGEWASSEN

Hoewel vele gewassen moesten worden geoogst onder ongunstige omstandigheden,
viel op de kwaliteit van de geëxporteerde zaaizaden in het algemeen niet veel aan te
merken.
In tegenstelling tot vorig jaar was er een export van betekenis in de zaaigranensector, nl. van zomertarwe (7192 ton). De kiemkracht en het vochtgehalte van veel
partijen zomertarwe liet tewensen over,zodat in het algemeen pas geëxporteerd werd
nadat uit het onderzoek was gebleken dat departijen aan de normen voldeden. Hierdoor waren er betrekkelijk weinigafwijkingen en ten aanzien van dekiemkracht zelfs
in het geheel geen.
Van deintotaal 2303geëxporteerde partijen hebben er 32niet voldaan aan de norm
(met inachtneming van de speling) voor kiemkracht, vochtgehalte of onkruidbezetting.
Per gewas betreft dit:
wintergerst
2 partijen
zomertarwe
24 partijen
veldbeemd
1partij
lijnzaad
3 partijen
ronde groene erwten 2 partijen
In totaal 21 partijen voldeden niet aan de N.A.K.-normen voor de factoren, welke
niet onder de heffingsverordening zijn begrepen. Dit betreft per gewas:
winterkoolzaad 3 partijen
zomertarwe
14 partijen
lijnzaad
4 partijen
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Tntabel 12is een overzicht gegeven van de export in vergelijking met de twee voorgaande seizoenen.
TABFX 12. Aantal monsters van geëxporteerde partijen vallend onder de in hoofde genoemde exportregeling (Number of samples of exported lots of some agricultural seeds)
1958/59
Zaadsoort (species)

Haver (oats)
Wintertarwe (winter wheat) . .
Zomertarwe (spring wheat) . .
Wintergerst (winter barley) . .
Zomergerst (spring barley) . .
Rogge (rye)
Lijnzaad (flax seed)
Ronde groeneerwten (bluepeas)
Schokkers (marrowfats) . . .
Veldbonen (Vicia beans) . . .
Winterkoolzaad (winter rape) .
Diversen (miscellaneous) . . .
Totaal (total)

1959/60

aantal
(number)

1960/61

aantal
(number)

aantal
(number)

192
55
48
26
71

125
4
847
34
72
9
944
155
73

579
117
40
27
121
15
607
152
220
15
33
1

0
2
0
0
9
1
3
0
9
0
16
0

888
253
156
17
28
5

u
8
0
0
0
1
0

1927

40

1779

16

13
24
3

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

2303
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het aantal partijen waarbij min. norm + speling isoverschreden (number oflotsnot upto standard)
TABEL 13. Gemiddelde kiemkracht van de voornaamste onder deexportregeling vallende zaadsoorten
(Average germination of some important export species)
Zaadsoort (species)

1958/1959

1959/1960

1960/1961

93,8
91,4
92,0
94,7
96,1
94,3
91,3

92,4
95,6
95,8
95,6
98,1
96,6
96,6

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

Haver (oats)
Wintertarwe (winter wheat)
Zomertarwe (spring wheat)
Zomergerst (spring barley).
Lijnzaad (flax seed) . . .
Groene erwten (blue peas) .
Schokkers (marrowfats). .

3. OVERZICHT EXPORT ZAAIZADEN VAN GROENVOEDERGEWASSEN EN SUIKERBIETEN

Bij de export van groenvoedergewassen kan, voorzover aan de desbetreffende voorwaarden wordt voldaan, van de volgende plombes gebruik gemaakt worden:
1. Kwekers/N.A.K.-export plombe
2. N.A.K.-plombe
3. R.P.v.Z.-plombe
Gedurende het seizoen 1960/61 werden 2604partijen geëxporteerd, waarvan 517met
Kwekers/N.A.K.-plombe, 129 met N.A.K.-plombe en 1958 met R.P.v.Z.-plombe.
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Bij de graszaden wordt overwegend gebruik gemaakt van het R.P.v.Z.-plombe, bij
suikerbieten van het Kwekers/N.A.K.-exportplombe.
In het volgend overzicht, gerangschikt naar het gebruikte plombe, is vermeld:
1. Hoeveel partijen aan de door de N.A.K. gestelde normen hebben voldaan,
2. Hoeveel hebben voldaan aan de N.A.K.-norm met inachtname van de reglementair geldende spelingen,
3. Hoeveel partijen niet voldeden.
Beneden de
norm

Goed volgens
NAK-norm

NAK-norm +
speling

Kwekers/NAK exp. pi.
NAK-plombe
. . . .
R.P.v.Z.-plombe . . .

464
122
1561

44
3
244

9
4
96

517
129
1901

Totaal

2147

291

106

2547

Plombe

|

Totaal

Bij klaverzaad waren 2 partijen welke niet voldeden aan de norm -+- speling voor
het vochtgehalte, bij suikerbietenzaad betrof dit 5partijen voor het vochtgehalte en 2
voor de gebruikswaarde.
Bij de met N.A.K.-plombe geplombeerde partijen waren onvoldoende:
stoppelknollenzaad 1partij wegens te hoog vochtgehalte,
graszaad 1partij wegens te hoog vochtgehalte,
graszaad 1 partij wegenstelage gebruikswaarde,
voederbietenzaad 1partij wegens te hoog vochtgehalte.
4. D E RESULTATEN VAN DE OPSPORINGSDIENST VAN ZAAIZADEN

A. Landbouwzaaizaden
In totaal werden in het afgelopen seizoen door de controleurs van de A.I.D. 664bezoeken afgelegd bij detaillisten in landbouwzaaizaden. In 76gevallen bleek deadministratie niet in orde te zijn, in 25gevallen moest een aanmerking gemaakt worden op de
slordigewijze van bewaring.Vaak blekenjuist bijdeze firma's onvolwaardige partijtjes
aanwezig te zijn.
In 280gevallen werd overjarig z a a d aangetroffen, bij 106van deze firma's waren
her-analyses beschikbaar. Aangezien de gewestelijke keuringsdiensten tegen zeer gereduceerde tarieven her-analyses uitvoeren vóór het verkoopseizoen aanvangt, bestaat
er geen excuus wanneer dergelijke onvolwaardige partijtjes worden aangetroffen. Het
is opgevallen, dat herhaaldelijk dezelfde firma's bij de controle ongunstig blijken.
Daar waarschuwing blijkbaar niet voldoende helpt zal in de toekomst intensiever
bij dezefirma's gecontroleerd worden en corrigerend worden opgetreden. Ongekeurde
partijen werden nergens gesignaleerd. Voorts werden 241 landbouwdepots bezocht.
In één geval bleek naam en adres van de principaal niet op de verpakking voor te
komen. Slechts één depothouder had zaden in voorraad, dieniet afkomstig waren van
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zijn principaal; in drie gevallen werd zaad van het vorige seizoen aangetroffen, in
acht gevallen werden enkele pakjes van het vorige seizoen bij de winkelvoorraad gevonden.
Het resultaat van de onderzochte monsters was als volgt:
Grassen 204 monsters, waarvan 27% onvoldoende, inbegrepen 8% binnen de spelingsgrens (max. 5% beneden de minimum norm);
Klavers 76monsters, waarvan 25%onvoldoende, inbegrepen 5%binnen de speling;
Overige g r o e n v o e d e r g e w a s s e n (meest voederbieten) 120 monsters, waarvan 40
% onvoldoende, inbegrepen 13%binnen de speling.
G r a s z a a d m e n g s e l s . Er werden 68 graszaadmengsels onderzocht. Bij vier van deze
mengsels bleek de samenstelling zeer ernstig af te wijken van de opgegevene, bij
enkele mengsels was zulks in mindere mate het geval zodat men daarbij niet van bewuste knoeierij kon spreken. Bij 30 mengsels bleken één of meer der componenten
niet aan de minimum gebruikswaarde te voldoen.
Reeds enkelejaren blijkt de aanbieding van mengsels te wensen over te laten. Geëist
wordt dat de samenstelling blijkt uit vermelding in de prijscourant. In dat geval mag
op de verpakking met een verwijzing naar prijscourant of rassenlijst worden volstaan
of naar een inlegger in de verpakking. Speciale aandacht zal in het volgende seizoen
aan de mengsels besteed worden.
In vergelijking met vorigejaren krijgt men het volgende beeld t.a.v. de m i n i m u m
leverbaarheidscijfers:
1955/56
Aantal onderzochte
monsters . . . .
Hiervan onvoldoende (%)
',

1956/57

1957/58

1958/59

1959/60

1960/61

499

312

454

532

384

409

66

34

37

31

29

31

Uitgedrukt in het aantal kilogrammen dat deze monsters vertegenwoordigde in het
afgelopen seizoen, blijkt van de 64.852 kg 11.458 kg onvoldoende geweest te zijn, dat
is dus 18% van het gewicht van de onderzochte partijen, waarbij er rekening mede
gehouden dient te worden dat slechts verdachte partijen bemonsterd worden, zodat
berekend op detotale omzet het percentage belangrijk lager ligt.
Dit seizoen is ook nagegaan hoe het aantal onvoldoende partijtjes verdeeld is over
de verschillende inspectiekringen. Het percentage onvoldoend zaad was bij de inspectiekringen I t/m Vrespectievelijk 13,46, 24, 26 en 19%. Nagegaan zal worden waardoor het hoge percentage in inspectie IIveroorzaakt wordt.
De tekortkomingen werden in gezamenlijk overleg tussen A.I.D., N.A.K. en R.P.v.Z. besproken. 9 Tuchtrechtverklaringen werden opgemaakt en een groot aantal
waarschuwingen verzonden.
B. Tuinbouwzaden
Door de ambtenaren van de A.I.D. werden in het afgelopen seizoen 2046 bezoeken
afgelegd.
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In 12gevallen bleek geenenkele van debij de depothouder aanwezige verpakkingen
voorzien te zijn van een seizoenaanduiding, in 93 gevallen was zulks bij een gedeelte
van de verpakkingen het geval.
In 5gevallen werd geen naam en adres, respectievelijk aansluitingsnummer van de
detaillist op de verpakking aangetroffen.
In 7gevallen waren zaden van een andere detaillist dandeeigenprincipaal aanwezig.
Driemaal werd los uitwegen geconstateerd, zevenmaal bleek overjarig zaad bij de
voorraad aanwezig te zijn.
Er werden 1680monsters van groentezaden getrokken, waarvan 10,8% onvoldoende k i e m k r a c h t had, inbegrepen 5,2% binnen despelingsgrens (max. 5% beneden de
minimum norm). De meeste onvoldoende monsters werden gevonden bij peterselie,
sla, wortelen en selderij.
Voorts werden 893bloemzaadmonsters getrokken. Hiervan was 18,4% onvoldoende, inbegrepen 6,8% binnen de spelingsgrens. Vooral zinnia's, asters en japans bloemengazon bleken vaak onvoldoende te zijn.
Vergeleken met vorigejaren is de situatie als volgt wat betreft het percentage monsters met onvoldoende kiemkracht.:
1958/59

1959/60

1960/61

13%
34%

9%
15%

10,8%
18,4%

De indruk werd verkregen, dat men het in de tuinzaadhandel niet zo verschrikkelijk erg vindt als de bloemzaden niet aan de norm voldoen. Aangezien deze normen
echter opzettelijk laag gehouden zijn zouden wij het nietjuist achten de controle hierop te doen verslappen, temeer daar de consument van bloemzaden in het algemeen
minder kans op verhaal heeft dan dievan andere zaden.
Voor decontrole optuin- enbloemzaden geldthetzelfde alsvoorde landbouwzaden,
namelijk dat de tekortkomingen vaak betrekking hebben op dezelfde firma's. Door
een meer gerichte controle zal getracht worden verbetering te bewerkstelligen.
C. Controle op de im- en export vantuinbouwzaaizaden
Controlemonsters van im- en exportpartijen van tuinzaden worden door het
R.P.v.Z. onderzocht op k i e m k r a c h t en - indien zulks wenselijk voorkomt - op
andere kwaliteitseigenschappen. Op het proefveld van de N.A.K.-G. worden ze gecontroleerd op rasechtheid en raszuiverheid.
In het seizoen 1960/61 werden 225 exportmonsters en 187 importmonsters getrokken, betrekking hebbend op eentotaal gewichtvan respectievelijk 652.937en 1.297.000
kgRubricering t.a.v. r a s z u i v e r h e i d in de klassen goed, voldoende, matig en onvoldoende geeft hetvolgend resultaat voor deimport,waarbij detussen haakjes geplaatste
cijfers de percentages van seizoen 1959/60 aangeven.
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goed
matig

60,9(58,5)%
6,0(16,0)%

voldoende . . . 32,1(14,1)%
onvoldoende . . 1 , 2 ( 5 , 9 ) %

Van de in Tanganyika vermeerderde bonen kreeg 53% het praedicaat goed, 29%
voldoende, 17% matig en 1 % onvoldoende. Vorig seizoen waren deze cijfers resp.
57,6- 18,2- 23,0- 1,2%. Ook hierbij zien we dus een verbetering.
Bij deexport zijn deresultaten van de controle opr a s z u i v e r h e i d als volgt:
goed
matig

80,8 (68,2) %
3,9 ( 2,9) %

voldoende . . . 14,6 (36,4) %
onvoldoende . . 0,7 ( 4,2) %
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FOTO 1. De centrale monster-administratie, waaraan de meeste telefoontjes van zaadhandelaren
worden doorgegeven. (The central sample administration).

FOTO 2. Ir. M. J. F. KOOPMAN, die het contact met de Keuringsdiensten verzorgt. (Ir. Koopman,
who takes care for the cooperation with the Certifying Agencies).
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FOTO 3. De vochtanalyse met behulp van droogstoven. (Moisture determination by means of hot
air ovens).

-Or-

-'-"... ,,-* *

FOTO 4. Het klaarmaken van de monsters t.b.v. de kiemkrachtsanalyse. (Preparing samples for
germination testing).
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FOTO 5. Kiemkrachtsbepaling van granen in vochtig zilverzand in de verlichte kiemkamer bij constant 20°. {Germination of cereals inglass sand in the illuminated 20 Cgermination room).

FOTO 6. Kiemkrachtsbepaling van mais in vochtig zilverzand in de donkere kiemkamer bij afwisselend 20 fsnachts) en 30" (overdag). (Germination of maize in moist glass sand in the dark
room at alternating températures of 20 C during the night and 30 'C at day-time).

FOTO 7. Kiemkrachtsbepaling van grassen op vochtig filtreerpapier in de verlichte kiemkamer bij afwisselend 10° fsnachts) en 30° (overdag). (Germination of grasses on top of moist blotters in
the illuminated room with a temperature of 10=Cduring the night and 30°C at day-time).

FOTO 8. Kiemkrachtsbepaling van duivebonen in vochtig zilverzand in de verlichte kiemkamer van
20" constant. (Germination of Vicia beans inglass sand in an illuminated room of 20°C constant).

ENKELE RESEARCH-RESULTATEN
U I T H E T V E R S L A G J A A R 1960/1961

DE S C H O N I N G VAN G R A N E N TN Z W E D E N
Ir. C. VERHEY

Inleiding
In de laatste vijfjaar ismen in Zweden bezig geweest, de bewerking van granen volledigte mechaniseren. De voornaamste stimulans tot dezerevolutionaire ontwikkeling
ishet gebrek aan arbeidskrachten in de agrarische sector. Hierdoor ismen gedwongen
tot een zeer vérgaande mechanisatie.
De boeren kunnen hun graan niet meer zo zorgvuldig oogsten en dorsen als voorheen. Algemeen is dan ook de klacht, dat de boerenpartijen steedsvuiler worden afgeleverd.
De verouderde schoningsbedrijven met hun geringe capaciteit konden het extra
werk niet aan, te meer daar ook deze met een ernstig tekort aan arbeidskrachten te
kampen hadden.
In Zweden ismen thans bezig in een snel tempo volledig nieuwe schoningsbedrijven
te bouwen. Een aantal van deze bedrijven (sommige ervan zelfs nog in aanbouw) werd
door auteur bezocht.
Schoningsgang inhet moderne bedrijf(Fig. 1)
In grote lijnen zijn deze bedrijven volgens hetzelfde patroon gebouwd. Hoe jonger
het bedrijf is, hoe geraffineerder de automatisering. De schoningsgang in deze bedrijven is overal dezelfde:
A. Voorschoning met conische aspirateur, automatische weging, silo;
B. Silo- droger - silo;
C. Silo- Linde Seedmaster - twee45kamer tafelschudders van Kvarnmaskiner- silo;
D. Silo - menger - eventueel panogeenontsmetter - automatische balans - afzakken.
Het interne zaadtransport, te beginnen bij de aanvoer van het boerenschone zaad
tot aan het vullen van de zakken met het ontsmette eindprodukt, geschiedt geheel
pneumatisch.
De bedrijven zijn in hoogbouw uitgevoerd, ten dele omdat opslag in silo's min of
meer dwingt tot hoogbouw, doch eveneens omdat pneumatisch transport bij hoogbouw goed tot zijn recht komt.
Dezaadbewerking isalsvolgt georganiseerd.
Onder een overkapping naast het gebouw, al dan niet voorzien van automatisch
openende en sluitende deuren, bevinden zich twee grote karen (1) in de vloer. Deze
karen zijn met een ijzeren rooster beveiligd.
De boeren leveren hetgemaaidorstegraan af in open vrachtauto's die het graan in
één van de karen storten. Onder de kaar bevindt zich de voedingssluis van het pneumatische transportsysteem.
Met een capaciteit van 20 à 40 ton per uur en een snelheid van 12m/sec. wordt het
zaad door middel van een 40 PK zware centrifugaal-ventilator omhoog gevoerd naar
55

FIG. 1. Schoningsgang in het moderne bedrijf (Set-up of a modern seed cleaning plant)

een scheidingscycloon. Het zaad valt door een stortbuis omlaag en passeert eenvoorreiniger (2). In deze kegelvormige voorreiniger bevindt zich in het midden van de
zaadstroom een conus die hetzij ronddraait, hetzij trilt. Hierdoor wordt het zaad horizontaal weggeslingerd waarbij het in een vertikale luchtstroom belandt, die het lichte
afval meevoert.
Veelal wordt het type Getinge aspirateur of een Sagenta vibro aspirateur toegepast.
De Linde-F 8 voorreinigers geraken in onbruik omdat men de capaciteit van deze
machines voor het hedendaagse vuile zaad te gering acht.
Vervolgens passeert het zaad een automatische balans (3), die impulsen uitzendt
naar een automatische schrijf-rekenmachine, welke de rekeningen uitschrijft.
Na de balans komt het zaad in de voedingssluis van het tweede pneumatische leidingstelsel, dat het zaad omhoog stuwt naar één van de silo's (4). Soms zijn 60 à 100
silo's aanwezig, zodat de oogst van elke boer apart opgeslagen kan worden.
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Deze silo's staan veelal per 6stuks in een cirkel gegroepeerd om een centrale afvoerleiding. Dezeafvoerleiding heeft een draaibare arm, diein een rondlopende rails hangt,
zodat elke silo apart aangesloten kan worden.
Van de silo's wordt het zaad afgevoerd naar de Zweefdroger (Svenska Fläkt Fabriken) (5). Van de droger vloeit het zaad in de voedingssluis van het pneumatisch
systeem, dat het zaad naar een andere silo uit de groep terugvoert.
Na de droging is de toestand van het zaad zodanig, dat het langdurig bewaard kan
worden.
Zodra een partij aan de beurt is om geschoond te worden, wordt de betreffende silo
afgetapt enhet zaad pneumatisch opgevoerd naar eenkaar boven de hoofdreiniger (6).
Als hoofdreiniger wordt in het moderne bedrijf momenteel uitsluitend de Linde
Seedmaster toegepast. In deze machine ondergaat het zaad een aantal bewerkingen,
nl. voorwindreiniging, zeefsortering in een zeer grote zeefkast met verstelbare zeven,
na-windreiniging, en tot slot reiniging in twee series van drie trieurs met regelbare
snelheid. Desgewenst kan ook nog een ingebouwde korter ingeschakeld worden.
Bij windreiniging wordt zuigwind gebruikt.
Na de Seedmaster volgen twee parallel gekoppelde tafelschudders (7), elk met 45
kamers (fabrikaat Kvarnmaskiner), waarna het zaad opnieuw langs pneumatische
weg wordt opgevoerd naar één van de silo's, of - wat ook mogelijk is - opgeslagen
wordt in het pakhuis, in kisten met een inhoud van 2000 kg (tarwe).
De laatste bewerking bestaat uit menging van een aantal partijen. Hiertoe gebruikt
men twee systemen. Bij het ene systeem stromen de verschillende partijen op een horizontaal lopende schroef; bij het andere vallen de zaadstromen vertikaal op een ronddraaiende conus.
Kort voor de aflevering wordt het zaad, eventueel na ontsmetten via een automatische balans (9) in papieren ventielzakken gespoten (8).
Pneumatisch transport
Het zaadtransport in de zweedse graanbedrijven geschiedt geheel pneumatisch. Er
bestaan drie methoden van pneumatisch zaadtransport:
A. Door middel van perslucht met snelheden tussen 10en 20 m/sec.
B. Door middel van zuiglucht, eveneens met snelheden tussen 10en 20m/sec.
C. Het z.g. „fluid air liff'-systeem door middel van pulserende luchtstoten, waarbij
het zaad als een compacte massa met een snelheid van circa 2m/sec. weggedrukt
wordt.
Voor graantransport heeft auteur in Zweden uitsluitend het perslucht-systeem gezien. Er worden twee vrijwel gelijkwaardige fabrikaten gebruikt, n.1. van de Svenska
Fläktfabriken (Stockholm) en van Kvarnmaskiner (Malmö). Het eerstgenoemde fabrikaat wordt het meest toegepast.
Deze pneumatische systemen bestaan uit de volgende onderdelen (Fig. 2):
1. De centrifugaal-ventilator
4. Het buizenstelsel met koppelstukken
2. De drukregelaar
5. De verdeelkleppen
3. De voedingssluis
6. De scheidingscycloon
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FIG. 2. Perslucht-transport in de zaadschoning (Pneumatictransportin seed cleaning

Adl.
Deze ventilatoren hebben voor een capaciteit van 20ton ongeschoond graan bij een
opvoerhoogte van ruim 30 meter een vermogen van om en nabij 40 PK. Het lawaai
dat deze ventilatoren produceren is oorverdovend. In verband hiermede worden alle
ventilatoren in een aparte kelderruimte ondergebracht.
Ad 2.
De drukregelaar dient om demogelijkheid vanverstoppingdoor overvulling te voorkomen. Als te veel zaad in het buizenstelsel toegelaten wordt, stijgt de druk in de kanalen. Zodra de druk het maximum toelaatbare overschrijdt wordt de voedingssluis
gestopt via een impuls, die uitgezonden wordt door de drukregelaar.
Ad 3.
De voedingssluis is het beste te vergelijken met een draaideur, welbekend uit bijv.
postkantoren. De lucht kan niet ontsnappen, doch tijdens het draaien van de rotor
wordt continu zaad in het luchtkanaal gestort. Boven derotor bevindt zicheen verstelbare schuif, diezo afgesteld wordt, dat de sluismet het bijbehorende buizennet niet te
veel zaad ineens kan ontvangen. De rotor heeft bladen met aan het einde een verstelbaar mes. Hiermee kan men deze rotor precies passend afstellen in het huis, zodat de
afsluiting van de sluis nagenoeg volkomen wordt.
Ad 4.
De kanalen kunnen zowel horizontaal als vertikaal geplaatst worden. Horizontaal
ishet moeilijkste omdat het zaad de neiging heeft naar de onderzijde van het kanaal te
zakken, zodat de zaadwolk ontmengt en gaat „lekken". Door het hierdoor veroor58

zaakte drukverlies verstopt deleiding (z.g. blindslaan vande leiding). De combinatie
perslucht/zaad kan men enigszins vergelijken met een zuiger, die door de luchtdruk
wordt voortgestuwd.
Ad 5.
Alle leidingen zijn zodanig geconstrueerd datzezonodig toegankelijk zijn. Vaak is
het noodzakelijk eenluchtkanaal te kunnen vertakken. Hiervoor heeft menzeer goed
sluitende verdeelkleppen geconstrueerd, waarin bij leegblazen geen zaad achter blijft.
Deze kleppen worden vaak pneumatisch bediend. Het pneumatisch hulpaggregaat
wordt elektrisch bestuurd. Bovendien geven micro-switches op de klep signalen naar
het centrale schakelbord, waarop menduskanzien ofde klep degewenste stand heeft
ingenomen en ookgoed sluit.
Ad 6.
Aan heteind vandetransportleiding bevindt zich eencycloon, diedescheiding tussen perslucht + stof enerzijds, enhetzaad anderzijds bewerkstelligt. Deperslucht +
stof kanweer inhetcentrale luchtreinigingsaggregaat worden opgenomen.
Het meesttoegepaste fabrikaat, datdeauteur heeft gezien, isvandeSvenska Fläktfabriken. Naar men mededeelde is dit geen kwestie van kwaliteitsverschil met de
andere fabrikaten, doch voornamelijk een prijskwestie.
Centralecontroletijdensdezaadbewerking
Op alle hiervoor in aanmerking komende punten in hetbedrijf zijn micro-switches
aangebracht. Deze geven hun signalen naar lichtpunten op een centraal controle- of
schakelpaneel, waarop zich eenafbeelding van het gehele bedrijf methetbuizensysteem bevindt. Debedieningsman kanzodoende metéénoogopslag.overzien, waarhet
zaad zich bevindt en ofhetzich opdeverlangde wijze voortbeweegt.
Het systeem vancentraal schakelen vandemachines wordt indenieuwste bedrijven
niet meer toegepast, omdat demeerdere kosten vanaanleg niet opwegen tegen hetnut
dat menhiervan ondervindt. Hetinstellen enhet onderhoud vandemachines vergtzo
veel tijd, waarbij de machine dan toch ter plaatse moet worden in-en uitgeschakeld,
dat hetnutvanextra centrale bediening grotendeels vervalt.
Weliseenverdoorgevoerd controlesysteem zeer waardevol.
Of de voordelen vancentrale bediening vanhettransportsysteem opwegen tegende
hoge kosten vande aanleg, isnoggeen uitgemaakte zaak.
De gebouwen zijn geheel van beton vervaardigd en ruim enzeer hoog opgezet. De
indeling isgeheel aangepast aandeeisen diedezaadbewerking stelt.
Stofafvoer
Door hetgeheel gesloten systeem ontsnapt vrijwel geen stof. Depunten waar stofafvoer moet plaatsvinden (bijv. de voorreiniger, de hoofdreiniger en de zakkenvulinstallatie) zijn alle vaneendoelmatige stofafzuiging voorzien.
Waar het mogelijk is het fijne stof vrij uit te blazen zonder omwonenden overlast
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aan te doen, worden cyclonen toegepast. Xn een bebouwde omgeving gebruikt men
filterdoekkasten.
Het grove stof wordt verzameld en pneumatisch naar een stofsilo vervoerd. Dit
stof wordt vervolgens afgevoerd naar één of meerdere centrale-verwarmingsketels, die
de nodige calorieën produceren voor de verwarming van de droger en eventueel bijv.
kantoorencantine.Decentrale-verwarming iszodanig geconstrueerd, dat automatisch
olie (soms voorgewarmde zware olie) bijgespoten wordt wanneer meer calorieën gevraagd worden dan het brandende stof kan leveren.
Opslagschoonzaad
De zakken- en kistenopslagruimte isgelijkvloers gebouwd en soms vervaardigd van
houten spanten met een bedekking van aluminium golfplaat.
In de meeste moderne bedrijven in Zwedenwordt naast deopslag insilo's ook veelvuldiggebruik gemaakt van kisten.Zowelvoor detijdelijke opslag van gedroogd voorgereinigd zaad als voor het geschoonde produkt worden kisten gebruikt. Deze kisten
stofafxuiging.

Zaadtransport-

FIG. 3. Stofafzuiging bij uitstorten van graan (Dust removal when emptying a seed container)
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zijn vervaardigd van een 5/4" houten latten frame, dat inwendigbekleed is met hardboard (kwaliteitmasonite). Dehoeken van hetframe zijn versterkt metijzeren banden,
terwijl uitbuigen van de open bovenkant door middel van twee ijzeren trekstangen
wordt voorkomen. Veelal is onder aan beide korte zijden van de kist een losklep aanwezig, zodat de kisten leeggestort kunnen worden door ze een schuine stand te geven.
Het nieuwste op dit gebied was een mechanische omkeerinrichting in een stofafzuigingscabine, waarin de kist werd omgekeerd boven een kaar met pneumatische
transportaansluiting (Fabr. Varning Svängande Last - Tord Nestenius ing. Byrâ
a.b., Stövelstorp) (Fig. 3).
De inhoud van de kisten is over het algemeen zó groot gekozen, dat hierin 2.000 kg
tarwe of rogge of 1.700 kg haver opgeslagen kan worden. Gewoonlijk bedraagt de afmeting van deze kisten circa: 200cm lengte, 100cm breedte, 125cm hoogte.
De kisten kunnen gestapeld worden; in dat geval wordt slechts de bovenste met een
deksel afgesloten. Per kist of per stapel wordt geplombeerd. Jute zakken worden niet
meer gebruikt, en wel omdat deze vorm van opslag te arbeidsintensief is.
Door de automatisering en het pneumatisch transport wordt in hoge mate bezuinigd op arbeidskrachten.
Een modern graanbedrijf met een schoningscapaciteit van 8à 10ton per uur wordt
bediend door twee man.
In het pakhuis, waar het eindprodukt in papieren zakken voor verzending gereed
gemaakt wordt, werken bijv. 13arbeiders.

SUMMARY
THE CLEANING OF CEREAL SEED IN SWEDEN

The present publication reports about an instructional tour to Sweden during the
summer of 1961.A number of cleaning plants werevisited. In this paper the following
subjects are discussed:
a. the machines used;
b. pneumatic transport ofthe seed;
c. electrical set-up;
d. removal of dust;
e. storage of the cleaned seed.
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S T O F A F Z U I G I N G TN Z A A D S C H O N I N G S B E D R I J V E N
Ir. C. VERHEY

Inleiding
Zaad heeft de onplezierige eigenschap dat het niet alleen van nature stoffig is, doch
dat het ook bij iedere bewerking of beweging opnieuw stof produceert.
Naarmate de capaciteit van de schoningsbedrijven toeneemt, ondervinden de met
debewerking belastepersonen envaak ook deomwonenden intoenemende mate overlast van steeds groter wordende stofmassa's. Deze last varieert van vervuiling van het
bedrijf en de omgeving, tot ziekteverschijnselen bij het personeel dat in dit stof moet
werken. Voeg daarbij het uiterst giftige stof dat door zaadontsmetting wordt veroorzaakt, dan is het begrijpelijk dat de belangstelling van de zaadhandel voor een doelmatige stofafzuiging groeiende is.
Bijdebeschouwing van het stofprobleem dient echter niet uithet oogteworden verloren, dat de noodzakelijke investeringen vrijwel geen effect hebben op de kwaliteit
van hetprodukt. Stofafzuiging moet bedrijfseconomisch dusmin ofmeer alseen noodzakelijke luxe gezien worden. Toch dient men een doelmatige stofafzuiging niet als
schadepost te zien. In een vuile omgeving zal de arbeider met minder plezier werken,
terwijl zijn gezondheid kan lijden en het onderhoud van de machines wordt verwaarloosd. Stofafzuiging is dus, sociaal gezien, een noodzaak.
Principes waaropdestofafzuiging berust
De eenvoudigste vorm van stofafzuiging bestaat uit het aanbrengen van een ventilator in één van de buitenmuren van het schoningsgebouw. Het effect hiervan is zeer
gering en het heeft ook een bedenkelijke zijde.
In een ruimte waarin veel stof geproduceerd wordt, dient men de luchtvoorraad ten
minste 40 x per uur te vernieuwen om een redelijk effect te sorteren. Dit betekent dat
de concentratie van het stof, die anders in een uur wordt opgewekt, dan wordt verdund tot de hoeveelheid die in \\ minuut wordt geproduceerd. In sommige gevallen
(bijv. bij het vullen van zakken uit een stortpijp) kan deze hoeveelheid plaatselijk nog
zeer groot zijn. Stel dat een schoningsafdeling afmetingen heeft van 15 X 20 m2, en
gemiddeld 6 m hoog is, dan is de inhoud 1800 m3. De luchtwisseling zou dan 40 x
1800 m3 = 72000 m3 per uur moeten bedragen. Een ventilator met een diameter van
60 cm verplaatst maximaal ± 20000 m3 lucht per uur. Ruimtelijke stofafzuiging op
deze wijze biedt dus weinig perspectief.
In de meeste bedrijven is de schoningsafdeling in de zaadopslagruimte ondergebracht. Door luchtverversing wordt buitenlucht aangezogen.
Aangezien de luchtvochtigheid in Nederland meestal hoog is, brengt men met deze
ventilatiewijze een bedenkelijk grote hoeveelheid vocht in de opslagruimte.
Stofafzuiging moet dus op een andere wijze tot stand komen. Hierbij geldt de regel:
verwijderhetstof bijdeontstaansbron, dusopdeplaats waarhetnoginhogeconcentratie
aanwezigis.Dan wordt de hoeveelheid aftezuigen lucht eenfractie van de hoeveelheid
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die nodig is om de gehele ruimte te zuiveren. Dit betekent: zoveel mogelijke afsluiting van de machines en transportmiddelen.
Bijvoorbeeld: een wrijver produceert zeer veel stof. Door deze machine geheel gesloten tebouwenendoor een afzuigpijp aan tesluiten ophet inwendigevandemachine,
waardoor een geringe onderdruk in deborstelruimte ontstaat, kan geen stofmeer ontsnappen.
Voor het windgedeelte van een hoofdreiniger geldt hetzelfde. Door de uitlaat van de
expansiekamer teverbinden met een afzuigkanaal kan het stof rechtstreeks afgevoerd
worden. Alleen geldt hierbij weer het bezwaar, dat de af te voeren luchthoeveelheid zo
groot is, dat grote hoeveelheden buitenlucht door het pakhuis worden aangezogen
(30-60 m3/min.).
Hoe ligt het verbandtussenhet effect vaneenafzuigmond en de afstand tussenstofbron
endeze afzuigmond?
Veronderstel, dat een afzuigbuis met een diameter van 11 cm (d.i. een opening van
100cm2) ergens inderuimte eindigt (figuur la). De aanzuigsnelheid indebuis bedraagt
10m/sec. Op welke afstand van de opening van de buis mag men nog verwachten dat
stof wordt aangezogen?
De lucht in een ruimte is steeds in beweging, ook al zijn ramen en deuren gesloten.
Dit is het gevolg van temperatuursverschillen op de verschillende plaatsen in het gebouw. De snelheid van deze luchtwervelingen is van een grootte-orde van 20 cm/sec.
Berekend moet worden: de snelheid van de lucht op verschillende afstanden van de
buisopening. Zolang deze groter is dan 20cm/sec zal het stof worden aangezogen. De
lucht wordt van alle zijden vrijwel gelijkmatig aangezogen. Voor de berekening is de

FIG. la. Schematische voorstelling van luchtafzuiging
door een vrij eindigende buis (Schematic
drawing of dust removal through a lube ending
infree space)

FIG. lb. Idem voor een buis met conische mond
(Same for a tube withfunnel orifice)
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buisopening gemakshalve als eenpunt genomen. Dicht bij debuisopening maakt men
op deze wijze weliswaar een fout, doch als demonstratie van het snel afnemende effect
naarmate men zich verder van de buisopening verwijdert, is het alleszins toelaatbaar.
De luchtsnelheid is berekend voor een aantal bollen om dit punt met stralen van 1020-30-40 en 50 cm. Hierbij behoren dan de volgende aanzuigsnelheden:
afstand van de afzuigmond

luchtsnelheid

10cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

80 cm/sec
20 cm/sec
9 cm/sec
5 cm/sec
3 cm/sec

Dus in dit voorbeeld heeft de afzuigleiding slechts effect tot op een afstand van 20
cm. Om het effect te vergroten en te richten kan aan de buis een kap gemaakt worden
waardoor - tenminste onder de kap - het grootste gedeelte van de bolvormige aanzuiging wordt geblokkeerd. Zodra men even buiten de kap komt, heeft men onmiddellijk
weer te maken met aanzuiging van alle kanten (figuur lb).
Omgekeerd kan men ook berekenen dat, hoe verder men van de zuigmond verwijderd is, hoe hoger de aanzuigsnelheid moet zijn om nog te kunnen aanzuigen. Hoe
hoger de luchtsnelheid in de buis is,hoe hoger ook deweerstand in de buis wordt, hoe
lager dus het rendement van deventilator. Om in een situatie,gelijk aan het voorbeeld
met de open pijp, op elke bol een snelheid van 20cm/sec te veroorzaken, heeft men de
volgende luchtsnelheden nodig (in de3ekolom isdeweerstand inmm waterhoogte per
meter pijplengte opgegeven):
Afstand van de pijpopening
waarop stofafzuiging nog
moet plaatsvinden

Vereiste
luchtsnelheid
in de pijp

10 cm
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

2,5 m/sec
10,0 m/sec
22,6 m/sec
40,2 m/sec
62,8 m/sec

Weerstand in mm WK per
1 m pijplengte bij een pijpdoorsnede v. 11 cm
0,085
1,0
ong. 4,5
ong. 20,0

De weerstand neemt toe met het kwadraat van de snelheid. Met vergroting van de
aanzuigsnelheid neemt de weerstand dus zeer snel toe tot onbruikbaar hoge waarden.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, datmenommetsuccesstofte kunnen afzuigen,
de stofbron zoveel mogelijk moet benaderen en liefst ook zoveel mogelijk moet afschermen.
Afvoer vanhet stof
In bovenstaande beschouwing werd slechts besproken welke wegen bewandeld
moeten worden om het stof in een buis te kunnen vangen, doch aangezien een buis
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ook een opening aan deandere zijdeheeft, volgt hieruit vanzelf het volgende probleem:
wat doen we met het stof dat aan de andere kant van de buis te voorschijn komt? Hier
kan zowel letterlijk als figuurlijk de weg van de minste weerstand gekozen worden:
laat de lucht buiten het gebouw vrij uit stromen, desnoods in een stofkamer waar het
grofste stof nog iets kan bezinken.
Dit isveelal degoedkoopste oplossing en wellicht teprefereren alsmen ergeen overlast mee veroorzaakt.
Een betere oplossing isde cycloon. Hierbij wordt de lucht zijdelings in een conische
expansiekamer uitgeblazen. Door dedraaiing van de lucht wordt het grove stof centrifugaal afgescheiden, terwijl de schone lucht boven ontwijkt. Dergelijke cyclonen
werken alleen redelijk goed bij hoge luchtsnelheid, zodat ze bijv. voor stofafscheiding van het windkanaal van een graszaad-hoofdreiniger niet zonder meer toegepast
kunnen worden.
Een betere oplossing bestaat uit het filtreren van de lucht door filterdoek. Dit doek
laat alleen het fijnste stof door, zodat een dermate goede reiniging van de lucht optreedt dat deze zonder grote bezwaren weer in de bedrijfsruimte teruggevoerd kan
worden. Omdat de moderne schoningsmachines grote hoeveelheden lucht verzwelgen,
moet het doekfilter een groot oppervlak hebben. Zo wordt voor een aspirateur van het
type BX120ongeveer20m2doektoegepast,terwijl vooreenhoofdreiniger van de capaciteit alsbijv. de Linde-Seedmaster ongeveer 80 m2 doek nodig is. Doekfilters hebben
een geringe doorlaat. Deze varieert al naar de soort doek van 1-6 m3 lucht per 1m2
per minuut. Zuiver wolheeft degrootste doorlaat, doch ishet minst sterk. Gewoonlijk
kiest men een combinatie van wol en katoen met een doorlaat van 2-4 m3bij een weerstand van circa 10 mm WK.
De constructies van doekfilter-installaties variëren van open buizen tot gesloten
automatisch reinigende stofkasten. Tegenwoordig worden vrijwel uitsluitend filters in
buisvorm toegepast. De oudste constructie bestaat uit één of meer buizen, die achter
een cycloon worden gekoppeld. De lucht blaast dus inde buisvonnigezak. Van tijd tot
tijd moeten de zakken geledigd worden. Nadat gebleken was dat de lucht-weerstand
van filterdoek aanmerkelijk geringer isbij zuiglucht dan bij perslucht, worden de moderne filters ook uitgevoerd als gesloten zuigluchtkasten. Het reinigen van deze kasten
vindt plaats op verschillende manieren:
a. door ringen, die continu om elke filterbuis op en neer geschoven worden;
b. door een mechanisch afklopsysteem (De filterkast is in vier secties verdeeld. De
buizen van elke sectie hangen aan een beweegbaar plafond; door dit plafond langzaam te laten zakken en dan plotseling met een ruk omhoog te trekken, wordt het
stof losgeslagen. Op het moment van de klap is de luchttoevoer van de betreffende
sectie uitgeschakeld. Er zijn steeds drie secties ingeschakeld terwijl de vierde gereinigd wordt).
c. door een terugblaassysteem (Ook hier zijn vier secties, die beurtelings uitgeschakeld worden. Het reinigen heeft plaats door een krachtige tegengesteld gerichte
luchtstroom. Dit is het modernste systeem).
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Afhankelijk van de aard van het stof en van destofbron treft men in de praktijk zowel combinaties aan van een stofbuizenkast achter een cycloon als wel van een stofbuizenkast direct achter de hoofdreiniger (figuur 2a).
Het stof valt onder indestofbuizenkast, vanwaar het door middelvaneen transportschroef naar buiten wordt gebracht. Hier kan men het opzakken of wel pneumatisch
verder transporteren naar een stofsilo.
Eveneens van recente datum is de combinatie van een grote en een kleine cycloon
met re-circulatie (figuur 2b), die volgens de uitvinders minstens even goed werkt als
doekfilters. Met doekfilters kan echter niet alhet stof gevangen worden;het allerfijnste

g.rof«fijn stof.

zBffi-

FIG. 2a Stofbuizenkast
(Equipment for cleaning a
dust-loaden air stream)

FIG. 2b Combinatie van
twee cyclonen met re-circulatie der lucht (Set-up with
two cyclones and re-use of
the air)

FIG. 2C Combinatie voor
het stofvrij maken van afgezogen lucht (Combinationformaking anair stream
dust-free)
grof »tot
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stof passeert de poriën van het doek. Dit stof iszo fijn, dat het in zwevende toestand
blijft. Hoewel dehoeveelheid van dit fijne stof zeer gering is, kunnen overgevoelige
personen er toch nog hinder van ondervinden.
Het is mogelijk ook dit fijne stof te verwijderen volgens het electrostatische principe,dat alsvolgtwerkt:
De lucht passeert eerst een aantal evenwijdige platen waartussen draden zijn gespannen. De platen zijn geaard terwijl de draden worden opgeladen met een spanning
van + 13.000Volt. Door de ioniserende werking van de draden op delucht krijgen de
passerende stofdeeltjes een positieve lading. Vervolgens passeert de lucht een aantal
evenwijdige platen, die om en om geaard zijn dan wel onder een spanning staan van
+ 6.500 Volt. De opgeladen stofdeeltjes worden door de geladen platen afgestoten en
door degeaarde platen aangetrokken.
Het schoonmaken van deplaten geschiedt half ofgeheelautomatisch met een waterstraal waarna de platen weer gedroogd moeten worden.
Dit systeem istot op heden nog niet bij dezaadbewerking toegepast wegens de hoge
aanschaffingskosten, doch momenteel worden nieuwere constructies aangeboden die
al belangrijk lager in prijs liggen. Binnen afzienbare tijd zal het electrostatische filter
stellig bij de zaadschoning toegepast worden. In combinatie met een cycloon voor
het grove stof vangt dit filter alle deeltjes tot een grootte van 0,001 micron met een
rendement van ± 95%.
Voor de schoning van graszaad zal een speciale cycloon toegepast moeten worden,
die een redelijke stofvangst heeft bij lage druk, eventueel in combinatie met een extra
ventilator en drukregelaar. Misschien is de Vacuo-cycloon hiervoor geschikt.
Rest nog de vraag: wat doen we met het in de silo verzamelde stof? Ook hiervoor
bestaat een zeer goede oplossing.
Momenteel zijn er kachels voor centrale verwarming verkrijgbaar, die volledig op
stof kunnen branden. Deze zijn zó geconstrueerd, dat automatisch voorgewarmde
zware olie bijgestoven wordt wanneer de verwarming meer caloriën verlangt dan het
stof kan leveren. Ze worden in de eerste plaats gebruikt voor deverhitting van de drogers. In de tweede plaats dienen zevoor de verwarming van kantoren en bedrijfsruimten. Dit laatste heeft alleen zin als re-circulatie van de lucht wordt toegepast.
Situatie inDenemarken en Zweden
Tijdens een reis door Denemarken en Zweden is auteur gebleken, dat daar in de
moderne bedrijven zeer veelaandachtaan de stofafzuiging wordt besteed.
Bijgraanbedrijven, diedoor hun ligging geen overlast veroorzaken aan omwonenden, volstaat men met reiniging van de lucht via een cycloon. De schoningsruimten
zijn gescheiden van de opslagruimten. Het zaad wordt geheel pneumatisch getransporteerd en in afgesloten silo's opgeslagen. Aanzuigen van vochtige lucht is dan dus
geen probleem omdat deze vrijwel niet in aanraking kan komen met het zaad. Het
stof wordt in de CV-kachels verbrand.
Bedrijven die het fijne stof niet vrij kunnen uitblazen, passen doekfilterkasten toe.
In dezegevallen blijft delucht dus in het bedrijf circuleren.
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Moderne graszaadbedrijven in Denemarken passen zonder uitzondering filterdoekkasten toe. Alle stofproducerende punten worden aangesloten op een centraal afzuigingssysteem. Het resultaat is zeer goed te noemen.
In sommige gevallen laat mendeventilator indeaspirateur vervallen enwordt een
ventilator achter de filterdoekkast geplaatst. M.i.gaat ditten koste vande nauwkeurige afstelling van de aspirateur. De luchtweerstand in een filterdoekkast is namelijk
niet constant.
Een hoofdreiniger werkthetbeste alsdezevrijinderuimte kanuitblazen. Elke weerstand, aanhetwindkanaal gekoppeld, werkt storend. Omnuhetstofte kunnen vangen
en de hoofdreiniger toch in een situatietebrengen, die overeenkomt met de toestand
van vrije uitblazing, isdevolgende combinatie gemaakt:
hoofdreiniger - cycloon - filterdoekkast - exhauster (Fig.2c).
Tussen decycloon endefilterdoekkast bevindt zich eenregelklep. Door deklep zo
intestellen, dat de zak onder de cycloon nagenoeg slap hangt, verkrijgt men vrijwel
dezelfde toestand die zou optreden wanneer de hoofdreiniger vrij zou kunnen uitblazen. Ditzelfde effect isnatuurlijk ooktebereiken metdecombinatie: hoofdreiniger
- filterdoekkast - exhauster, door tussen de hoofdreiniger en de filter een regelklep
en eengevoelige manometer aantebrengen (mits de opening vandemanometer stofvrij gemonteerd wordt).
Uit het bovenstaande moge gebleken zijn, dat stofafzuiging bij vaste punten, zoals
bijv. machines enafzak-openingen, met succes uitvoerbaar is. Moeilijker ishet indien
een bedrijf meerdere kleine sets ofaparte machines in bedrijf heeft, enhetzaad naelke
bewerking perzakgetransporteerd moet worden naar devolgende bewerkingseenheid.
In Zweden en Denemarken was het opvallend, dat de bedrijven met de grootste
machinesets het minst stoffig waren. Oudere bedrijven, waarbij het zaad veelvuldig
van deenemachine naar deandere werd vervoerd, gaven veel meer moeilijkheden bij
de stofafvoer.
Het schoonste zijn de bedrijven metpneumatisch transport, omdat de zaadbewerking afgezien vandezeefreiniging in ditgeval eenvolledig afgesloten geheel vormt.
Situatie inNederland
Vergeleken met Denemarken en Zweden is de situatie wat betreft stofafzuiging in
Nederland overhetalgemeen zeer ongunstigtenoemen. Vooral indekleinere bedrijven
waar men graan- en groentezaden schoont, wordt vrijwel niets gedaan aan stofafzuiging. Men werkt met open ramen en deuren. Meestal blijft de stofafzuiging bijde
graanschoning beperkt tot hetplaatsen vaneencycloon in aansluiting methet windkanaal vandehoofdreiniger. Voor andere zaadsoorten, waarbij dewindschoning met
geringe luchtsnelheden plaatsvindt, wordt hoogstens gewerkt met een stofkamer.
Met een stofkamer wordt meestal geen voldoende reiniging van de lucht bereikt.
Het stof dat in de lucht zweeft, zakt tengevolge vanhet eigen gewicht langzaam omlaag. Hoe fijner het stof is, hoe langzamer het zakt. Wil meneen redelijk goede stofafzetting bereiken, dandient deluchtsnelheid indestofkamer zógering en gelijkmatig
te zijn, dathetstof volop detijd krijgt omtevallen. Deafmetingen vande stofkamers
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moeten dan zeer groot zijn. Vergroting van een stofkamer vermeerdert evenwel de
neiging tot convectiestroming, waardoor het stof in zwevende toestand blijft. In sommige gevallen heeft men de capaciteit van de stofkamers vergroot door water in de
kamer tevernevelen. Hetfijnverdeelde water hecht zich danaandestofdeeltjes, waardoor deze zwaarder en „groter" worden enzodoende veel sneller omlaag vallen.
In ééngeval isdestofkamer indevorm vaneencycloon uitgevoerd ;terwijl delucht
ronddraait wordt water verneveld. Hetwater methetstof wordt als een slurrie afgevoerd naar een vloeiveld, waar het stof bezinkt en vanwaar relatief schoon water in
een sloot wordt afgevoerd.
Slechts enkele bedrijven hebben eencentrale stofafzuiging waarmee eenaantal stofproducerende punten kunnen worden afgezogen.
Voorbeelden
Mogelijkheden tot stofafzuiging bij een aantal machines en andere stofproducerende
punten
1. Voedingsregelaar voor graszaadschoning
Het stof wordt opgejaagd tijdens hetleegstorten vandezakken indebakendoor de
schudbeweging vandezeefkast. Boven devoedingsregelaar moet voldoende sta-hoogtezijn voor deman, diedezakken leegstort. Hetismogelijk boven deaanvoerbak een
afzuigcabine te plaatsen, dieslechts aan éénzijde open is.De opening van de cabine
zaleenoppervlak moeten hebben vancirca 5m2.Steltmeneenminimale luchtsnelheid
van 20 cm/sec, dan wordt de benodigde minimum-capaciteit van de stofafzuiging
3600 m3/uur. Deze luchtsnelheid isdus ongeveer even groot als dievan een onbelast
lopende graszaadclipper. Plaatsing van dezelfvoeder in een kelder maakt het afzuigprobleem vandezeefkast zeereenvoudig;menheeft slechts tezorgen datdekeldereen
geringe onderdruk heeft.
2. Graszaadwrijver
Deze isreeds door defabrikant vaneenafzuigleiding voorzien.
3. Clipper
Het windkanaal wordt door middel vaneenbuis verbonden meteen doekfilterkast.
Wil menookhetstof datopdezeven en door detoevoerspleet vanhet windkanaal
geproduceerd wordt vangen, dan dient boven de zeefkast een stofkap geplaatst te
worden. Door hetgrote zeefoppervlak en omdat dezeefkast niet vanalle zijden goed
te benaderen is, zal een dergelijke stofafzuiging nog al wat lucht verbruiken. In de
praktijk ziet men daarom nergens afzuiging van dezeefkast. De hoeveelheid stof die
een zeefkast produceert, isbij voorgereinigd zaad niet groot.
4. Trieurs
Dezemaken nauwelijks stof. Vooral demoderne gesloten trieurszijn geheel stofvrij.
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5. Langzeef
Hoewel deze machine slechts vrijwel volledig geschoond zaad verwerkt, produceert
hij door de heftige trilbeweging van het zaad nogal wat stof. Afzuiging kan zeer eenvoudig plaats vinden via eenvlak boven dezeven geplaatste kap.
6. De S.G.-sorteerder
Hiervoor bestaat een canvas-kap die over het bovenblad gemonteerd wordt. In dit
canvas bevindt zich een raam, zodat het bedienend personeel toch het zaad kan zien.
7. De Tafelschudder
Deze machine is geheel gesloten. Zonodig is het voldoende een geringe onderdruk
in het apparaat te veroorzaken.
8. Doekmachines
Deze kunnen geheel gesloten worden vervaardigd.
9. Ontsmetter
Hoewel de moderne machines alle van een afzuiging zijn voorzien heeft het voordelen, deze machines in geheel gesloten cabines op te stellen. Deze cabines worden
apart afgezogen. De luchtmagnietinhetre-circulatie circuit opgenomen worden i.v.m.
de giftigheid van kwikdamp.
10. Elevatoren, Schroeftransporteurs
Hoewel deze bij een goede constructie weinig stof verspreiden, is deze stofvorming
toch nog te verminderen door een toe te passen geringe onderdruk.
11. Mengers (Nauta-type) en Silo's
Afsluiten met dekselen hetveroorzaken van eengeringe onderdruk maakt een einde
aan de stofproduktie, die soms zeer hinderlijk kan zijn.
12. Afzakmonden van stortpijpen
In de eerste plaats verdient het aanbeveling, de hellingshoek van de stortpijp zó
te kiezen, dat de snelheid van het zaad zo gering mogelijk wordt. Verder verdient het
aanbeveling, het laatste stuk van de stortpijp vertikaal te doen verlopen opdat het
zaad niet tegen dewanden van de zak slaat (bijjute zakken wordt het stof door de zak
geslagen). Indien dezakken rechtstreeks aan depijp bevestigd worden, ishet afdoende
een wijdere buis van fllterdoek om het pijpuiteinde te bevestigen. Aan het ondereinde
van de doekbuis is de eveneens iets wijdere afzakring bevestigd. Aan de bovenzijde
van de doekbuis is de afzuigleiding bevestigd. De hoeveelheid af te zuigen lucht dient
een fractie groter te zijn dan de hoeveelheid zaad + lucht, die via de stortpijp in de
zak wordt gebracht.
Indien via een balans wordt afgezakt, moet de afzakring aan de balans worden be70

vestigd zonder aanraking met de stortpijp. In dit geval dient om de stortpijp een kegelvormige afzuigkap bevestigd teworden om een volledige stofverwijdering te verkrijgen.
Nabeschouwing
Indien meneen bedrijfgeheel stofvrij wil maken, zal men bij optelling van de hoeveelheden lucht die op elk punt afgezogen moeten worden ontdekken dat de totaal af
te voeren hoeveelheid lucht zeer groot is.
Het is veelal financieel ondoenlijk deze lucht volledig via doekfilters te reinigen,
zodat een compromis-oplossing gezocht moet worden.
De clippers worden als regel aangesloten op een filterdoekkast. De overige punten,
dieveelal incidenteel stof produceren, worden aangesloten op een centraal afzuigingssysteem dat viaeencycloon naar buiten uitblaast. Erzal dustoch nog buitenlucht door
het pakhuis worden aangezogen, tenzij men de schoningsafdeling van de zaadopslag
gescheiden houdt.
Welke methode van luchtreiniging men zal toepassen, hangt af van de aard van het
bedrijf en van de mate waarin men bereid is te investeren.

SUMMARY
REMOVAL OF DUST IN SEED CLEANING PLANTS

In this publication the possibilities for removing dust from seed cleaning plants are
reviewed. Itispartly based on information obtained during arecentvisitto the Scandinavian countries.
The following items are discussed:
a. The necessity of collecting the dust directly where it is produced;
b. The separation of the dust in cyclones, cloth filters and electrostatical filters;
c. Dust removal in practice in Denmark and Sweden as compared with Holland;
d. Examples of dust removal in case of certain seed cleaning machines.
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DE Z A A D O N T S M E T T I N G S A P P A R A T U U R IN N E D E R L A N D
(KORT OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN EEN ENQUÊTE)
Ir. H. J. VAN DER SLOOTEN

In I960werd op verzoek van de Commissie voor de Coördinatie van het Onderzoek
van Landbouwzaaizaden van het Centraal Orgaan een enquête gehouden door de
combinatie Plantenziektenkundige Dienst en Rijksproefstation voor Zaadcontrole.
Het doel van deze enquête was een overzicht te verkrijgen van de ontsmettings-methodiek en -apparatuur, welke in Nederland worden toegepast.
Ter oriëntatie werd eerst een schriftelijke enquête gehouden, waarbij aan ongeveer
400 zaadschoningsbedrijven een invulformulier werd toegezonden. De vragen op dit
formulier hadden betrekking op het al of niet toepassen van ontsmetting in het bedrijf,
de zaadsoort(en) en hoeveelheden hiervan welke ontsmet worden, de gebruikte ontsmettingsmiddelen, de apparatuur die wordt toegepast, het oordeel van de eigenaar
over dein gebruik zijnde apparatuur, etc.
Tijdens de op de schriftelijke enquête volgende mondelinge enquête isgebleken, dat
in bepaalde gebieden de ontsmetting veelal door de teler zelf wordt uitgevoerd. De
ontsmetting op het boerenbedrijf is bij de enquête buiten beschouwing gelaten, daar
dezezich beperkt tot het toepassen van eenvoudige trommelontsmetters of hetmengen
van zaad en ontsmettingsmiddel door omzetten met de schop.
De resultaten van de schriftelijke enquête waren bevredigend. Het aantal teruggezonden formulieren bedroeg 244. Van deze 244 bedrijven bleken 172zaad te ontsmetten. De resterende 72 bleken dit niet te doen.
Uit de resultaten van de schriftelijke enquête bleek, dat in Nederland voor de ontsmetting een grote verscheidenheid van machines wordt toegepast. Tijdens de mondelinge enquête werd er naar gestreefd tenminste twee bedrijven te bezoeken waar hetzelfde type ontsmettingsmachine in gebruik is. In totaal werden ca. 80 bedrijven bezocht.
Wat de verschillende typen machines betreft kan onderscheid gemaakt worden tussen:poeder-, slurry- en vloeistofontsmetters, waarbij tevens combinaties van poederen slurry-, slurry- en vloeistof-, en poeder- en vloeistof-ontsmetters voorkomen.
In onderstaande tabel iseen overzicht gegeven van deverschillende typen machines:
Groep I. Poeder-ontsmetters (powder treaters)
1. Trommels (3 typen) (drums)
2. Röber (oud type)
3. Röber Protektor, Bouwjaar 1957
4. Röber Protektor, Bouwjaar 1959
5. Linde Demeter
6. Neuhaus Gross Tillator
7. Goldsaat (oud type)
8. Van Opstal (2 typen)
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Groep IT.Poeder- en Slurry-ontsmetters(powderandslurry treaters)
1. Goldsaat (nieuw type)
Groep III. Poeder- en Vloeistof-ontsmetters (powder and fluid treaters)
1. Wiersum (2 typen)
Groep IV. Vloeistof- en Slurry-ontsmetters (fluid andslurry treaters)
1. Panogen
Groep V. Andere typen ontsmetters (other types)
1. Mengers, poeder en vloeistof(mixersfor powder and fluid)
2. Zelf geconstrueerde apparaten, poeder en vloeistof(self-made apparatusesfor powderandfluid)
Verder kan nog onderscheid gemaakt worden tussen chargegewijze en continue
werkende apparaten.
Onder eerstgenoemde soort vallen de trommels en mengers, terwijl alle andere
machines tot het continue werkende type behoren.
Het volledig rapport van de ontsmettings-enquête is gepubliceerd in „Resultaten
van Zaaizaadonderzoek no. II". Samenvattend kunnen betreffende de ontsmettingsapparatuur de volgende conclusies worden getrokken.
Vele van de hiervoor genoemde ontsmettingsmachines zijn verouderd en voldoen
niet meer aan de huidige eisen.
De eenvoudige trommelontsmetter, hetzij met de hand of motorisch aangedreven,
blijkt een bedrijfszeker apparaat tezijn. Het menselijke element speelt bij deze machine
echter een grote rol. Indien de toegevoegde hoeveelheid ontsmettingsmiddel per charge, het toerental en de mengtijd overeenkomen met de voorschriften voor dit type
ontsmetter, worden goede resultaten verkregen. Een groot nadeel, dat aan dit type
kleeft, is de geringe capaciteit waardoor de trommel voor vele bedrijven niet meer in
aanmerking komt.
De mengers met centrale verticale schroef en bovenin een vernevelaar voor het doseren van een vloeibaar ontsmettingsmiddel, moeten afgeraden worden daar de vloeistof langs de wand van de menger naar beneden loopt, waardoor het zaad dat direct
met de wand contact maakt een overdosering krijgt.
Deze mengers kunnen echter wel gebruikt worden voor hetontsmetten vanzaad met
poedervormige ontsmettingsmiddelen.
Zeer goede resultaten worden verkregen bij het ontsmetten van zaad met poeders in
een Nauta-menger. In deze menger beweegt de draaiende schroef zich langs de conusvormige ketelwand, waardoor een intensieve menging verkregen wordt.
De belangrijkste eis, welke aan een continue werkende ontsmetter gesteld moet
worden is, dat de dosering van zaad en ontsmettingsmiddel gekoppeld dient te zijn,
d.w.z. dat per gewichtshoeveelheid zaad een afgewogen of afgemeten hoeveelheid
ontsmettingsmiddel moet worden toegevoegd. Aan deze eis voldoen de volgende machines: de Panogen-ontsmetter en de nieuwste Wiersum-ontsmetter voor de dosering
van vloeibare middelen; de Röber Protektor-machines, de Van Opstal-ontsmetter en
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de nieuwste Wiersum-ontsmetter voor de dosering van poedervormige middelen; de
Goldsaat- en Panogen-ontsmetters voor de dosering van slurry-middelen.
Hoewel bij genoemde machines aan dezebelangrijkste eisvoldaan is,wildit nog niet
zeggen dat zij volledig aan het doel beantwoorden. De machines, welke naar mijn
mening hetmeest bedrijfszeker kunnen worden geacht enwaarvan dewerking de beste
resultaten oplevert, zijn de nieuwste Wiersum-ontsmetter voor vloeibare en poedervormige ontsmettingsmiddelen, de Panogen-ontsmetter voor vloeibare en slurrymiddelen en de Goldsaat-ontsmetter voor slurry-middelen.
De bedieningvan de machines door het personeel laat veelte wensenover. Enerzijds
is dit te wijten aan onkunde en anderzijds aan het feit, dat men in de meeste gevallen
een hekel heeft aan het ontsmetten. Vooral het ontsmetten met poedervormige middelen, waarbij het personeel vaak veel last ondervindt van het stuivende middel, stuit
op tegenstand. Bij de moderne machines is dit euvel evenwel voor een belangrijk deel
ondervangen door een aan de ontsmetter gebouwde afzuiginstallatie.
De voorgeschreven veiligheidsmaatregelen worden door het personeel meestal niet
in acht genomen. Men heeft bijvoorbeeld een antipathie tegen het dragen van maskers
tijdens het ontsmetten.

SUMMARY
EQUIPMENT FOR PESTICIDE TREATMENT OF SEEDS IN THE NETHERLANDS

In the course of 1960 the Dutch Government Seed Testing Station and the Plant
Protection Service combined for an enquiry into the situation concerning seed treatment in the Netherlands.
244 seed cleaning plants returned the printed form and many of these were visited
personally.
Of these 244 plants 172 practised chemical seed treatment. In certain parts of the
country itis,however, largelyleft tothefarmers. Powder, slurry and fluid treaters are
used whereas certain machines can be used for dual purposes. In the tabel the machines are enumerated and their use is indicated.
Several important machines are discussed and evaluated by the author. The best
are the modern Wiersum treater for fluid and powder, the Panogen treater for fluid
and slurry, and the Goldsaat treater for slurry.
In practice the machines are frequently handled in an unsatisfactory way, partly in
consequence of ignorance, partly in consequence of dislike of the work. Especially
the use of powders meets with aversion. The prescribed safety measures, such as the
use of gas masks, are often neglected.
A more detailed report of the enquiry results has been published in the booklet
„Resultaten van Zaaizaadonderzoek II" ofthe Centraal Orgaan, Wageningen.
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ENKELE O N D E R Z O E K I N G E N NAAR DE N A U W K E U R I G H E I D
V A N V E R S C H I L L E N D E M E T H O D E N VAN U I T M E N G E N
Dr. Ir. E. MEIJER DREES

Inleiding
Onder „uitmengen" verstaat men het nemen van een werkmonster van een bepaald
gewichtuit hetmonster zoalsdat op het R.P.v.Z. binnenkomt (eventueelnaschoning).
Dit uitmengen moet zo gebeuren, dat het werkmonster ten naaste bij dezelfde samenstelling heeft als het inzendmonster.
Ter voorkoming van grove fouten, en ter vermijding van de grote afwijkingen die
incidenteel op kunnen treden tengevolge van zuiver toevallige oorzaken, worden normaliter twee werkmonsters onderzocht, onafhankelijk van elkaar uit het inzendmonster getrokken. Hun verschil mag bepaalde grenzen niet overschrijden; is aan deze
voorwaarde niet voldaan, dan dient het onderzoek te worden herhaald. Op het attest
wordt het gemiddelde vermeld.
Men heeft verscheidene pogingen gedaan om bovenbedoelde grenzen in tabellen
vast te leggen, waarvan de belangrijkste zijn die in de tegenwoordige Voorschriften
(„Rules") van de International Seed Testing Association, en die welke zijn afgeleid
van een door Professor Miles ontworpen tabel die nog niet is gepubliceerd. Dit punt
komt in het volgende echter slechts terloops ter sprake.
Voor het uitmengen bestaan verschillende methoden. Het onderhavige onderzoek
isopgezet omvijf van dezemet elkaar tevergelijken, en meer speciaal om de hieronder
te bespreken Jalouzie-verdeler (een nieuwe constructie) te toetsen.
Het uitgangsmateriaal was een monster itahaans raaigras, vermengd met nauwkeurig één gewichtsprocent rood gekleurde zaden van rietzwenkgras. Deze combinatie
werdgekozen, omdat detwee soorten praktisch gelijk van grootte en vorm zijn (bij de
schoning zijn ze niet te scheiden) en omdat ze niet merkbaar onderhevig zijn aan slijtage. Het gehele monster bedroeg exact 50 gram, de werkmonsters wogen omstreeks
3g-1
Alvorens tot de bespreking van de proeven over te gaan moeten twee algemene opmerkingen gemaakt worden.
Het zal duidelijk zijn, dat bij gebruik van mechanische hulpmiddelen het gehele
monster nooit te reduceren is tot precies 3 gram; dit kan alleen bij handuitmenging.
Men zou nu kunnen suggereren, dat achteraf gemakkelijk een correctie aan te brengen
ismet een lepeltje of iets dergelijks. Bij deze werkwijze kunnen echter vrij grote fouten
worden gemaakt, zoals uit onderstaande proef moge blijken.
Uitgegaan werd van een monster van 3,250 gram, zijnde een min of meer normaal
geval van een te hoog gewicht verkregen door mechanische uitmenging. In zulk een
monster behoren 15zaden van rietzwenkgras voor te komen (berekend uit het aantal
233 in het gehele proefmonster van 50g).
1

Hetgebruikelijkehalvemonstergewicht ophetR.P.v.Z.Volgensde„Rules"is2 x 25gvoldoende.
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Dit kleine monster werd 20 X door uitscheppen gereduceerd tot praktisch 3 gram,
en er werd telkens nagegaan hoeveel zaden rietzwenkgras zich in de „correctie" van
ongeveer 250 mg bevonden. Hun aantal bleek te variëren van 0 tot 3 (met een uitschieter naar 7),wat neerkomt op een correctie van -0,16 t o t + 0 , 0 9 % in het gewicht
(van —0,45 tot +0,09% inclusief de uitschieter).
Daar nogal eens monsters voorkomen ruim boven 3,250 gram kan men globaal
zeggen, dat het uitscheppen van kleine hoeveelheden zaad uit een te zwaar werkmonster een fout kan geven van + 0,2%.
Nu lijkt dit, zelfs op de bijmenging van 1 %,niet erg belangrijk. Maar men moet niet
vergeten dat deze fout opgeteld moet worden bij andere onnauwkeurigheden die soms
in dezelfde richting liggen.
Hetzelfde kan het geval zijn bij het toevoegen van kleine hoeveelheden bij de handuitmenging.
Gevallen dat het monstergewicht te klein is komen nagenoeg alleen bij de handuitmenging voor; hiervoor geldt echter in principe een overeenkomstige regel.
Het aanbrengen van een correctie achteraf tot op zo nauwkeurig mogelijk het juiste
gewicht verdientdusnooitaanbeveling.
Een merkwaardig en onverwacht verschijnsel deed zichvoor bij het zogenaamde uitmengen met de hand. Het werk werd eerst uitgevoerd bij gewoon licht (40 analyses,
10 geroutineerde analisten). De resultaten waren eenvoudigweg slecht: de gevonden
percentages bijmenging varieerden tussen 0,50 en 2,43 bij een gemiddelde van 1,48
(werkelijk percentage 1 %).
Daarna werd de proef herhaald in een vrijwel donkere ruimte bij rood licht en het
euvel was verholpen: de 40 analysen vertoonden nu een gemiddelde van 0,989 +
0,035%.
Onopzettelijk hadden vrijwelallen die aan het onderzoek meewerkten, zich bijde uitmenging met de hand laten verleidenméér rode zaden in het werkmonster te doen dan
normaal.
Korte beschrijving der toegepaste methoden vanuitmengen
I. Uitmengenmet dehandwil zeggen, dat uit het op een groot blad uitgespreide monster van verschillende plaatsen met een lepeltje kleine hoeveelheden zaad overgebracht
worden naar een bakje op de weegschaal, totdat het vereiste gewicht (in casu 3 gram)
ongeveer is bereikt.
II. Uitstrooienover2 x 16grote cups
Bij deze methode werden op een grote zinken bak (66 x 44 cm2) 32 metalen cups
geplaatst (diameter 3,6 cm), waarvan de helft op de bodem gemerkt was. De plaatsing
was min of meer regelmatig, maar het werd aan het toeval overgelaten waar de gemerkte en ongemerkte cups terecht kwamen.
Het zakje met het monster met 50gwerd langzaam over de bak heen en weer bewogen, zodat een dunne stroom zaad zo gelijkelijk mogelijk over de cups en de tussenlig76

gende ruimten werd verdeeld. De „stroom" zaad was zo dun, dat men enkele malen
van links naar rechts en van boven naar beneden kon gaan.
Deverhouding tussen cup-oppervlak en totaal-oppervlak waszógekozen,datbijeen
egaleverdelingin 16cupsgemiddeld ruim 3gram van hetmonster terecht moest komen.
III. Ja/ouzie-verdeler
Dit speciaal voor het onderhavige onderzoek geconstrueerde toestel bevat bovenop
een bak van 19 x 40cm2, waarvan de bodem bestaat uit twintig 19cm lange en 2 cm
brede stroken die om hun lengte-as kunnen draaien. Nadat het monster (50 g) in een
min of meer egaal dikke laag over deze bak uitgestrooid is, worden de stroken door
een mechanisme tegelijk vertikaal geplaatst, zodat het zaad omlaag valt.
Dit zaad wordt opgevangen in een tweede bak waarop volgens een bepaald systeem
40kleine cups meteen diameter van 1h cmzijn bevestigd, waarvan dehelft geen bodem
heeft. Van het omlaag vallende zaad komt nu eenklein gedeelte (ruim 3g)terecht in de
cups met bodem, een gelijk gedeelte in de cups zonder bodem (dit deel valt in een
derde bak), en het meeste valt tussen de cups.
Men krijgt met dit toestel in één handbeweging twee in principe gelijke monsters.
IV. BoernerSampler en
V. Garnet Divider
Deze zijn genoegzaam bekend. Ze berusten op het principe dat een monster in twee
gelijke delen wordt verdeeld. Viermaal herhalen levert dus twee werkmonsters van
3,125gals men uitgaat van 50g.
Bespreking derproevenseries
Elk der 5proevenseries bestond uit 40 analyses, waarvan telkens 2 opeenvolgende
als duplo's van een dubbele bepaling werden beschouwd. Zodoende waren beschikbaar 20 bepalingen in duplo of 40 bepalingen in enkelvoud, zodat er twee mogelijkheden voor vergelijking bestaan:
a. duplo's twee aan twee, waarbij het werkelijk percentage bijmenging als onbekend
ondersteld werd;
b. vergelijking van alle 40gegevens met de werkelijke 1%.
a. Onbekend werkelijk percentagebijmenging
Hierbij bestaat iedere analyse eigenlijk uit twee waarnemingen in omstreeks 3 g;
hetanalyse-resultaat is het gemiddelde,de proeven leveren 20gemiddelden(zietabel 1).
De beste uitmengmethode zou zijn die waarbij de variantie het kleinst is, dus de
handuitmenging (I); de slechtste schijnt \\\ (jalouzie-verdeler). Een nader onderzoek
leert echter, dat het verschiltussen beide niet significant is1,zodat dezeproef geen aanleiding geeft tot een voorkeur voor één van de methoden.
1

Detest hiervoor berust op de berekeningen van het halve verschil van de natuurlijke logarithmen
der beide gegevens,zijnde 0,2570.Dezewaarde ligt ruim binnen degrenzen van het zuiver toevalligebij n = 20(ziebijv. tabelVIin Fisher's Statistical Methodsfor Research Workers, 1950).
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TABEL 1. De gewichtsverschillen der duplo's en hun variaties bij 20 x 2 bepalingen per methode
(Differences in weight of replicates and their variations with 20 x 2 analyses per method)
Methode (method)
Gemiddeld verschil der duplo's(%) . . .
(A verage differences of replicates)
Variatie in het verschil der duplo's (% ) . .
(Range of differences)
Variantie (Variance)

I

II

III

IV

y*

0,251

0,280

0,294

0,285

0-0,64

0-0,71

0-0,93

0-0,78

0,378

0,0411

0,0632

0,0518

0,238
(0,283)
0-0,78
(0-1,15)
0,0437

* In deze proef werd één geheel afwijkend percentage bijmenging gevonden (0,18 in plaats van 1).
Hiermee is alleen rekening gehouden bij de getallen tussen haakjes (method Vgave one very abnormal value, that was only included in the figures between brackets)

b. Bekend werkelijk percentagebijmenging
Voor de verdere argumentering is het in de eerste plaats nodig om na te gaan, of
werkelijk het gemiddelde van alle 40 analysen op 1 %uitkomt (onder „a" was dit niet
nodig).
Onderstaande tabel laat zien dat dit inderdaad het geval is.
TABEL 2. Gemiddelde percentages bijmenging enhun variatiesbij40bepalingen per methode (Average
admixture percentages and their variations for 40 analyses per method)
Methode (method)
Gemiddelde der 40bepalingen
(Average of'40 estimates)
Variantie (Variance)

I

II

III

IV

V

0,9890
± 0,0346
0,0762

1,0227
±0,0397
0,0648

0,9670
±0,0420
0,0732

1,0055
±0,0376
0,0591

1,0022
±0,0434
0,0596

Het gaat dan verder alleen om de spreiding (variantie):hoe groter dieis,hoe verder
de aparte bepalingen uiteen kunnen liggen.
Het grootste verschil vindt men nu tussen I (handuitmenging) enerzijds enIV (Boerner Sampler) anderzijds. Het verschil in de variantie is echter niet significant1, al is er
een aanwijzing dat de Boerner Sampler en de Garnet Divider (IV en V) iets betere resultaten geven dan deandere methoden van uitmenging.
Hetisechter opvallend dat dit resultaat afwijkt van het onder agevondene, eenaanwijzingtemeerdathetsteeds om toevalligeverschillengaat.
c. Frequentie-verdelingderpercentages bijmenging
Nu uit het voorgaande gebleken is, dat er geen wezenlijk verschil is aan te tonen
tussen devijf methoden van uitmengen, kunnen alle 198gegevens samengenomen worden tot éénfrequentie-verdeling. In debetreffende grafiek isook opgenomen deligging
van de waarden 2s en 3s,degrenzen dus waar in een normale verdeling ongeveer 5%
en ongeveer 2%der waarnemingen buiten moeten vallen.
1

78

Berekend als tevoren: halve verschil der natuurlijke logarithmen
binnen de grenzen van het zuiver toevallige.

0,254. Deze waarde ligt nog

In dit geval betekent dit globaal:
5%-grens: 5 waarnemingen aan elke zijde buiten binnenste stippellijnen, gevonden
aantallen 9en 15.
2%-grens:2 waarnemingen aan elke zijde buiten buitenste stippellijnen, gevonden
aantallen 1en 4.
De indruk is dus dat men met een vrijwel normale verdeling te maken heeft.
d. Gevonden variatie enspelingen
Uitgaande van de tegenwoordig geldende tolerantie-tabel voor bijmengingen in
normaal zaad (tabel 6van de „Rules"), die geldt voor het vergelijken van de uitkomsten van twee volledige analyses, kan men een overeenkomstige tabel berekenen voor
twee halve analyses door alle waarden te vermenigvuldigen met -y/2. 1 Voor 1 % bijmenging komt men zo op een speling van 0,39 X 1,414 = 0,55%.
Daarbij moet men vermoedelijk aannemen, dat deze waarde betrekking heeft op
een kans van 0,05, d.w.z. dat de kans 0,05 is dat door zuiver toevallige oorzaken een
verschil tussen twee analyses in halve werkmonsters wordt gevonden boven 0,55%. In
de gegeven analyses traden zulke overschrijdingen op als volgt:
I Handuitmenging
II Cups
III Jalouzie-verdeler

lx
1x
2X

IV Boerner Sampler
V Garnet Divider

2X
2X

In totaal 8 x op 200bepalingen, ofwel in 4% van degevallen. Dit komt behoorlijk
overeen met de verwachting.
Voor het percentage rietzwenkgras komt men op een speling van0,79 X 1,414 =
1,12. Overschrijding hiervan vindt men slechts in één geval, bij het gebruik van de
Garnet Divider, het geval dat zo uitzonderlijk was dat het is uitgeschakeld. Dit betekent dat detabel in de Rulesvoor het zuiver zaad bij 99%eenveelte hoge speling toelaat.
Het is wellicht interessant te vermelden, dat de kort geleden door Professor Miles
(U.S.A.) ontworpen, maar nog niet officieel geaccepteerde tabel op ongeveer 1 %toegelaten speling komt, wat in het licht van het bovenstaande eveneensveelte ruim is.
e. Gewichtender werkmonsters
De bestemethode van uitmengen isdie,waarbij hetgewichtvan hetwerkmonster zo
dicht mogelijk bij de voorgeschreven 3g ligt2, of anders gezegd: waarbij de variantie
s2 het kleinste is. Men kan dit ook uitdrukken in de grenzen ( ± 2s) waarbinnen normaliter het gewicht schommelt, als aangegeven in tabel 3.
We kunnen uit deze cijfers concluderen, dat alle methoden voldoen aan de eis dat
minimaal omstreeks 3 g wordt onderzocht (kolom 3), maar de maxima (kolom 5)
lopen nogal uiteen.
1

In werkelijkheid bedroeghetgewicht vandehalvemonsters 3gtegenover 2\ gzoalsvoorgeschreveninde„Rules".Ditmaaktechternauwelijks enigverschil.
2
Zie ook noot 1.
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TABEL 3. Gewichten der werkmonsters volgens verschillende uitmengingsmethoden (weights of working samples prepared with different methods)

Methode
(method)

1
I
II
HI
IV
V

Theoretisch
gewicht
(theorelte.nl
weigh!)

2
3,000
1 onbekend
j 1 (unknown)
3,125
3,125

( cwichten omgerekend
op ondergrens
twi ig'ds calculatedon lowest>

Gcvoi den gewir. iten
(ae ual weights
Ondergrens
(lowest)

licmidd.
(average)

Bovengrens
(highest)

3

4

5

6

7

3,00
3,10
3,05
3,02
2,81

3,00
3,84
3,36
3,17
3,07

3,00
4,57
3,68
3,33
3,32

2,81
2,81
2,81
2,81

3,48
3,09
2,95
3,07

i

Ondergret s
Gemidd.
(lowest)
• (average)

Bovengrens
(highesti

8

_
4,14
3,39
3,10
3,32

Duidelijker wordt het beeld als men kolom 3 omrekent op de laagste waarde 2,81
(kolom 6): methode II (Cup-methode) geeft dan wel een zeer ruime variatie te zien en
men is hierbij met zijn monstergrootte dikwijls aan de hoge kant om de zekerheid te
hebben aan het minimum-gewicht te voldoen.
De conclusie luidt dus, dat de Cup-methode weliswaar evengoede resultatengeeft als
deandere,maar dat men dikwijlsgedwongen isbelangrijkmeerzaad teonderzoeken dan
bijdeanderemethoden, zodat ze minder is aan te bevelen.
Bijhet uitmengenmet dehandheeft menpraktisch nooit „teveel" inhet werkmonster uit de aard der zaak.
f. Aantallen zaden in debijmenging
Hoewel in de analyse-resultaten de aantallen „vreemde" zaden veelal geen rol spelen1, en hoewel verwacht mag worden dat deze parallel lopen met de gewichtspercentages, is het toch gewenst ze in het kort in de bespreking van deproeven te betrekken.
Het uitgangspunt daarbij is,dat zich in het monster van 50g233zaden van rietzwenkgras bevonden, dat isgemiddeld per 3g 13,98 ofwel 14zaden.
TABEL 4. Bijmenging-zaden in de werkmonsters, gemiddeld over40 bepalingen per methode (Admixture seeds in the working samples: averages for 40 analyses per method)
Methode
(method)

I
II

ni
IV

v

Gem. gewicht
werkmonster
(average weight
working sample)

Daarin gevonden
aantal zaden gem.
(average mimberof
seeds therein)

3,000
3,836
3,363
3,174
3,066

13,57
17,77
15,57
14,25
14,20

Mijns inziens ten onrechte!
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Dit is per 3 gram
(this is in'Jg'

13,57
13,90
13,89
13,47
13,89

Standaardafwijking
(Standard deviation)

Variatie-coëfficiënt
( Variation eoefßeient)

3,46
4,58
4,14
3,72
4,26

0,255
0,257
0,266
0,261
0,300

We zien uit tabel 4(kolom 4) dat gemiddeld in de werkmonsters per 3 g inderdaad
ongeveer 14zaden rietzwenkgras terecht komen, maar dat bij deGamet Divider (V)de
variatie duidelijk groter isdan bijdeandere. In hetlichtvan devorigeparagrafen moge
echter betwijfeld worden, of deze afwijking significant is.
Samenvatting
Van een zaadmonster van 50g(99%Lolium multiflorum, 1 % = 233 roodgekleurde
zaden Festuca arundinacea) werd op vijf manieren, elke manier 2 x 20 maal, een
werkmonster genomen en geanalyseerd. De gevolgde uitmengmethoden werden zogekozen, dat het gewicht van dewerkmonsters vrijwel steeds 3gofietsmeer bedroeg. De
keuze van deze soorten werd bepaald door het feit, dat de zaden nagenoeg dezelfde
grootte hebben. De manieren van uitmengen waren:
I. Met de hand bij rood licht
II. Uitstrooien over 2 X 16op een tablet opgestelde bekertjes (Cup-methode)
III. Jalouzie-verdeler (een in beproeving zijnd nieuw toestel)
IV. Boerner Sampler
V. Gamet Divider
Deconclusies kunnen alsvolgtworden samengevat.
1. Indien met bijmengingen wordt gewerkt, die in vorm en/of kleur opvallend van
het zuivere zaad verschillen, blijkt bij het uitmengen met de hand een duidelijke voorkeur te bestaan voor deze bijmenging.
2. Het aanbrengen van een correctie achteraf op de weegschaal door het wegnemen
vanof aanvullen met een kleine hoeveelheid zaad verdient geenaanbeveling,daar hiermee weliswaar kleine, maar niet te verwaarlozen fouten worden gemaakt.
3. Noch bij het werken in duplo met onbekend werkelijk gemiddeld percentage,
noch bij het werken in enkelvoud (1% bijmenging als bekend ondersteld) krijgt men
in de (halve) werkmonsters van 3g1 significante verschillen in de gemiddelden der vijf
methoden.
4. Evenmin geven de methoden verschillen in de variatie der samenstelling te zien.
5. Uit (3) en (4) volgt, dat geen der methoden de voorkeur verdient als het op de
nauwkeurigheid aankomt.
6. Daarentegen is de variatie in het gewicht der werkmonsters bij de Cup-methode
duidelijk groter dan bij de andere methoden, zodat men hier dikwijls belangrijk meer
moet onderzoeken dan strikt noodzakelijk is. Bij uitmengen met de hand komt men
daarentegen uit deaard van dezaak steeds op hetgewenstegewicht, maar deze methode verdient om een andere reden minder aanbeveling (zie punt 1).
7. De algemene conclusie is dus, dat de methoden I (bij gewoon licht) en II minder
aan te bevelen zijn, hoewel in de meeste gevallen zeniet tot grove fouten zullen leiden.
8. Voor hetpercentage bijmenging van 1 %komt deindeproeven gevonden variatie
met de speling in de Rules overeen; voor het percentage zuiver zaad isde speling in de
Rules veel ruimer dan gevonden is.
Het laatstegeldtookvoordedoorProfessor Milesvoorgestelde spelingen (omstreeks
1%, bij 5%waarschijnlijkheid, alle fracties, halve monstergewichten).
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SUMMARY
SOME INVESTIGATIONS ON VARIOUS METHODS OF
PREPARING WORKING SAMPLES FOR PURITY ANALYSIS

Five methods were applied for preparing working samples of 3gfrom a quantity of
50gcontaining 99% by weight of LoHummultiflorum and 1 % = 233 seeds ofFestuca
arundinaceastained red. These species were selected because of the very similar shape
and size of the seeds. Twice 20 replicates were made with each method. The weight of
3 g is that used in the Wageningen Station for a half sample (full sample Rules 5g).
The methods were:
T. Spoon method using red light;
II. RandomCupMethod = 2 x 16cupswith3.6cmdiameteronatrayof66 x 44cm2;
III. Anewlydivised divider,withan upper trayconsistingoftwenty 1 9 x 2 cm2revolving strips above a second tray with 2 x 16cups of 1.75 cm diameter. Half of these
cups are bottomless („Venetian Blind Sampler");
IV. Boerner Sampler (smallmodel);
V. Garnet Divider.
The conclusions may be summarized as follows.
1. When admixtures are present that are distinctly different in shape and/or colour
from the main seed species the spoon method brought to light a considerable preference for the deviating seeds (or other material).
2. Application of a small correction on the sample weight after using some mechanicalmethod,evenwhen doingthis with a spoon, adds a small but not negligible error.
3. The results were calculated in pairs representing replicate half-sample analyses
with „unknown" real percentage admixture - and they were studied as 40 separate
estimates of the 1 % Festuca. Neither way gave significant differences in the averages
obtained with thefivemethods.
4. Thefivemethods show no appreciable differences in the variation of the original
analyses.
5. The conclusion from (3)and (4)isthat thesefivemethods are equally accurate.
6. On the other hand the variation in working sample weight was distinctly wider
in the Cup Method than in the other methods, so that with the Cup Method as an
average more seed must be analysed to make sure that the minimum weight of about
3 grams is actually used.
The spoon method always gives nearly the required 3g; no „overweight" has to be
analysed. Still this method may have drawbacks inmany cases (see 1).
7. So the general conclusion is that methods I (in ordinary light) and ITcannot be
recommended, though inmost casesthey willnot lead to grave errors.
8. For the percentage admixture (1%) the variation in the experimental results
agrees with the tolerances inthe I.S.T.A. Rules;for the percentages pure seed the present tolerances are considerably wider.
The latter also applies to the significant differences proposed by Professor Miles
(about 1 %, 5% probability level, half-samples, all fractions).
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E E N G R A F I S C H E M E T H O D E V O O R HET B E P A L E N VAN H E T
PERCENTAGE ZUIVER ZAAD UIT DUBBELE ZADEN
I N S C H O N I N G S M O N S T E R S VAN R O O D Z W E N K G R A S
Dr. Ir. E. MEIJER DREES

Onder „dubbele zaden" bij grassen verstaat men delen van de bloeiwijze, die bestaan uit een (voormalige) bloem met een normaal zaad met daaraan bevestigd de restanten van de steriele topbloem van het aartje1.
Volgens de geldende voorschriften moeten deze twee „zaden" bij het zuiverheidsonderzoek gescheiden worden, waarna natuurlijk het volle deel bij het zuivere zaad
gerekend wordt, het lege deel bij de fractie onschadelijke onzuiverheden.
Nu kan men deze scheiding zeer ernstig opvatten, en zelfs de allerfijnste restanten
van een topbloem los maken. Het isechter gebleken, dat dit geen zin heeft, daar zulke
restanten praktisch niets wegen. Men kan zelfs rustig zo ver gaan, dat men alle gevallen,waarbij „stokje" plus„vlaggetje" (dat zijnsteekjevandetopbloem en rudimentaire
kafjes) korter zijn dan 3/4 van de lengte van het gehele „zaad", alsenkelzaad rekent.
Pas als de topbloem behoorlijk ontwikkeld is heeft ze enige invloed op het percentage
onschadelijke onzuiverheden in het gehele monster.
Nu is de scheiding van vol zaad en topbloem een tijdrovende bezigheid. De vraag
was dan ook, of het niet mogelijk zou zijn, een voldoend betrouwbare methode te vinden waarmee deze scheiding vervangen zou kunnen worden door een omrekening, in
de trant alsreedsinternationaal isvoorgeschreven voor kropaar (hierbij wordt 1/5 van
de dubbele zaden tot de onschadelijke onzuiverheden, 4/5 tot het zuivere zaad gerekend).
Een dergelijke eenvoudige omrekening bleek bij roodzwenkgras echter niet zo
nauwkeurig te zijn, zodat naar een andere uitweg werd gezocht.
Laat ons, ter vergemakkelijking van de verdere beschouwingen, definiëren:
x = percentage zuiver zaad uit enkele zaden;
y = percentage zuiver zaad uit dubbele zaden, dus x -j- y = uiteindelijk percentage
zuiver zaad;
z = percentage leegzaad uitdubbelezaden, dusy + z =Fpercentage dubbelezaden;
w1 = percentage volledig leeg zaad;
w2 = percentage andere onschadelijke onzuiverheden, dus z + w1 + w2 = uiteindelijk percentage „onschadelijk";
w3 = percentage andere cultuurzaden;
w4 = percentage onkruiden.
Theoretisch is het mogelijk, dat tussen al deze zeven grootheden correlaties bestaan
(alis die voor w2, w3en w4met de andere fracties moeilijk denkbaar), die het mogelijk
maken bij gegeven waarden van x, wl5 w2,w3en w4 deverhouding tussen yen z nauw1

Dubbele zaden bestaande uit twee gevulde voormalige bloemen komen niet voor.
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keurig tebepalen. Het probleem isdan echter veelteingewikkeld om ooittot een praktisch bruikbare oplossing te kunnen leiden.
Er werd dan ook uitgegaan van de onderstelling, dat de invloed van de grootheden
wl5 w2, w3 en w4 (in het vervolg samen w te noemen) buiten beschouwing gelaten kan
worden. Zo doende maakt men geen werkelijke „fout" :het resultaat is alleen dat de
spreidingen (devariaties)dieoptredenin de uiteindelijke waarden vanyenz(dus ook
in x + y) daardoor groter kunnen worden.
Het uitschakelen van de invloed van wkan gebeuren door de percentages voor x, y
en z te transformeren tot:
,

x

100— w

,

y

,

100— w

z

100 — w

waarbij nu x' + y' + z' = 100.
Zodoende heeft men slechts te maken met de twee onafhankelijk veranderlijken y'
en z', terwijl x' = 100—y' —z'. Daarbij dient dus achteraf een omrekening te volgen
voor verschillende waarden van w.
Voor een vereenvoudiging van de grafische vereffening werd er de voorkeur
aan gegeven niet van de uit de analyses gevonden waarden van y' en z' uit te gaan,
y'
maar van z' en ——-—-,zodat hetvraagstuk luidt:
y+z
y'
Wat is bij een gegeven waarde van x' de beste waarde van —
:enwelke variatie

y'

y +z

isbij gegeven waarde van x'mogelijk indewaarde van , —-?
Zijn y' en—;

y'
-, bekend, dan kan hieruit eenvoudig z' berekend worden, terwijl

y +z
tenslotte yen zverkregen worden uit y = y'(100—w)en z = z'(100 —w).
y'
De berekening van y' en —~-~—- werd uitgevoerd voor 495 schoningsmonsters uit
y +z
het gewone routine-onderzoek (zie FIG. 1). Het gewichtvan dewerkmonsters bedroeg
1,5 g, dus de helft van wat internationaal voorgeschreven is.
Teneinde in dit materiaal enige orde te scheppen werd de horizontale as (x') in een
aantal klassen verdeeld, waarna voor elke klasse de gemiddelde waarde voor
y'
—
,werd berekend (depunten meteenkringetje) metdebijbehorende standaardaf-

y +z
wijking. Van de laatste werd de dubbele waarde aan weerszijden van de gemiddelden
uitgezet (de punten in FIG. 2).
Vervolgens werd door de gemiddelde punten een lijn gelegd, die voor waarden van
x' tot ongeveer 0,80 horizontaal blijkt te lopen, daarna geleidelijk stijgt.
Daarna werd getracht door de grenspunten in FIG. 2 twee lijnen te leggen conform
aan degemiddelde lijn:hetbleekhierbij zeerredelijk tezijn,dezelijnenzelfs evenwijdig
te trekken. Dit betekent, dat de variatie aan weerszijden van de gemiddelde lijn voor
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FIG. 1. Schoningsmonsters roodzwenkgras. Verband tussen het omgerekende percentage zuiver zaad
(x') en de verhouding tussen het omgerekende percentage zuiver zaad uit dubbele zaden
(y'J en het totaal percentage dubbele zaden (y' + z), met de 5%-grenzen
(Cleaning samples of Festuca rubra. Relation between conversed percentage pure seed (x ) and
the ratio between the conversed percentage pure seedfrom double seeds (y') and the total percentage double seeds (y' + z'), with the 5°/a-limits)
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FIG. 2. Schoningsmonsters roodzwenkgras. Als Fig. 1, met de lijn IVb voor werkmonsters in duplo
(Cleaning samples of Festuca rubra. As Fig. 7, with the curve IVb for working samples in duplo)
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alle waarden van x' bij benadering gelijk gesteld mag worden (al blijft natuurlijk de
betrouwbaarheid van deze conclusie voor waarden van x' kleiner dan 0,70 en groter
dan 0,95 niet groot, maar dezegevallen komen in de praktijk zelden voor).
Tenslotte werd de ligging van de oorspronkelijke punten ten opzichte van de bovenen ondergrens nagegaan. Het bleek, dat er 10 boven de bovenste lijn en 12 onder de
onderste lijn in FIG. 1lagen, of welaan elkezijde omstreeks 1\% van het totale aantal. Bovendien liggen bedoelde punten globaal gezien evenredig verdeeld vergeleken
met de aantallen punten binnen de lijnen, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat
het aantal punten, dat ligt buiten de grenzen van 2 x de middelbare fout, inderdaad
voor elke waarde van x' 5% bedraagt, wat in overeenstemming is met een normale
foutenverdeling.
De interpretatie van deze conclusie is echter gevaarlijk. Men zou enerzijds kunnen
zeggen, dat dus blijkbaar een vaste verhouding bestaat tussen vol en leeg zaad in dubbele zaden (bij gegeven x') en dat hierin alleen enige variatie optreedt (aangeduid door
destandaardafwijking) alsgevolgvantoevallige,bijkomstige oorzaken.De consequentie is dan, dat men zonder meer de gemiddelde lijn alsjuist aanneemt, juister dan de
resultaten der aparte bepalingen (de omrekening zou dan veel betrouwbaarder resultaten geven dan de officiële methode);de variatie is dan toevallig.
Anderzijds kan men ook onderstellen, dat er inderdaad een ruime variatie aanwezig
y'

isin de waarden van —

:, een variatie die echter over vele monsters eenomen toch
y+z
de normale wet van het toeval volgt, omdat de partijen zaad waaruit ze genomen zijn
„normaal" variëren: de variatie is dan essentieel.
In het eerste geval moet de variatie kleiner worden als de hoeveelheid onderzocht
1
zaad groter is, en wel —r-z X kleiner wanneer de monsters 3 g in plaats van 1,5 g
V2
haddengewogen(ziedelijnen lilaenTllbin FIG.2).Inhettweedegevalisvanhet kleiner
worden van de variatie geen sprake (behoudens een mogelijk iets groter geworden
nauwkeurigheid, die enkele extreme punten wat naar binnen zou hebben gebracht).
De waarheid ligt vermoedelijk in het midden, dus ongeveer bij de lijnen IVaen IVb.
Het verschil tussen de oorspronkelijke grenzen Ha en lib isechter gering, wat ook betekent dat de verdubbeling van het werkmonstergewicht van weinig invloed is op de
maximale fouten die door de hier besproken benaderingsmethode worden gemaakt.
De in het voorgaande aangegeven berekeningswijze iswel wat omslachtig voor routine-werk. Langs grafische weg kan men echter alle berekeningen omzeilen, en wel
door uit te gaan van bepaalde waarden van w (waarvoor werden gekozen w = 0,
w= 1
w = 20) en voor ieder van deze het verband vast te leggen in de vorm van
een lijn tussen xen x + y. Schematisch krijgt men dan:
x

>x' =

Y

100— w

beste waarde voor —

y'

y +z
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> (FIG. 1, middelste lijn)
>identiek de beste waarde voor

y
100
door vermenigvuldiging van -••-•-y met y 4-2
w
y^-2
y+
de beste waarde van y
->beste waarde van x 4- y- Een voorbeeld moge dit verduidelijken (w = 10):
x = 75

75
100 —w

100—10

= 0,833

y

-> (FIG. 1, middelste lijn) beste
y

waarde voor —-— is0,888
>beste waarde voor y uit —-— x (y + z) =
y 4- z
y+ z
0,888 x (100 — x — w) = 0,888 x 15 = 13,3
> beste waarde voor x 4- y =
75 4- 13,3 = 88,3%.
FIG. 3 laat het resultaat zien. Het gebruik is zeer eenvoudig: men gaat van het
percentage volle enkele zaden (x) omhoog tot men de (vol getrokken) lijn kruist, die
aangeeft het bekende percentage vreemde zaden plus onschadelijke onzuiverheden w

Percentage volle enkele zaden (Percent, full single seeds).

FIG. 3. Schoningsmonsters roodzwenkgras. Grafiek voor het bepalen van het totale percentage zuiver
zaad.
a. (getrokken lijnen) uit het percentage volle enkele zaden en het percentage vreemde zaden
—onschadelijke onzuiverheden;
b. (gebroken lijnen) uit het percentage enkele volle zaden en het percentage dubbele zaden.
(Cleaning samples of Festuca rubra. Graphfor the estimation of the total percentage pure seed.
a. (full lines) from the percentage full single seeds and the percentage foreign seeds + inert
matter;
b. (broken lines) from the percentage full single seeds and the percentage double seeds)
1

Daar v' =

z
y
y
,
-wordt
100—H'- e n z = 100— M'
y +z

100 — w \ 1 0 0 —

100 — w )

y -- z
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(waarbij dus lege kafjes inbegrepen zijn) met een schatting van tiende procenten;
daarna gaat men horizontaal naar links en vindt daar onmiddellijk het percentage
zuiver zaad.
Natuurlijk moet men tenslotte de som der percentages weer op 100 brengen door
een verhoging van het percentage onschadelijke onzuiverheden.
Wellicht nog eenvoudiger is het via de gestippelde lijnen te werken. Om bij het boven gegeven voorbeeld te blijven:
x = 75
>omhoog tot stippellijn voor y + z = 15(immers y + z = 100—x—w
= 100—75— 10)
>horizontaal naar links debeste waarde voor x + y,te weten
wederom 88,3%.
Opgemerkt mogeworden dat voor de snijpunten in degrafiek, dus waar de vertikaal
door x en de twee schuine lijnen bij elkaar komen, de som van x (onderste schaal), w
(rechter schaal) en y + z (bovenste schaal) natuurlijk altijd 100is.
Behalve in de meest waarschijnlijke waarde van het percentage zuiver zaad (x + y)
zijn we ook geïnteresseerd in de mogelijke fouten die we met deze methode maken,
vergeleken met de resultaten van de volledig uitgevoerde analyse.
Dit wileenvoudigweg zeggen, dat wein plaats van onze berekening te betrekken op
de middelste lijn van FIG. 1, we dat doen op de lijnen IVa en IVb. De betreffende
curven ziet men in FIG. 4. In het bovenstaande voorbeeld krijgt men dan voor de
ondergrens het volgende:
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90

95

100

Percentage volle enkele zaden.fPercent.full single seeds)

FIG. 4. Schoningsmonsters roodzwenkgras. Grafiek voor het bepalen van de ondergrens van het totale percentage zuiver zaad bij gegeven percentage volle enkele zaden en percentage vreemde
zaden + onschadelijke onzuiverheden.
(Cleaning samples of Festuca rubra. Graph for the estimation of the lower limit of the total
percentage pure seed at given percentage full single seeds and percentage foreign seeds + inert
matter)
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>grenswaarde voor yuit —
y+ z = 0,849
y—
-fz x (y + z) =
0,849 x (100 — x — w) = 0,849 x 15 = 12,7
> grenswaarde voor x + y =
75 + 12,7 = 87,7%.
Dit is0,6%lager dan demeest waarschijnlijke waarde. Gezien de symmetrie van de
lijnen in FIG. 1krijgt men voor de andere grenswaarde 88,3 + 0,6 = 88,9%.
Vermeld moge worden, dat deze fouten in bijzondere gevallen kunnen oplopen tot
1%, wat in verband met het toch enigszins globale karakter van het onderzoek van
schoningsmonsters geheel aanvaardbaar is. Het zou te veel ruimte vergen de betreffende berekeningen hier in extenso op te nemen.
Tenslotte mag niet onvermeld gelaten worden, dat ook een poging werd gedaan het
gehele procédé toe te passen op handelsmonsters. FIG. 5laat de gegevens zien die ter
beschikking stonden, berekend op geheel dezelfde wijze als die in FIG. 1.
Het zal duidelijk zijn, dat hier een omrekeningsmethode geen kans van slagen biedt,
zodat de volledige analyse uitgevoerd moet worden.
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FIG. 5. Handelsmonsters roodzwenkgras. Verband tussen het omgerekende percentage zuiver zaad
(x') en de verhouding tussen het omgerekende percentage zuiver zaad uit dubbele zaden (y'J
en het totaal percentage dubbele zaden (y' + z')
(Commercial samples of Festuca rubra. Relation between the conversed percentage pure seed
(x') and the ratio between the conversed percentage pure seed from double seeds (y) and the
total percentage double seeds (y' -\• z'))
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De verklaring hiervoor is tweeërlei.
In de eerste plaats volgt de zaadhandel geen uniforme wijze van schonen zoals op
het R.P.v.Z. het geval is.
In de tweede plaats worden handelspartijen veelal samengesteld uit schoningspartijen van verschillende kwaliteit, en voor dergelijke „mengsels" kunnen moeilijk algemene regels worden verwacht. Dit zal niet zozeer tot uiting komen in de gemiddelde
lijn die men door depunten van FIG. 5 kan trekken, wèl echter in de zeer verspreide
ligging der aparte punten.
Samenvatting
Het onderzoek had tot doel na te gaan, of voor de dubbele zaden van roodzwenkgras niet een omrekeningsmethode gevonden zou kunnen worden om het moeizame
„peuteren" van deze zaden te ontlopen.
In de eerste plaats kwamen hiervoor in aanmerking de schoningsmonsters.
Men kan het percentage enkele zaden uit dubbele zaden afhankelijk stellen van diverse factoren, maar het vraagstuk wordt praktisch onoplosbaar als men ook het percentage bijmenging (leegzaad, andere onschadelijke onzuiverheden, enz.) inhet onderzoek betrekt. Deze percentages werden dus uitgeschakeld.
Verder bleek het gemakkelijker tezijn niet te werken met depercentages zuiver zaad
uit enkele zaden en de percentages zuiver zaad uit dubbele zaden, maar met de eerstgenoemde en deverhouding tussen het percentage zuiverzaad uit dubbele zaden en het
totale percentage dubbele zaden.
De betreffende gegevens ziet men in FIG. 1.
Door deze werd een gemiddelde lijn bepaald, met naar beide zijden 2 x de middelbare fout. Als meest voor de hand liggendegrens werden aan dehand van enkele overwegingen delijnen IVa en IVbgekozen (FIG. 2).
Uiteindelijk moet na het gebruik van FIG. 1natuurlijk een terugrekening volgen
waarbij wèl weer rekening gehouden wordt met het percentage andere bestanddelen
van het monster. Een en ander kon in zodanige vorm gebracht worden dat alle rekenwerk wordt omzeild; het resultaat is te zien in FIG. 3. Het gebruik er van is nader
toegelicht op blz. 87.
Een overeenkomstige bewerking werd uitgevoerd voor de benedengrens, dus lijn
IVb in FIG. 2(zie FIG. 4). Dit zou net zo kunnen worden gedaan voor de bovengrens.
Het bleek daarbij dat in speciale gevallen devolgens de grafische methode te maken
fout op kan lopen tot 1,0%. Dit is,gezien het feit dat het om schoningsmonsters gaat,
een zeer acceptabel resultaat.
Tenslotte werd nagegaan of een dergelijke methode misschien ook op handelsmonsters zou kunnen worden toegepast. Daartoe werd FIG. 5 vervaardigd, op geheel
dezelfde wijze als FIG. 1. Het zal duidelijk zijn, dat despreidingder punten dusdanig
is, dat iedere poging tot grafische bepaling van het percentage zuiver zaad uit dubbele
zaden bij handelsmonsters tot mislukking gedoemd is.
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SUMMARY
A GRAPHIC METHOD FOR DETERMINING THE PERCENTAGE OF PURE SEED FROM DOUBLE
SEEDS IN CLEANING SAMPLES OF RED FESCUE

The purpose of the investigation was to decide whether it is possible to develop a
calculation method, using graphs, for double seeds in red fescue samples, in order to
avoid the tiresome removal of empty topftorets by hand from the double seeds. This
was first tried for cleaning samples.
Thepercentage of single seedsfrom double seeds isdependant on several factors but
the matter becomes practically insolvable when also the percentage admixture (empty
seeds, other inert matter, weed seeds, etc.) is taken into consideration. Consequently
these impurities had to be excluded from the calculations.
Moreover it appeared to be simpler not to usethe percentages pure seed from single
seeds and those from double seeds, but to work with the former and the relation between the latter and the total percentages of double seeds.
The relevant information for 495 cleaning samples (taken together in groups) is
given in Graph 1.
In this graph an average line was determined, with at both sides lines for twice the
standard deviation. Moreover asmost probable limiting lines IVaand IVbwere drawn
(Graph 2).
Ofcourse after using Graph 1 aback calculation isnecessary inwhich other components of the sample are taken into account. This can be done in such a way that all
calculations are avoided in seed testing practice by using Graph 3. The use of this
graph is explained on page 87.
A similar procedure was applied to the lower border, viz. line IVb, in graph 2 (see
Graph 4. The upper border, line IVa, is of less importance in practice). It appeared
that in special cases the error made with this method amounted to 1.0%. This may,
however, be accepted in case of cleaning samples.
Finally it was studied whether the same method might be used for ordinary commercial samples. For this purpose Graph 5 was constructed similarly to Graph 1. It
is evident that in this case a graphic determination of the percentage pure seed from
double seeds is quite impossible.
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EEN G E W I J Z I G D E M E T H O D E VOOR HET
Z U I V E R H E I D S O N D E R Z O E K VAN H A N D E L S M O N S T E R S
BIETENZAAD
Dr. Ir. E. MEIJER DREES

Voorbewerking van het inzendmonsterdoorsteenbokken1 enzeven
De ervaring leert, dat duplo-bepalingen van dezuiverheid in bietenzaad sterk uiteen
kunnen lopen, zodat relatief vele her-analyses noodzakelijk zijn. Zo viel in de oogst
1959 15%van deduplo's buiten detoegelaten spelingvoor hetzuiverezaad, 40%idem
voor de fractie onschadelijke onzuiverheden - een en ander op 850monsters.
De oorzaak hiervan is voornamelijk te zoeken in de „aardachtige bestanddelen",
hetzij grove kluiten, hetzij zeer fijn materiaal. Daarnaast speelt afslijpsel van de kluwens een rol van betekenis. Fijn zand en afslijpsel zullen in het volgende worden aangeduid als „stof".
Indien zich in een inzendmonster aardkluiten bevinden is hun aantal steeds klein.
In het werkmonster kan daardoor het aantal relatief sterk variëren:soms komt er één
in terecht, soms zijn het er twee, enz. Hadden wenu te maken met licht materiaal, dan
zou er geen aanleiding bestaan voor speciale moeilijkheden, maar juist omdat ze zeer
zwaar zijn, kan het eengroot verschil maken ofertoevallig één, twee, of drievan zulke
kluiten in een werkmonster komen.
Eén manier om de hierdoor ontstane verschillen tussen de duplo-bepalingen te reduceren, isnatuurlijk het onderzoeken van veel grotere werkmonsters. Dit stuit echter
op praktische bezwaren. Een andere manier is,van te voren het gehele inzendmonster
te steenbakken, waardoor de kluiten worden verwijderd. Daarbij raakt men ook alle
grote vreemde zaden kwijt zoals granen, (veelal gebroken) erwten, e.d. Men verliest er
geen bietenzaad mee.
Zeer fijn materiaal kan men grotendeels kwijt raken door het monster (na het
steenbakken) te zeven. Als zeef werd gebruikt één met spleten van 2mm breedte, omdat hiermee ook de kluwens kleiner dan 2 mm (die niet tot het zuivere zaad mogen
worden gerekend) verwijderd worden.
De doorhet steenbokken enzeven ontstane fracties
Steenbakken en zeven leidt tot devolgende fracties:
a. „schoon zaad", waarin alleen nog bessen van Solanum nigrum en zaden van
Galium aparine en Polygonum convolvulus voor kunnen komen in meer dan een
zeer gering „spoor", plus natuurlijk middelgrove onschadelijke onzuiverheden.
b + c + d. zandkluiten (b), soms enkele grote andere cultuurzaden (c), een enkele
maal één of een paar grove onkruiden, maar de laatste nooit boven een zeer gering
spoor (d);nooit bietenzaden.
1
Onder „steenbakken" wordt verstaan windschoning van het monster, waarbij het zaad wordt
overgeblazen enzwaredelen achterblijven.
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e. „stof" plus fijne andere zaden tot en met de grootte van de kleinste bietenkluwens,
de andere zaden echter wederom nooit in meer dan een gering spoor.1
De fractie (b + c + d) kan in enkele ogenblikken gesplitst worden. Na weging en
omrekening in procenten krijgt men dan alsvoorlopig resultaat:
% „schoon zaad"
a
% onschadelijke onzuiverheden . . . b+e
% andere cultuurzaden
c
% schadelijke onzuiverheden . . . . cl ( = 0 o f s p . )
100
Voor de reeds genoemde Solanum nigrum enz.:zie blz. 95.
Onderzoek vanhet „schonezaad"
Indien men nauwkeurig te werk wil gaan, dient het „schone zaad" op de gebruikelijkemanier onderzochttewordenin2 x 25g.In238monstersgebeurde dit inderdaad;
het resultaat is opgenomen in de grafiek (Fig. 1).
Men ziet daarin dat alle punten boven de rechte lijn I liggen, welke lijn correspondeert met 100% zuiver zaad uit „schoon zaad". De punten werden daarna volgens de
horizontale as in groepen ingedeeld, voor elk van deze groepen werd een gemiddelde
berekend en daardoor werd curve IIgetekend2. Daarna werd lijn VIgetekend conform
II en zodanig, dat geen punten boven deze lijn vielen.
Men kan nu dus zeggen, dat bij een percentage „schoon zaad" van bijv. 98,50 het
percentage zuiver zaad kanliggentussen98,50en 97,90.Dit betekent datweglatingvan
de zuiverheidsanalyse in het schone zaad een fout gegeven zou hebben van hoogstens
+ 0,6%, voor hoge percentages „schoon zaad" lager.
Deze benadering is nog wel wat grof.
Omrekening van„schoonzaad" opzuiver zaad
Iedere omrekeningsmethode en elke analyse mag een zekere (kleine) kans op een
fout bevatten, zoals ook bij spelingen uitgegaan wordt van een kansrekening. Het is
daarom niet noodzakelijk vast te houden aan de bovengrens voorgesteld door lijn VI,
maar we mogen die vervangen door een iets lager gelegen lijn.
Voordat dit gebeurt dienen we te bedenken, dat het weglaten van de eigenlijke zuiverheidsanalyse steeds een fout in dezelfde richting geeft: het werkelijke percentage
zuiver zaad isaltijd iets lager. Door in plaats van lijn I een wat hoger gelegen kromme
lijn te nemen bereiken we dus dat wezowel positieve alsnegatieve fouten toelaten, elk
omstreeks de helft van die welkegemaakt zouden zijn door delijn Ials uitgangspunt te
nemen.
Om de beste kromme hiervoor te vinden, kan men de gemiddelde lijn door alle
punten nemen (II),maar men ziet dat er meer punten onder II vallen dan er boven en
1

De „sporen" onder a,den esamen ook nooit meer dan een spoor.
De punten met een kringetje werden buiten beschouwing gelaten: zie hiervoor blz. 95.Later
werden nogverscheidene punten toegevoegd (de kruisjes):zeveranderen nietsaan het beeld.
2
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FIG. 1. Bepaling van het percentage
zuiver zaad in bieten monsters uit
het steenbak-resultaat (Determination of the pure seed percentage of
beet samples by means of partial
mechanical cleaning)

Va schoon zaad na steenbakken en zeven
(cleaned seed).

dat de fout naar boven veel groter kan zijn dan die naar beneden. Men kan ook eenvoudigweg een lijn midden tussen de beide uitersten leggen (IV),maar dekans op positieve en negatieve fouten is dan zeer ongelijk.
De beste oplossing isvermoedelijk een lijn midden tussen II en IV: lijn III.
Neemt men de afstanden van III tot I en zet men die naar boven af, dan ontstaat
lijn V. Deze is uitstekend geschikt voor de bovengrens als in het begin van deze paragraaf aangegeven :ze sluit 11punten uit van de 238,ofwel 5%,waarmee ruim voldaan
is aan de bekende waarschijnlijkheid van 1:20.
Men kan nu lijn III gebruiken voor een omrekening van het percentage „schoon
zaad" op het percentage zuiver zaad. De fout, die hiermee gemaakt wordt is in omstreeks 95%van de gevallen kleiner dan de afstand (in positieve en negatieve zin) tussen III en V, of III en I, dus hoogstens 0,3%(voor hogere percentages „schoon zaad"
nog kleiner, als aangegeven in tabel 1).
Bijzonderegevallen
Zoalsin devoetnoot op bladzijde 93isvermeld, verkeren depunten die in de grafiek
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TABEL 1. Omrekeningstabel van ,,schoon zaad" op zuiver zaad voor monsters nederlands bietenzaad
(Reduction tablefrom „cleaned seed" topure seedfor Dutch beet seed samples)
Gevonden %
„schoon zaad"
tevens max.
mogelijk %
zuiver zaad
( % „cleaned seed")
1
100,—
99,90
99,80
99,70
99,60
99,50
99,40
99,30
99,20
99,10
99,00
98,90
98,80
98,70
98,60
98,50
98,40
98,30
98,20
en lager
(and lower)

Minimum mogelijk
% zuiver zaad
volgens lijn V
in de grafiek
(minimum possible
%pure seed from
curve V)

Mogelijke fout
(possible error)
1—2=2—3

2

3

4

100,—
99,86
99,72
99,58
99,45
99,33
99,21
99,10
98,99
98,88
98,77
98,66
98,55
98,44
98,33
98,23
98,12
98,01
97,90

100,—
99,80
99,62
99,46
99,31
99,17
99,03
98,89
98,76
98,64
98,52
98,40
98,20
98,16
98,05
97,94
97,83
97,72
97,61
en hoger
(and higher)

Beste waarde
% zuiver zaad
volgens lijn III
uit de grafiek
C'mostprobable %
pure seedfrom curve III)

±0
± 0,05
± 0,09
± 0,12
±0,14
± 0,16
±0,18
±0,21
± 0,22
±0,23
± 0,24
±0,24
±0,25
± 0,26
± 0,27
±0,28
±0,28
±0,29
± 0,29
± 0,30

door een kringetje zijn omgeven in een uitzonderingspositie: het zijn de monsters
waarbij zich in 50gram van het schone zaad 4of meer zaden van Galiumaparineen/of
Polygonum convolvulusbevonden1.
Het aantal 4 is als grens genomen, omdat 4 zaden samen meer dan een spoor
kunnen geven (meestal halen ze0,05%echter niet).
In zulke monsters gaat de benadering als aangegeven in voorgaande paragrafen
niet op. Daar weechter van tevoren niet weten of wemet zo'n geval te maken hebben,
is het noodzakelijk in 50gvan het „schone zaad" even na te gaan of er 4of meer van
deze zaden aanwezig zijn. Zo niet, dan kan men de geschetste weg blijven volgen; zo
ja, dan dient in deze 50g het gewichtspercentage van die zaden vastgesteld te worden
(op andere bijmengingen behoeft echter niet gelet te worden, daar ze steeds volkomen
onbelangrijk zijn).
1
Hiertoe behoren ook bessen van Solanum nigrum, diein gewicht gelijk gesteld kunnen worden aan
twee zaden van de beide andere soorten ;ze kwamen in de onderzochte monsters echter niet voor.
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Aanvullendegegevens
Wordt het boven aangegeven procédé gevolgd, danvindt menverdere vreemde zaadsoorten praktisch alleen in fractie c, zodat geen namen voor kleine cultuurzaden of
onkruiden opgegeven kunnen worden. Weliswaar maken die samen nooit meer dan
een spoor uit en zou men eigenlijk rustig steeds „spoor" op het attest kunnen vermelden, maar het is denkbaar dat de zaadhandel met de afwezigheid van de namen van
één of een paar soorten geen genoegen neemt.
Kan men hier niet onderuit, dan ishet noodzakelijk het „stof" (fractie e)even tebekijken en de voornaamste vreemde zaden hierin te noteren. Verder hoeft men echter
nooit te gaan.
Voorbeelden(alles in %, niet afgerond)
a. Schoningsanalyse
schoon zaad
98,91
\
zandkluiten
0,02
J steenbakken en zeven
granen e.d.
0,04 (3tarwe) j
onkruiden
sp. (Brassica)
1,03
stof
Nadere analyse in 50 g schoon zaad: Geen Solanum, Polygonum of Galium.
Nadere analyse in stof: Chenopodium album, enz.jbeemdlangbloem, enz.
Samengevat:
zuiver zaad
98,91-0,24*= 98,67 = 98,7
onschadelijke onzuiverheden
0,02+1,03+0,24*= 1,29= 1,3
cultuurzaden
0,04+ sp.= 0,04 x = sp.
onkruiden
sp.2 = sp.
1
2
tarwe, enz.
Chenopodiumalbum, Brassica, enz.
b. Schoningsanalyse
schoon zaad
99,38
zandkluiten
0,22
granen e.d.
0,01 (2 tarwe)
onkruiden
sp. (2 Chenopodiumalbum)
stof
0,39
Nadere analyse in 50gschoon zaad: 28Polygonum convolvulus = 0,45%.
Nadere analyse in stof: Apera spica-venti, enz.
Samengevat:
zuiver zaad
onschadelijke onzuiverheden
cultuurzaden
onkruiden
1
Tarwe 2Polygonum convolvulus0,4;

99,38-0,45-0,18*= 98,75 = 98,8
0,22+0,39+0,18*= 0 , 7 9 = 0,8
= sp. 1 = sp.
= 0,45 2 = 0,4

sp. Chenopodiumalbum, Aperaspica-venti, enz.
* Uit tabel
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Samenvatting
Een methode wordt geschetst waarbij men voor handelsmonsters bietenzaad via
een beperkte schoningsprocedure tot een veel nauwkeuriger zuiverheidsbepaling kan
komen dan op de gebruikelijke manier.
Hoewel de geschetste methode waarschijnlijk geen directe tijdsbesparing betekent
heeft zehetgrote voordeel, dat omtrent depercentages waar het indepraktijk om gaat
geen verdere discussie mogelijk is, dus herhalingen (zij het wegens onvoldoend overeenkomende uitkomsten, zij het op verzoek van inzenders) principieel niet meer mogelijk zijn.
Dit impliceert tevens min of meer, dat de nauwkeurigheid van de uitkomsten zéér
veel groter is dan die van de tot nu toe gebruikelijke analyse-methode.
Het is echter niet gezegd, dat dezelfde voordelen, even zwaar wegen voor zaad van
andere dan nederlandse herkomst, zodat we voorlopig de geschetste methode als van
lokaal belang moeten achten.

SUMMARY
A NEW METHOD FOR PURITY ANALYSIS OF BEET SEED SAMPLES

Experience at the Wageningen Station taught that the replicate purity analyses (in
twice 25g) of beet seed samples often show differences far beyond a reasonable „tolerance", resultinginthenecessity offrequent additional analyses.Thisiscaused mainly
bythepresence oflarge and relatively heavy soil particles of which veryirregular numbers enter the working sample due to the fact that they are, of course, rather rare.
One way to make a better estimate of these particles is to investigate much larger
working samples than customary but this can hardly be recommended. Another
method is to remove them from the whole submitted sample with a small-scale seed
cleaning machine (clipper) before starting the analysis.
The latter alternative can becombinedwiththeremoval ofveryfinematerialandfine
sand (which may be called „dust", incidentally also a cause of considerable trouble).
Large foreign seeds such as cereals are removed together with the coarse soil particles that normally are considered inert matter. The small clusters may be removed
together with the dust by using a sieve with rectangular holes 2mm wide.
Thewholeprocessresults in:(a) a quantity of „cleaned seed", (b -f-c — d) a quantity of large soil particles usually including a few large other crop seeds and rarely a
few weed seeds (which have to be separated:just amatter of a few seconds - the weed
seedsneednotbeweighed becausetheyneverexceed a trace),z.nà(e) a quantity offine
and medium-sized material including the small beet clusters.
The„cleaned seed'YaJ stillcontainsa small quantity of inert matter: the dots in the
graph indicate how much occurred in 238 samples. Taking line III as the average for
these quantities we can make the correction indicated in the table (column 2) to calculate the percentages pure seed. This table (column 4) also indicates the maximum
possible error at a base of 5% probability.
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Fraction e should be superficially analysed to note the most important (small)
foreign seeds. As they never occur in more than a trace, no separating and weighing
are needed.
The encircled points in the graph represent cases in which in 50gram of the cleaned
sample 4or more seeds of Galiumaparineand/or Polygonum convolvulusor two fruits
of Solanum nigrum were present. In such cases their weight may be over 0,05%, and
as we do not know beforehand whether they are present or absent it is always necessary to inspect 50gr of the cleaned sample for these possible components. If less than
4seeds(2fruits) are found they arejust mentioned; ifmore arepresent (which actually
occurred only once in about 25cases) they have to be weighed, etc.
It isnot necessary to look for other species in the cleaned seed as they are very rare
and of no importance.
It isnot supposed that the method described above will directly save time but it has
the great advantage that for the main data thewhole submitted sample is analysed,
leaving no possibility for complaints from the side of the sender or other parties involved. Asapparent from thelast column ofthetablethepossible errors are negligible.
It must be added, however, that the method described above is purely empirical
and applies only to dutch beet seed: in other countries the admixture of foreign material may have quite a different character, making another method of analysis necessary.
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SCHOT
INLEIDING TOT DE DRIE VOLGENDE ARTIKELEN

Het oogstjaar 1960 was welin sterke mate een schotjaar. De weersomstandigheden
werkten het optreden van schot blijkbaar dusdanig in de hand, dat zowel de handel in
zaaizaden als de handel in consumptiegranen (in beide gevallen ging het vooral om
tarwe) er moeilijkheden door ondervonden.
Door drie personen werd op het R.P.v.Z. aan het schotprobleem gewerkt. Dit is
verklaarbaar want de gelegenheid voor proeven was door het grote aantal „schotpartijen" zeer gunstig.
Dr. MEIJER DREES hield zich vooral bezig met de schotbepaling in consumptietarwe.
Hierbij werden moeilijkheden ondervonden omdat dit onderzoek niet internationaal
is gestandaardiseerd en omdat geen reëele aansluiting bleek te bestaan bij de bakwaarde van de tarwekorrels. De pogingen om zowel internationaal voldoende aansluiting
te krijgen als nationaal rekening te houden met de bakwaarde, worden in zijn artikel
vermeld.
Mej. PERDOK correleerde de uiterlijke eigenschappen van monsters zaad met hun
kiemkracht en opkomst in grond en kwam onder meer tot de conclusie, dat vooral de
kleur van de geschoten kiem indicatiefis voor de kwaliteit als zaaizaad.
Dr. DE TEMPE ging na, wat de uitzaaiwaarde van allerlei typen geschoten tarwe- en
roggekorrels eigenlijk isdoor dezetypen afzonderlijk uit te zaaien in grondproeven bij
bepaalde temperatuur.
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S C H O T BU T A R W E
Dr. Ir. E. MEIJER DREES

Inleiding
Onder „schot" verstaat men het begin van kieming in zaai- of consumptiezaad. Dit
schot kan sterk zijn of minder sterk, m.a.w. men kan er verschillende stadia in onderscheiden. De classificatie van deze stadia hangt af van het doel dat men zichvoor ogen
stelt. Bijzaaitarwe gaat het er om of de mogelijkheid tot min of meer normale kieming
nog bestaat (men gebruikt het gevonden percentage als een apart kenmerk van een
partij); bij consumptiezaad is het de vraag in hoeverre de chemische omzettingen, die
samengaan met het schieten, van invloed zijn op de bakwaarde.
Dezaak isnog gecompliceerder doordat bij de beoordeling alsconsumptiezaad twee
methoden worden gevolgd:de internationale,en deofficieel inNederland voorgeschrevene. Nu is de beoordeling van schot t.b.v. de internationale handel in consumptietarwe gelijk aan die t.b.v. het zaaizaad. Er worden echter, wat de verwarring vergroot,
in beide sectoren verschillende termen voor de fracties gebruikt.
In hetvolgende isgetracht voor de beide (ofzomenwilalledrie) beoordelingswijzen
de criteria zo goed mogelijk vast te leggen. Twijfelgevallen zullen ook bij de meestgedetailleerde omschrijvingen wel blijven bestaan, maar de praktijk heeft uitgewezen
dat hun aantal niet van wezenlijke betekenis is.
De verschillendevormen vanschot
Om goed te begrijpen, hoe de beoordeling naar bovengenoemde criteria ligt, is het
gewenst ook in het kort iets te vermelden over de normale kieming.
Figuur 1stelt een droge korrel voor, waaraan men onder het vliesje, dat de kiem
bedekt, nog nauwelijks van enige werking kan spreken al is er reeds enige tekening te
bespeuren. Zulke gevallen rekent men in de officiële bepalingen niet tot schot.
In figuur 2 is een vochtige korrel afgebeeld bij het begin van de kieming, na verwijdering van devruchtwand boven dekiem. Men ziet daarin bovenaan het begin van het
eerste worteltje met enkele wortelharen. Daaronder ligt een plat, enigszins gekarteld
orgaan, de zgn. epiblast, waarvan de betekenis niet duidelijk schijnt te zijn. Deze ligt
op de voet van de tongvormige zaadlob. Aan weerszijden van de epiblast bevindt zich
een knobbel:de aanleg van het eerste paar secundaire wortels. Al deze organen hebben een enigszins vettige glans en ze zijn wit tot bleek-geel van kleur als het zaad gezond en vochtig is.
Droogt het zaad in het kiemingsstadium van fig. 2 weer uit, dan verschrompelen
worteltje en epiblast min of meer en worden bruinachtig (de zaadlob ook ten dele of
geheel). Het worteltopje trekt zich dan terug onder devruchtwand, maar er blijft een
kleine opening - een scheurtje - aanwezig (figuur 3).
Een dergelijk barstje kan ook het gevolg zijn van een mechanische beschadiging.
Zodra echter te zien is, dat de daaronder gelegen kiem bruinachtig verkleurd is, heeft
men met zekerheid te maken met een zaad waarin enige werking is geweest. Zonder
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F I G . 1. Nog vrijwel normaal tarwezaad (Nearly
normal wheat kernel)

FIG. 2. Kiembedekking verwijderd na begin der
kieming (Germ cover removed after germination has started)

F I G . 3. Begin van schot (Seedcover crack caused
by slight pre-harvest sprouting)

FIG. 4. Iets verdere ontwikkeling van het schot:
kiembedekking bij het terugdrogen gerimpeld (Slightly further development of
pre-harvest sprouting: germ cover wrinkled during subsequent drying of the seed)

loupe is dit echter in de regel niet waarneembaar. Het is gebleken dat in zulke zaden
nog nagenoeg geen chemische omzettingen hebben plaats gevonden, zodat men t.b.v.
de consumptiesector niet van schot mag spreken. Ook bij de officiële beoordeling als
zaaizaad doet men dat nog niet.
In een iets verdergaand stadium treedt niet alleen een scheurtje op, maar krijgt de
gehele zaadwand boven de kiem een gerimpeld uiterlijk (figuur 4). Ook hier wordt nog
niet van schot gesproken.
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FIGS. 5a en b. Echte schotkorrels, licht of kortschot. In 5b de kiembedekking verwijderd (Typically
sprouted kernels. In 5bgerm cover taken off)

FIGS. 6a en b. Schot dat bij broodgraan zwaar wordt gerekend, bij zaaigraan nog alskortschot (Stage
that is considered strongly sprouted in case of wheat for baking, and still slightly sprouted in
case of wheatfor sowing)

De volgende fractie (aangegeven in de figuren 5a en 5b) geeft de grote moeilijkheden. Vaak ishet grootste deel van de schotkorrels van dit type. Er treedt bij dit type
een duidelijke spleetvormige opening op, gecombineerd met eenenigszins gezwollen,
veelal verkleurde kiem en/of een duidelijk reeds iets ontwikkeld worteltje (5b na verwijdering van de zaadwand op de kiem geeft e.e.a. duidelijk aan). Soms kan men dit
gezwollen zijn al met het blote oog waarnemen (al is er enige oefening voor nodig en
dient de analist goede ogen of goed gecorrigeerde ogen te hebben). Aangezien conform het voorschrift vanhet Produktschap voor Zaaizaden enPeulvruchten een loupe
van driemalige vergroting moet worden gebruikt, wordt volgens deze methode vaak
veel meer schot of schottig zaad gevonden dan bij de beoordeling met het blote oog
t.b.v. de i n t e r n a t i o n a l e handel in consumptietarwe. Bij de beoordeling als zaait a r w e spreekt men hier van kort schot.
Tot zwaarschot rekent men het beeld weergegeven in figuur 6plus alleverder voortgeschreden stadia, tenminste als het om consumptietarwe gaat. Voor de beoordeling
als zaaizaad blijft figuur 6 kort schot. Van langschot spreekt men bij de beoordeling
als zaaizaad wanneer het eerste worteltje duidelijk langer is dan \ van de lengte van
het zaad (fig. 7).
Is het worteltje afgebroken zoals in figuur 8 (8a mèt het bedekkende vliesje, 8b na
verwijdering ervan), dan moet men een taxatie maken.
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FIG. 7. Lang schot (Severe sprouting: Rootlet
longer than J of seed length)

FIGS. 8a en b. Lang schot waarbij het eerste
worteltje is afgebroken. In 8b de kiembedekking verwijderd (Severe sprouting
with the first rootlet broken off. In 8b the
germ cover taken away)

Deverschillende wijzen van schotbeoordeling zijn in flg. 9 schematisch voorgesteld,
waarbij rekening is gehouden met kwantiteit zowel als kwaliteit.
a. als zaaizaad (for sowing seed)
kort schot

lang schot

(short

long

+

= schotpercentage
= total percentage)

b. voor consumptie, internationaal (for baking purposes, international)
schot

= schotpercentage

(sprouting

= total percentage)

c. voor consumptie volgens Productschap (for baking purposes in Holland)
licht schot
(slight

+

zwaar schot

= schotpercentage

severe

= total percentage)

FIG. 9. Beoordeling van schot volgens verschillende normen (Judgment of premature sprouting by
different standards)

Doorgalmug aangetaste zaden
Zaden die door galmug zijn aangetast vertonen oranjebruine tot zwarte vlekken op
de zaadwand, en bovendien kan de wand over langere of kortere afstand in de lengterichting zijn gescheurd.Alleen het laatste kan aanleiding geventot moeilijkheden bij de
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beoordeling op schot. Bij alle andere beschadigingen, verkleuringen, enz. isvan schot
geen sprake.
Wordt door de scheur de kiem niet zichtbaar (bijv. als ze op de onderste helft van
het zaad ligt), dan wijst dit niet op schot. Treden twee scheurtjes op, het eerste als
boven bedoeld, het tweede op de kiem, dan moet alleen de beschadiging op de kiem
beoordeeld worden als aangegeven in de vorige paragraaf.
Heeft men tenslotte te maken met één scheur die op de kiem begint en zich verder
omlaag voortzet tot (in het uiterste geval) over degehele lengte van het zaad, dan moet
men volledig terugvallen op de beoordeling van de kiem zelve, dus op de verkleuring
en zwelling daarvan.
Het criterium is dus: tot schot worden gerekend een lange scheur met kiem en/of
wortels duidelijk gezwollen (groter dan normaal) en bruinachtig verkleurd, en een
kleine scheur niet doorlopend tot dekiempluseen scheurtje op dekiem zelfwaaronder
een bruin wortelpuntje. Normaliter zal men alleen het eerstgenoemde geval met het
blote oog kunnen waarnemen, zodat hier ongeveer de grens ligt tussen licht en zwaar
schot van door galmug aangetaste zaden.
Depraktische betekenis vangevondenschotpercentages
Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, kan de officiële schotbepaling met drie
oogmerken geschieden.
Ie. In verband met de waardering van het graan als zaaizaad. In dit geval wordt
alleen oplang schot en kort schot gelet, die met het blote oog gemakkelijk zijn waar te
nemen. (Minder sterk geschoten korrels dan diemet lang en kort schot hebben weleen
lagere waarde bij opkomst te velde dan niet geschoten zaden, maar bij de kwaliteitsbeoordeling van zaaizaad wordt hiermede niet gerekend.) Het percentage wordt geattesteerd als: percentage schot... (beoordeeld met het blote oog).
2e. In verband met de internationale handel in broodgranen. In het boekje „Standardmethoden für Getreide, Mehl und Brot" (Duitse voorschriften) komt de volgende
omschrijving voor, die momenteel in Duitsland voor de beoordeling van broodgranen
wordt gebruikt en bij welke beoordeling Frankrijk zichheeft aangesloten:
„Auswuchs liegt vor wenn Wurzel oder Blattkeim mit blossem Auge deutlich zu
erkennen ist. Zur Beurteilung des Auswuchsgehaltes darf jedoch der allgemeine
Habitus der Getreideprobe nicht ausser Acht gelassen werden. Bei manchen Getreidepartien tritt, sortenmässig bedingt, der Keimling stark hervor, sodass bei der
Bewegung des Getreides die den Keimling bedeckende Schale aufbricht und Auswuchs vorgetäuscht wird. Ein solches Korn istnicht als Auswuchs zu bezeichnen.
Auswuchs ist erst dann vorhanden wenn am Keimling deutlich sichtbare, vom
Normalzustand leicht zu unterscheidene Veränderungen (Quellung, Schrumpfung)
eingetreten sind. Meist hat der Keimling dabei eine braune Färbung angenommen."
Deze beoordeling komt geheel overeen met de beoordeling van granen bij gebruik
voor zaaizaad en is hanteerbaar gebleken. Men gebruikt echter andere termen. Bij
dezebeoordeling wordt niet gestreefd naar goede aansluiting bij debakwaarde van het
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graan. Korrels die volgens deze beoordelingsmethode niet geschoten worden geacht,
kunnen dus wel degelijk t.a.v. de bakwaarde sterk geleden hebben.
Internationaal wordt vaak een maximum norm van 5% gehanteerd. Dit schotpercentage wordt geattesteerd als: percentage schot.... (beoordeeld met het blote oog).
3e. Inoverleg met hetComité vanGraanhandelaren enhetProduktschapvoorZaaizaden en Peulvruchten is nog een derde beoordelingsmethode vastgelegd. In dit geval
wordt rekening gehouden met „met het blote oog" zichtbaar schot èn met alleen met
de loupe zichtbaar schot. Bij deze beoordeling moet gebruik worden gemaakt van een
loupe met 3-malige vergroting. Er werd bij het vastleggen van deze beoordelingswijze
aansluiting gezocht bij de bakwaarde van de korrels. Dit isgeschied door uitgezochte
schotkorrels van verschillend type te onderzoeken op het zgn. dextrinegetal volgens
Lemmerzahl, dat een maatstaf is voor de amylase-activiteit.
Het Instituut voor Graan, Meel en Brood T.N.O., dat dit onderzoek verrichtte,
kwam tot de volgende resultaten:
Dextrinegetal
,T
,,,
(Lemmerzahl)

Onze aanduiding

Geen schot en blind s c h o t . . . . !
Licht schot (met loupe)
Licht schot (zonder loupe) . . .
Zwaar schot

11-15
16- 20
21-25
26-29

Beoordeling

niet schottig
iets schottig
schottig
zeer schottig

Met andere woorden: niet alleen zwaar, doch ook licht geschoten korrels beïnvloeden debakwaarde van zaaigranen aanmerkelijk. Op de attesten wordt vermeld: schotbepaling alsconsumptie- en voertarwe .... %(regeling Produktschap).
SUMMARY
PREMATURE SPROUTING IN WHEAT

Premature sprouting is the beginning germination of the seed before sowing, frequently even before harvesting, as the result of unfavourable external conditions
(especially a combination of high moisture content and high temperature).
Premature sprouting may occur in different degrees, and its evaluation depends on
the use of the seed, either for baking or for sowing purposes.
For sowingpurposes the Wageningen Seed Testing Station considers the determination of seeds with short germs and seeds with long germs (over \ of the length of the
seed) an additional characteristic to the germination figure. Sprouted seeds are included in the germination test.
For baking purposes two methods of classification are in use. The first, applied in
international trade, is made with the naked eye. The allowed maximum percentage
has been fixed at 5%. The second includes moreover the stages preceding the above
mentioned cases,visible only at a magnification of 3 x .It is used within Holland, the
permitted maximum being 15 %.
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OPKOMSTPROEVEN MET LICHT-SCHOTTIGE ZAAI-TARWES
Mej. E. A. PERDOK

en
Ir. H. DE M I R A N D A

Inleiding
De oogstoriënteringsmonsters van tarwe van het seizoen 1960/1961 vertoonden nagenoeg alle een zekere mate van schot. De schottigheid varieerde van blind schot tot
lang schot. Vele korrels, die kort tot zeer kort schot vertoonden, vielen bovendien op
door het feit dat het membraan, dat het embryo in ongekiemde toestand beschermt,
bij deze korrels na het scheuren als het ware op het schot zat geplakt. Voor het gemak
noemen wij dit verschijnsel geplakte neuzen.
In het onderzoek werden speciaal monsters betrokken, waarbij „geplakte neuzen"
een belangrijk deel van het schot vormden. Bij deze monsters was de kleur van het
schot niet altijd even mooi. Het kleurverschil liepvan geelvialichtbruin, bruin en donkerbruin naar donkerbruin/zwart. Daar bij deze monsters het schot op zich zelf niet
ernstig was, maar de kleur er van onderling nogal uiteenliep, werd besloten proeven
te doen om na te gaan, hoe het gedrag dezer monsters met meer of minder sterke
kiemverkleuring zou zijn in een opkomstproef in grond en in hoeverre bij dit lichtschottige materiaal het kiemkrachtscijfer nog een aanwijzing was voor de opkomst.
Eentwintigtalmonsters werden hiertoe uitgekozen. De schottige monsters werden ongesorteerd onderzocht, maar het schotpercentage (percentages der verschillende typen
van schot) en de kleur van het schot werden eenvoudig gebruikt als kwaliteitskenmerken van het gehele monster en gecorreleerd met andere gegevens.
Uitvoeringderproeven
Bij deproeven ingrond werd nagegaan welkeinvloed ontsmetting had met AAtiram
(TMTD) en met AAgrano (vluchtige kwikverbinding). Bijproef awerden de monsters
8 weken in ontsmette toestand bewaard; bij de proeven b en c werd de ontsmetting
vlak voor de uitzaai verricht. Proef awerd uitgevoerd bij een temperatuur van omstreeks 12°C, proef b bij 17°C. Bij proef c werd de temperatuur aanvankelijk gedurende 10dagen op 5°Cgehouden en daarna ingesteld op 25°C. Proef chad tot doel na
te gaan in hoeverre de monsters bestand waren tegen een koude-behandeling.
Resultaten
Gebleken is, dat na behandeling met AAtiram de proeven a, b en c ongeveer dezelfde resultaten hebben gegeven. Deze cijfers zijn samengevat in tabel 1. Het gemiddelde cijfer (AAt. gem.) geeft dus een goed beeld van wat bereikbaar is met deze
monsters. Bij proef a werd ook een behandeling met AAgrano toegepast. Deze cijfers
zijn eveneens opgenomen in tabel 1.Zij blijken ietslager teliggen dan de overeenkomstige cijfers voor AAtiram (AAt. a). De dosering was 2 g/kg. Er was hier dus geen
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TABEL I. Opkomst in grond van ontsmet zaad (emergence in soil of treated seed).
AAt = AAtiram (thiram 0.2 %), AAg = AAgrano (org. mere. 0.2%)
a
= ontsmet, 8 weken bewaard, grondproef bij 12° (treated, stored for 8 weeks, soil test

atl2°C)
b
c

= ontsmet, niet bewaard, grondproef bij 17°(treated, not stored, soil test at 17°C)
= ontsmet, niet bewaard, grondproef eerst 10 d. 5e daarna 25° (treated, not stored,
soil test first 10d.5°C afterwards 25 °C)

Rangschikking en groepering der monsters volgens AAt. gem. = gemiddelde opkomst in de
drie proeven na AAtiram-behandeling (Samples arranged in groups in order of decreasing
average emergence in the three soil tests after thiram treatment = AAt. gem.)
Groep I I

Groep '
AAt.

AAt.
gem.

96,0
93,7
92,7
91,3
91,0
90,7

Gemidd.
(average)

AAg.
a

a

b

C

94
94
95
93
91
89

98
93
93
90
90
93

96
94
90
91
92
90

96
93
92
90
88
87

AAt.
gem.

88,3
86,7
84,3
84,0
83,7
80,0

Groep I I I

AAt.
a

b

c

87
89
85
85
84
80

91
87
85
86
87
81

87
84
83
81
80
79

AAg.
a

89
81
80
81
85
76

AAt.
gem.

77,0
76,7
76,0
76,0
74,7
74,3
74,3
73,3

AAt.

AAg.
a

a

b

C

81
79
75
78
79
76
78
71

74
78
78
75
73
71
77
72

76
73
75
75
72
76
68
77

68
78
66
72
78
75
70
71

92,5 92,7 92,8 92,0 91,0 84,5 85,0 86,2 82,3 82,0 75,3 77,2 74,7 74,0 72,3

TABEL 2. Schot in de monsters van Tabel 1(Sprouting condition of the samples of Tabel I).
1 = lang schot (sprout strongly developed), k = kort schot (sprout short, see figs. 5-6 p. 102),
kk = zeer kort schot (sprout very short, see fig. 4p. 101), bl = blind schot (sprout only
slightly swollen)
k kk
bl
Schotpercentage (sprouting percentage) S = 1 + — H—r + ^ r

(iroep II

Groep :

Gemidd.
(average)

Groep I I I

s

l

k

kk

bl

s

l

k

kk

bl

S

l

k

kk

bl

0
3
4
6
5
1

0
1
1
3
1
0

0
3
5
5
3
1

1
0
0
0
0
0

0
0
2
0
22
0

10
7
7
2
5
3

2
1
4
0
1
1

7
8
6
0
8
2

15
4
0
2
0
0

6
3
0
14
0
7

9
21
8
7
9
2
4
4

5
18
4
5
6
0
0
1

7
6
6
4
5
1
3
4

0
0
0
0
0
6
9
2

0
0
8
0
0
0
9
0

3

1

3

0

4

6

1

5

4

5

8

5

4

2

2
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TABEL 3. Samenvatting der gegevens (Summary of results)
Voor de grondproeven zie Tab. 1(soil tests see Tabel 1)
Kiemkracht bepaald in zilverzand (germ. cap. determined in glass sand)
Voor schot = SzieTab. 2 (Sproutingperc. = S see Table 2)
K = schotkleur (colour of the sprouted germ) : 0 = lichtbruin (light brown), 1= bruin tot
donkerbruin (brown to darkbrown), 2 — donkerbruin tot zwart (darkbrown to black)
Opkomst in grond
(emergence insoil
Niet ontsmet
(non-treated)

AAt.
«em.
a

!

Schot
[sprouting)

Kiemkracht

Fusarium
,0

b

c

cap.)

S

K

96,0
93,7
92J
91,3
91,0
90,7

96
95
90
86
89
80

95
92
89
86
89
78

96
94
83
76
85
74

96
96
94
91
92
88

0
3
4
6
5
1

0
! 0
| 0
0
0
0

Gemiddeld
(average)

92,5

89,3

«8,2

84,7

92,8

3

0

Groep II

88,3
86,7
84,3
84,0
83,7
80,0

85
86
78
80
73
69

78
84
78
75
72
60

79
82
57
52
59

88
85
77
77
77
82

10
7
7
2
5
3

0
0
1
1
0
2

Gemiddeld
(average)

84,5

78,5

74,5

65,8

81,0

6

0,7

Groep III

77,0
76,7
76,0
76,0
74,7
74,3
74,3
73,3

62
73
57
66
73
58
58
60

60
74
52
59
65
60
58
57

48
66

59
70
30
55

77
77
80
79
75
72
66
63

9
21
8
7
9
2
4
4

2
1
2
2
| 1
' 2
1
2

75,3

63,4

60,6

54,7

73,6

8

1,6

Groep I

0
spoor (trace)

o
0
1
1

|.

Gemiddeld
(average)

—

—
—

13
4
0
16
25
0

0
1
0
1
9
23
18
25

sprake van overdosering, waarbij grotere schade door het kwikmiddel mogelijk is,zoals door dr. DE TEMPEwordt vermeld - zieblz. 114).
In tabel 1 zijn de monsters gerangschikt en gegroepeerd volgens AAt. gem. (in
groep I de waarden 90-100%, in groep II 80-89%, in groep UI 70-79%). Deze rangschikking is aangehouden in de tabellen 2 en 3.
Tabel 2 geeft een samenvatting van de gegevens met betrekking tot het schotper108

centage. Onderscheid werd gemaakt tussen de volgende vormen van schot: kort schot
(k) werd genoemd een toestand van kieming, waarbij het pluimpje niet of nauwelijks
buiten de omgrenzing van de vruchtwand uitsteekt, terwijl de hoofdwortel en het
eerste paar zijwortels zich ten hoogste net even buiten deze omgrenzing mogen bevinden. Dit stadium komt overeen met de tekeningen nos. 5en 6behorend bij het artikel
vanDr. E. MEIJER DREES (zie blz. 102).De ontwikkeling van de worteltjes kan echter
iets verder zijn voortgeschreden. In overeenstemming hiermee werd met zeer kort
schot (kk) een minder ver stadium (tekening no. 4 met overgangen tot 5a) bedoeld,
terwijl van lang schot (1) wordt gesproken als het pluimpje zich over de rug van de
korrel ging leggen; de worteltjes waren niet langer dan \ van de lengte van de korrel.
Onder blind schot (bl)wordt hier een werking van het embryo verstaan, waarbij enige
zwellingc.q. strekking van dehoofdwortel heeft plaatsgehad enwaarbij het eerste paar
zijwortels als duidelijke verdikkingen zichtbaar is. Het pluimpje is als het ware iets
verbreed (zwelling); het bedekkend membraan is echter nog niet doorbroken. Voor
het gebruik in de tabellen is gemakshalve het percentage schot in één waarderingscijfer als volgt berekend:
S(chot)

kk

bl

T

In tabel 3zijn de belangrijkste gegevens samengevat. Naast het gemiddelde van de
AAtiram-grondproef (AAt. gem.) zijn hier opgenomen de cijfers van de grondproef
zonder ontsmetting en het normale kiemkrachtscijfer in zilverzand. Naast het schotcijfer S is een cijfer opgenomen voor de kleur van het schot. Tevens is het percentage
i-kva/'/wm-aantasting (bepaald door de Afdeling Gezondheidsonderzoek van het
R.P.v.Z.) in de tabel opgenomen.
Uit de gemiddelden per groep in deze tabel blijkt, dat de opkomst in grond na ontsmetting(AAt.gem.)bijna ophetzelfdepeilligtalsdekiemkrachtspercentages (niet ontsmet, bepaald in zilverzand). De opkomst in grond zonder ontsmetting ligt beduidend
lager, vooral bijdegroepen II en III, en speciaal voor methode c (koudebehandeling).
Blijkbaar heeft bij dit niet-ontsmette zaad infectie vanuit degrond een rol gespeeld.
Hieronder worden enkele correlaties vermeld, die uit de gegevens van tabel 3 werden berekend:
Schot
Kiemkracht
K
Grondopk., ontsmet (AAt. gemidd.)
, niet-ontsm., meth. a. .
,,
,
„
, meth. b. .
,,
, meth. c. .

—0,34
+ 0,03
—0,17
—0,11

—0,84
—0,61
—0,86
—0,85

+ 0,92
-0,90
H 0,82
+0,87

Duidelijk blijkt dat - hoewel bij deze zwak-schottige monsters de mate van schot,
uitgedrukt als S, op zichzelf slechts zwak gecorreleerd ismet de opkomst ingrond - de
kleur van het schot, K, een duidelijke aanwijzing geeft voor de opkomst in grond.
Aangenomen mag worden, dat de schotkleur een aanwijzing geeft over de behandelt»

ling van de partij, diejuist bij schottige tarwe van grote invloed zal kunnen zijn op de
waarde alszaaizaad. Een donkere verkleuring van het schot kan veroorzaakt zijn door
broei of door onvoorzichtig drogen. Er is niet onderzocht of de verkleuring ook kan
optreden als gevolg van langdurige bewaring van schottig zaad onder in de praktijk
voorkomende omstandigheden. Wel is uit de proeven gebleken, dat bewaring gedurende 8 weken in de droge laboratorium-ruimte, zelfs na de ontsmetting, geen extra
schade heeft veroorzaakt (tabel 1,methode c).
In elk geval blijkt het nuttig om bij de beoordeling van schottige tarwe niet alleen te
letten op de mate van schot, maar ook op de schotkleur (d.w.z. de kleur van de geschoten kiemen). Deze geeft een goede aanwijzing voor mogelijke achteruitgang van
de waarde als zaaizaad.
Uit de genoemde correlaties blijkt verder, dat voor een beoordeling op een bepaald
moment het kiemkrachtspercentage zeer waardevol is, want ook bij dergelijk lichtschottig materiaal met variërende kiemkleur correleert de kiemkracht goed met de
opkomst in grond, zowel van ontsmet als van niet-ontsmet zaad. Hiermee is niet in
strijd dat - zoals reedsvermeld - het opkomstpercentage vanniet-ontsmet zaad gemiddeld op lager peil ligt dan het kiemkrachtspercentage. Dit verschijnsel wordt dikwijls
waargenomen, ook bij niet-schottig materiaal.
Conclusies
Bij het onderzoek is gebleken, dat het bij de uiterlijke beoordeling van schottige
zaaitarwe belangrijk is niet alleen op de mate van schot, maar vooral ook op de kleur
van degeschoten kiemen teletten. Deze geeft eenaanwijzing over mogelijke achteruitgang in kwaliteit, b.v. als gevolg van broei of door onvoorzichtig drogen.
Gebleken is, dat monsters met donkerbruin tot zwart schot zelfs na behandeling
met AAtiram geen goede opkomst in grond geven. Zonder ontsmetting vertonen deze
monsters nog lagere cijfers. Blijkbaar zijn zegevoelig voor infectie vanuit de grond.
Tevens blijkt, dat bij licht-schottige tarwe met verschillende schotkleur voor beoordeling op een bepaald moment het normale kiemkrachtspercentage mag worden gebruikt, daar dit goed correleert met de opkomst in grond. (De houdbaarheid van
schottig zaad onder praktijkomstandigheden werd bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten).
SUMMARY
SOIL TESTS WITH SLIGHTLY SPROUTED WHEAT SAMPLES

In an investigation of slightly sprouted samples of wheat seed correlations as high
as0.85 were found between the colour of the sprouted germs and emergence in soil.
A dark brown colour (possibly caused by maltreatment during storage and/or
drying) appeared to beindicative oflow quality.
The normal germination test was adequate also for such sprouted samples with
varying discoloration. Correlations up to 0.92 were found between germination capacity and soil test emergence.The keepability of sprouted wheat seed was,however, not
investigated.
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G E V O L G E N VAN S C H O T BIJ U I T Z A A I VAN G R A N E N
Dr. J. DE TEMPE

Inleiding
De invloed van schot op de uitzaaiwaarde van granen is blijkbaar slecht bekend.
Zelfs in de skandinavische landen, Schotland en Engeland, waar schot veelvuldig optreedt, is er weinig of niet over gepubliceerd.
De graanoogst van het jaar 1960 is in Nederland en de omgevende landen onder
uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden gerijpt en binnengehaald. Hoewel de
slechtste partijen natuurlijk niet voor uitzaai zullen zijn bestemd, en schotpartijen
bovendien door scherpe schoning kunnen worden verbeterd, trad toch nog vrij veel
schot op in door het R.P.v.Z. ontvangen oogstoriënterings- en exportmonsters. Het
lag dus in de lijn er gedurende de winter enig onderzoek over te verrichten.
Aangezien niet slechts hetpercentage geschoten korrels maar ook demate vanschotontwikkeling in de afzonderlijke zaden van invloed zal zijn op de gevolgen, werd ook
de laatste bij de proeven in aanmerking genomen. Daarvoor was het nodig de in die
proeven opgenomen monsters onder het microscoop, bij tienmalige vergroting, te beoordelen en eventueel te sorteren in fracties zaden met verschillende graad van schotontwikkeling. Onderscheid werd gemaakt tussen:
a. gave zaden,
b. zaden met een heelklein barstje1,
c. zaden met een barstje van een kwart der lengte van het kiemvlak,
d. zaden met een barstje van dehalve lengte van het kiemvlak,
e. zaden met een barstje van de hele lengte van het kiemvlak.
Als het „berekende schotpercentage" der monsters werd de som genomen van een
kwart der fracties ben c, de halve fractie d, en de hele fractie e. Hiermee werd dus het
schot zwaarder gewaardeerd naarmate het verder ontwikkeld was.
Tweeërlei proeven werden genomen.
In de eerste plaats werden enkele tarwe- en roggemonsters, waarin veel schot bleek
voor te komen, gesorteerd naar deverschillende schotfracties. Diewerden dan ten dele
ontsmet, en de opkomst van het al of niet ontsmette zaad werd voor de fracties bepaald. In detweede plaats werd voor een groot aantal roggemonsters „het" schotpercentage vastgesteld, de monsters werden ongesorteerd ten dele ontsmet met een organisch kwikfungicide in overdosering, envervolgens werden deal ofniet ontsmette submonsters voor een opkomstproef gebruikt.
Proef met tarwe
Voor eeneerstegrondproef werd eenmonster Carpo zomertarwe gebruikt met kiemkracht 92% en 12%Fusarium-infectie. Het werd in fracties uiteengelegd, die ten dele
1
Voor illustratie zie de figuren in het artikel „Schot bij tarwe" van E. MEIJER DREES, resp. figs. 1,
3, 5aen 6a-7-8a (blz. 101-103).
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behandeld werden met een organische kwikverbinding of met TMTD in dosering
0,2%, en daarna gebruikt werden voor een grondproef in een temperatuurscel. De
gebruikte grond was lemig zand; de temperatuur van de met TL-buizen verlichte cel
waseerst 5dagen 10°en daarna 5dagen 20°.Devolgende opkomstpercentages werden
waargenomen:
TABEL 1. De opkomst van verschillende schotfracties bij tarwe (Influence of different degrees ofpreharvest sprouting on the emergence in soil test of spring wheat)

a. Gave zaden (Sound seeds) .
b. Zaden met even werking
(Slightest degreeof sprouting)
c. Zaden met „kwartschot"
(Sprouting I of germ field
length)
d. Zaden met „halfschot"
(Sprouting i the germ field
length)
e. Zaden met „heelschot"
(Sprouting 1/1 of germ field
length ormore)

Aantal zaden
(nr. of seeds)

Onbehandeld
( Untreated)

Org. kwik
(Org. mere.)

TMTD
(Thiram)

2 x 50

79i

9U

87

2 x 37

48

58

78

1 x 22

32

50

63|

1 x 36

11

21

301

2 x 50

H

3

6

Zelfs bij de lichtste waarneembare mate van schot is dus de uitzaaiwaarde al sterk
verminderd, wat niet ten volle iste compenseren door fungicide behandeling. Verdere
ontwikkeling van het schot maakt de zaden al spoedig voor uitzaai ongeschikt, terwijl
zedan ook door fungicide behandeling in onvoldoende mategeschikt temaken zijn.
De lage opkomst van het gave zaad is misschien ten dele te wijten aan ongunstige
proefomstandigheden, namelijk de constante vochtigheid van de grond, welke bevorderlijk is voor de activiteit van half-parasitaire grondschimmels en -bacteriën. Maar
ongetwijfeld wordt die ook voor een deel verklaard door niet geheel volwaardig zijn
zelfs van dezaden waaraan geen schotsymptomen waarneembaar zijn.
Het zieter naar uit dat voor degavezaden organisch kwik beter isdan TMTD, maar
voor de schotfracties - die vooral behoefte zullen hebben aan bescherming tegen de
microflora van de grond - is TMTD beter. Bij vérgaande ontwikkeling van het schot
falen beide middelen in sterke mate.
Eersteproef met rogge
Een dergelijke proef werd genomenmeteenmonster Petkuser winterrogge met kiemkracht 80% en 1 %Fusarium-mkctie. Hiervoor werden de volgende opkomstpercentages genoteerd (zie tabel 2) (proefomstandigheden als boven).
Ook hier gaat dus zelfs het lichtste type waarneembaar schot al samen met duidelijke schade. Bij sterkere schotontwikkeling neemt de schade erg toe. Aangezien dit
zaad vooral bescherming nodig heeft voldoet TMTD beter dan organisch kwik, hoewel bij sterke schotontwikkeling ook TMTD faalt.
112

TABEL 2. De opkomst van verschillende schotfracties bij rogge (Influence of different degrees of preharvest sprouting on the emergences insoil test of winterrye)

a. Gave zaden (Sound seeds) .
b. Zaden met even werking
(Slightest degreeof sprouting)
c. Zaden met „kwartschot"
(Sprouting ] of germ field
length)
d. Zaden met „halfschot"
(Sprouting i of germ field
length)
e. Zaden met „heelschot"
(Sprouting 1/1 of germ field
length)

Aantal zaden
(nr. of seeds)

Onbehandeld
( Untreated)

Org. kwik
(Org. mere.)

TMTD
(Thiram)

2 x 50

87

90

94|

2 x 50

%\\

2 x 50

2 x 50

2 x 50

91*

82

87

86
661

71£

72|

18*

26*

26

Tweedeproef met rogge
Verder werden verschillende proeven verricht met 32 op schot beoordeelde monsters Petkuser winterrogge. Van elk hiervan werd een gedeelte behandeld met organisch kwik in overdosering (0,4%) en daarna twee maanden bij kamertemperatuur
bewaard teneinde kwikbeschadiging van het zaad te veroorzaken. Een bij constante
temperatuur van 9° genomen grondproef gaf de volgende waarden voor de invloed
van „het" schotpercentage op de opkomst van het al of niet ontsmette zaad, en op de
aan de kiemen waarneembare kwikbeschadiging.
TABEL 3. Verband tussen omgerekend schotpercentage en zaaiwaarde van 32 roggemonsters, al dan
niet na overdosering met organisch kwik (Relation between pre-harvest sprouting of 32 samples of winterrye, soil test emergence untreated and after treatment with organic mercurial in
overdosage, andpercentage of'visually injured seedlings) .Zie ook fig. 1 (See also fig. I).
Correlatie
(correlation)

Regressie
(regression)
schot t.o.v. opkomst/onbehandeld
(sprouting onemergence untreated)
schot t.o.v. opkomst/ontsmet
(sprouting onemergence treated)
schot t.o.v. demate van phytotoxisch effect
(sprouting onphytotoxicity symptoms)

— 0,64
—0,69
j

+0,70

I

0,78
0,87
0,52

De correlatie tussen het uit de visuele schotbeoordeling berekende schotpercentage
en de opkomst is dus zeer groot. Dat dit verband na ontsmetting met kwikmiddel in
overdosering groot blijft suggereert, dat het phytotoxisch effect van het fungicide sterk
afhankelijk is van de mate van schot. Dit wordt bevestigd door directe waarneming
van de percentages kiemen met symptomen van kwikvergiftiging.
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FIG. 1. De invloed van schot bij rogge op de opkomst niet-ontsmet, de opkomst-ontsmet (overdosering),en degevoeligheid voor organisch kwik (in overdosering) (Influence of premature sprouting of rye on emergence non-treated, emergence after treatment with org. mere, in overdosage,
andphytotoxic injury after such a treatment)
Vertikaal :schotpercentage (sprouting percentage)
Horizontaal : opkomst in grondproef bij 9°(emergence in 9° C soil test), en
beschadigingspercentage na behandeling met org. kwik in overdosering (phytotoxic effect
after treatment with org. mere, in overdosage)

Conclusie
Uit de proeven blijkt, dat de invloed van schot op de zaaiwaarde van granen groot
is. Wil men deze invloed bij de monsterbeoordeling voldoende in acht nemen, dan is
zeer scherpe visuele beoordeling van het zaad noodzakelijk aangezien ook licht schot
een reductie van de uitzaaiwaarde betekent. Bij deze beoordeling moet rekening gehouden worden met de schotontwikkeling bij individuele zaden.
De gevoeligheid voor beschadiging door kwikmiddelen neemt sterk toe met toenemend percentage schot. Partijen welke schot vertonen dient men dus te ontsmetten
met zachtwerkende middelen en dat liefst zo laat mogelijk.
Voor rogge is bestrijding van ziektekiemen in het zaad minder belangrijk dan voor
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tarwe, en juist vanwege het veelvuldig optreden van schot in rogge is een goed beschermende fungicide behandeling hier zeer noodzakelijk. Vooralin schotjaren zal het
daarom aanbeveling verdienen voor rogge TMTD te gebruiken.

SUMMARY
INFLUENCE OF PRE-HARVEST SPROUTING ON THE SOWING VALUE OF CEREALS

In the 1960 harvest of cereals in Holland pre-harvest sprouting in the ear was very
prevalent. Consequently during the winter 1960/61 several small-scale experiments
were made in order to evaluate the injury for sowing seed.
For this purpose samples of wheat and rye were sorted in fractions with different
degree of sprouting of the individual seeds.
Then part of each fraction was fungicide-treated, after which the seed was used for
emergence tests in non-sterile soil. Tables I and II show the results of these tests for a
sample of Carpo summer wheat and a sample of Petkus winterrye.
Moreover for a series of rye samples the percentage of sprouting was calculated
from microscopical observation asthe sum ofthefull percentage of seedswitha sprouting crack of the whole germ field length or more, half the percentage of seeds with a
sprouting crack of about half that length, and one quarter of the percentage of seeds
with a sprouting crack of \ ofthat length or less.
Table III presents the values for regressions and correlations, obtained in a 9°C
soil test. The correlation between sprouting and emergence of the untreated seed is
important; the correlation between sprouting and emergence of seed treated with mercurial in overdosage (0.4%, stored for two months at room temperature) is as high.
The latter suggests that phytotoxic injury increaseswith the degree of sprouting, which
was confirmed by direct observation of seedlings with symptoms of phytotoxic injury.
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DE P H O M A L I N G A M - I N F E C T I E VAN K O O L Z A D E N
Dr. J. DE TEMPE

Phoma Ungarn (Fr.) Desm., de schimmel die de vallers en kankerstronken van kool
veroorzaakt, is van het meeste belang in warmere klimaten. In ons land is zijn optredenwisselvallig en innoordelijker streken ishij van weinigbelang. Hier telandezou de
abnormaal warme zomer van 1959 de ontwikkeling van de ziekte kunnen hebben begunstigd, wat dan tot uitdrukking zou zijn gekomen in de mate van zaadinfectie.
Gedurende de op die warme zomer volgende winter werd de P/zowa-infectie van
koolzaden dan ook door de N.A.K.-G. bij het Proefstation aan de orde gesteld door
inzending van een veertigtal, uit Noord-Holland afkomstige zaadmonsters voor gezondheidsonderzoek. De serie omvatte 24 monsters rodekool, 14monsters wittekool
en 2stuks savoyekool; 23ervan waren van de oogst 1959, 12van 1958,4van 1957 en
1 van 1956.
Deze monsters werden volgens twee methoden op de infectie beoordeeld. Enerzijds
in eenkiemproef invochtig fiïtreerpapier-milieu, met behoorlijk gespatieerde zaden, in
het licht. Anderzijds in een proef in vochtig filtreerpapier-milieu, met de zaden dicht
bijeen, waarbij kieming belet werd met een 0,2%oplossing van 2,4-D (methode Neergaard, Denemarken) inhet donker. Beide werden afgewerkt na 10dagen 20°.
Bij de kiemingsmethode behoeft men alleen ongekiemde zaden en kennelijk zieke
kiemplanten bij 20-malige vergroting te controleren op de vruchtlichamen van de
schimmel. Licht bevordert de vorming van die vruchtlichamen sterk, zodat men met
een proef in het licht veel hogere infectiepercentages vindt dan met een proef in het
donker. Bij de 2,4-D methode vindt de vruchtlichamen-vorming ook inhet donker gemakkelijk plaats, maar aan het eind derproef moeten allezaden op deinfectie worden
beoordeeld. Bovendien kan in deze proef een andere, saprophytische schimmel
(Peyronellaea sp.?) - waarvan het verschijnen sterk wordt beïnvloed door de vochtigheid - hinderlijk zijn doordat zijn vruchtlichamen niet altijd gemakkelijk te onderscheiden zijn van die van Phoma Ungarn.
Beide methoden hebben dus voor- en nadelen, maar beide zijn goed te hanteren en
maken een betrouwbare indruk.
Tabel 1 geeft de bevindingen wat betreft deP/zowa-infectie der zaadmonsters van de
verschillende typen kool.
Dit toont aan, dat wat betreft de resultaten beide methoden ongeveer gelijkwaardig
zijn. De oude opvatting, dat de ziekte het belangrijkst is in rodekool, vindt voor de
zaadinfectie bevestiging.
Tabel 2vergelijkt de oogstjaren, enerzijds deN.A.K.-G. monsters, anderzijds monsters voor oogstoriëntering door het Proefstation. De N.A.K.-G.serie gaat niet verder
dan 1959; de oogstoriënteringsgegevens van 1957 en oudere informatie zijn onbetrouwbaar doordat de fütreerpapier-kiemproef toen nog niet werd genomen in het
licht.
Dit toont aan, dat ook in het jaar 1958 de ziekte veel is opgetreden. Toen was de
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TABEL 1. Phoma-intectie van monsters koolzaden van verschillende soort (Phoma infection of cabbage
seed samples of different types)
Filtreerpapier/kieMonsters
ming (blotter Igermi(samples)
nation)
rodekool (red cabbage) . .
wittekool (white cabbage) .
savoyekool (savoy cabbage)

24
14
2

Totaal (total)

40

Filtreerpapier/2,4-D
(blotter12,4-D)

2,8 %
1,1 %
0,5%

2,7%
1,5 %
0,3 %
gemiddeld
(average)

2,2%

gemiddeld
(average)

2,1 %

TABEL 2. .PAoma-infectie van zaadmonsters van kool in opeenvolgende jaren (Phoma infection of
cabbage seed samples in successive years)

1961 Oogstoriëntering (harvest orientation) . . . .
1960 Oogstoriëntering (harvest orientation) .
1959 N.A.K.-G. serie(experimental series) .
Oogstoriëntering (harvest orientation)
1958 N.A.K.-G. serie (experimentalseries) .
Oogstoriëntering (harvest orientation) .
1957 N.A.K.-G. serie (experimentalseries) .

Aantal (Number)

Phoma

22
11
23
14
12
9
4

0,5%
0,5%
2,5%
2,9%
2,1 %
3,3 %
0,6%

zaadinfectie echter meer uniform, namelijk voor de N.A.K.-.G monsters variërend
tussen 0en 6%. In 1959varieerde hij tussen 0en 15 %,wat meer indruk maakte.
In proeven over variatie van de fütreerpapier-kiemmethode bleek, dat bij 20° iets
hogere infectiepercentages worden gevonden dan bij 23°. Maar ook bleek, dat in 10
dagen nog niet het volleinfectiepercentage herkenbaar optreedt. Om dat te bepalen is
een proefduur van omstreeks 14dagen noodzakelijk, bij 20° zowel als bij 23°, waarna
bijna de helft méér wordt gevonden. Hetzelfde geldt vermoedelijk voor de 2,4-D
methode.
Tenslotte nog iets over zaadontsmetting. Ook nu bleek weer, dat deter beschikking
staande ontsmettingsmethoden niet geheel afdoende zijn tegen Phoma Ungarn. Zowel
door eennat-behandelingmet organisch kwikmiddel (in dosering\ %gedurende \ uur)
alsdoor warm-waterbehandeling Q uur 50°)wordt deinfectie nietgeheelgedood. Met
de kwik-natbehandeling wordt een vrij grote dosisfungicide sterk aan het zaad gebonden, zodat dit na uitzaai behoorlijk beschermd wordt tegen grondschimmel-activiteit.
De warm-waterbehandeling werkt op vele monsters verzwakkend, zodat daarna een
beschermende fungicide behandeling - bijv. metTMTD - dubbel noodzakelijk is.
Volgens de oude ervaring wordt door middel van besmet zaad de grond besmet, en
eenmaal besmette grond blijft dat gedurende velejaren. Daarom is zelfs een geringe
zaadinfectie ernstig te achten, want de schade blijft niet beperkt tot het uit dat zaad
ontstaande gewas. Nader onderzoek over bestrijdingsmogelijkheden is dan ook gewenst. Dit zal neer moeten komen opveldproeven, want laboratorium- en kasproeven
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zijn in verband met een zich dikwijls langzaam ontwikkelende, en dan pas laat in het
gewas zichtbaar wordende parasiet onvoldoende.

SUMMARY
THE PHOMA LINGAM INFECTION OF CABBAGE SEED

For studying this seed-borne infection two methods were compared, viz. germination of well-spaced seeds on blotters (in light, 20°C, 10 days) and a blotter test with
prevention of germination by means of 2,4-D (darkness, 20°C, 10days).
Table 1 presents the results for different types of cabbage, indicating a more or less
equal level for the two methods. In agreement with old experience the red cabbage
samples were more heavily infected than the white cabbage samples.
Moreover the prevalence of the infection in seed samples of different years was
studied.
According to Table2it wasasgeneralin 1958as,after an exceptionalwarm summer,
in 1959.Probably both these years were very favourable for the pathogen and an average of0.5%, asfound in 1957, 1960and 1961,willbemore normal.
In fact the 10days' duration of the laboratory methods isnot quite sufficient. After
4 days more the number of recognizably infected seeds and seedlings may be nearly
one and a half times as high.
The possibilities of seed treatment against this infection are not quite satisfactory.
Neither the mercurial wet treatment (h% solution during half an hour) nor the hotwater treatment (half an hour 50°C) results in total control. For studying seed treatments against the slowly developing infection laboratory or greenhouse experiments
of short duration are, however, little adapted.
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DE M E T H O D I E K D E R B E O O R D E L I N G
VAN L I J N Z A A D OP B O T R Y T I S
Dr. J. DE TEMPE

Inleiding
Bij het gezondheidsonderzoek van nederlands lijnzaad valt het accent zeer sterk op
de grauwe schimmel, Botrytis cinerea. Fig. 5 op biz.35 van ditJaarverslag geeft weer
in welke mate de infectie in nederlands lijnzaad is opgetreden in de loop der jaren.
Andere schimmels zijn daarnaast in de meestejaren van sterk ondergeschikt belang.
Hoe belangrijk de Botrytis-mkctie van het zaad kan zijn blijkt uit fig. 1,waarin de
invloed van drie in het laboratorium bepaalbare factoren, te weten de kiemkracht, de
Botrytis-inkcûz en de dorsbeschadiging, op de opkomst te velde is weergegeven voor
Opkomst te velde
Field emergence
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ruim 150 monsters van het oogstjaar 1953. De invloed van de kiemkracht op de opkomst is natuurlijk positief, die van de Botrytis-infectie en de dorsbeschadiging zijn
negatief. Reeds in het jeugdstadium van het gewas blijkt de Botrytis-mvloed in deze
proef procentueel het sterkst te zijn geweest, en misschien ishij tijdens de verdere ontwikkeling nogtoegenomen. Dit isnatuurlijk zeer afhankelijk van bodem- en weersomstandigheden.
Van ouds worden lijnzaadmonsters in het R.P.v.Z. op Botrytis beoordeeld met een
proef in vochtig fïltreerpapier-milieu, welke wordt beëindigd na 6dagen bij 20° in een
donkere kiemkast. Uit vele proeven is gebleken, dat het zo bepaalde Botrytis-percentage grote informatieve waarde heeft voor de praktijk (zie o.a. R.P.v.Z.-jaarverslag
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1957/'58 biz. 77). Niettemin is de onderzoeksmethode de laatstejaren nogal in discussie, enerzijds omdat men in verschillende landen ter bepaling van deze infectie een
andere methode gebruikt, anderzijds omdat het buitenland is begonnen ter zake van
Botrytis in lijnzaad concrete eisente stellen.
Juist wiedemeeste ervaring heeft met een bepaalde methodiek zal detekorten ervan
het scherpste inzien. De oude filtreerpapier-methode heeft voor het onderzoek van
lijnzaad, ook ten opzichte van Botrytis, ongetwijfeld tekorten. Maar andere methoden
hebben die eveneens, en men zal er niet licht toe overgaan een methode af te schaffen
waarmee veelervaring verkregen isendiewaardevolle resultaten heeft afgeworpen, om
over tegaan opeenmethode waarmee men geenervaringheeft ennatuurlijk geen eigen
resultaten heeft verkregen. Discontinuiteit in methodiek moet bovendien zoveel mogelijk vermeden worden terwille van de vergelijkbaarheid der uitkomsten in opeenvolgendejaren (zie nogmaals fig. 5, blz. 35van dit Jaarverslag).
Naast de filtreerpapier-methode (donkere kast, 6dagen 20°) is in andere landen de
agarmethode degangbare. Hierbij worden dezaden uitgelegd op gesteriliseerde moutagar in steriele glasdozen, en reeds na 4 dagen bij 20° kan men uit de geïnfecteerde
zaden gevormde Botrytis-kolonies herkennen endaarmee hetinfectie-percentage bepalen.
Een ander alternatief is de filtreerpapier-proef in het licht (Kopenhagen-methode).
In het licht ontwikkelt de schimmel zich typischer en is dus met groter zekerheid herkenbaar. Maar hij ontwikkelt zich langzamer, zodat de proef 9dagen bij 20° vergt.
Proeven
Met deze drie methoden werden gedurende de winter 1960/'61 een groot aantal
monsters (kleine niet-officiële oogstoriënteringsmonsters, welke niet representatief
zijn voor handelspartijen, maar sterker uiteenlopende infectie-percentages hebben)
tweemaal onderzocht, en wel eerst in het najaar en nog eens - ongeveer 4 maanden
later - in het voorjaar. Dit herhaalde onderzoek moest dienen om na te gaan in hoeverre de sinds lang bekende achteruitgang van de infectie tijdens bewaring van het
zaad tot uitdrukking zou komen in de verschillende onderzoeksmethoden. Ter vergelijking werden tevens proeven genomen in niet-steriele grond bij temperaturen van
constant 12°enconstant20°.Dezegrondproeven werdengebruikt omdelaboratoriumresultaten op te betrekken.
De in grondproeven gevonden ßo/r^w-percentages zijn weinig betrouwbaar, want
enerzijds zullen zwaar aangetaste zaden geen opkomende kiemplant geven en dus aan
waarneming ontsnappen, anderzijds treedt spoedig smetten op. Aan de in de grondproeven waargenomen infectie van afzonderlijke monsters kan men daarom weinig
waarde hechten. Echter welenige aan verschillen en verhoudingen.
Iets meer houvast heeft men aan de in de grondproeven waargenomen opkomstpercentages, die men eventueel nog kan corrigeren voor de in de filtreerpapier-proef
waargenomen percentages abnormale kiemen en dode zaden voor zover deze niet
door Botrytis zijn veroorzaakt.
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Resultaten
Tabel 1 geeft een indruk van de betrouwbaarheid der proeven. Daarin zijn de correlatiesvan delaboratorium-resultaten met de grondproefopkomsten gegeven voor de
61 monsters. Deze correlaties zijn een maat voor de nauwkeurigheid van de betrekkingen tussen laboratorium-methoden en grondproeven.
TABEL 1. Nauwkeurigheid van de laboratorium-methoden voor 5o/o''"'-bepaling in lijnzaad met betrekking tot de grondproeven. Correlatie-coëfficiënten (Accuracy of the laboratory methods
for Botrytis detection in flax seed when compared with soil emergences. Correlation values)
Grondproef 12°
(solltest 12°C)

Grondproef 20°
(solltest 20e'C)

Najaar 1960 moutagar (maltagar)
(Fall 1960)
kiemkastproef (blotter/darkness)
Kopenhagenproef (blotter/light)

0,84
0,83
0,86

0,57
0,57
0,67

Voorjaar 1961 moutagar (maltagar)
(Spring 1961) kiemkastproef ('blotter/darkness)
Kopenhagenproef (blotter/light)

0,58
0,55
0,58

0,29
0,31
0,41

Direct valt op, dat de nauwkeurigheid van de laboratorium-methoden ten opzichte
van de grondproeven niet groot is, maar in elk geval voor de grondproef bij 12° aanmerkelijk groter dan voor die bij 20°. Daar 20° bovendien een voor lijnzaad zeer abnormale zaaitemperatuur is behoeven we daar niet verder naar te kijken.
Verder valt op, dat zowel in het eerste als in het tweede onderzoek de drie laboratorium-methoden vrijwel gelijke nauwkeurigheid vertonen. Voor het tweede (voorjaars)
onderzoek ligt die echter lager, wat zou kunnen komen doordat de geleidelijk afstervende infectie veellabieler is geworden.
In tabel 2zijn degemiddelden gegeven, welke bij het eersteenhet tweede onderzoek
met de verschillende methoden zijn gevonden.
TABEL 2. Gemiddelden gevonden voor 61 lijnzaadmonsters met Botrytis-infectie (Averages found
with different methods for 61 fibre flax seed samples with Botrytis infection)
Botrytis ii laboratoriumproeven
(Botryt s in laboratory methods)
Agar
(agar)

Najaar 1960 . . .
(Fall 1960)
Voorjaar 1961 . .
(Spring 1961)

Kiemkast K o p e n h a g e n
(blotter!dark) j ('blotterj'light)

Opkomst en Botryt s in grondproeven
(Emergences & Bo :rytis in soil tests)
Grondproef 12Q
(solltest 12°C)

Grondproef 20°
(soiltest 20°C)

8,5 s%

7,8 %

6.3 %

87,4 % 4,8 %

92,3 % 3,4 %

6,8 %

3,7 %

3.4 %

89,4 % 2,7 5 %

93,0 5 % 2,2 5 %

In het najaar liggen de uitkomsten met de agarmethode dus gemiddeld een tiende
hoger, en die met de Kopenhagen-methode een vijfde lager dan dieder routine-methode van het R.P.v.Z. (kiemkast-methode).
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In het voorjaar ligt de agarmethode bijna tweemaal zo hoog als,en de Kopenhagenmethode een tiende lager dan de kiemkastmethode. Dat betekent dat gedurende vier
maanden bewaring op een onverwarmde zolder het gemiddelde voor de agarmethode
met een vijfde is teruggelopen, voor de kiemkastmethode met ruim de helft, en voor
de Kopenhagen-methode met bijna de helft. Kijken wenu naar de grondproeven, dan
zien we dat de in de grondproef bij 12° waargenomen Botrytis-'mfecüe met bijna de
helft is verminderd (en die in de 20° grondproef, welke echterveel onbetrouwbaarder
is, met omstreeks een derde).
Conclusie
Wil men laboratorium-methoden van gezondheidsonderzoek toetsen op hun praktische bruikbaarheid, dan dient men zete betrekken op grondproeven. Dat heeft grote
nadelen. Vooral veldproeven zijn slecht te beheersen en de resultaten zijn dus uitermate onnauwkeurig. Bovendien kan men zealleen nemen indenatuurlijke zaaitijd van
de betrokken zaadsoort. Het R.P.v.Z. heeft de outillage om grondproeven te nemen
bij constante temperatuur en in alle tijden van het jaar. Het eerste betekent grotere
nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Het tweede was een vereiste voor het onderhavige onderzoek.
Het bleek nu, dat de drie onderzochte laboratorium-methoden gelijke nauwkeurigheid is toe te kennen. Als men verse èn oude monsters in het onderzoek betrekt, dan
blijkt de agarmethode te falen terwijl de filtreerpapier-methode met licht misschien de
besteis.
Het falen van de agarmethode voor oudere lijnzaadmonsters met Botrytis-infectie
is reeds eerder geconstateerd, met gebruik van gestoomde grond en een klein aantal
monsters, door VAN DER SPEK (1960). Vermoedelijk houdt het er verband mee, dat
men in de agarmethode een infectie met parasitaire schimmels bepaalt door middel
van hun saprophytische ontwikkeling (namelijk op voedingsagar). Het isongetwijfeld
juister zwak parasitaire schimmels te toetsen op hunparasitaire ontwikkeling - dus op
dekiemplant - enwelonderzonormaalmogelijke omstandigheden- dusopdezich inhet
licht ontwikkelende, groene enkrachtige kiemplant.
Anderzijds kan men opmerken dat, als lijnzaadmonsters op hun infectie worden beoordeeld in de loop van een aantal wintermaanden, terwijl de bijbehorende partijen
ongeveer gelijktijdig in het voorjaar worden uitgezaaid, een methode in welke de verzwakking der infectie nauwelijks tot uitdrukking komt voordeel biedt. Nog beter zou
het zijn de nltreerpapier/licht-methode voor alle partijen kort voor de uitzaai toe te
passen, maar dat stuit op praktische bezwaren.
De agarmethode heeft bovendien het nadeel absolute steriliteit te vereisen, wat onder onze omstandigheden een zware eisblijkt. Verder ishet hanteren van 40 glasdozen
à 10zaden per monster bewerkelijker enduurder dan het hanteren van 4zinken bakjes
met filtreerpapier à 100zaden per monster.
Principiële en praktische voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, lijkt voor Nederland de filtreerpapier/licht-methode de aantrekkelijkste. Het ligt in de bedoeling in de
nabije toekomst voor de gezondheidsafdeling van het R.P.v.Z. verlichte kiemkasten te
122

bouwen. Waarschijnlijk zal dan voor onderzoek van de grote aantallen lijnzaadmonsters worden overgegaan op deze methode. Daarmee is de Botrytis-'mfecüe gemakkelijker te onderscheiden van die met Ascochyta, Fusariumen Altemaria dan met de tot
dusver gebruikte routine-methode. Het nadeel van de wat langere proefduur zal moeten worden geaccepteerd.
SUMMARY
COMPARISON OF METHODS FOR BOTRYTIS DETECTION IN FLAX SEED

In these experiments 61flaxseed samples were investigated for Botrytis cinereawith
three laboratory methods, viz. the malt agar method, the blotter method in darkness
(old routinemethod oftheDutch Station)and theblotter method inlight.The Botrytis
percentages found with these methods were compared with emergences and Botrytis
percentages observed in soil tests made at 12and 20°C. All methods were used simultaneously, first for the fresh samples in fall and again - after four months of cool
storage - in spring.
Table 1presents the correlations found for the laboratory methods with regard to
soil test emergences. The three laboratory methods rank equal, but they agree far
better with emergence at the for flax sowings more normal soil temperature of 12°C.
Accuracy is much greater for the fall determinations, probably because the aged and
declining infection isvery labile and sensitive to small variations in testing conditions.
Table 2 presents the averages found for the 61 samples. These are highest for the
agar method and lowest for the blotter method in light. However, the decrease in
Botrytis percentage owing to aging isinsufficiently expressed inthe agar average when
compared with the 12° soil test. In this respect the blotter methods remain better in
accordance with soil test results.
In principle it is preferable to test weakly pathogenic infections bymeans of their
pathogenic development, viz. on growing seedlings and preferable on vigourously
developing seedlings in light. In fact the „pathogenic" methods appear to correspond
more closely with soil test performance.
However, when samples are tested throughout the winter and the corresponding
seed lots will be sown more or less simultaneously in spring, it has advantages not to
pay much attention to decline of the inoculum by using the agar method.
Again, the agar method with its use of 40 glass units of 10seeds each per sample is
cumbersome when compared with the blotter methods in which 4 zinc trays of 100
seeds each are used per sample. On the other hand its results are quickly available.
The choice is difficult. The requirement of continuous comparability of results
pleads against any change in routine method.
As the bulk of the commercial flax seed samples is investigated by the Wageningen
Station within 3 months any change owing to decline of the infection will remain
within the error of the method. The author is, consequently, inclined to shift to the
blotter method in light because of secondary considerations. For this purpose germinators with glasswallsand fluorescent light will bebuilt in near future.
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DE W E E R S T A N D VAN T A R W E EN G E R S T
TEGEN WARM-WATERBEHANDELING
Dr. J. DE TEMPE

Inleiding
Kwekers- of elite-zaad van tarwe en gerst moet meestal een warm-waterbehandeling ondergaan ter bestrijding van stuifbrand. Naast het nuttige effect van zo'n behandeling treedt dikwijls een meer of minder sterke beschadiging van het zaad op. Deze
komt vaak tot uitdrukking in kiemkrachtsverlaging, maar veel vaker en sterker in
verminderde opkomst in grond. Hij laat zich doorgaans onvoldoende herstellen door
behandeling van het zaad met chemische middelen.
Het isinteressant te weten, in hoeverre de gevoeligheid van tarwe- en gerstmonsters
voor een routine warm-waterbehandeling uiteenloopt, d.w.z. hoe groot de schade kan
zijn. Gedurende de winter 1960/'61 werden hierover proeven genomen.
Materiaal en methodiek
Voor de proeven werd gebruik gemaakt van tarwe en gerst van de oogstjaren 1959
(zeer goed rijpings- en oogstomstandigheden, maar ruim een jaar bewaard) en 1960
(slechteoogstomstandigheden, enkelemaandenbewaard),intotaaleen80-talmonsters.
Dezewerdenonderworpen aaneenmoderneéén-phasebehandeling(duitsemethode),
te weten voor tarwe 2\ uur in water van 46° en voor gerst 2uur in water van 45°; en
aan een klassieke twee-phasenbehandeling, te weten voor beide zaadsoorten eerst \\
uur voorweken bij kamertemperatuur en dan A\ uur laten intrekken van het aanhangende vocht, gevolgd door voor tarwe 10min. in water van 53° en voor gerst 10 min.
in water van 51°. Na beide behandelingen werden de monsters zeer zorgvuldig (op
filtreerpapier uitgespreid, aan de open lucht) teruggedroogd.
De zwakte der onbehandelde monsters en deverzwakking door deze behandelingen
werden bestudeerd in grondproeven. Deze werden genomen in niet-steriele lemige
zandgrond, enerzijds met 3 x 100zaden per object in plastic bakken bij een temperatuur van 9° constant in een verlichte cel,anderzijds met 2 x 50zaden per object in de
koele kas (temperatuur wisselend, omstreeks 10°). Beide proeven werden gebruikt
voor bepaling van opkomstpercentages en de kasproef bovendien voor bepaling van
het versgewicht van het gewas per 100gezaaide zaden (omstreeks 4weken na uitzaai).
Naast de al of niet met warm water behandelde objecten werden met TMTD behandelde, of nabehandelde, objecten uitgezaaid om te zien in hoeverre een goede beschermende fungicide behandeling de door warm-waterbehandeling veroorzaakte
schade kan opheffen.
Resultaten
In de eerste tabel ziet men degemiddelde opkomsten en gewasgewichten vóór en nâ
de behandelingen aangegeven, alsmede de daling ervan door debehandelingen (tussen
haakjes het resultaat in procenten van het oorspronkelijke peil).
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TABEL 1. Opkomst in % en ontwikkeling (versgewicht per 100gezaaide zaden 4 weken na uitzaai) van
tarwe en gerst vóór en nâ warm-waterbehandeling, alsmede de achteruitgang, absoluut en
relatief (Emergence and development after about 4 weeks of wheat and barley before and after
hot-water treatment as well as the decrease, absolute and relative)
Een-phasemethode
(German method)
Tarwe 1959 (wheat 1959)
Opkomst 9° (emergence 9°C
cell)
Opkomst kas (emergence greenhouse)
Ontwikk. kas (development
greenhouse)
Tarwe 1960(wheat 1960)
Opkomst 9° (emergence 9°C
cell)
Opkomst kas (emergence greenhouse)
Ontwikk. kas (development
greenhouse)
Gerst 1959 (barley 1959)
Opkomst 9° (emergence 9°C
cell)
Opkomst kas (emergence greenhouse)
Ontwikk. kas (development
greenhouse)
Gerst 1960 (barley 1960)
Opkomst 9° (emergence 9°C
cell)
Opkomst kas (emergence greenhouse)
Ontwikk. kas (development
greenhouse)

Twee-phasenmethode
(classic method)

voor - na = daling
(decrease)

voor - na == daling
(decrease)

70.2 — 41,6 = 28,6 (41%)

70.2 — 20,7 = 49,5 (70%)

82,4 — 62,4 = 20,0 (24%)

82,4 — 39,0 = 43,5 (53%)

33.8— 22,1 = 11,7 (35%)

33.8 — 13,5 = 20,3 (60%)

69.9— 65,0 = 4,9 ( 7%)

69.9— 26,9 = 43,0 (61 %)

8 7 , 1 — 7 9 , 0 = 8,1 ( 9%)

87,1 — 56,2 = 30,9 (34%)

28.7 — 26,5 = 2,2 ( 9%)

28.7 — 18,1 = 10,6 (40%)

82.4 — 54,4 = 28,0 (34%)

82.4 — 54,0 = 28,4 (34%)

88.5 — 72,2 = 16,3 (18%)

88.5 — 69,9 = 18,6 (21%)

29.8 — 2 1 , 0 = 8,8 (29%)

29.8 — 2 2 , 6 = 7,2 (24%)

91.3 — 53,8 = 37,5 (41%)

91.3 — 53,5 = 37,8 (41%)

92,8— 75,7 = 17,1 (18%)

92,8 — 73,2 = 19,6 (21%)

34,3 — 23,7 = 10,7 (31%)

34,3—22,7 = 11,6 (34%)

Klaarblijkelijk zijn warm-waterbehandelingen ter bestrijding van stuifbrand, zelfs
indien aan de lichte kant gehouden en zeer voorzichtig uitgevoerd, voor in Nederland
geteeld graan doorgaans zeer schadelijk. Misschien echter was het in 1960 geoogste
zowel als het in 1959 geoogste maar inmiddels overjarig geworden zaad er bijzonder
gevoelig voor.
In de volgende tabel is het over beide oogstjaren gemiddelde opkomstpeil in de
9°-celaangegeven voor detarwe-engerstmonsters, alsmede het peilna de beidewarmwaterbehandelingen en dat na een (na)behandeling met TMTD. Meestal kan zelfs dit
voortreffelijke beschermingsmiddel de door warm-waterbehandeling veroorzaakte
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schade niet geheel goed maken. De resultaten belichten echter denoodzaak van eenbeschermende chemische behandeling van het aan warm-waterbehandeling onderworpen
zaad. In de praktijk geeft men deze gewoonlijk door een oplosbaar kwikmiddel aan
het water toe te voegen.
TABEL 2. Opkomstgemiddelden in de 9 c -cel (monsters 1959 en 1960 samen) (Average emergences in
9°Ccellfor wheat and barley, the samples of 1959 and I960 taken together)
Geen warm water
(no hot water)
thiram
Tarwe/wheat
1959 + I960
Gerst/barley
1959 + 1960

Een-phasebehandeling
(one phase treatment)
thiram

Twee-phasenbehand.
(two phase treatment)
thiram

70,1 %

86,0 %

53,3 %

75,7 %

23,9 %

51,3 %

86,9 %

92,1 %

54,2 %

72,7 %

53,8 %

73,3 %

Voor de praktijk belangwekkender dan deze gemiddelden is de achteruitgang der
afzonderlijke monsters. Deze zijn voor de beide oogstjaren en de beide zaadsoorten
afzonderlijk bijgevoegd in een viertal grafieken. Daarin zijn de monsters gerangschikt
in volgorde van afnemende opkomst van het onbehandelde zaad. De grafieken gelden
voor de opkomst in de 9°-proef. De resultaten voor elk monster zijn aangegeven met
drie kolommen, waarbij de aanduidingen 0, I en II zowel als de verschillende arceringen duiden op geen warm-waterbehandeling, eenphasische of tweephasische behandeling. Een gevulde kolom betekent daarbij, dat door TMTD de opkomst verhoogd
werd. Een enkele maal ziet men een blank gelaten kolom, wat betekent, dat de opkomst na TMTD-behandeling lager was dan zonder TMTD (wat natuurlijk op rekening van de proeffout moet worden gesteld).
FIGS. \-4. Opkomst van al of niet met warm water behandelde graanmonsters, eventueel nabehandeld met TMTD (Emergence of cereal seed samples, either untreated or treated with hot
water, with or without thiram treatment following) ziep. 128en 129 ->
Fig. 1- tarwe oogst 1960(wheat harvested I960, investigated I960)
Fig. 2 - tarwe oogst 1959(wheat harvested 1959,investigated I960)
Fig. 3- gerst oogst 1960(barley harvested I960, investigated 1960)
Fig. 4 - gerst oogst 1959 (barley harvested 1959, investigated 1960)
Horizontaal de monsters naar afnemende opkomst onbehandeld (the samples arranged
according to decreasing emergence untreated)
Vertikaal de opkomstpercentages (emergence percentages)
( boven: behandeld met TMTD
Kolom O = geen waterbehandeling ( o n d e r . g e e n T M T D . b e h a n d e l i n g
(Column O - = no HWT, top with and base without thiramj
, , , , , ,.
I boven :TMTD-nabehandeling
Kolom I = 1-phasebehandeling
(o n d e r . g e e n T M T D
(Column I = •after onephase HWT, with and without thiram following)
, ,
, , ...
Iboven : TMTD-nabehandeling
Kolom II =
2-phasenbehandehng ( o n d e r ; g g e n J M T D
(Column 11 = after two phase HWT, with and without thiram following)
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Fig. I

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

De opkomst voor de onbehandelde monsters loopt zeer sterk uiteen, vooral bij
tarwe en dan speciaal bij de overjarige monsters. De achteruitgang door de behandelingen loopt ook sterk uiteen en is vaak zeer groot. Er is wel enig verband zichtbaar
tussen het oorspronkelijke opkomstpeil en de verlaging ervan door warm-waterbehandelingen, maar dat verband is zwak. De betreffende correlaties voor de vier groepen monsters blijken te variëren tussen nihil en 0,72 met een gemiddelde van 0,33.
Men kan dus uit de oorspronkelijke opkomst, of uit het verschil tussen de oorspronkelijke kiemkracht en opkomst ( = oorspronkelijke zwakte) geen conclusie trekken
aangaande de weerstand tegen (of verzwakking door) warm-waterbehandelingen.
Conclusie
Samenvattend mogen wij dus stellen, dat het niet mogelijk is voor afzonderlijke
graanmonsters deweerstand tegen warm-waterbehandelingen ter bestrijding van stuifbrand te schatten aan de oorspronkelijke mate van zwakte, zoals die blijkt uit een opkomstproef in niet-steriele grond. Om die weerstand te bepalen is het noodzakelijk in
feite eenwarm-waterbehandeling in het laboratorium toe tepassen, met een opkomstproef van het onbehandelde en het behandelde zaad naast elkaar.
Het R.P.v.Z. bezit hiervoor de apparatuur, te weten een zeer nauwkeurig werkend
warm-waterapparaatje dat geschikt is voor behandeling van een aantal kleine zaadmonsters tegelijk (foto 1)en cellen voor grondproeven bij constante temperatuur met
verlichting (foto's 2a en b). Deze apparatuur kan ook worden gebruikt voor praktijkmonsters.
Het ligt in de bedoeling te onderzoeken, of bij de beoordeling van graanmonsters
in dit opzicht de warm-waterbehandeling met grondproeven kan worden vervangen
door een (eventueel iets zwaardere) warm-waterbehandeling met kiemkrachtsbepa-

FOTO 1. Klein toestel voor warm-waterbehandeling van zaadmonsters (Laboratory apparatus for hot
water treatment of seed samples)
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FOTO 2a. Een temperatuurscel van het R.P.v.Z. fcell
for conditioned soil tests)

FOTO 2b. Machinekamer der tcmperatuurscellen van
het R.P.v.Z. (machine room of the temperature cells of the seed testing station)

lingen. Een methode waarbij grondproeven worden gebruikt is moeilijk reproduceerbaar en niet internationaal te standaardiseren. Bijvervanging der grondproeven door
kiemkrachtsbepalingen zou dit bezwaar vervallen.

SUMMARY
RESISTANCE OF WHEAT AND BARLEY AGAINST HOT-WATER TREATMENTS

It isgenerally known that hot-water treatments ofcereal seed lotsagainst loose smut
infection may cause considerable injury to the seed itself. During the winter 1960/'61
the author studied this injury for wheat and barley samples of the harvest years 1959
and I960, in total about 80 samples. A small-scale and very accurate apparatus for
hot-water treatment was used. Each seed species was given a classic two-phase treatment and a modern (German) one-phase treatment. The degree of weakness of the
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samples before and after the treatment was estimated in soil tests, both „conditioned"
soil tests at 9°C constant and greenhouse tests (at about 10°C). Emergences were determined and for the greenhouse tests also green-weight determinations were made
about 4 weeks after sowing.
In Table 1 the averageemergences and green-weights before and after the treatments
are given, as well as the differences caused by the treatments (between brackets the
relative decreases). Even hot-water treatments that are on the light side and have been
applied with utmost care, appear to be very injurious and sometimes destructive to
the seed.
Table 2presents the average original emergences at 9°C for wheat and barley (the
two harvest years taken together), their levels after the two treatments, and the levels
obtained with a subsequent thiram treatment. Normally even a very good protective
treatment does not succeed in totally compensating the injury caused bythe hot-water
treatments.
The four graphs present the results obtained with the individual wheat and barley
samples of the two harvest years.0,1and II above the columns as well asthe different
shadings mean no treatment, one-phase treatment or two-phase treatment. The length
of the column indicates the effect of thiram treatment. In the few casesin which emergence after thiram waslower (in consequence ofthe error ofthe test)the columns have
been left unshaded. Only a weak correlation (0.33) was found between the original
degree of weakness (emergence level) of the samples and their weakening (decrease in
emergence level) caused by hot-water treatments. This weakening can be extremely
important for certain samples. It is,consequently, impossible to use the original emergence level of seed samples as a measure for their resistance against hot-water treatments.
The Dutch Government Seed Testing Station is in the possession of the equipment
for testing theresistance of seed samplesagainst hot-water treatmentsfor seedgrowers.
In future thepossibility willbe studied of replacing the hot-water treatment combined
with soil tests by an - eventually somewhat heavier - hot-water treatment with determination of germination capacity of the untreated and treated seed. This possibility,
when existing, would in principle permit international standardization of the method.
With soil tests international standardization is impossible.
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PROEVEN OVER WARM-WATERBEHANDELING
TER BEPALING VAN DE GEVOELIGHEID VAN ZAAIZADEN
VOOR ONGUNSTIGE UITZAAI-OMSTANDIGHEDEN
Dr. J. DETEMPE

Algemenebeschouwing
Gevoeligheidvanzaaizadenvoorongunstigeuitzaai-omstandigheden iseenpraktisch
zeer belangrijke eigenschap. De bepaling ervan in het laboratorium vormt echter een
achtergebleven facet van zaadcontrole.
Deze gevoeligheid kan van zeer verschillende aard zijn. Zaad kan behoren tot een
soort of een ras, waarvoor ook indien het zaad een goede kiemkracht heeft en gezond
is de opkomst onder praktijkomstandigheden eenprécaire aangelegenheid blijft. Zaad
kan ook verzwakt zijn door ongunstige rijpings-, oogst- of bewaringsomstandigheden
(men kan dan spreken van physiologische veroudering), of het kan beschadigd zijn
door dors- of schoningsbewerkingen of door insektenactiviteit.
Na uitzaai krijgt het zaad te doen met de overal aanwezige half-parasitaire microflora, die in afgestorven weefsels of door mechanische beschadigingen naar binnen
dringt en dan zaad- en kiemrot veroorzaakt. De gevolgen daarvan zijn verminderde
opkomst, dikwijls vertraagde ontwikkeling, entezijner tijd misschien eenin kwantiteit
en kwaliteit minderwaardige oogst. Deze gevolgen neemt men vooral waar onder omstandigheden tijdens kieming en opkomst, welke meer ten nadele van het gewas werken dan ten nadele van de grondschimmels en -bacteriën, zoals nat koud weer, slechte
grondtoestand, enz.
Men heeft dus te maken met een ingewikkeld samenspel van factoren: erfelijke
zwakte van het zaad, verzwakking in de zin van physiologische veroudering, morphologische beschadiging van overigens niet zwak zaad; vervolgens aanwezigheid van
half-parasitaire micro-organismen in de bodem of soms op het zaad zelf; ten slotte
uitwendige omstandigheden zoalstemperatuur envochtigheid, grondstructuur en deklaagdikte, voedingstoestand van de bodem, e.d.. Afgezien van toevalligheden (zoals
vraat) bepaalt de wisselwerking van deze factoren, hoe ver de opkomst te velde beneden de in het laboratorium onder gunstige omstandigheden vastgestelde kiemkracht
zal liggen.
Er isgeen goede laboratorium-methode beschikbaar om dezegevoeligheid voor ongunstige uitzaai-omstandigheden in één cijfer te waarderen. In principe is dit mogelijk
met een grondproef onder bepaalde ongunstige omstandigheden, welke overeenstemmen met of in bepaalde bekende verhouding staan tot de omstandigheden, welke het
zaad gemiddeld in de praktijk zal ontmoeten. Evenwel, grond laat zich niet standaardiseren, en de door middel van grondproeven verkregen cijfers zijn dus weinig betrouwbaar en niet internationaal uitwisselbaar. Verschillende onderzoekers hebben
daarom getracht laboratorium-methoden te ontwikkelen ter meting van die gevoeligheid van zaaizaden. Herhaaldelijk heeft dit geleid tot methoden welke plaatselijk van
waarde gebleken zijn, maar tot dusver nog niet tot methoden welke internationaal
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bruikbaar zijn. Meestal voldoen die methoden in verband met bepaalde oorzaken van
gevoeligheid, en falen ze voor andere typen gevoeligheid. Ook falen ze voor met
fungicide behandelde zaden. Immers, een beschermend effect van het fungicide komt
pas tot uitdrukking als het zaad wordt geconfronteerd met een actieve half-parasitaire
microflora, wat tot dusver wil zeggen: als het wordt beproefd in niet-steriele grond.
Inleiding tot deproeven
Zoekend naar methoden van gevoeligheidsmeting kwam auteur op de warm-watermethode. Het is algemeen bekend, dat verschillende partijen tarwe of gerst, die met
warm water worden behandeld tegen stuifbrand, of partijen sluitkool- en bloemkoolzaad, die aan een dergelijke behandeling worden onderworpen ter bestrijding van de
vallers-ziekte en zwartnervigheid, in zeer verschillende mate door de behandeling kunnen worden beschadigd. In de praktijk wordt dit toegeschreven aan zwakteverschillen
der partijen. Dit bracht auteur ertoe de mogelijkheid te onderzoeken van meting der
gevoeligheid voor ongunstige uitzaai-omstandigheden via de gevoeligheid voor een
gestandaardiseerde warm-waterbehandeling.
De bedoeling was het zaad door een vrij zware behandeling min of meer te beschadigen, de kiemkrachtsverlaging alsgevolg hiervan te bepalen en dezeverlaging te correleren met de gevoeligheid der monsters voor ongunstige omstandigheden van uitzaai in grond. Hiermee zou als het ware een warm water-behandeling als effekt-versterkende factor worden gesteld in deplaats van demicroflora van de bodem. Voor de
proeven stond een waterbad ter beschikking, dat op enkele tienden van graden nauwkeurig werkt (zie foto 1,blz. 130).Verder heeft het R.P.v.Z. een aantal cellen met TLverlichting, waarin grondproeven kunnen worden genomen bij temperaturen tussen
5 en 35°(zie foto's 2aen 2b,blz. 131).Het ging er dus om vast te stellen, of er een behoorlijke overeenstemming bestaat tussen de kiemkrachtsverlaging door een bepaalde
warm-waterbehandeling - als eventuele methode van gevoeligheidsbepaling - en de
opkomst in grond onder bepaalde ongunstige omstandigheden - als erkende, maar
helaas slechts beperkt toepasbare methode van gevoeligheidsmeting.
Dit is op twee wijzen mogelijk. Of de kiemkracht na de behandeling kan worden
vergeleken met de opkomst in grond van het behandelde zaad, öf de achteruitgang der
kiemkracht door de behandeling kan worden vergeleken met het verschil tussen de
kiemkracht en de opkomst in grond van het onbehandelde zaad.In het eerste geval
wordt er naar gestreefd de praktijkwaarde van het zaad in één percentage weer te
geven; in het laatste geval gaat het om gevoeligheidsbepaling als aanvulling van de
kiemkrachtsbepaling.
Deproeven
Er werd gewerkt met een aantal zaadsoorten, voor welke werd vermoed dat gevoeligheid voor ongunstige uitzaai-omstandigheden een belangrijke rol speelt. In een
eerste reeks proeven moest hiervoor worden vastgesteld, wat het kritische trajekt was
voor temperatuur en duur der waterbehandeling, en welke grondproef-temperatuur
het meest bruikbaar was als ongunstige omstandigheid. Nadat was gevonden door
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welke warm-waterbehandeling demonsters in zeer uiteenlopende mate in kiemvermogen achteruitgingen, en welke grondproef-omstandigheden sterk opkomst-differentiërend werkten, moest in een volgende reeks proeven worden nagegaan welk verband
er bestaat tussen die achteruitgang in kiemkracht door de warm-waterbehandeling en
het gedrag in de grondproef. Voor elk monster werd dus de kiemkracht/behandeld en
/onbehandeld bepaald alsmede de opkomst/onbehandeld, waarna twee correlatie-coëfficiënten konden worden berekend voor elkeproef: ten eerste die tussen de kiemkracht na de behandeling en de opkomst in grond van de onbehandelde monsters (A),
ten tweede die tussen de achteruitgang in kiemkracht door de behandeling en het verschil tussen kiemkracht (optimale omstandigheden) en opkomst (ongunstige omstandigheden) der onbehandelde monsters (B).
In de volgende tabel zijn de resultaten samengevat.
TABEL 1

Het verband tussen kiemkrachtsverlaging door warm-waterbehandeling en opkomst in
grond van zaadmonsters. Voor verklaring zietekst (Relation between decrease in germination
capacity caused by hot water treatment and soil test emergence of seed samples. For explanation see Summary)
Correlatie- coëfficiënten
Zaadsoort
(species)

Aantal Warm-waterbehandeling
monsters
(treatment)
(numbers)

Grondproef
(soil test)

voor enkele
waarden
(Corr.coefficients.

Sla (lettuce)
Sla (lettuce)
Spinazie (spinach) . . . .
Suikerbiet (sugarbeet) . .
Bloemkool (cauliflower) .
Bloemkool (cauliflower) .
Kool div. (cabb. misc.) . .
Granen (cereals)
. . . .
Zomertarwe (s. wheat) . .
Wintertarwe (w. wheat) .

6
13
12
10
13
15
18
19
40
15

5 min. 55°C
10 min. 55°C
30 min. 52°C
30 min. 52°C
20 min. 51 °C
20 min. 51 °C
30 min. 51°C
120 min. 46°C
135min. 46°C
4 dag. 20°C

12°C
I0°C
12°C
I2C
10°C
15°C
10°C
12CC
10°C
10°C

A = 0,93
0,38
0,14
0,09
0,69
0,26
0,31
0,75
0,26
0,24

1

voor
verschillen
See summary)

B = 0,58
0,43
0,18
0,23
0,47
0,02
0,21
0,50
0,15
0,10

Hierbij moeten nog wel enkele toelichtingen worden gegeven. Voor spinazie bleken
lichte warm-waterbehandelingen in een eerste proef verhoging van kiemkracht te
veroorzaken. Vanwege de mogelijkheid, dat kiemremmende stoffen bij het proefmateriaal een rol zouden spelen, werden demonsters van de in detabel opgenomen proef
voorbehandeld met onverwarmd water zoals gebruikelijk voor bietenzaad. Ook op de
suikerbieten-monsters werd deze voorbehandeling toegepast. Hier heeft men tevens
het regelmatig optreden van hoge percentages Phoma-mfecüe in het zaadgoed als
storende factor. Die infectie wordt door de warm-waterbehandeling gedood, wat
eveneens een kiemkrachtverhogend effekt heeft. Bovendien wordt hier de kiemkracht
bepaald alspercentage gekiemde kluwens en de opkomst als aantal opgekomen plantjes per 100kluwens, wat vergelijking bemoeilijkt. Bij kool speelt de Alternaria-infsctie
een rol. In detweede en derdeproef met kool werd dezevoor de kiemkrachtsbepaling/
onbehandeld uitgeschakeld door een voorbehandeling met organisch kwikoplossing.
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Voor degrondproef mag dat nietvanwege de beschermende werking van die fungicide
behandeling; voor bepaling van de kiemkracht/behandeld is het onnodig. Proeven
waarin diverse kooltypen of graansoorten samen zijn opgenomen zijn natuurlijk wel
geschikt voor vergelijking van het gedrag van die typen of soorten, maar de correlatiecoëfficiënten verkregen in die proeven alsgeheel hebben weinig waarde. De proef over
langdurige behandeling van wintertarwe met water van 20° berustte op de overweging
dat zo'n behandeling nauwkeuriger te beheersen is dan een kortdurige behandeling
van hoge temperatuur.
Bespreking
Er werden dus doorgaans correlatie-coëfficiënten verkregen, die zeer aan de lage
kant zijn. Deels is dit aanvaardbaar, want grondproeven zijn uiteraard weinig nauwkeurig enhetzelfde geldtvoor kiemkrachtsbepalingen aan verzwakt en daardoor labiel
geworden materiaal. Vergelijkt men beide verschillen, dan heeft men te maken met de
fout van vier bepalingen. Zelfs indien dit in aanmerking wordt genomen, geven de uitkomsten toch geen gunstige indruk van de bruikbaarheid der getoetste methode voor
gevoeligheidsmeting van zaden.
Hierbij valt te bedenken, dat met deze methode één type gevoeligheid wordt gemeten, namelijk die voor warm-waterbehandeling. Die moet dan worden gebruikt als
maat voor degevoeligheid voor demicroflora van debodem. Met andere woorden: de
totale gevoeligheid dermonsterswordt benaderd viahun verzwakking door een warmwaterbehandeling, via een bepaalde gevoeligheid dus. Gezien het complexe karakter
van de gevoeligheid tegen ongunstige uitzaai-omstandigheden is het niet te verbazen,
dat tussen beide geen nauw verband werd geconstateerd.
Wel werden in deze proeven uitsluitend positieve regressie-coëfficiënten gevonden,
wat betekent, dat degevoeligheid tegenwarm-waterbehandeling wel degelijk bijdraagt
aan de totale, in de grondproef bepaalde gevoeligheid.
Samenvatting
Auteur onderzocht demogelijkheid de slecht standaardiseerbare, en daardoor internationaal onbruikbare grondproef voor gevoeligheidsbepaling van zaaizaden te vervangen door een wel internationaal standaardiseerbare laboratorium-methode, te
weten de achteruitgang in kiemkracht door een bepaalde warm-waterbehandeling.
Voor een aantal zaadsoorten werden detemperatuur en duur der water-behandeling
vastgesteld, waarbij grote verschillen in achteruitgang der monsters werden gevonden, alsmede de grondproeftemperatuur, waarbij grote verschillen in opkomst optraden. Daarna werden met die omstandigheden van laboratorium- en grondproef
proeven genomen om beider uitkomsten te kunnen vergelijken. De correlatie-coëfficiënten werden berekend tussen kiemkracht/behandeld en opkomst/onbehandeld, respectievelijk tussen de kiemkrachtsverlaging door de behandeling en het verschil van
kiemkracht/ en opkomst/onbehandeld. De proeven met hun uitkomsten zijn samengevat in tabel 1.
Hoewel de proeven verschillende aanwijsbare tekorten vertonen - welke deels een
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beperking van de gebruiksmogelijkheid der onderzochte methode betekenen - moet
worden geconcludeerd, dat het verband tussen de uitkomsten der erkende methode
van gevoeligheidsmeting (de grondproef) en der bestudeerde methode (warm-waterbehandeling met kiemkrachtsbepaling) onvoldoende is.

SUMMARY
EXPERIMENTS ON HOT-WATER TREATMENT OF SEEDS FOR EVALUATING THEIR SENSITIVITY
AGAINST UNFAVOURABLE POST-SOWING CONDITIONS

Sensitivity of seedsagainst unfavourable sowing conditions can be very important,
especially in climates where both ripening and sowing conditions are not very congenial. Yet standardized methods for determining this sensitivity quantitatively are still
lacking.
Seedsensitivityisacomplicated notion.Its maincomponents are:1. a genetical one,
2. weakness in consequence of adverse maturing or storage conditions, and 3. injury
caused by processing, by insect activity, etc. All these factors offer the semiparasitic
soil microflora an advantage over the seed, with seed and seedling invasion, pre- and
post-emergence damping-off, a thin stand and retarded development of the crop and
ultimately an inferior yield as possible consequences. The presence of certain seedborne pathogens of a low degree ofhost specialization may have similar results, which
is not discussed here as they may be detected in seed health testing.
The only direct method in which all these seed defects are evaluated is a soil test
under certain unfavourable conditions. Awell-known example of such a soiltest isthe
cold-test for maize. However, soil cannot be standardized internationally and consequently this method has a limited usefulness for seedtrade. Different indirect methods
have been developed for seed sensitivity testing, but these all have their restrictions,
especially for treated seeds.
Theauthor now studied inthisrelation thereduction ingermination capacity caused
byconditioned hot-water treatments.Theeffect ofthese treatmentswascompared with
the samples' performance in conditioned soil tests. The experiments taken with a
number ofseed specieshave been summarized inTable 1,together withthe results,viz.
the correlation coefficients between germination capacity after hot-water treatment
and soil emergence without such a treatment (A), and those between the decrease in
germination capacity caused by the treatment and the difference between germination
capacity and soil test emergence of the untreated seed(B).
These figures are not promising. Of course both soiltest emergence of the untreated
seed and germination capacity of the maltreated seed are rather unreliable figures.
Moreover the presence of seed-borne pathogens, and perhaps sometimes of germination inhibitors, may result in an increase in germination capacity as a result of the
hot-water treatment and thus reduce the reliability of the figures. Yet it may be concluded, that it seems unsafe to replace the soil test as an accepted method for seed
sensitivity testing by the hot-water treatment combined with germination capacity
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testing as an alternative for international use. Apparently seed sensitivity cannot be
evaluated through the resistance of the seed against hot-water treatment although
positive regression coefficients werealwaysfound intheseexperiments. Seed sensitivity
may have many different causes and itcan be understood, that these do not always influence the resistance against hot-water treatments proportionally to the resistance
against an active soil microflora.
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D E U L T R A V I O L E T - P R O E F VOOR
F E S T U C A R U B R A L. E N F E S T U C A O V I N A L.
BIJ H E T N E D E R L A N D S E R A S S E N S O R T I M E N T
Drs. S. C. RADERSMA

Van deplanten waarvan zaden voor de onderscheiding der soorten belangrijke kenmerken vertonen, mag zeker de groep der grassen worden genoemd.
In de oude Duitse handboeken van Harz (1885) en Wittmack (1922), samengesteld
ten behoeve van de Diensten der Zaadcontrole Stations, nemen de grassen een grote
plaats in, waarbij aan de kenmerken der zaden speciale aandacht wordt geschonken.
De plaats die deze groep te midden der overige gewassen inneemt, kan men heden ten
dage afmeten aan enkele zeer belangrijke handboeken, die in de laatste tijd zijn verschenen en die voor de wetenschappelijke werker onmisbaar zijn: Hitchcock (1935),
Flora Neerlandica (1951), Hubbard (1954), Harlan (1956), Klapp (1957), Wheeler
& Hill (1957), Kiffmann (1958), Bor (1960).
Gezien de grote verspreiding der grassen en de landbouwkundige waarde van vele
soorten is dit niet verwonderlijk. Ondanks deze uitstekende werken met hun minutieuse beschrijvingen van de morphologische kenmerken, blijkt het in de praktijk van
het controle-onderzoek niet altijd mogelijk aan dehand van uiterlijke zaadkenmerken
twee soorten met voldoende zekerheid van elkaar te onderscheiden. Het is dan noodzakelijk om andere methoden te hulp te roepen. Men kan dan bijvoorbeeld een uitzaaiproef verrichten in de kas en de onderscheiding maken aan de hand van de morphologische kenmerken van deplant. In het algemeen zal dit veeltijd kosten, afhankelijk van de mogelijkheden van onderscheiding. Een onderscheiding bijvoorbeeld, die
berust op de vorm van het „tongetje" (bij dejonge plant) zal een kortere groeiperiode
van de plant vragen dan een onderscheiding aan de bloeiwijze (volwassen plant).
Gelukkig zijn er in de loop der tijden enige methoden ontwikkeld, die voor enkele
soorten eenuitsluitsel omtrent deidentiteit ineenzeer vroeg stadium van ontwikkeling
mogelijk maken, namelijk aan het kunstmatig opgekweekte kiemplantje. Eén van die
methoden ishet eventueel fluoresceren van bepaalde plantendelen onderdeU.V.-lamp.
Zo geeft bij raaigrassen de U.V.-lamp uitkomst bij de onderscheiding van Engels en
Italiaans raaigras (inclusief Westerwolds raaigras). De wortels der ongeveer 12 dagen
oude kiemplanten van de tweede soort geven een stof af, die onder de U.V.-lamp een
blauwige fluorescentie geeft, terwijl bij Engels raaigras deze fluorescentie ontbreekt.
Het gunstige resultaat hiermede behaald heeft Lindner (1958) uit Jena er toe gebracht, de U.V.-methode te proberen voor de onderscheiding van Festucarubra L. en
FestucaovinaL.Voor het onderscheiden van dezebeide soorten waren al reedsmethoden uitgewerkt, die echter nog wel eens kritiek ontmoetten. Tkbedoel hier de methodenvan Leendertz(1924), Schindler (1926),Ufer (1927),en Radeloff (1930).Demethode van Radeloff (de betrouwbaarste tot dusver) bestaat hierin, dat de wanden van de
basiscellen uit het middelste gedeelte van het binnenste kroonkafje van de beide soorten worden vergeleken. De wanden van deze cellen zijn bij Festucaovina verdikt, bij
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Festuca rubra daarentegen niet. Deze methode werd reeds eenmaal vermeld in het
Jaarverslag 1956/1957, blz. 83-85.
Destijds kon hiermede in het R.P.v.Z. geen betrouwbaar uitsluitsel worden verkregen voor een monster Festuca rubra, waarvan het zaad een gelijkenis vertoonde met
dat van Festucaovina.De methode Radeloffgaf als uitkomst Festuca ovina,terwijl de
kiemplanten, opgegroeid uit het zaad van het monster, Festucarubrableken te zijn, zij
het dat sommigeplanten een kleine afwijking vertoonden: deschede wasniet, zoals bij
Festuca rubrahet geval behoort te zijn, geheel gesloten, doch iets minder dan halverwege open. Hier schoot de methode Radeloff dus tekort.
De methode van Lindner is ten aanzien van deze onderscheiding een grote verbetering; zijwordt alsvolgttoegepast. Men laat dezadengedurende 14dagen kiemeninde
vouwen van filtreerpapier, dat zelf niet fluoresceert en zig-zag is opgevouwen. Vervolgens neemt men het papier met de gekiemde zaden en brengt ze onder de U.V.-lamp.
Daarna spuit men een nevel van ammoniakdamp (sterke ammonia) boven de wortels
uit. Bijna direct fluoresceren de wortels van Festucarubraroodachtig-geel, en die van
Festuca ovina blauwachtig-groen.
Wij hebben deze methode aan verschillende monsters zowel uit binnen- als buitenland getoetst. De resultaten waren alle gunstig. Het verschil in kleur bleek heel duidelijk zichtbaar te zijn. De methode is daarom een wezenlijke aanwinst voor het identificeren van zaden. Het Proefstation is nu dus in staat ten behoeve van de zaadhandel
Festuca-monsters met deze methode te onderzoeken.
De toepassing van de methode der U.V.-lamp heeft bij de onderscheiding van diversePoa- en Agrostis-soortcn tot dusverre nog geen bruikbare resultaten opgeleverd.

SUMMARY
THE ULTRAVIOLET TEST FOR DUTCH SEED SAMPLES OF FESTUCA RUBRA L. AND F. OVINA L.

After observing a failure of the Radeloff method for distinguishing between the
fescue species mentioned in the title the author tried the Lindner method.
In the former the basal cellsofthemiddlepart ofthepalea areinspected for thickened cell walls. In the latter the seeds are germinated in zigzag-folded blotters, after 14
days subjected to a treatment with ammonia vapour, and then the blotters with the
seedlings are inspected in „dark" ultraviolet light. Nearly immediately the roots of
F.rubrashow a reddish-yellow fluorescence, and those ofF.ovinaa blue-green one.
The results of the Lindner test with unknown samples agreed in all cases with those
of control samples. Apparently this method is a valuable asset in identifying grass
seed species. The Dutch seed testing station, consequently, has included it in its routine program.
Experiments with ultraviolet light for distinguishing between species of Poa and
Agrostis did not yet give useful results.
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