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1. Het .jaarverslag over 1957 van de Stichting Maisteelt
Het volgende is ontleend aan het door Ir. W.R.BECKER, sekretaris
van de Stichting Maisteelt, samengestelde jaarverslag over 1957»
Het weer
In 1957 was het weer gelukkig veel gunstiger voor het mai'sgewas
dan in 1956. Het was wel een zeer wisselvallig seizoen: een droge april
van normale temperatuur, gevolgd door een zeer koude meimaand met nor
male regenval, was het voorspel. Midden juni was het warm groeizaam
weer, maar omstreeks de langste dag kwamen abnormaal koude nachten voor
met nachtvorstschade in de aardappelen in verscheiden streken. De mais
ontkwam hieraan. Gemiddeld was juni 1,2 C warmer dan gemiddeld en tame
lijk droog. In juli was het aanvankelijk zeer warm en droog, later minder
warm, maar vochtig en groeizaam. Na begin augustus werd het weer al
spoedig te koud en zeer nat, wat in september nog slechter werd, vooral
wat de regenval betreft. Oktober en november waren relatief droog en
zacht.
Van 20 april tot 20 oktober (het "maïsseizoen") was de warmtesom
(met 8 C als drempelwaarde) 5,8% minder dan het gemiddelde van 19211950 (in 1956 was dit 15,6% minder dan normaal).
In deze periode was de regenval 37% boven normaal (september bijna
+ 150%).
Etmaaltemperaturen en regenval in 1957
30-jaarsgemidde.lden en verschillen
Tabel I
april

mei juni

juli

aug.

sept. okt. nov.

8,3

10,2 16,0

17,4

15,9

13,1

11,1 6,4

8,0

11,9 14,8

17,0

16,8

14,5

10,2 5,9

+0,3

-1,7 +1,2

+0,4

-0,9

-1-,4

+0,9 +0,5

133 • 172

50

51

Temp.°C in:
Nederland 1957
"

N30

Verschil
Regen mm in:
Nederland 1957

15

51

35

105

Nederland N30

48

51

54

72

75

71

73

74

-22

+33

• +58

+101

-23

-23

Verschil

-33

-

- 2 Ontwikkeling, van het gewas
Evenals bij vroegere gelegenheden bleek, dat de mais wisselvallig
weer goed kan verdragen, mits de totaal beschikbare warmtesom niet in
extreme mate te kort schiet. Ie korte hittegolf in de voorzomer veroor
zaakte zelfs een flinke voorsprong, ondanks de voorafgaande koude in
mei. Deze voorsprong ging later weer verloren, maar over het algemeen
waren de gewassen toch goed ontwikkeld. De koude natte nazomer vertraag
de de rijping, hoewel niet in verontrustende mate.
Als voorbeeld van de opbrengsten kan het volgende worden genoemd.
Het maisrassenproefveld ?A\7 37, op zandgrond te Ede gelegen, had een
gemiddelde opbrengst (64 rassen) van 5340 kg/ha met een hoogste opbrengst
van 6110 kg/ha en een laagste van 2910 kg/ha. 39 van de 64 rassen brach
ten evenveel of meer dan het proefgemiddclde op. In 1956 was het proefgemiddelde bij overeenkomstige grond en bemesting 4200 kg/ha. Het rassenproefveld PAW 38 te Emmercompascuum (20 rassen), op dalgrond, had een
gemiddelde opbrengst van 3990 kg/ha en een hoogste van 4820 kg/ha, een
laagste van 2990 kg/ha. De rijping in Ede was goed, behalve bij enkele
laat rijpende Amerikaanse rassen, die dan ook de slechtste opbrengst
hadden. In Emmercompascuum rijpte de mais laat, maar de vroegst rijpende
hybriden rijpten toch behoorlijk en brachten dan ook het meest op.
Het snijmaisrassenproefveld PAW 39 te Beckum op lichte zandgrond
had een gemiddelde droge-stofopbrengst van 12,75 ton/ha met een hoogste
van 14,8 ton/ha en een laagste van 10,7 ton/ha.
Vermeldenswaard is nog de ontwikkeling van onze kennis van de che
mische onkruidbesxrijding in mais. De reeds jarenlang door ons gepropageer
de vroege DNC-bespuiting kwam op het onkruidbestrijdingsproefveld IBS 62
weer zeer gunstig uit. Op dit proefveld werd geen andere onkruidbestrij
ding toegepast tot 21 juni, om het effect van de onkruidconcurrentie op
mais waar te nemen. Bij de slecht geslaagde chemische onkruidbestrijdingen leed de mais daardoor zeer hevig: de planten bleven klein, hadden
zwakke wortels (legerden zeer sterk) en brachten 56% minder op dan het
object "zorgvuldig hakken", terwijl een DHC-bespuiting vóór de opkomst
het tot 19% meeropbrengst dan "zorgvuldig hakken" bracht, met een fors,
stevig gewas. Op diverse andere proefvelden werd vóór de opkomst van de
mais en bij het groeistadium met 4-5 blaadjes met DNC gespoten. Zelfs op
onkruidrijk land blijven dan ten hoogste nog enkele uren arbeid benodigd
voor een keer mechanisch schoffelen. Deze methode wordt dan ook nu ge
propageerd in de nieuwste uitgave van het vlugschrift voor de landbouw
"Snijmais
•
De maisarealen
De funeste invloed van twee ongunstige jaren (1954 en 1956), waar
van vooral het laatste catastrofaal was, komt duideljjK uit in de korrel—
maisarealen. Bij de snijmaïs heeft 1954 misschien nog stimulerend gewerkt,
omdat verscheiden boeren hun' te laat rijpende KorreImais toen inkuilden
en aldus met dit voeder kennis maakten (zie tabel II).
De ontwikkeling van de snijmaisteelt werd door het slechte weer van
1956 wel geremd, maar er kwam geen achteruitgang.
Vermeldenswaard is, dat enkele grote akkerbouwbedrijven op zand
grond in Limburg de korrelmaisteelt in grote stijl, met behulp van plukmachines voortzetten.

- 3 Tabel II

Snijmais

Korrelmais
Provincie:
1954

1955' 1956

Groningen
Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
Utrecht
N,-Holland
Z.-Holland
Zeeland
N.-Brabant
Limburg

15
16
16
171
544
33
31
80
902
3757
3511

3
4
11
92
423
38
15
86
434
2385
2699

9
6
19
70
304
42
12
61
237
1465
2119

Nederland

9100

6190

4344

1957

1954

1955

1956

1957

1
28
34
129
14
7
31
72
515
1006

2
2
5
44
45
19
7
3
11
34
10

2
3
2
93
100
46
16
6
8
73
8

4
4
5
154
109
26
13
1-4
8
128
10

2
2
4
166
136
12
14
19
6
110

1837

182

357

475

480

.

C:

Veredeling
Het kan niet genoeg worden gewaardeerd, dat onze maiskwekers de
moed niet verliezen. Bij de excursie op 19 september kon men zich over
tuigen van de vorderingen in de richting van vroeg rijpende, produktieve korrelrnaïsrassen en van de mogelijkheden om met Nederlandse lcweekprodukten massale snijmaisopbrengsten te verkrijgen.
De beproeving van nieuwe veredelingsmethoden door Dr. Ferwerda en
de door hem toegepaste nieuwe combinaties, b.v. met mediterrane flintrassen, zijn veelbelovend.
Het is verheugend dat de Nederlandse veredelingsarbeid in het bui
tenland nog steeds toenemende waardering ondervindt, o.a. zich uitend
in een toenemend gebruik van Nederlandse hybriderassen, voor korrelmais
in Frankrijk, voor snijmais, zij het op bescheidener schaal, in Belgie en
Duitsland. Deze belangstelling verbreedt de, anders te smalle, basis
• voor het werk van onze kwekers op zeer welkome wijze.
Het werk van de Stichting Maisteelt
Het gemis van de assistenten in de buitendienst deed zich bij dit
werk duidelijk gevoelen. Het contact met de praktijk en met de consulent
schappen is daardoor minder gemakkelijk en minder intensief geworden. Zo
gelukte het ook niet het contact met de snijmaiskernen evengoed te onder
houden als in voorgaande jaren. De voornaamste 'nieuwe en oudere kernen
werden toch, hetzij in het groeiseizoen of tijdens het voeren, soms in
beide perioden, bezocht.
Over het algemeen waren de gewassen goed tot zeer goed, evenals de
voederresultaten. Er komen nog steeds wat klachten over broei bij het openen van de kuilen voor. Gezien a.1 onze waarnemingen, blijven we van
mening, dat dit vrijwel steeds is te wijten aan vermijdbare fouten, zoals
onvoldoende mengen en aantrappen, te laat en/of onvoldoende belasten,
waterschade, die viras te voorkomen, en dergelijke.

_ 4 Het valt steeds weer op, dat men nog te weinig en onoordeelkundig
chemische onkruidbestrijding toepast. Vaak is het hierbij de zuinigheid,
die de wijsheid bedriegt.
Verder moet men constateren, dat door velerlei oorzaken, o.a. de
kleine percelen, vaak onvoldoende wordt geprofiteerd van de mogelijkhe
den tot arbeidsbesparing bij de oogst,.
1. Snijmaxskernen
De animo voor de snijmaiskernen in 1957 viel erg tegen. Bij een be
groting voor tenminste 100 ha, evenals in 1956, werd slechts 58,25 ha
uitgezaaid (vorig jaar ruim 93 ha).
De verdeling van dit areaal toont de tabelIII.
Tabel III

; 0. -Drente'

Hoogeveen

; W. -Overijssel

Olst-Wijhe e.o.

! Veluwe

Ermelo

! 0.-Gelderland

Gendringen

Oppervl.
totaal ha

14,49

Rjjp
geoogst

1,68

2,91
15,68

Zevenaar

5,65

tl

Doetinchem

4,70

0,50

O
O

MC

• V/estervoort

Groen
gevoerd

2,12

f?

Çf

Mislukt

O

Kernen te:

O

i Consulentschap

Azewijn

4,20

;N.0.-Brabant

Odiliapeel

3,52

! 0.-Brabant

Vessem

2, 96

0,50

0,25

0,38

"58,25

2,28

0,75

1,53

îî

i

1,15

Opvallend is de grote activiteit van het consulentschap te Doetinchem. In tegenstelling daarmee zijn de arealen van de kernen te Ermelo
en in Brabant tegengevallen. Uit inlichtingen van assistenten is wel ge
bleken, dat overbelasting met andere programmapunten wel eens de oorzaak
is geweest, dat het peilen van de belangstelling voor snijmaxskernen in
het gedrang kwam. Zo bemerkte men te laat, dat de kern te Ermelo veel
groter had kunnen zijn en dat in W. -Overijssel nog één kern meer tot
stand had kunnen komen. Wellicht heeft het slechte weer in 1956 en de
sterke vermindering van de korrelmaisbelangstelling- ook wat invloed ge
had.
De praktijk heeft dan minder ongunstig gereageerd, zoals wordt weer
spiegeld in de snijmaisarealen van de laatste jaren.
Interessant is, dat de kernen in 0.-Gelderland verscheiden gevallen
bevatten van tamelijk grote gemengde bedrijven op rivierklei, waar arbeidsmoeilijkheden dwingen tot de overgang van voederbieten naar snijmais, De
ze ontwikkeling, die daar in 1955 begon, lijkt wel door te zetten.

f-
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De zeer kleine kern bij Hoogeveen had dit jaar zeer zware gewas
sen, van gemiddeld ?6, 2 ton/ha groene massa. Toch is te vrezen, dat de
teelt daar niet doorzet, omdat de deelnemers,allen kleine boeren in de
omgeving van Hollandse Veld, zeer ongunstige omstandigheden hebben voor
mechanisatie en arbeidsbesparing. Het is echter we.l mogelijk, dat de
goede opbrengsten de belangstelling voor snijmais in dit ambtsgebied
hebben gestimuleerdi zodat men er voor zal voelen een kern in een guns
tiger omgeving te stichten.
2. Rijenbemesting met superfosfaat
Op verzoek van de Rijkslandbouwconsulent te Tilburg werd dë snij
mais in de oude kern te Kaatsheuvel-Loon op Zand door ons van een rijen
bemesting met superfosfaat voorzien. Voor dit doel werd de mais met on
ze Jo'hn Deere-maiszaaimachine gezaaid en bemest.
De resultaten van deze praktijkproef op grote schaal waren uitste
kend, vooral zichtbaar op enkele percelen, waar een strookje geen rijen
bemesting maar een gelijke bemesting breedwerpig kreeg.
Door bemiddeling van onze vroegere<assistent Hoogenboom, thans
rayonassistent, 'werden op een groot bedrijf bij Echt (L) enkele grote
korrelmaispercelen met onze machine gezaaid en bemest, ook hier met een
frappant gunstig effect.
Het is te betreuren, dat er in Nederland nog zo weinig belangstel
ling voor rijenbemesting is, hoewel door het Instituut voor Bodemvrucht
baarheid toch ook bij herhaling is aangetoond, dat rijenbemesting in het
algemeen een verbeterde bemestingsmethode is.
3. Plukwedstrijden
Er was aanleiding noch gelegenheid om op dit gebied iets te on
dernemen.
4. Drooginstallaties
Ook op dit gebied was, bij de sterke inkrimping van de korrelmaisteelt, geen gelegenheid voor enigerlei actie.
5. Collectie mai'sgeniteurs
Deze collectie ontwikkelt zich steeds meer tot een "voorraad" van,
voor onze maisveredeling interessant, genemateriaal. Zo deelde Dr. Ferwerda het volgende mee.
Van extreem vroege Turkse flintmais en van de Canadese Gaspé
flint viel de oogst reeds tussen 20 en 25 augustus.
Uit Spanje werden goed op tijd rijpende rassen ontvangen, waarvan
twee met een zeer dunne kolfspil, een bijzonder gunstige eigenschap,
vooral in ons vochtige klimaat.
Uit Joego-Slavie kwam, eveneens van het mediterrane type, een ;---as
met een kleine korrel van zeer mooie kwaliteit.
Hoewel dergelijke aanwinsten alleen waarde hebben als ouders voor
verbeteringskruisingen en niet voor hun directe landbouwkundige waarde,
kunnen ze voor de veredeling dan ook van eminente waarde blijken te zijn.
Daartegenover werd natuurlijk veel ontvangen, dat na één beproeving al
opgeruimd moest worden, b.v. een stel, voor ons veel te laat rijpende,
Joego-Slavische rassen.

- 6 Bij de samenwerking met de fysiologische en fenologische afdeling
van het I.B.S. onderzocht deze afdeling de reactie op de daglengte van
een aantal vroege landrassen. Daarbij werd bevestigd, dat vele vroege
rassen reeds door een geringe kortedaginvloed tot bloei worden gestimu
leerd. Zeer interessant is de vondst-van een zeer vroege Turkse flint,
die praktisch indifferent voor daglengte is. Inmiddels was,het mogelijk
reeds enig materiaal aan geïnteresseerde maiskwekers af te staan.

2. Ophokmethoden voor

...

"Geen schot in haver", Vlugschrift voor de Landbouw nr 82, december
1957"Goede ophokmethoden voor tarwe", Vlugschrift voor de landbouw nr 83,
december 195?.
De laatste jaren is weer heel duidelijk gebleken, dat ons regenrijke klimaat een grote beür^iging voor de graanoogst vormt. Dit is voor
al het geval gedurende de periode, dat het gemaaide graan in hokken
op het veld staat en dan blootgesteld is aan de wisselvalligheden van
het weer. Onder deze omstandigheden treedt al spoedig schot op, waar
door de kwaliteit (en dus de waarde) van het graan nadelig wordt beinvloed.
;
Aangezien niet alle verbouwde graanrassen schotresistent zijn, kan
niet genoeg de nadruk worden gelegd op het toepassen van zodanige op
hokmethoden, dat de kwaliteit van het opgehokte gewas zo goed mogelijk
wordt beschermd.
Om het belang van goede ophokmethoden bij de graanoogst nog weer
eens onder de aandacht van de akkerbouwers te brengen, heeft de Direc
tie van de Landbouw een tweetal vlugschriften laten verschijnen, waarin
het ophokken van haver en tarwe aan de hand van een serie voorlichten
de illustraties wordt besproken. Deze vlugschriften zijn samengesteld
naar gegevens van de Afdeling Arbeidsmethoden en Organisatie van het
I.L.R.
Voor de haver wordt vooral de aandacht gevraagd voor het ophokken
in stuken en het op ruiters zetten. Het plaatsen van goede stuken of
ruiters vraagt nauwgezetheid en vaardigheid. Natuurlijk is voor deze
methodenmeer tijd nodig dan voor het opzetten van gewone hokken. Het
zal uiteraard van de omstandigheden (arbeidsvoorziening, weersgesteld
heid) afhangen hoe de keuze wordt bepaald. Het is echter goed te be
denken dat vermindering van risico bij deze keuze een belangrijke faktor
is, die op elk bedrijf toch wel zwaar zal moeten wegen.
Dezelfde overwegingen gelden ook ten aanzien van het ophokken van
de tarwe. Als verbeterde ophokmethoden worden in dit vlugschrift 't ophokten van dekhokken, stuken en schelven van resp. 26 en van 40 schoven
beschreven.
We.1 wordt er op gewezen, dat deze methoden zonder twijfel meer tijd
vragen, maar dat het extra werk gewoonlijk goed wordt beloond. Boven
dien wordt niet alleen een beter produkt verkregen dan met gewone hok
ken, maar het binnenhalen kan bovendien over een langere periode wor
den gespreid. Ook kan de oogst geheel of gedeeltelijk rechtstreeks van
het land worden gedorst; er zijn dus meer mogelijkheden, terwijl het ri
sico daalt.

- 7 In deze vlugschriften wordt alleen de techniek van de ophokmethoden besproken. Sr worden geen gedetailleerde gegevens vermeld over de
arbeidsbeho.ef.te. bij de verschillende methoden van ophokken en de daar
aan verbonden kosten.
V/ie hierover uitvoeriger wenst te worden ingelicht, zij verwezen
naar de volgende publikatie:
Ir. A.Moens en N. Hoogendoorn,"Arbeidsmethoden in de graanoogst, het
ophokken en het binnenhalen". Publikatie nr 30 van het I.l.R., juli
1955, 62 blz.

3. Haverteelt in de Verenigde Staten bedreigd door kroonroest
Blijkens een bekendmaking van het Amerikaanse Ministerie van land
bouw bestaat er reden voor de vrees dat de haveroogst in de Verenigde
Staten dit .jaar in ernstige mate zal worden gereduceerd door uitbrei
ding van de reeds in 1957 waargenomen aantasting door minstens vijf
nieuwe rassen van kroonroest. Haver neemt onder de voedergranen in de
Verenigde Staten na mais de tweede plaats in.
Weliswaar beschikt men over een 32-tal haverrassen die resistent
zijn tegen de tot nu tce bekende kroonroestrassen, doch geen van deze
commerciële haverrassen blijkt resistent te zijn tegen een of meer van
de nieuwe kroonroestrassen.
Niettegenstaande de in de Verenigde Staten ontwikkelde intensieve
onderzoekmethoden verwacht men niet op korte termijn in staat te zijn
uit het thans beschikbare plaatmateriaal haverrassen te kweken die be
stand zijn tegen de nieuwe roestrassen.
De mate van aantasting zal bij droge weersgesteldheid minder erns
tig zijn dan onder vochtige weersomstandigheden.
Uit: Land b o uwiver eld nie uws, 1_3 (1956), nr 3, 43.
4. Het areaal wintergranen in Frankrijk
Volgens het Franse Ministerie van Landbouw was het areaal winter
granen op 1 februari 1958 als volgt samengesteld in vergelijking tot de
toestand cp 1 februari 1957«
1957
Wintertarwe
Rogge
Gerst
Haver

4.350.000
369.700
365.000
479.800

1958
ha
"
"
"

4.430.000
357.500
380.500
448.700

ha
"
"
"

Uit: Landbouwwereldnieuws, 13. (1958), nr 10, 155.

- s 5. Mengteelt haver en gerst
Met betrekking tot deze teelt is door het I.V.R.O, een "Bericht
over rassenkeuze(nr 235) gepubliceerd, waaraan het volgende is ont
leend.
•De mengteelt van haver en gerst heeft zich na 1,946 in ons land ge
leidelijk uitgebreid, ze besloeg in 195?.bijna 37.000 'ha. In vele zand
gebieden is de mengteelt veel belangrijker geworden dan de verbouw van
zomergerst. In verschillende gevallen echter neemt de gerst in het
mengsel een sterk overheersende plaats in, in het bijzonder op die zand
gronden, waar gerst als monocultuur een goede opbrengst kan leveren,
maar wel eens te kort van stro blijft. Er wordt dan niet meer haver in
het mengsel gebruikt dan nodig is om de oogst te vergemakkelijken.
Bij de keuze van. de rassen voor mengteelt is het in het algemeen çe... wenst met het volgende rekening te houden:
1. zowel het haver- als het gerstras mogen niet te hoge eisen stellen
aan de grond.
2. de rijptijden van de rassen mogen niet te veel verschillen.
3. vermoedelijk is een combinatie, waarbij de haver 15 à 25 cm langer is
dan de gerst het gunstigst.
4. vooral voor het haverras is een voldoende stevigheid van het stro ge
wenst, daar de haver tevens dient als steun voor de in het algemeen
slappere gerst.
5. zowel het haver- als het gerstras moeten een goede korrelkwaliteit
hebben. Bij de- teelt voor kippenvoer moeten beide rassen voor dit doel
geschikt zijn. In verband hiermede kan worden opgemerkt, dat het ras
Major een laag en Zand ster een vrij laag bastgehalte bezit.
Onderstaande tabel geeft in % het aandeel, dat de in de Rassenlijst
opgenomen mengsels in 195? hebben ingenomen.
Zandster-Mansholt's tweeriji^e
4%
°L
Major-Piroline
4%10
Zandster-Herta. ......
8%
Major-Herta
4%
Marne-Herta
48%
In totaal werd dus 6Q% van het areaal ingenomen door de in de Ras
senlijst' opgenomen mengsels. Verder kwamen in kleine oppervlakte verschil
lende andere mengsels voor. Vaak worden bij de mengteelt de rassen ge
bruikt, die in de 'betreffende streek bij de afzonderlijke teelt van deze
gewassen de grootste .verbreiding hebben. Ieder voor zich kunnen deze ras
sen goed voldoen, maar dat houdt niet in, dat ze ooi: voor gemengde uit
zaai geschikt zijn.
Bij een deel van de gebezigde mengsels werd dan ook niet voldaan
aan de belangrijkste eisen,_ die men aan de combinaties moet stellen. Meest
al waren de rijptijdsverschillen van de rassen te groot. -Korrelverlies en
oogstmoeilijkheden zijn 'hiervan' het gevolg.
Van 1956 af zijn op interprovinciale proefvelden verschillende meng
sels onderzocht. Op grond van de verkregen resultaten zijn thans de vol
gende mengsels in de Rassenlijst opgenomen.

naver
Zand ster
Zandstor
Major
Major
Marne

zomergersx
-

Mansholt's 2-rijige
Herta
Piroline
Herta
Herta

Wat de gerstrassen betreft kan worden opgemerkt, dat Piroline en
Herta in de gebruikte combinaties goede resultaten hebben gegeven. Mans
holt's tweerijige heeft alleen goede opbrengsten gegeven op de minder
vruchtbare gronden in combinatie met Zandstor en Givena. Wisa heeft in
mengtse.lt matige opbrengsten gegeven. Minerva ;:omt in opbrengst ongeveer
met Piroline en Herta overeen, doch dit ras stelt te hoge eisen voor ver
bouw op de wat minder goede zandgronden.
De opbrengstverschillen tussen de haverrassen zijn klein. Er zijn evenwel vaak andere eigenschappen, die een haverras meer of minder ge
schikt kunnen maken. Zo heeft Liberias als nadelen een smalle korrel en
matig stevig stro. Civena hoeft in mengteelt het bezwaar, dat het zich in
de eerste ontwikkeling gemakkelijk door de gerst laat verdringen. Ook is
de rijping in vergelijking met de gerst aan de late kant. Dit laatste is
ook het bezwaar van Marne, zodat deze rassen alleen in aanmerking komen
in combinatie met een niet vroegrijp end gerstras.. Zandster en Major hebben
het voordeel vroeg te rijpen en een goede korrelkwaliteit te bezitten.
De volgende mengsels worden door het I.V.R.O. aanbevolen:
Zandster-Mansholt ' s tweerijige (mengsel voor schrale gronden)
Mengsel met een goede lengte van het stro en een gering
verschil in rijp tijd van het haver- en het gerstras. Geeft op de lichte
gronden goede opbrengsten en levert een zeer goede korrelkwaliteit. Op
de wat betere gronden geeft dit mengsel niet de hoogste opbrengsten en
is het vaak te slap van stro.
ï-iajor -Piroline (mengsel voor schrale „-ronden)
Stelt hogere eisen aan de grond dan bovengenoemd mengv
sel. Is wat steviger en kan wat hogere opbrengst geven, maar het oogstrir-i
sico is groter door het grotore versenil in rijp tijd. Vooral is dit het ge
val wanneer Piroline door vlekkenziekte wordt aangetast en voortijdig afrijpt. De korrelkwaliteit is zeer goed.
Zandster-Herta (mengsel voor gemiddelde gronden)
Een goed opbrengend mengsel met tamelijk stevig stro.
Het verschil in rijp tijd tussen de rassen is vrij klein. Zandster heeft een
zeer goede en Herta een vrij goede korrelkwaliteit.
Major-Herta (mengsel voor gemiddelde gronden)
Komt in opbrengst ongeveer met het vorige mengsel over
een. Het stro van Major is iets steviger; de korrel van dit ras is voor
al voor kippenvoer van uitstekende kwaliteit. Het verschil in rijp tijd
tussen de rassen is vrij klein.
Marne-Herta (mengsel voor gemiddelde gronden)
Goed opbrengend mengsel met een goede stevigheid van
stro. Een bezwaar evenwel is dat het verschil in rijp tijd tussen de rassen
vrij groot is. De korrelkwaliteit is vrij goed.
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6i Uitkomsten landbouwtelling wintergranen december 1957 (en voorgaande^
Uit: Statistisch Bulletin C.B.S., 1953, nr 12.
!
!

1953

!

19^4

!
i

1955

1956

1957

Wintertarwe

91.540

38.380

55.7«5

40.496

57-429

'Winterrogge

162.747

152.434

172.031

157.723

145.723

Wintergerst

14.932

3.667

10.236

7.413

8.661

7. Producentenprijzen tarwe en Kerst
Uit: Landbouwwereldnieuws, 1_3 (1958) nr 2, 19-21.
Evenals in vorige jaren ^oeft landbouwwereldnieuws thans een over
zicht van de recente producentenprijzen voor tarwe en gerst en enige ander,e landbouwprodukten.
Het het oog op de EEG is dit jaar ook Italie in dit overzicht opge
nomen. De gegevens zijn verstrekt door de Nederlandse landbouwattaché's in
de betrokken landen.
Ook nu wordt er de aandacht op gevestigd dat onderlinge vergelijkingder prijzen uiterst moeilijk is, gezien o.a. de verschillen in het algemene
prijs- en loonpeil, de invloed van richtprijzen, belastingen etc. Zoveel
mogelijk is uitgegaan van de prijzen der in elk land meest gangbare soorten
en kwaliteiten.
Wij nemen hier de gegevens betreffende tarwe en gerst over.
Tarwe
Land

Vreemde valuta Z/100 kg

Belgie

frs 456
per 100 kg

Denemarken

Kr. 44,15
per 100 kg

Duitsland

DM 43,40
per 100 kg

34,65

24,30

39,25

Opmerkingen
Marktprijs, af boerderij (november),
voor standaardkwaliteit, hl-gewicht
63 kg, vochtgehalte 16,5%»
Richtprijs voor oogst 1957= frs 470
(j 35,70)•
Gemiddelde kopersnotering op de Ko
penhaagse graanbeurs voor goede
kwaliteit (november). De Jutlandse
prijzen liggen Kr. 2 à Kr. 3 (j 1,10
à ƒ 1,65) lager.
Inkoopsprijs van de groothandel te
Frankfurt, voor gemiddelde kwaliteit,
geleverd per wagonlading, af station
producent (november).
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Land
Engeland

Opmerkingen

Vreemde valuta

ƒ/100 kg

29 sh.1 d.
per cwt

30,45

Garantieprijs, af boerderij (decem
ber). Gemiddelde garantieprijs
oogst 1957: 28 sh. 7 d.(ƒ 29.90).
Marktprijs maalbare tarwe begin de
cember: 19 sh.à 19 sh. 9 d. (ƒ 19,90
à ƒ 20,70 per 100 kg). Verschil
tussen gemiddelde marktprijs en ga
rantieprijs wordt door de regering
als subsidie aan de telers uitgeK 0 ÛP Û •

Frankrijk

frs 3.350
per 100 kg

30,15

Gegarandeerde prijs voor 85% van de
ingeleverde tarwe, waarop een hefvan frs 0-360 (ƒ 0-3,25) per
100 kg wordt ingehouden. De rest
wordt aan het eind van het seizoen
tegen wereldmarktprijs afgerekend.

Italie

7.550 à
7.650 lire
per 100 kg

45,90
à
46,50

Prijs (begin december) voor zachte
tarwe van eerste kwaliteit, exclu
sief omzet- en consumptiebelasting.
Idem voor harde tarwe (middelmati
ge kwaliteit): 9.000-9.200 lire
(ƒ 54,70-/ 55,95).
De inleveringsplicht bedraagt 1
min. ton zachte en 230.000 ton har
de tarwe, tegen vastgestelde prij
zen van gemiddeld resp. 6.7OO en
8.000 lire (resp. ƒ 40,75 en ƒ 48,65),
eind november te Milaan, bij een hlgewicht van resp. 75 en 78 kg.

28,25

Gemiddelde telersprijs in november,
franco pakhuis handelaar (staffelprijs, afgestemd op de richtprijs).
Richtprijs voor oogst 1957: J 28,50
(franco pakhuis handelaar).

Nederland

Gerst
Land

Vreemde valuta

Belgie'

frs 295
per 100 kg

J

c/100

kg

22,40

Opmerkingen
Marktprijs voor zomergerst, af boer
derij (november). Marktprijs voor
wintergerst frs 294 (ƒ 22,35).
Geen richtprijs. Vrije invoer, met
een heffing van frs 50 (ƒ 3,80)
per 100 kg.
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Opmerkingen

Vreemde valuta

//100 kg

Denemarken

Kr. 38,24
per 100 kg

21,05

Gemiddelde kopersnotering (no
vember) op de Kopenhaagse graanbeurs voor goede kwaliteit (voe
der)gerst.

Duitsland

DM 35,50
per 100 kg

32,10

Inkoopsprijs van de groothandel
te Frankfurt, voor gemiddelde
kwaliteit voedergerst (geleverd
per wagonlading) af station pro
ducent (november).

ingeland

29 sh.
per cwt

30,35

Garantieprijs, tevens gemiddelde
jaarprijs. Verschil tussen gemid
delde marktprijs en garantieprijs
wordt door de rogering als sub
sidie uitgekeerd.
Begin december jl. beliep de
marktprijs voor voedergerst 18 sh.
6 d. à 19 sh. per cwt (ƒ 19,40
a ƒ 19,90 per 100 kg); voor
brouwgerst 19 sh. à 26 sh. per
cwt (ƒ 19,90 à ƒ 27,20 per 100
kg ).

Frankrijk

frs 2..620
per 100 kg

23,60

Gegarandeerde prijs voor oogst
I957. Hierop wordt een heffingingehouden van frs 120 (ƒ 1.10)
per 100 kg.

Italie

4.700 à
4.900 lire
per 100 kg

28,60
à
29,80

Exclusief omzet- en consumptiebelasting.

25,85

Gemiddelde telersprijs voor alle
gerst in november (Groninger
beurs). Minimum-prijs voor oogst
1957: f 25,50.

Land

Nederland

5, Consumentenprijzen brood
Uit: Landbouwwereldnieuws, 13. (1958), nr 3, 35-36.
Als pendant van de producentenprijzen van tarwe en gerst, volgt hier
na een overzicht van de consumentenprijzen van brood in dezelfde landen.
Ook hier is een vergelijking der prijzen uiterst moeilijk, gezien het
verschil in het algemene prijs- en loonpeil, de invloed van eventuele sub
sidies, het verschil in kwaliteit en het verschil in berekeningswijze.
Voor Belgie, iiederland en West-Duitsland konden de gemiddelde prijzen
over november ,jl. worden aangehouden, voor Engeland en Frankrijk die 'per
begin december jl.' Bovendien gelden de Franse prijzen alleen voor Parijs en
omgeving. De voor Denemarken genoemde prijzen hebben betrekking op begin
oktober in verband met het feit dat in dat land eens per kwartaal een o~
verzicht van de consumentenprijzen wordt gegeven.
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Vreemde valuta

Belgie

frs 7» 50
per kg
frs 7)50
per 900 g
frs 8 à 3,50
per'800 g

CenemarkenL

Duitsland

Kr. 1,20
per 2 kg
Kr. 0,49
per 300 g

Opmerkingen

//kg
' 0,57
0,63
0,76
à 0,81
0,33
O
VD
O

Land

DM 0,79 1) 0,71
per kg
DM 1,01 1) 0,91
per - kg

Vastgestelde (maximum)prijs voor gewoon
brood, zonder melk of vet (november).
Idem voor zg. fantasiebrood en voor
bruin brood, zonder melk of vet.
Vrije, prijs voor brood met melk of vet
(november).
Vastgestelde prijs voor grof, ongemout
roggebrood (hoofdvoedsel), oktober.
Maximumprijs voor tarwebrood (luxe),
oktober.
Prijs voor gemengd brood ("Mischbrot1'),
november.
Prijs voor witbrood (november).
Vrije prijs (begin december) voor gewoon
witbrood; geen subsidie.

Engeland

10,5 à 11,5
d. per 1,75
1b

0,58
à 0,64

Fr ankr.

frs'56 2)
per 750 g

0,50

Prijs voor stokbrood ("baguette1'), be
gin december, Parijs en omgeving.

144 lire
' per kg

0,88

Prijs in september 1957«

0,49

Volksbruinbrood, november.

Italie
federland

ƒ
per
f
per

0,39 .
800 g
0,43
800 g

0,54 ïïater-witbrood

(patent), november.

1) Als gevolg van de opheffing van de subsidies op meel en graan ligt.de
Duitse broodprijs thans ca. 4 à 5 pf. per kg hoger. (Zie Landbouwwe reldnieuws dd. 21 december jl., blz.813/814).
2) Sinds 1 januari jl. is de Franse broodprijs met frs 4 per kg verhoogd.
(Zie het vorige nummer van Landbouwwereldnieuws, blz. 29).
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