Bj B L ! ~ T ! J r
Landde..M?s-nr, *,

EERSTE
COCOBRO-JAARBOEKJE

1951

EERSTE JAARBOEKJE
VAN DE

STICHTING VOOR COÖRDINATIE
VAN CULTUUR EN ONDERZOEK
VAN BROODGRAAN

1951

DRUK: H. VEENMAN EN ZONEN, WAGENINGEN

TER INLEIDING
Een deel van de in Nederland geteelde tarwe en rogge
wordt bestemd voor menselijke consumptie. Op dit gebied
ligt een groot aantal problemen, die in de allereerste plaats
van belang zijn voor de betrokkenen zelve, die zich bezig
houden met het kweken van nieuwe rassen, met de teelt,
met de afzet en de be- en verwerking van deze producten,
maar waaraan ook een algemeen Nederlands belang is
verbonden.
Ieder graanproduct, dat uiteindelijk op de tafel van de
verbruiker komt, stelt weer zijn eigen eisen aan de kwaliteit
van het bij de bereiding gebruikte broodgraan; het is in
de allereerste plaats van belang de kwaliteitseisen voor de
verschillende bereidingsdoeleinden zo concreet mogelijk te
formuleren en vast te leggen, ook de belangrijkheid hiervan.
Hiermede kunnen de kwekers rekening houden bij het
beoordelen van de waarde van hun kweekmateriaal ; de telers
bij de wijze, waarop zij deze producten verbouwen en oog
sten en de handel bij het kopen en verkopen van deze granen.
Natuurlijk is hierover wel het een en ander bekend, maar het
dringt niet altijd door tot alle groepen, die van het begin tot
het eind bij dit productieproces zijn betrokken.
Het productieproces zelve is niet een stationnair proces,
maar is voortdurend in beweging; er komen weer nieuwe
rassen bij, de cultuurwijzen veranderen, ik denk hier bv.
aan de. invoering van combines, aan het kunstmatig drogen
van het graan, waardoor telkens nieuwe vraagstukken aan
de orde komen.
Er zal dan ook nog heel wat onderzoek op dit terrein moe
ten gebeuren; dit kan niet allemaal tegelijk, er dient een
urgentie te worden vastgesteld.
Ook de voorlichting heeft een taak, nl. datgene, dat reeds
bekend is en goed is bevonden, maar nog niet algemeen
wordt toegepast, zo snel mogelijk tot de praktijk te brengen
en deze op de hoogte te stellen.
Al deze bovengenoemde punten maken het uitermate
wenselijk, dat in de allereerste plaats de belanghebbende
groepen zelve bij elkaar worden gebracht en dat zij door
onderlinge gedachtenwisseling elkaar op de hoogte brengen
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van hun problemen en moeilijkheden, die niet kunnen
worden opgelost binnen hun groep alleen, maar die op
gezamenlijk terrein liggen. Men kan dan in onderling over
leg komen tot een urgentieprogramma, waarin die punten,
die het belangrijkste zijn of waarop misschien het gemak
kelijkste vooruitgang is te boeken, voorop worden gesteld
en het eerst worden aangepakt. Men zal kunnen aangeven,
in welke richting vooral voorlichtend kan worden gewerkt
en welke vraagstukken het eerst voor meer of minder uit
gebreid onderzoek in aanmerking komen.
Ook de overheid en de overheidsinstellingen zijn hierbij
betrokken, omdat er een algemeen belang mee is gemoeid,
maar vooral ook, omdat de landbouwvoorlichtingsdiensten
en de onderzoekinstellingen hierbij een taak hebben te
vervullen.
Dit alles maakte het zeer gewenst, dat er een objectasso
ciatie werd gevormd, zoals op andere gebieden - peul
vruchten, vlas, brouwgerst en uienb.v. - reeds bestaan. Ten
einde een goede en ook zakelijk verantwoorde opzet te
verkrijgen, werd de reeds eerder gevormde „Coördinatie
Commissie Broodgraan" omgezet in de Stichting voor
Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan, bij
verkorting Cocobro.
Zoals in de Statuten is aangegeven, heeft deze Stichting
tot doel het bevorderen van de kwaliteit, de teelt, de afzet
en de be- en verwerking van in Nederland geteelde tarwe
en rogge, bestemd voor menselijke consumptie.
Zij tracht haar doel te bereiken door het verzamelen en
bestuderen van gegevens op dit terrein, het bevorderen
van onderzoek en het geven en bevorderen van voorlichting.
Het Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van
de Kwekersbond en de O.V.G. Kwekers-Handelaren, de
Stichting voor de Landbouw, de Vakgroep Groothandel in
Granen, de Vakgroep Maalderij, de O.V.G. Broodfabrieken,
de O.V.G. Biscuitfabrieken en de O.V.G. Broodbakkerij,
benevens uit vertegenwoordigers van het Bedrijfschap voor
Granen, Zaden en Peulvruchten, de Directie van de Voedsel
voorziening en de Directie van de Landbouw.
De Vakgroep Maalindustrie maakt tot heden nog geen
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deel van het Bestuur uit, maar werkt wel samen met de
Stichting Cocobro en heeft ook vertegenwoordigers aange
wezen in enkele werkgroepen. Wij hopen, dat deze Vak
groep spoedig ook in het Bestuur zelve zal zijn vertegen
woordigd ; dit kan aan het gehele werk alleen maar ten goede
komen.
Als deskundige is in dienst van de Stichting Cocobro
getreden Dr S. Broekhuizen.
Reeds in het eerste jaar heeft de nieuwe Stichting een
gezonde activiteit ontplooid. Zij heeft reeds enkele werk
groepen ingesteld voor belangrijke en urgente vraagstukken,
nl. de werkgroep combinen, de werkgroep ongebuild en de
werkgroep kouderesistentie-onderzoek.
Zij waagt het reeds dit jaar uit te komen met een jaar
boekje, in de eerste plaats wel om aan haar werkzaamheden
meerdere bekendheid te geven binnen de met haar ver
bonden groepen, maar ook naar buiten. Wij kunnen met
dankbaarheid constateren, dat veel medewerking mocht wor
den ontvangen van verschillende instituten als het C.I.V.O.,
C.I.L.O., I.V.R.O., I.V.P.-S.V.P., alsmede van vele parti
culiere personen.
Wij hopen en vertrouwen, dat de verdere ontwikkeling
van deze jonge organisatie in steeds toenemende mate het
bewijs zal leveren, dat hier werk wordt verricht, dat in de
allereerste plaats van belang is voor de leden van de aange
sloten organisaties, maar waardoor tevens indirect het alge
meen belang wordt gediend.
De Voorzitter van de Stichting Cocobro,
Ir H. T. TJALLEMA,
Directeur v. d. Akker- en Weidebouw.

's-Gravenhage, December 1950
S

EERSTE JAARVERSLAG
VAN DE STICHTING COCOBRO
(Verslag over 1950)
Dr S. BROEKHUIZEN
Secretaris-Deskundige

I. INLEIDING

Voor de tweede wereldoorlog is in ons land op het terrein
van het broodgraan, speciaal met betrekking tot de tarwe,
werkzaam geweest de Technische Tarwe-Commissie, die
echter door de loop der gebeurtenissen in het begin van de
oorlogsjaren heeft opgehouden te bestaan.
Na de bevrijding is toch weer de behoefte gevoeld aan
een coördinerend lichaam t.a.v. de problemen op het gebied
van het broodgraan, hetgeen heeft geleid tot de vorming van
de Coördinatie-Commissie voor Broodgraan, waarin enerzijds
het bedrijfsleven en de overheid waren vertegenwoordigd en
anderzijds verschillende instituten, welke zich met brood
graanproblemen bezig houden.
Weldra bleek het echter gewenst om deze coördinatie
commissie om te zetten in een goed gefundeerde objectasso
ciatie. Er werd een kleine commissie van voorbereiding
gevormd, bestaande uit de Heren Ir H. T. TJALLEMA
(voorz.), J. S. BRANDSMA en Dr S. BROEKHUIZEN (secr.), die
een voorstel uitwerkte voor de toekomstige organisatie van
deze objectassociatie. Deze commissie kwam tot de conclusie,
dat de stichtingsvorm de meest aangewezen organisatievorm
was; voor de vorming van een stichting pleitten ook over
wegingen van juridische en financiële aard.
Nadat enige malen met de organisaties uit het bedrijfs
leven ruggespraak was gehouden t.a.v. de statuten van de
stichting en de samenstelling van het bestuur, werd op
23 Januari 1950 de stichtingsacte van de ,,Stichting voor
Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan"
(bij afkorting: Stichting Cocobro) gepasseerd.
Het doel van de Stichting luidt krachtens art. 2 van de
Statuten als volgt:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit,
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de teelt, de afzet en de be- en verwerking van in Nederland
geteelde tarwe en rogge, bestemd voor menselijke con
sumptie.
2. BESTUUR
In de loop van 1950 werden door bijna alle organisaties,
die krachtens art. 4 van de Statuten hiertoe bevoegd zijn,
bestuursleden van de Stichting Cocobro aangewezen. Bij het
einde van 1950 was het Bestuur van de Stichting als volgt
samengesteld :
a. 2 leden, aangewezen door de met de zaken van de land
bouw belaste minister (HH. Ir H. T. TJALLEMA en
B. HERINGA);

b. i lid, aangewezen door het Bedrijfschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten (de Heer G. A. I. WYNE);
c. i lid, aangewezen door de Nederlandse Kwekersbond
(in overleg met de Ondervakgr. Kwekers-Handelaren)
(Dr W. FEEKES);
d. 2 leden, aangewezen door de Stichting voor de Landbouw
(HH. G. M. LAMBERS en D. A. VAN NIEUWENHUYZEN);
e. 2 leden, aangewezen door de Vakgroep Groothandel in
Granen (HH. Ir IJ. DE BOER en G. HARKEMA);
ƒ. i lid, aangewezen door de Vakgroep Maalderij (de Heer
G. A. KAMMERAAD) ;

g. 2 leden, aangewezen door de Vakgroep Meelverwerkende
Industrie (HH. C. J. ULRICH en F. VERKADE);
h. i lid, aangewezen door de Vakgroep Brood- en Banket
bakkerij (de Heer J. B. A. HURKMANS).
Op de eerste bestuursvergadering werd besloten Ir H. T.
TJALLEMA als voorzitter van de Stichting Cocobro voor te

dragen. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening heeft overeenkomstig deze voordracht Ir H. T.
TJALLEMA als voorzitter aangewezen.
Tot leden van het Dagelijks Bestuur werden voorts ver
kozen: Dr W. FEEKES (als onder-voorzitter) en de Heer
J. S. BRANDSMA (laatstgenoemde met dien verstande, dat hij
zou worden vervangen door de Heer G. A. I. WYNE, wan
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neer deze in zijn plaats door het Bedrijfschap G.Z.P. als
bestuurslid zou worden aangewezen).
Als secretaris-penningmeester werd aan het Bestuur toe
gevoegd Dr S. BROEKHUIZEN, terwijl deze eveneens werd be
noemd als deskundige van de Stichting Cocobro.
Door het Bestuur werd besloten, dat voorlopig géén
adviserende bestuursleden aan het Bestuur van de Stichting
zullen worden toegevoegd.
De Heer J. S. BRANDSMA, die zich t.a.v. het tot stand
komen van de Stichting Cocobro zeer veel moeite heeft
getroost en die voor het Bedrijfschap G.Z.P. in het Bestuur
zitting had, zag zich helaas door zeer drukke werkzaamheden
genoodzaakt zich uit het Bestuur van de Stichting Cocobro
terug te trekken. Met ingang van 12 Sept. '50 werd in diens
plaats als bestuurslid aangewezen de Heer G. A. I. WYNE,
adjunct-directeur van genoemd Bedrijfschap.
Zowel in de bestuursvergadering van 9 Aug. als in de
D.B.-vergadering van 6 Sept. werd de Heer BRANDSMA dank
gebracht voor het vele, dat hij in het belang van de Stichting
Cocobro heeft gedaan.
3. VERGADERINGEN
In de loop van 1950 vergaderde het Bestuur van de Stich
ting 3 maal, nl. op 23 Maart, 9 Aug. en 8 Nov.
De tweede bestuursvergadering vond plaats te Zwolle en
werd gevolgd door een excursie onder leiding van de Heer
Ir B. PRUMMEL door de Noordoostpolder, waarbij onder des
kundige leiding een uitstekend beeld werd verkregen van de
verschillende aspecten en problemen, welke dit nieuw ge
wonnen land oplevert. Het maaidorsen van tarwe en zomergerst werd uitvoerig bekeken ; voorts werd het proefveld met
tetraploïde rogge bezocht en ten slotte ook de centrale
werkplaats, waar een drietal graandrogers werd bezichtigd.
De derde bestuursvergadering werd gehouden te Utrecht.
In deze vergadering werden o.a. de begroting en het werk
plan voor 1951 (zie bijlage) vastgesteld.
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Deze vergadering werd gevolgd door een lezing van Prof.
Ir J. J. I. SPRENGER over: „Verschillende aspecten t.a.v. de
opslag en het drogen van graan".
Het Dagelijks Bestuur van de Stichting kwam bovendien
nog 9 maal bijeen nl. op 23 Maart, 25 April, 31 Mei, 7 Juli,
9 Aug., 6 Sept., 4 Oct., 8 Nov. en 20 Dec.
4. DONATEURS
Op voorstel van het D.B. heeft het Bestuur besloten tot
het instellen van een donateurschap met het doel een indi
viduele band met de Stichting Cocobro mogelijk te maken
en in de verwachting, dat hierdoor het belang en de mogelijk
heden van de Cocobro gunstig zullen worden beïnvloed.
De bijdrage van donateurs werd vastgesteld op f xo,— per
jaar voor instellingen of verenigingen en op f 4,— per jaar
voor particulieren.
5. WERKGROEPEN

Het Dag. Bestuur stelde zich op het standpunt, dat het
principe van werkgroepen zoveel mogelijk in de Stichting
Cocobro moet worden doorgevoerd, indien hiervoor t.a.v.
bepaalde problemen aanleiding bestaat. Dit heeft het voor
deel, dat voor de behartiging van speciale problemen dié
personen bij elkaar kunnen worden gebracht, die op dit
terrein technisch, natuurwetenschappelijk, landbouwkundig
en economisch deskundig zijn. Dergelijke werkgroepen wor
den niet te groot opgezet, maar zo nodig kunnen meerdere
deskundigen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Doordat als voorzitter van een werkgroep steeds een lid van
het Dag. Bestuur van de Cocobro optreedt, terwijl de secre
taris tevens ook secretaris is van alle werkgroepen, is een
goed onderling contact van het geheel gewaarborgd.
5.1. Koga-Werkgroep
De Koga-werkgroep heeft bestaan uit de Heren :
J. S. BRANDSMA (lid D.B.) - voorzitter
Dr W. H. VAN DOBBEN (C.I.L.O.)
Dr W. FEEKES (best.lid; Kwekersbond)
Dr S. BROEKHUIZEN - secretaris
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Het doel van deze werkgroep was het bereiken van de
mogelijkheid het zomertarweras Koga in de practijk te
toetsen op zijn bruikbaarheid voor de bloemfabricatie.
In samenwerking met de Vakgroep Maalindustrie, de
N.A.K, en het C.I.V.O. werd een regeling getroffen, waar
door het mogelijk was om partijen Kogatarwe van oogst
1949 te keuren en afzonderlijk bij de Maalindustrie te
brengen. Voor de goedgekeurde partijen werd een certifi
caat uitgereikt, terwijl de medewerking van de telers werd
gestimuleerd door het feit, dat de Maalindustrie bereid bleek
de goedgekeurde partijen met een extra bedrag van f 0,50
per 100 kg te honoreren.
Zo zijn in de periode van 1 Oct. 1949 tot 1 Mei 1950 onge
veer 60 partijen Kogatarwe ter keuring aangeboden tot een
hoeveelheid van 1658 ton. Hiervan werden 20 partijen of wel
591 ton goedgekeurd en 38 partijen, tezamen 1067 ton, afge
keurd.
Het resultaat van deze actie is geweest, dat duidelijk is ge
bleken, dat de Kogatarwe toch niet die waarde voor de be
reiding van broodbloem heeft, als aanvankelijk werd gemeend.
Op 25 April 1950 vond de laatste vergadering van de
Koga-werkgroep plaats. Deze werd ook bijgewoond door
Dr E. STAUDT van de meelfabriek NOURY & v. D. LANDE, die
een overzicht gaf van de bij deze fabriek met de Kogatarwe
opgedane ervaringen, zowel in maaltechnisch als in baktechnisch opzicht.
Bovendien werden rapporten ontvangen van Meelfabriek
,,de Maas" te Rotterdam en van de coöperatieve meelfabriek,
de HAKA, terwijl veel baktechnische gegevens door het
onderzoek op het C.I.V.O. zijn verzameld.
Het ligt in de bedoeling een volledig verslag over het
Koga-onderzoek te publiceren.
5.2. Werkgroep-Combinen
Het doel van deze werkgroep is na te gaan, welke invloed
het maaidorsen heeft op de kwaliteit van de tarwe en welke
maatregelen kunnen worden getroffen om nadelige invloeden
te voorkomen, resp. te beperken.
De werkgroep bestaat uit de volgende personen :
xo

G. A. I. WYNE (lid D.B.) - voorzitter
Dr W. H. VAN DOBBEN (C.I.L.O.)
Ir L. H. HUISMAN (Inst. v. Landbouwtechniek

en
Rationalisatie)
J. MOORLACH (Vakgroep Groothandel in Granen)
D. A. VAN NIEUWENHUYZEN (bestuurslid; S. v. d. L.)
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER (C.I.L.O., Lab. v. Droogtechniek)
Dr S. BROEKHUIZEN - secretaris
De werkgroep vergaderde twee maal ni. op 7 Juli en op
31 Oct. '50. Op de laatste vergadering werden aan de hand
van een door de secretaris uitgebracht prae-advies de taak
en de werkzaamheden van deze werkgroep uitvoerig be
sproken. Voorts werden aan de leden gezonden een nota over
het maaidorsen van tarwe in Nederland, samengesteld door
de Heer W. KWAKERNAAK van het Bedrijfschap voor G.Z.P.
en een literatuuroverzicht betreffende de invloed van het
maaidorsen op de kwaliteit van de tarwe, samengesteld door
de secretaris. Beide laatstgenoemde mededelingen zullen
waarschijnlijk in de vorm van een technisch bericht worden
gepubliceerd.
Een verrassend feit, wat in de thans bijeengebrachte ge
gevens naar voren is gekomen, is wel de opvallend snelle
toename van het aantal maaidorsers in ons land, dat van 5 in
1946 is gestegen tot ca 1100 in 1950. De grote omvang, welke
het maaidorsen hier te lande reeds heeft genomen, brengt
ongetwijfeld tal van problemen met zich mede niet alleen
t.a.v. de kwaliteit van de gemaaidorste producten, doch even
zeer t.a.v. de droogcapaciteit en de opslag van het graan. In
dit verband is van betekenis de vraag, of de sterke toename
van het maaidorsen zich in de naaste toekomst zal blijven
voortzetten, of dat met de huidige ontwikkeling een grens
is bereikt. Met het doel dienaangaande een inzicht te krijgen,
werd op de vergadering van de werkgroep besloten tot
het houden van een opinie-onderzoek onder de landbouwers.
Deze enquête zal worden voorbereid door het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie.
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Door dit instituut zal ook een enquête worden ingesteld
bij de exploitanten van maaidorsers, teneinde een beter
inzicht te krijgen in :
a. de gemiddelde jaar-prestatie per machine;
b. de aard van de gewassen, welke met de maaidorsmachine
worden geoogst.
Voorts werd besloten tot het houden van een enquête
onder de exploitanten van graandrogerijen, teneinde even
eens gegevens bijeen te brengen over de ervaring, welke
men in deze kring heeft opgedaan bij het drogen van gemaaidorst graan en tevens om een indruk te krijgen, hoe in ver
schillende streken van ons land de droogcapaciteit ligt ten
opzichte van de bezetting aan combines. Deze enquête zal
worden voorbereid en uitgevoerd door Prof. Ir J. J. I.

SPRENGER.

Naar de kwantitatieve verliezen, welke ten gevolge van
het maaidorsen kunnen optreden, zal door het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie in 1951 een onderzoek
worden ingesteld.
Met betrekking tot de invloed van de tijd van maaidorsen
op de bakwaarde van de tarwe kan worden medegedeeld,
dat hiernaar nog tijdens de oogstcampagne van 1950 een
oriënterend onderzoek werd ingesteld. Dit oriënterende
onderzoek is uitsluitend uitgevoerd aan monsters, welke
in de N.O.P. zijn verzameld en waarvan de bakwaarde door
de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
werd onderzocht. De hierbij verkregen resultaten, welke
nog afzonderlijk zullen worden gepubliceerd, wijzen in de
richting, dat bij te vroeg maaidorsen van tarwe nog geen
volledige ontwikkeling van de bakwaarde heeft plaats ge
vonden. Zij wettigen dan ook een uitbreiding van dit onder
zoek in het volgende oogstjaar, waartoe in principe is besloten.
5.3. Werkgroep-Ongebuïld
Het doel van de werkgroep-ongebuild is na te gaan, hoe
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wij in ons land de beste tarwerassen kunnen krijgen voor de
bereiding van ongebuild meel.
Deze werkgroep bestaat uit de Heren:
Dr W. FEEKES (lid D.B.) - voorzitter
Dr G. L. BERTRAM (C.I.V.O.)
Dr W. H. VAN DOBBEN (C.I.L.O.)
C. A. KAMMERAAD (bestuurslid; Vakgroep Maalderij)
U. KOOPMANS (Vakgroep Maalindustrie)
Dr J. v. D. LEE (Directeur Station v. Maalderij en
Bakkerij)
J. LUYTEN (Vakgroep Maalindustrie)
Dr F. E. NIJDAM (I.V.R.O.)
G. A. I. WIJNE (lid D.B., Bedrijfschap G.Z.P.)
Dr S. BROEKHUIZEN - secretaris
De werkgroep vergaderde op xo Oct. '50 te Utrecht. In
deze vergadering werden aan de hand van een door de
secretaris uitgebracht prae-advies de taak en de werkzaam
heden van de werkgroep uitvoerig besproken.
Op het ogenblik wordt er door de handel en de bereiders
van ongebuild niet veel aandacht geschonken aan de tarwe
rassen; op de beurs weet men trouwens niet altijd, welke
rassen worden aangeboden. Vrijwel steeds vindt de beoor
deling plaats op kwaliteit en kleur van de korrel. Toch is
er alles voor te zeggen om de kwaliteit van het ongebuilde
meel zo hoog mogelijk op te voeren; juist bij dit product zal
een goede tarwekwaliteit steeds tot zijn recht komen.
Bruinbrood zal nooit een massaproduct zijn, het moet als
een kwaliteitsproduct worden gezien; t.a.v. de tarwe gaat
het dan ook vooral om bakwaarde en aroma.
Op dit moment kan de hoeveelheid tarwe, welke nodig is
voor de productie van ongebuild tarwemeel, op ca 100.000
ton worden gesteld. Een dergelijke behoefte, waarbij wel met
een tarweareaal met een opbrengst van ca 150.000 ton mag
worden gerekend, is groot genoeg voor 2 à 3 rassen en dus
ook belangrijk genoeg om hieraan van kwekerszijde aan
dacht te besteden.
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Met het doel een inzicht te krijgen in hoeverre door de
bereiders van ongebuild meel aandacht wordt geschonken
aan bepaalde tarwerassen en aan bepaalde kwaliteiten van
de tarwe is besloten onder hen een enquête te houden.
Eveneens werd het wenselijk geacht een indruk te krijgen
aangaande de wijze, waarop door de bakkerij in verschillende
streken van ons land het bruinbrood wordt gebakken en
welke variaties hierbij worden toegepast. Besloten werd, dat
de organisatie van een dergelijke enquête door de directeur
van het Station voor Maalderij en Bakkerij tezamen met de
deskundige onder ogen zal worden gezien.
Voorts is overeengekomen, dat in het kader van deze
werkgroep door de afd. Graan-, Meel- en Broodonder zoek
van het C.I.V.O. de bakwaarde van de verschillende tarwe
rassen in verband met de bereiding van bruinbrood zal
worden onderzocht. Ook de beoordeling van kleine kwekers
monsters op hun bakwaarde voor ongebuild zal door ge
noemde afd. van het C.I.V.O. worden uitgewerkt.
5.4. Werkgroep-Kouderesistentie-onderzoek
Nadat enige voorbereidende besprekingen werden ge
voerd met de Heren Prof. Dr Ir J. C. DORST (Directeur
I.V.P. en S.V.P.), Ir J. WIND (Directeur C.I.L.O.), Dr H. L.
v. D. SANDE BAKHUYZEN (C.I.L.O.) en Ir G. VEENSTRA (Se
cretaris S.V.P.), besloot het Dagelijks Bestuur in zijn ver
gadering van 4 Oct. '50 tot het instellen van een werkgroep
voor het kouderesistentie-onderzoek. De hierna tot stand
gekomen werkgroep bestaat uit de Heren:
Dr W. FEEKES (lid D.B.) - voorzitter
Ir C. KOOPMAN (Directeur van het Veredelingsbedrijf
van het „Centraal Bureau" te Hoofddorp)
Dr F. E. NIJDAM (I.V.R.O.)
Dr H. L. v. D. SANDE BAKHUYZEN (C.I.L.O.)
Ir L. VOSKUYL (S.V.P.)
Dr S. BROEKHUIZEN -secretaris
Het was vooral de taak van deze werkgroep te bevorderen,
dat nog in 1950 kon worden begonnen met een oriënterend
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onderzoek naar de kouderesistentie van de belangrijkste
West-Europese tarwerassen met gebruikmaking van de bij
het C.I.L.O. aanwezige apparatuur. Hierbij werd zowel
van de zijde van de S.V.P. als van het C.I.L.O. de grootst
mogelijke medewerking ondervonden. Er is echter overeen
gekomen, dat te zijner tijd, als de S.V.P. zich op deze taak
heeft ingesteld, dit onderzoek aan dit orgaan wordt over
gedragen.
De werkzaamheden van de werkgroep omvatten derhalve :
a. Beproeving van de belangrijkste West-Europese tarwe
rassen, zodat een kouderesistentie-kaart van WestEuropa kan worden opgesteld.
b. Een beperkt sortimentsonderzoek ten behoeve van tarwekwekers, die hierin belang stellen.
Het sub a en b genoemde onderzoek staat onder leiding
van Dr H. L. v. D. SANDE BAKHUYZEN, die ook in de voor
gaande jaren zich hiermede reeds heeft bezig gehouden.
c. Aansluitend aan het kouderesistentie-onderzoek zullen
in het voorjaar van 1951 enige zaaitijdenproeven worden
uitgevoerd, teneinde eveneens gegevens te verkrijgen aan
gaande de koudebehoefte van de onderzochte tarwe
rassen.
De bij dit onderzoek verkregen resultaten zullen worden
samengevat in een rapport, waarin tevens de gehele pro
bleemstelling van kouderesistentie en koudebehoefte, be
nevens een critische beschouwing t.a.v. de bij het onderzoek
toe te passen methodiek zullen zijn opgenomen.
De door de Cocobro opgenomen contacten hebben er toe
geleid, dat in betrekkelijk korte tijd niet alleen Nederlandse
tarwekwekers, doch ook tal van instituten en kweekbedrijven
in West-Europa materiaal van hun tarwerassen en -stammen
ter onderzoek hebben ingezonden. Hierdoor is bereikt, dat
een min of meer volledig sortiment afkomstig uit België,
Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oos
tenrijk, Zweden en Zwitserland in het onderzoek kon worden
betrokken.
15

In de eerste helft van November 1950 konden onder
auspiciën van het C.I.L.O. een 300-tal monsters worden
uitgezaaid.
6. PUBLICATIES

Mededelingen
Het Dagelijks Bestuur heeft in een van zijn eerste ver
gaderingen reeds besloten om regelmatig een verslag te geven
van de verrichte werkzaamheden, zodat bestuursleden en
aan de Stichting deelnemende organisaties ook regelmatig
op de hoogte blijven van de door de Cocobro ontplooide
activiteit. Deze verslagen worden als „mededeling" gepubli
ceerd.
In 1950 verschenen twee van deze mededelingen nl. in
Sept. en in Nov. Het ligt echter in het voornemen deze ver
slagen regelmatig kwartaalsgewijze te doen verschijnen.
Persberichten
Na het tot stand komen van de Stichting werd hiervan
door middel van een persbericht mededeling gedaan aan de
landbouwpers en eveneens aan de vakbladen op het gebied
van de graanverwerking, de bakkerij en de voeding.
Technische berichten
Wanneer hiertoe aanleiding bestaat, zullen de resultaten
van de op verzoek van de Cocobro uitgevoerde onderzoe
kingen of van in Cocobro-verband uitgevoerde studies in
de vorm van „Technische Berichten" worden gepubliceerd.
Hiermede werd echter in 1950 nog geen aanvang gemaakt.
Jaarboekje
Op voorstel van het Dag. Bestuur besloot het Bestuur in
zijn vergadering van 8 Nov. tot de uitgifte van een jaarboekje.
7. DIVERSE WERKZAAMHEDEN
Voetziekte
In verband met het sterk optreden van voetziekte in graan
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heeft het Dag. Bestuur gemeend, dat het op de weg van de
Cocobro lag hierop de aandacht te vestigen. Door de gunstige
herfsten van de laatste jaren is men steeds vroeger gaan
zaaien, hetgeen gunstig is voor het optreden van voetziekte.
In overleg met de Inspecteur voor de Landbouwvoorlichtingsdienst heeft de Cocobro zich met een schrijven tot de
Directie van de Landbouw gewend, waarin op het genoemde
probleem werd gewezen en waarin werd gevraagd aan dit
verschijnsel speciale aandacht te schenken.
De Directie van de Akker- en Weidebouw berichtte in
antwoord hierop, dat genoemd schrijven ter kennis is ge
bracht van de Landbouwconsulenten.
Bezoeken aan kweekbedrijven
Waar de deskundige zich tot dusverre hoofdzakelijk met
de technologische problemen van het broodgraan had bezig
gehouden, was het gewenst zich ook naar de zijde van het
kwekerswerk te oriënteren. Daartoe bezocht hij tezamen
met Dr W. FEEKES in de periode van 15 Juni tot 26 Juli
een 22-tal kwekersbedrijven in Frankrijk, België, Nederland
en Duitsland.
Het Dagelijks Bestuur bezocht gezamenlijk een drietal
kweekbedrijven in de provincie Groningen.
Lezingen e.d.
Op uitnodiging van het Bestuur van de „Vereniging tot
voortzetting der opleiding van leerkrachten bij het Nijver
heids-Onderwijs voor Meisjes" gaf de deskundige een cursus
voor huishoudleraressen in de Huishoudschool te 's-Gravenhage. Hierbij werden behandeld de economische aspecten,
de landbouwkundige zijde en enige technologische pro
blemen met betrekking tot het broodgraan.
Ter gelegenheid van het 8e Internationale Congres van de
Landbouwindustrieën te Brussel hield de deskundige op
10 Juli voor de Sectie Graan een lezing over ,,La sélection
des blés au point de vue de leur amélioration boulangère aux
Pays-Bas".
Wageningen, Januari 1951
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BIJLAGE
WERKPLAN -1951

1. Voortzetting werkzaamheden van de werkgroep-combinen,
omvattende o.a.:
i. i. medewerking aan het organiseren van een opinie
onderzoek betreffende het maaidorsen onder de land
bouwers ;
1.2. medewerking aan het organiseren van een opinie
onderzoek onder de exploitanten van graandrogers
betreffende de ervaring opgedaan bij het drogen van
gemaaidorst graan ;
1.3. samenstelling verslag van het in 1950 uitgevoerde,
oriënterende kwaliteitsonderzoek ;
1.4. uitvoering van een kwaliteitsproef op grotere schaal
tijdens de oogstperiode van 1951, eventueel in
samenwerking met het NaCoBrouw en het Lab. v.
Droogtechniek ;
1.5. het verzamelen van gegevens met betrekking tot de
invloed van het maaidorsen op de kwaliteit van de
tarwe, mede in verband met problemen van opslag
en drogen.
2. Voortzetting werkzaamheden van de werkgroep-ongebuild,
o.a. omvattende:
2.1. organiseren van een enquête onder de bereiders van
ongebuild meel ;
2.2. bevorderen van het onderzoek op hun geschiktheid
voor de bereiding van ongebuild meel van de in ons
land verbouwde tarwerassen;
2.3. medewerking aan het organiseren van een enquête
onder de bereiders van bruin brood in verband met
de kwaliteit van dit brood.
3. Voortzetting werkzaamheden van de werkgroep-kouderesistentie-onderzoek, omvattende o.a.:
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3.1. medewerking verlenen aan het onderzoek naar de
kouderesistentie van de West-Europese tarwerassen;
3.2. medewerking verlenen aan het onderzoek naar de
koudebehoefte van de West-Europese tarwerassen
(zaaitijdenproeven) ;
3.3. het verzamelen en uitwerken van de bij het onder
zoek verkregen resultaten en het samenstellen van
een rapport hierover ;
3.4. het onderhouden van contact met buitenlandse spe
cialisten op dit gebied en streven naar internationale
samenwerking.
4. Het onder ogen zien van de verwerkingswaarde van rogge
o.a. in verband met de koekbereiding.
5. De uitgave van een Cocobro-jaarboekje.
6. Het laten verschijnen van ,,Mededelingen", waarin o.a.
de kwartaalverslagen betreffende de verrichte werkzaam
heden worden opgenomen.
7. Het laten verschijnen van ,, Technische Berichten''.
8. Het onderhouden van een literatuurdocumentatie op het
gebied van het broodgraan.
9. Het verstrekken van adviezen.
10.Het onderhouden van contact met organisaties, instituten
en laboratoria op het werkterrein van de Stichting.

Hen, die willen toetreden als donateur van de Stich
ting Cocobro, wordt verzocht daarvoor gebruik te
maken van de achter in dit boekje voorkomende
antwoordkaart.
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DE BESTEMMING
VAN HET BROODGRAAN IN NEDERLAND
J. S. BRANDSMA
Directeur van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peul
vruchten, 's-Gravenhage

Vóór de crisis in de dertiger jaren waren de meelfabrieken
en molenaars vrij om inlandse dan wel in het buitenland aan
gekochte tarwe en rogge te bestemmen voor hun meel- en
bloemproductie.
Kwaliteit en prijs bepaalden de mate, waarin inlandse gra
nen voor de meel- en bloemfabricage werden aangekocht.
Het resterende gedeelte werd aangewend voor veevoeder
doeleinden en eventueel voor export, terwijl ieder jaar een
zekere hoeveelheid nodig was voor de zaaizaadvoorziening.
Hoewel reeds in de Middeleeuwen broodgraan in ons land
werd geïmporteerd (vnl. uit de Oostzeelanden), kan toch
worden aangenomen, dat tot het midden van de negentiende
eeuw een zeer belangrijk gedeelte van de inlandse tarwe en
rogge voor de broodgraanvoorziening in eigen land werd
bestemd.
In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de export
van tarwe, in het bijzonder door de Noord- en Zuid-Ameri
kaanse landen een grote omvang aan en ontwikkelde zich de
fabriekmatige verwerking van bloem en meel, ook in de grote
graanproducerende landen. Er werden dan ook niet alleen
in toenemende mate tarwe van diverse kwaliteiten (waar
onder zeer goede baktarwes) op de Nederlandse markt aan
geboden, doch tevens meel- en bloemsoorten.
Mede door de grote concurrentie gingen kwaliteit en prijs
van de broodgranen een steeds belangrijkere rol spelen.
Dit bracht met zich mede, dat de inlandse tarwe en in min
dere mate ook de rogge, voor een groot gedeelte werden ver
vangen door geïmporteerde granen, resp. in het buitenland
gekochte meel- en bloemsoorten.
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Aangenomen kan worden, dat gedurende de jaren 19211930 ca 80% van onze broodgraanbehoefte door importen
werd gedekt en derhalve dus niet meer dan een 20% door
inlandse tarwe en inlandse rogge.
De inlandse tarwe-productie bedroeg gedurende die jaren
gemiddeld ca 160.000 ton, waarvan ca 50% voor de brood
graanvoorziening zal zijn gebruikt en wel in hoofdzaak door
de kleine molens (met inbegrip van het loongemaal voor de
telers). Dit percentage is nog vrij belangrijk, doch hierbij
moet de betrekkelijk geringe tarweproductie in die jaren in
aanmerking worden genomen. De meelfabrieken gebruikten
in die jaren hoofdzakelijk buitenlandse tarwe voor hun
bloemfabricage.
De inlandse rogge-productie was in dezelfde jaren gemid
deld ca 450.000 ton, waarvan ca 20% voor broodgraan zal
zijn gebruikt en wel in het bijzonder voor de roggemeelproductie.
Hieruit blijkt, dat ongeveer de helft van de tarwe en het
overgrote deel van de inlandse rogge in die jaren hun bestem
ming vonden voor veevoeder. Daar ook de voedergranen
tegen steeds lagere prijzen konden worden geïmporteerd,
kwamen vooral de tarwetelers in grote moeilijkheden.
Met de invoering van de Tarwewet van 1931 werden de
meelfabrieken en de molenaars verplicht een bepaalde hoe
veelheid inlandse tarwe in de broodbloem te verwerken om
daarmede de verbouw van inlandse tarwe te steunen. De
tarwe-verbouw breidde zich uit en bedroeg van 1931 tot
en met 1939 gemiddeld 130.000 ha tegen 58.000 ha in de
jaren 1921 tot en met 1930.
Door deze maatregelen werd de tarwe-productie in het
binnenland ongeveer 2\ X zo groot en steeg bovendien het
percentage van de inlandse tarwe, dat voor de broodgraan
voorziening werd aangewend, in de dertiger jaren tot ca 75 %.
T.a.v. rogge werden minder ingrijpende maatregelen ge
nomen en het percentage, dat van dit product voor de brood
graanvoorziening werd aangewend, bleef ca 20%. Ook het
rogge-areaal bleef ongeveer gelijk, nl. ca 210.000 ha in 1931/
1939 tegen 200.000 ha in 1921/1930.
In de jaren 1931 t/m 1939 werd gemiddeld ca 40% van de
21

broodgraanbehoefte gedekt met inlandse tarwe en rogge
tegen 20% in de daaraan voorafgaande tien jaren.
In de oorlogsjaren kwam de aanvoer van broodgraan uit
het buitenland geheel stil te staan. Tengevolge hiervan
moesten zodanige maatregelen worden genomen, dat niet
alleen de inlandse tarwe, doch ook de inlandse rogge voor
een zo hoog mogelijk percentage voor de broodgraanvoor
ziening beschikbaar kwamen.
Rekening houdende met een zeker percentage, dat aan de
leveringsverplichting werd onttrokken en gedeeltelijk voor
veevoederdoeleinden werd gebruikt, mag worden aange
nomen, dat in de oorlogsjaren (1940-1945) 85 tot 90% van
de inlandse tarwe en 75 tot 80 % van de inlandse rogge voor
de broodgraanvoorziening beschikbaar kwamen.
In de jaren na de tweede wereldoorlog (1945-1950) bleven
maatregelen van kracht, welke beoogden de inlandse tarwe
uitsluitend te bestemmen voor de broodgraanvoorziening.
Aanvankelijk bleek, dat er minder tarwe op de wereldmarkt
beschikbaar was dan door de importerende landen werd
gevraagd, terwijl in de laatste jaren de deviezenmoeilijkheden
en wel in het bijzonder de schaarste aan dollars tot hand
having van bedoelde maatregelen noopten. In dit verband
mag worden opgemerkt, dat Nederland in het seizoen 1949/
1950 van de geïmporteerde hoeveelheden broodgraan (incl.
bloem) 84^% heeft moeten kopen in dollars.
Nadat aanvankelijk een gedeelte van de inlandse rogge nog
verplicht geleverd moest worden voor de broodgraanvoor
ziening, werden de desbetreffende maatregelen in Augustus
1949 geheel ingetrokken. T.a.v. de rogge is daarmede, voor
zover het de bestemming betreft, practisch de vooroorlogse
toestand weer hersteld, hetgeen inhoudt, dat van dit product
thans weer maximaal 20% voor broodgraan wordt gebruikt,
terwijl het resterende grotendeels voor veevoederdoeleinden
wordt bestemd.
Om een algemene indruk te geven van de bestemming van
de Nederlandse broodgranen (tarwe en rogge) onder de
huidige omstandigheden, geven wij hier een overzicht, dat
betrekking heeft op de oogst 1949:
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TARWE. Verbouwde oppervlakte

103.800 ha
Gemiddelde opbrengst per ha . . . . ca 4100 kg
Totale opbrengst
425.000 ton

Bestemming :
Broodbloem
270.000 ton
Zeeuwse bloem
30.000 ton
Ongebuild tarwemeel .... 65.000 ton
Eigen consumptie v. d. telers . 25.000 ton

63 %
7%
15%
6%

Totaal voor de broodgraanvoor
ziening
390.000 ton

91%

Zaaizaad (binnenland en exp.) .
Veevoeder (afwijkende kwal.) .
Totaal

7%
2%

425.000 ton 100%

ROGGE. Verbouwde oppervlakte

Gemiddelde opbrengst per ha
Totale opbrengst
Bestemming :
Broodbloem
Roggebloem
Roggemeel
Eigen consumptie telers

28.000 ton
7.000 ton

190.000 ha
... ca 2700 k g
517.000 ton

15.000 ton
20.000 ton
40.000 ton
25.000 ton

3%
4%
8%
5%

Totaal voor de broodgraanvoor
ziening
100.000 ton

20%

. . .

Zaaizaad (binnenland en exp.) . 30.000 ton 5,5%
Consumptie-export
3.000 ton 0,5%
Veevoeder
384.000 ton 74%
Totaal

517.000 ton 100%

Hieruit blijkt, dat ca 90% van de tarwe en ca 20% van de
rogge voor de broodgraanvoorziening werd aangewend. Voor
de oogst 1950 zullen ongeveer dezelfde percentages worden
bereikt.
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Het hoge percentage tarwe, dat van de oogst 1949 voor
broodbloem werd aangewend, is een gevolg van de grote
oogst. Ten aanzien van de oogst 1950 zal de onderlinge ver
houding in de percentages van de verschillende bloem- en
meelsoorten dan ook wel enigszins anders zijn (een lager
% voor broodbloem en een hoger % voor Z-bloem en ongebuild).
In het seizoen 1949/1950 werd ca 40% van onze brood
graanbehoefte met inlandse tarwe en rogge gedekt. Voor het
seizoen 1950/1951 wordt dit percentage op ca 30 getaxeerd.
's-Gravenhage, 18 December 1950
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DE NEDERLANDSE INVOER VAN TARWE
JAN SCHILTHUIS
's-Gravenhag€

Wij hebben in Nederland een belangrijke invoer van
tarwe nodig, daar de eigen oogst voor slechts ongeveer 30%
in de normale behoefte voorziet.
De jaarlijkse Nederlandse behoefte aan tarwe bedraagt
ongeveer een millioen ton, terwijl een normale tarweoogst
in ons land mag worden aangenomen op rond 300.000 ton,
al was in 1949 de opbrengst 425.000 ton als resultaat der uit
zonderlijk gunstige weersomstandigheden.
Het totaal van een millioen ton wordt in overwegende mate
gebruikt als grondstof voor het brood. Zo nodig kan ook
rogge daarvoor dienen en in een deel der in ons land gebruik
te broodbloem is ook nu nog een zeker percentage rogge
verwerkt.
Ook zijn er nog enkele streken van ons land, waar rogge
veel als grondstof voor brood wordt gebruikt, doch dit ge
bruik van rogge als broodgraan is in de loop der jaren sterk
in betekenis verminderd. Men kan gerust zeggen, dat in
Nederland als regel tarwe de grondstof is voor het brood.
Uit de hierboven vermelde kwantitatieve gegevens volgt,
dat een aanzienlijke tarwe-import noodzakelijk is. Voor een
zeker gedeelte, doch slechts in beperkte mate, vindt die
plaats in de vorm van tarwebloem. De gezamenlijke invoer
van tarwe en tarwebloem, de laatste berekend naar het equi
valent aan tarwe, is in de laatste jaren vrij stabiel geweest.
Hij bedroeg 715.000 à 730.000;ton per oogstjaar (1 September
tot 31 Augustus). Men neme hierbij in aanmerking, dat die
invoer niet geheel is verbruikt, doch ook gediend heeft tot
vorming van een blijvende voorraad.
Wij hebben van ouds de benodigde tarwe gekocht in aller
lei landen, die over een surplus van deze graansoort beschik
ten. Rusland placht een belangrijke leverancier te zijn naast
Argentinië, de Verenigde Staten van Amerika en Canada.
Tarwe uit Roemenië en uit Australië, waarvan vooral het
laatste een der voornaamste exportlanden is van deze graan
soort, werd hier door de maalindustrie minder gekocht dan
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in andere landen. In welke verhouding de inkopen over de
meest gebruikelijke landen van herkomst waren verdeeld,
hing af van kwaliteit en hoedanigheid van de oogst, waaruit
geleverd zou worden, van de prijs, waartoe uit de verschil
lende landen tarwe werd aangeboden en natuurlijk vooral
ook van de eigenschappen, welke het product der verschil
lende uitvoerlanden bezit. Die eigenschappen lopen vrij
sterk uiteen.
Gekocht werd van exporteurs, die in de uitvoerlanden
gevestigd waren, doch waarvan een aantal der grootsten ook
vestigingen hadden in Nederland of elders in West-Europa.
Na de eerste wereldoorlog vormde Rusland reeds een uit
zondering, omdat de export daar toen reeds gecentraliseerd
was bij een Regeringslichaam, dat verkoopkantoren had in
de invoerlanden van West-Europa, waaronder ook Neder
land (Amsterdam).
Bij de inkoop in het buitenland speelden talrijke in Neder
land gevestigde agenten een belangrijke rol. Van de expor
teurs in de exportlanden, met wie zij in dagelijkse relatie
stonden, ontvingen zij aanbiedingen van tarwe, teneinde die
bij de kopers te plaatsen. Die kopers waren voor een zeer
groot gedeelte de bloem- en meelfabrieken, die dan dus zelf
als de importeur optraden, doch ook werd in Nederland
tarwe ingevoerd door handelaren (importeurs), die daarvoor
afzet vonden zowel bij de fabrikanten en molenaars in ons
land als in naburige invoerlanden van West-Europa.
Gedurende vele jaren heeft op deze wijze in ons land de
uitstekend georganiseerde tarwe-invoer plaats gevonden,
doch het is niet nodig, daarover verder in details te treden,
want de tweede wereldoorlog heeft grote veranderingen
gebracht in de wijze, waarop ons land zich van de benodigde
buitenlandse tarwe voorziet.
De aankoop daarvan geschiedt nu door een Regerings
lichaam, het Voedselvoorzienings-Import-Bureau (V.I.B.).
In welk land zal worden gekocht, op welk tijdstip en in welke
hoeveelheden, of de prijzen, waartoe tarwe wordt aange
boden, aanleiding geven om tot kopen over te gaan, dit alles
is tegenwoordig afhankelijk van geheel andere factoren dan
vroeger. De mate, waarin op een zeker moment buitenlandse
betaalmiddelen beschikbaar zijn, is daarvan natuurlijk een
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der voornaamste. De situatie op dit gebied brengt niet zelden
met zich, dat een overigens niet ongeschikt aanbod onge
bruikt moet blijven en elders gekocht moet worden op voor
waarden, tot een prijs en in een kwaliteit of soort, die mis
schien anders niet de voorkeur zou hebben genoten. Ten
aanzien van de aankoop uit de Verenigde Staten komt daar
bij, dat min of meer periodiek binnen het kader van de
Marshall-hulp de gelegenheid wordt geopend tot aankoop
van tarwe uit dat land. Andere tarwe-invoer uit de Verenigde
Staten komt wegens ons tekort aan dollars nauwelijks voor.
Aantrekkelijk is de aankoop in de Verenigde Staten op de
grondslag der Marshall-regeling, omdat de levering plaats
vindt in de vorm van aan de Europese landen aangeboden
Amerikaanse steun. Reeds geruime tijd komt dan ook het
leeuwendeel van onze tarwe-invoer uit de Verenigde Staten,
met daarnaast een niet onbelangrijke import uit Australië.
De tarwe uit Amerika wordt gekocht van Amerikaanse
exporteurs ; zowel van diegenen ondef hen, die in Nederland
een verkoopkantoor hebben als van anderen, die hun aanbie
dingen doen door middel van een Nederlandse agent. Dit
laatste kan ook gezegd worden van aankopen uit Argentinië
met dien verstande, dat het graan daar centraal door de rege
ring wordt ingezameld en door haar aan de exporteurs ver
kocht. Reeds geruime tijd echter is uit Argentinië geen
tarwe gekocht.
Van tijd tot tijd komen wel transacties tot stand op grond
van handelsverdragen met enkele landen van Oost-Europa,
op grond waarvan de goederenruil in evenwicht wordt ge
houden, al of niet met behulp van een clearing-rekening.
Wat tarwe betreft, hebben zulke transacties echter tot dus
verre tot de uitzonderingen behoord. Onder het graan, dat
onlangs uit Rusland is aangekocht, bevindt zich geen tarwe.
Wanneer het V.I.B, beschikt over de verschillende ge
gevens, die het in staat stellen om tot aankopen over te gaan,
wendt het zich om advies omtrent de verdere details der te
verrichten aankopen tot een adviescommissie van handelaren
uit de kringen der importeurs, Nederlandse verkoopkantoren
van exporteurs uit het buitenland en agenten van buiten
landse huizen. Deze advies-commissie is het resultaat ge
weest van overleg tussen het Bedrijfschap voor Granen,
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Zaden en Peulvruchten, het Aan- en Verkoopkantoor voor
Akkerbouwproducten (A.V.A.) en de Vakgroep Groot
handel in Granen te Rotterdam, bij welke laatste het Secre
tariaat der Commissie is gevestigd. Bij dit secretariaat komen
de aanbiedingen binnen, op grond waarvan dit na overleg
met het V.I.B, en op naam van die instelling de aankopen af
sluit. Langs die weg wordt gebruik gemaakt van het commer
ciële inzicht en de door lange ervaring verkregen vakkennis
dergenen, die de advies-commissie vormen.
Omtrent de invoer van tarwebloem zij nog vermeld, dat
die bewerkstelligd wordt door importeurs, die bij de verkoop
gehouden zijn om slechts af te leveren tegen toewijzingen,
welke de kopers van Regeringswege ontvangen. De omvang
van de import van tarwebloem wordt bepaald door de Minis
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De
laatste jaren is de te importeren hoeveelheid geleidelijk ver
minderd. Tegenwoordig bedraagt zij niet meer dan 75.000
ton per jaar, hetgeen niet minder is dan in de vooroorlogse
jaren, nadat in 1931 de Tarwewet van kracht was geworden.
Slechts in de allerlaatste tijd vóór de oorlog werden vrij grote
hoeveelheden tarwebloem geïmporteerd, doch het doel daar
van was het vormen van een oorlogsvoorraad, evenals de
Regering toen ook van de verschillende graansoorten en
van andere goederen voor de voeding van mens en dier grote
voorraden door invoer heeft bijeen gebracht. Vóór de Tarwe
wet placht de invoer van tarwebloem te schommelen tussen
ongeveer 100.000 en 150.000 ton per jaar.
Hoe de aankoop-methode van tarwe zich verder zal ont
wikkelen, valt onder de onzekere omstandigheden van deze
tijd niet te zeggen. Of wij binnen afzienbare tijd bij onze
aankopen weder minder gebonden zullen zijn door beper
kingen in de bewegingsvrijheid, voortvloeiende uit de vele
moeilijkheden, waaronder de internationale handel in het
algemeen en Nederland nog in het bijzonder te worstelen
heeft, zal de toekomst moeten leren. Het ligt voor de hand,
dat het bedrijfsleven daarnaar met verlangen uitziet.
's-Gravenhage, December 1950
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DE TECHNISCHE TARWE COMMISSIE
(1931-1941)
Dr S. BROEKHUIZEN
Deskundige Stichting Cocobro, Wageningen

INLEIDING

Vóór dat op 4 Juli 1931 de Tarwewet 1931 werd ingevoerd,
is in ons land - met uitzondering van enkele laboratoria van
meelfabrieken - van wetenschappelijke zijde niet veel aan
dacht geschonken aan de verwerkingswaarde van onze in
landse broodgranen. Slechts F. F. BRUYNING, destijds Direc
teur van het Proefstation voor Zaadcontrôle te Wageningen,
heeft - en wel reeds in 1904 - een uitvoerig onderzoek inge
steld naar de bakwaarde van onze inlandse tarwe *) en kwam
daarbij tot de conclusie, dat ,,de gemiddelde bakwaarde van
onze inlandse tarwebloem onvoldoende was om te beant
woorden aan de eisen van de Nederlandse consumenten wat
betreft de bereiding van wittebrood".
Bij het begin van de dertiger jaren was het dan ook zo, dat
„onze voornaamste broodsoort (het wittebrood) geheel uit
buitenlandse en bijna geheel uit Amerikaanse bloem placht
te worden samengesteld. Deze had in de loop der jaren geheel
de plaats der inlandse tarwe als voornaamste broodbloemleverancier ingenomen" 2).
Door het met de Tarwewet ingevoerde maalgebod, waar
door de hoogmolens, vlakmolens en dorpsmolenaars werden
verplicht eerst 22!%, daarna 25 % en tenslotte 35 % inlandse
tarwe bij het te malen broodgraan te mengen, kwam het.
kwaliteitsprobleem van de inlandse tarwe echter in het
centrum van de belangstelling te staan.
De Regeringscommissaris voor de uitvoering van de
Tarwewet, Ir S. L. LOUWES, is toen op de gelukkige gedachte
gekomen om een studiecommissie in het leven te roepen, die
zich speciaal zou bezighouden met het vraagstuk van de
kwaliteit en eventuele kwaliteitsverbetering van de inlandse
F. F. BRUYNING JR., La valeur boulangère du froment.-Archives du Musée
Teyler, série II, 9 (1905).
2) TH. C. GEUDEKER, De Nederlandsche Meelcentrale in de jaren 19311942/43. - 's-Gravenhage, 1950, 7.
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tarwe. Aldus is einde Maart 1931 tot stand gekomen de
Technische Tarwe Commissie (bij afkorting T.T.C.), samen
gesteld uit landbouwkundigen en vertegenwoordigers van de
maalindustrie.
Gedurende de eerste jaren van haar werkzaamheid heeft
de T.T.C. vooral getracht zich een beeld te vormen van alle
factoren, welke mogelijkerwijze invloed hebben op de samen
stelling en eigenschappen - en meer in het bijzonder op de
bakkwaliteit - van de Nederlandse tarwe.
SAMENSTELLING T.T.C.
Prof. Dr O. DE VRIES, Hoofddirecteur van het Rijkslandbouwproefstation te
Groningen (j"i948), voorzitter.
Ir J. D. KOESLAG, Secr. van de Regelingscommissie voor het Landbouwproefveldwezen (f1938), secretaris.
Na diens overlijden werd het secretariaat waargenomen door de landbouw
kundige, Dr Ir W. FEEKES.
Tot leden werden in 1931 benoemd:
Prof. Ir C. BROEKEMA, Directeur van het Instituut voor Plantenveredeling te
Wageningen (f1940).
Ir P. G. MEIJERS, Rijkslandbouwconsulent voor Noord-Groningen, later Direc
teur v. d. Landbouwk. Afd. v. h. Rijkslandbouwproefstation te Groningen.
Ir C. P. G. STEVENS, Rijkslandbouwconsulent voor Zeeland, later Inspecteur van
de Landbouw.
A. BOONSTRA, Directeur van het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wage
ningen (f1950).
J. G. F. DOMBACH, Directeur van N.V. Stoommeelfabriek „Holland" te Amster
dam (f1943)P. L. M. VAN DER LANDE, Directeur van N.V. Noury & v. d. Lande's Meel
fabrieken te Deventer.

In de loop van de volgende jaren is de T.T.C. met nog
enige leden uitgebreid, nl. :
Ir G. VEENSTRA, Rijkslandbouwconsulent voor Noordelijk Groningen (van Oct.
1932 af).
Ir C. J. DROOGENDIJK, Rijkslandbouwconsulent voor Zeeland te Goes (van Sept.
1935 af; t 1949)C. C. C. VAN STOLK, Directeur van de Centrale Tarwe Organisatie („Tarwe
Centrale") (van Febr. 1936 af).
C. VAN STOLK, Secretaris van de Vereniging van Inheemse Tarwe Afnemers
(de „V.I.T.A.") (van Febr. 1936 af).
Dr W. J. FRANCK, Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle te
Wageningen (van April 1938 af).
Dr H. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN te Wageningen, later verbonden aan het
C.I.L.O. aldaar (van April 1938 af).
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Als deskundigen heeft de T.T.C. in haar dienst gehad:
I r R . H . VISSER, Landbouwkundige (Aug. 1931-Sept. 1934).
Dr Ir W. FEEKES, Landbouwkundige (Sept. 1934-Nov. 1938).
Ir J. DOEKSEN, Entomoloog (1938).
Dr W. H. VAN DOBBEN, Landbouwkundige (1940-1941).

De resultaten van het werk van de T.T.C. zijn gepubli
ceerd in de Verslagen I t/m XVII en in de Jaarverslagen over
1937 en 1938.
WERKTERREIN

Zoals reeds werd opgemerkt, was het de taak van de
T.T.C. zich bezig te houden met het vraagstuk van de
kwaliteit en eventuele kwaliteitsverbetering van de inlandse
tarwe. Aangezien echter de tarwekwaliteit wordt beïnvloed
door de aard van het ras, door alle cultuurmaatregelen tijdens
de groei, door klimaat en bodem, door oogstbehandeling en
opslag en ten slotte door de latere verwerking tot meel en
bakproduct, vielen al deze onderwerpen binnen het studie
gebied van de T.T.C.
In het eerste verslag wordt er echter reeds op gewezen, dat
,,de Commissie haar taak, die anders veel te uitgebreid zou
worden, heeft beperkt tot een onderzoek naar de geschiktheid
van de tarwe voor de bereiding van wittebrood". In het kader
van deze bestemming werd vooral aandacht geschonken aan
de maalbaarheid, de bakkwaliteit en de handelskwaliteit
(de zgn. gradering der tarwe, die door de Gewestelijke
Tarwe Organisaties bij het innemen der tarwe en ook verder
bij de distributie werd gebruikt). Aan de geschiktheid van
de tarwe voor andere doeleinden (koekjes, biscuits, speciale
voederdoeleinden) is dan ook bij het werk van de T.T.C.
slechts weinig aandacht geschonken.
Niettemin bleek het in de loop der jaren wel gewenst om
bepaalde, uit landbouwkundig oogpunt belangrijke pro
blemen in het onderzoek te betrekken. Zo is in het kader van
de T.T.C. aandacht geschonken aan:
a. de invloed van de bemesting, voornamelijk met het oog
op de bakwaarde (i93it/m '34; 1937-'38) - verslag IV,
IX, XVII,
b. de morfologische gewasanalyse (1936-'38) - verslag XVII,
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c.
d.
e.
ƒ.
g.
h.

het groeirhythme van de tarwe (i93ó-'39) - verslag XVII,
de schotgevoeligheid (1936-38) verslag XI, XIII,
de hitteschade (1936—*38) verslag XVII,
de oogstmethode (i93i-'33) verslag V,
het kunstmatig drogen van de tarwe (1932) - verslag VI,
de bewaarbaarheid (i93i-'32; i935-'37 - verslag VII,
XV,
i. het optreden van de tarwegalmug (1938) - verslag XII.
Het is duidelijk, dat met de beperkte middelen, welke de
T.T.G. ten dienste stonden, niet al deze onderwerpen vol
ledig konden worden onderzocht. Voor sommige problemen
(bv. ƒ, g en h) droeg het onderzoek dan ook een meer oriën
terend karakter ; andere onderwerpen (b, c, d, e en i) werden
meer fundamenteel aangepakt en de bij deze onderzoekingen
verkregen resultaten vormen een uitstekende basis, waarop
bij verder onderzoek kan worden voortgebouwd.
RESULTATEN VAN DE WERKZAAMHEDEN DER T.T.C.

a. Het bakwaarde-onderzoek
Er werd reeds op gewezen, dat het onderzoek van de
T.T.C. voornl. was gericht op de bakkwaliteit; daarnaast
werd echter steeds de handelskwaliteit in beschouwing ge
nomen. T.a.v. de maalbaarheid van de tarwe is vrijwel geen
onderzoek verricht. Over het algemeen ligt het zwaartepunt
van de in het kader van de T.C.C. verrichte werkzaamheden
sterk aan de landbouwkundige zijde; aan de technologische
problemen is veel minder aandacht gegeven.
Enerzijds vindt dit waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit,
dat het onderzoek uitsluitend door landbouwkundigen is uit
gevoerd, anderzijds is het begrijpelijk, dat t.a.v. de kwali
teitsverbetering van de tarwe het zwaartepunt werd gelegd
bij de tarweveredeling en bij de cultuuromstandigheden.
Een uitvoerig onderzoek werd dan ook ingesteld naar de
bakwaarde van verschillende tarwerassen. Jaarlijks werden
met tientallen verschillende tarwerassen, zowel Nederlandse
als buitenlandse rassen, bakproeven genomen, waarbij
eveneens de invloed van de in de maalindustrie gangbare
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bakmiddelen kaliumbromaat, ammoniumpersulfaat en moutextract werd nagegaan.
Uit dit onderzoek bleek o.a., dat warmte en droogte in de
periode van het schieten tot kort na de bloei leidt tot een
hoger glutengehalte, echter bij lagere opbrengst.
Afgezien van de variabiliteit binnen een ras, vertoonden
de rassen onderling grote verschillen in bakkwaliteit. Het
bleek, dat de rassen met een superieure bakkwaliteit, zoals
Svalöfs E.K.II, Providence, e.d. ook in Nederland een pro
duct konden leveren, dat in de beste gevallen gelijk stond
met de beste Canadese baktarwe. Het glutengehalte van deze
tarwes was echter op onze beste tarwegronden vaak te laag ;
de glutenkwaliteit werd bij zulke rassen weinig door de
omstandigheden beïnvloed. Die tarwes echter, welke de in
Nederland verbouwde rassen sterk overtroffen in bakwaarde,
bleken hun minderen te zijn, wat betreft productie en resis
tentie tegen ziekte (Svalöfs Extra Kolben II, Florence x
Aurore, Providence). Een tarwe, die gelijkwaardig was aan
de toen in Nederland verbouwde rassen, doch een hogere
bakkwaliteit had, werd echter niet gevonden. Of een derge
lijke tarwe door doelbewust kweken zou kunnen worden ge
vonden, wordt betwijfeld. Ons land levert in dit opzicht
bijzondere moeilijkheden op, omdat in onze beste tarwegebieden (Zeeland, Friesland) de meligste tarwe van geheel
Europa schijnt te groeien.
De meeste kans op succes wordt dan ook voor ons land ver
wacht van tarwes met een matig glutengehalte, doch met een
superieure glutenkwaliteit, vooral t.o.v. de verbetering door
bakmiddelen. Hierbij kan dan een kleine verbetering in bakaard voor ons land al van groot belang zijn.
Tot een systematisch opgezet en intensief contact met de
Nederlandse kwekers, met het oog op het kweken van beter
bakkende tarwes, is het niet gekomen. Een dergelijk streven
bestond in die jaren vooral in Zweden, Duitsland en Zwitser
land. Wel werden door de T.T.C. gedurende enkele jaren
enige duizenden monsters gratis voor de kwekers op bak
kwaliteit onderzocht met behulp van oriënterende onder
zoekingsmethoden.
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b. De morfologische gewasanalyse
De morfologische gewasanalyse, welke in Nederland vooral
door Prof. Ir C. BROEKEMA werd gepropageerd, is aan de
belangrijkste, door de T.T.C. uitgevoerde proeven in het
tijdvak i935-'38 verbonden ter onderscheiding van ver
schillende tarwerassen. Het doel van deze gewasanalyse was
om door middel van systematisch opgezette proeven de wet
matigheden, welke de structuur van een ras beheersen, na
te gaan.
Bij dit onderzoek ging het voornl. om de korrelproductie,
waardoor immers in eerste instantie de economische beteke
nis van een tarweras wordt bepaald. De korrelproductie kan
worden ontleed in de structuurcomponenten: halmgetal per
oppervlakte, aantal korrels per aar en korrelgewicht.
Deze componenten werden in verband gebracht met de
plantdichtheid, de zaaitijd en vernalisatie en de stikstof
bemesting. Uit de resultaten van het onderzoek bleek, dat
elk van de drie opbrengstcomponenten: aantal halmen per
plant, aantal korrels per aar en korrelgewicht op zich zelf
door het milieu kan worden beïnvloed. Boven een zekere
plantdichtheid bestaat echter de tendentie, dat een toe
nemend halmgetal van de plant de beide andere componen
ten zal drukken.
Uit het onderzoek bleek voorts, dat een verdieping van de
proefveldstudie door middel van gewasanalyses in de regel
niet die resultaten oplevert, welke daarvan veelal werden
verwacht.
c. Het groeirhythme van de tarwe
Onder groeirhythme wordt verstaan de serie opeenvolgen
de levensverschijnselen, welke elkaar tijdens de ontwikkeling
van de plant op steeds dezelfde wijze opvolgen. Hoewel dit
rhythme wordt bepaald door erfelijke aanleg, is het niettemin
in hoge mate afhankelijk van het milieu, in het bijzonder van
de klimatologische factoren : temperatuur en licht.
Door een bepaalde koudebehandeling of belichting kan
men het groeirhythme zodanig beïnvloeden, dat de plant
hierdoor in staat is zich in bepaalde perioden sneller te ont
wikkelen. Men spreekt dan van jarowisatie of van vernali34

satie. Door het toepassen van een koudebehandeling gelukte
het de Russische onderzoeker LYSSENKO wintertarwe zo
danig te jarowiseren, dat door verlenging van de zaaitijd en
vervroeging van de oogsttijd nieuwe gebieden in koudere
streken voor de tarwecultuur werden ontsloten.
In de meeste Europese landen echter bleek spoedig, dat de
directe practische betekenis van het kunstmatig vernaliseren
van granen voor de landbouw gering moet worden geacht,
omdat men in streken met een intensieve landbouw door
gaans reeds over goed aangepaste rassen beschikt.
De T.T.C. werd door dit vraagstuk aangetrokken, omdat
regionaal onderzoek reeds had geleid tot het constateren van
verschillen in kwaliteit en productiviteit van de tarwe in ver
schillende delen van het land. Zo vond men, dat in Gro
ningen de uiterlijke kwaliteit van de korrel onregelmatig
en vaak slecht is. Hiervoor kon moeilijk een verklaring wor
den gevonden en men meende, dat vernalisatie-onderzoek
in dit opzicht opheldering zou kunnen brengen.
In de loop van de jaren i936-'38 is getracht aan de hand van
talrijke proeven een inzicht te krijgen in de factoren, welke
de ontwikkeling van de tarwe beheersen. Hiervoor werden
in de eerste plaats de zaaitijdproeven benut, gecombineerd
met kunstmatige vernalisatie. Daarnaast werden in 1937 en
'38 bij een aantal rassen uitgebreide stikstofbemestingsproeven genomen, waarbij de factoren zaaitijd, koude
behandeling en stikstofgift werden gecombineerd.
Ook werden nog verschillende kleinere proeven genomen,
betreffende :
de duur der koude-behandeling bij verschillende zaai
tijden,
de invloed van het vochtgehalte bij de koude-behandeling,
de vernalisatie door korte dag,
de betekenis van daglengte en lichtsom voor het stadium
der stengelvorming,
de invloed van hitteschade bij verschillende vernalisatietoestand.
Een speciale serie proeven werd gewijd aan de vraag, of
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kunstmatige vernalisatie van het zaaizaad bij de gewone
tarweverbouw in de practijk voordelen zou opleveren.
Het zou te ver voeren hier dieper op al deze problemen in
te gaan; hiervoor kan worden verwezen naar verslag XVII
van de T.T.C.
Wat de resultaten van dit onderzoek betreft, kan in de
eerste plaats worden vermeld, dat het vernalisatie-onderzoek
t.a.v. de regionale verschillen in korrelkwaliteit niet veel
opheldering heeft gebracht, zodat de oorzaken hiervoor el
ders moeten worden gezocht.
Van een groot aantal tarwerassen werd de vernalisatiebehoefte onderzocht, waardoor het mogelijk was de tarwe
rassen in te delen in koudebehoefte-klassen (Herfst-,
Januari-, Februari-, Maart- en April-typen). Uit de resul
taten van dit onderzoek bleek nu, dat er bij het onderzochte
rassensortiment een samenhang bestond tussen de koudebehoefte en dekouderesistentie van de tarwerassen. Op grond
hiervan kwam FEEKES tot het aanvaarden van de 20 Februarizaai als een eenvoudige en betrouwbare methode om door
middel van de koudebehoefte de kouderesistentie te leren
kennen. Sprekende uitzonderingen (b.v. weinig koudebehoeftig en zeer kouderesistent) werden bij dit onderzoek
niet gevonden. De grootste afwijkingen vertoonden Svalöfs
E.K. II en Pévèle. Het eerstgenoemde ras is een April-tarwe,
dus weinig koudebehoeftig, terwijl zijn resistentie niet veel
onderdoet voor die van Juliana. Pévèle is een Januari-tarwe
die, hoewel iets minder koudebehoeftig dan Juliana, toch
aanzienlijk kouderesistenter is.
Er liggen op dit gebied echter nog heel wat problemen.
Zo zou het van belang zijn de erfelijke factoren, op grond
waarvan afwijkingen voorkomen, te koppelen met de normale
kouderesistentie, teneinde aldus bv. een versterking van de
kouderesistentie van hoog-productieve Januari- en Februaritarwes te bewerkstelligen. Het is eveneens van belang te
weten, of het hardingsvermogen afneemt met toenemende
vernalisatietoestand, omdat de kouderesistentie in de eerste
plaats berust op een harding. In dit verband wordt er nog op
gewezen, dat de oorzaken van het afsterven door vorst en
koude in het algemeen niet voldoende bekend zijn.
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Uit de proeven is tenslotte duidelijk naar voren gekomen,
dat de kunstmatige vernalisatie voor onze inlandse tarweverbouw slechts in zeer speciale gevallen rendabel moet
worden geacht. Zo wordt het b.v. mogelijk geacht, dat hoogproductieve Febr.-tarwes na jarowisatie bij einde Maartbegin April-zaai en bij een goed geslaagd gewas zouden
kunnen concurreren met onze hoog-productieve zomertarwes, ondanks de kosten van de behandeling.
Uit het onderzoek is voorts gebleken de grote betekenis
van het kunstmatig vernaliseren op het gebied van het
kwekerswerk. Hierdoor kan het gevaar worden omzeild, ver
bonden aan het blootstellen van kostbaar zaad aan het
risico van uitwinteren. Eveneens kan men, door gebruik te
maken van vernalisatie en een optimaal milieu voor de ont
wikkeling in de kas 2 à 3 generaties per jaar kweken, hetgeen
een versnelling van het kwekerswerk betekent.
Het onderzoek heeft tenslotte ook een dieper inzicht in de
factoren, welke de productiviteit der gewassen beheerst,
mogelijk gemaakt, hetgeen ongetwijfeld zijn practisch nut
zal afwerpen. Niettemin is dit probleem allerminst uitgeput.
In het reeds genoemde verslag XVII wijst FEEKES ook op de
wenselijkheid van het verzamelen van statistisch materiaal
op een aantal daartoe speciaal opgezette permanente proef
velden, verspreid over onze landbouwgebieden.
Hierbij zouden de waarnemingsobjecten ieder jaar in een
gelijke zaaitijdproef dienen te worden opgenomen, terwijl
daarnaast micro-klimatologische gegevens zouden kunnen
worden verzameld. Op deze wijze zou men wellicht op de
duur een basis kunnen krijgen voor kwaliteits- en productie
voorspellingen.
d. De schotgevoeligheid van tarwe
In de jaren 1936 tot '38 is eveneens aandacht geschonken
aan de schotgevoeligheid van verschillende tarwerassen, hoe
wel ook dit onderzoek nog niet als volledig afgesloten kan
worden beschouwd.
Gebleken is wel, dat bij winterzaai het schotgevaar meer
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bij witte tarwes dan bij rode tarwes is te duchten. Bij zomerzaai is het schotgevaar evenzeer aanwezig bij rode als bij
witte tarwe, vooral bij late zaai. Dit laatste bleek vooral in
1938, toen de schotrijpheid sneller verliep, naarmate er later
was gezaaid. In extreme gevallen waren de groene korrels
tegen de meelrijpheid al volledig schotrijp. Het wordt niet
onwaarschijnlijk geacht, dat het verschijnsel samenhangt met
de korrelproductie-vermindering, die ook bij late zaai na
een bepaalde datum optreedt en afhankelijk is van het ras,
van de vernalisatiefactoren lage temperatuur en korte dag en
van het voorkomen van warme periodes na de bloei. Ook
maken de resultaten van dit onderzoek waarschijnlijk, dat
een warme periode na de bloei de schotrijpheid sterk kan
bevorderen, vooral wanneer zij in de periode der melkrijpheid optreedt.
T.a.v. dit probleem is eveneens voortgezet onderzoek ge
wenst, waarbij op de door de T.T.C. verzamelde resultaten
kan worden voortgebouwd.
Nationaal gezien, is het probleem ook ongetwijfeld belang
rijk, omdat in Nederland voornamelijk witte tarwe wordt
verbouwd, terwijl de meest schotresistente rassen onder de
rode tarwes moeten worden gezocht. Niettemin moet het
mogelijk worden geacht ook een betrekkelijk schotveilige
witte tarwe te kweken.
e. Hitteschade
Uit het door FEEKES verrichte onderzoek is duidelijk naar
voren gekomen, dat in ons land tijdens warme perioden in
het veld temperaturen kunnen voorkomen, waarbij hitte
schade in tarwe optreedt. De hitteschade uit zich in de eerste
plaats in glazig afrijpen, speciaal wanneer de warmte valt
tijdens het schieten, maar vooral tijdens en kort na de bloei.
Eveneens worden oogstdepressies veroorzaakt bij droge hitte
tijdens de bloei, waardoor het aantal korrels per aar wordt
verminderd. Wanneer een hittegolf in de periode van bloei
tot meelrijpheid valt, maar ook reeds tijdens het schieten,
treedt een vermindering van het iooo-korrelgewicht op.
Deze schade wordt steeds geringer, naarmate de hittegolf de
plant in een later stadium van ontwikkeling treft.
38

De gevolgen van hitteschade zijn dikwijls uiterlijk niet
aan het gewas te zien en in de practijk zal men door hitte
schade 500 à 1000 kg per ha minder kunnen oogsten, zonder
dat de boer dit vooraf heeft kunnen constateren.
f. Het optreden van de tarwegalmug
In de jaren 1936 en '37 vond een toenemende aantasting
plaats van de tarwe door de tarwegalmug. Het verschijnsel
werd belangrijk genoeg geacht om het door een specialist
te laten onderzoeken. Dit onderzoek vond plaats in 1938 en
werd uitgevoerd door Ir J. DOEKSEN.
Gebleken is, dat in de tarwe zowel de gele als de oranje
galmug optreden. Doordat de tarwekorrels door de galmuglarven worden aangestoken, is hiervan een sterke noodrijpheid van de korrels het gevolg. Er ontstaan schrompelige
korrels, terwijl de gluten van dergelijke korrels soms zeer
sterk in kwaliteit achteruit gaat. Bovendien heeft de aan
tasting een hevige bacterie- en schimmelinfectie ten gevolge,
waardoor de aangetaste korrels, vooral in bruinbrood, zwarte
vlekken geven.
Uit het onderzoek van DOEKSEN is wel naar voren ge
komen, dat de verhoogde aantasting van de tarwegalmug ver
band hield met de samenstelling van het tarwesortiment in
ons land. De tarwegalmuggen zijn nl. afhankelijk van een
bepaald ontwikkelingsstadium van de tarwe, nl. het stadium
van het in aar komen, omdat zij alleen in dit stadium eitjes
kunnen leggen. Groningen had bv. een grotere galmugschade
dan andere streken, omdat men daar zowel winter- als zomertarwe verbouwt, waardoor dus voor de galmuggen twee
gunstige periodes aanwezig zijn. In de dertiger jaren nu was
het tarwesortiment met enkele zeer vroege tarwerassen uit
gebreid, waardoor de periode van in aar komen van de tarwe
in de meeste streken aanmerkelijk was verlengd. De tarwe
galmug kreeg hierdoor een veel langere periode voor het af
zetten van de eitjes, waardoor de schade veel algemener op
viel. De conclusie van het onderzoek was dan ook, dat het
gebruik van een eenvoudig tarwesortiment, wat betreft het
tijdstip van het in aar komen, zoveel mogelijk moet worden
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nagestreefd in streken, waar men last heeft van de tarwegalmug.
Directe bestrijdingsmaatregelen werden weinig succesvol
geacht en ook te duur in vergelijking tot de aangerichte
schade. Er werd mede verbetering verwacht van de verbouw
van hakvruchten na sterk geïnfecteerde tarwe en eveneens
van het veelvuldig oppervlakkig bewerken van de grond
gedurende de maand Mei ter bestrijding van de galmuglarven.
SLOTOPMERKING

Door de T.T.C. is een schat van gegevens betreffende in
Nederland verbouwde en beproefde tarwerassen bijeen
gebracht, niet alleen met betrekking tot de bakkwaliteit, doch
evenzeer t.a.v. andere kwaliteitseigenschappen. Daarnaast is
ook aandacht geschonken aan de factoren, welke de ontwik
keling en de productiviteit van de tarwe beïnvloeden.
Het is begrijpelijk, dat in de periode, waarover zich de
werkzaamheden van de T.T.C. hebben uitgestrekt, niet
alle in het onderzoek betrokken problemen volledig konden
worden opgelost. Het feit, dat de werkzaamheden van de
T.T.C. werden beëindigd, is dan ook in hoofdzaak een gevolg
geweest van de oorlogsomstandigheden en zeker niet van het
feit, dat er t.a.v. onze inlandse tarwe geen problemen meer
zijn, welke nader dienen te worden onderzocht. Het is juist
daarom, dat na de oorlog weer een organisatie, thans in de
vorm van een object-associatie, werd gevormd, die zich met
deze problemen, nu uitgebreid tot onze beide broodgranen
tarwe en rogge, bezig houdt. Het is zonder twijfel een groot
voordeel, dat deze object-associatie daarbij kan steunen op
de rijke ervaring, welke door de T.T.C. is verzameld, waarbij
nog de gelukkige omstandigheid komt, dat Dr W. FEEKES,
die als deskundige van de T.T.C. werkzaam is geweest, thans
als vertegenwoordiger van de Kwekers deel uitmaakt van het
Dagelijks Bestuur van de Stichting Cocobro.
VERSLAGEN VAN DE T.T.C.
Door de T.T.C. zijn de volgende verslagen en jaarver
slagen gepubliceerd:
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Verslag
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,

,,
,,
,,

I Opzet en methodiek, door Ir R. H. VISSER
(1934)
II Rassenproeven, door Ir R. H. VISSER (1934)
III Verslag over een proef op grote schaal in 1933
met drie rassen zomertarwe, door Ir R. H.
VISSER (1935)
IV Bemestingsproeven, door Ir R. H. VISSER
(1935)
V Oogstproeven, door Ir R. H. VISSER (1935)
VI Droogproeven, door Ir R. H. VISSER (1935)
VII Bewaarproeven, door Ir R. H. VISSER (1935)
VIII Samenvatting van de verslagen III—VII, door
Ir R. H. VISSER (1935)
IX Bemestingsproeven 1934, door Dr Ir W.
FEEKES (1937)
X Onderzoek van de standaardmonsters, bij de
handel in Nederlandse tarwe in gebruik, door
Dr Ir W. FEEKES (1937)
XI De neiging tot schot van een zestigtal in
Nederland in de practijk verbouwde of in be
proeving zijnde tarwerassen, door Dr Ir W.
FEEKES (1938)
XII De tarwegalmuggen Contarinia tritici KIRBY
en Sitodiplosis mosellana GÉHIN in Nederland,
door Ir J. DOEKSEN (1938)
XIII De neiging tot schieten bij tarwe vanaf de
vruchtzetting, en mede in verband met de
zaaitijd, door Dr Ir W. FEEKES., J. I. C.
BUTLER en Ir J. B. RITZEMA VAN IKEMA (1939)
XIV Bakonderzoek bij de rassenproeven i933-'38,
door Dr Ir W. FEEKES, met medewerking
van Dr W. H. VAN DOBBEN (1940)
XV Vochtgehalte en bewaar baarheid van tarwe,
door Dr Ir W. FEEKES met medewerking van
Dr W. H. VAN DOBBEN (1941)
XVI De oriënterende methoden ter bepaling van
de bakaard van tarwe, door Dr Ir W. FEEKES
met medewerking van Dr W. H. VAN DOB
BEN (1941)
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Verslag XVII De tarwe en haar milieu, door Dr Ir W.
FEEKES (1941)

Jaarverslag over 1937
Jaarverslag over 1938
Van al deze publicaties kunnen nog exemplaren gratis aan
belangstellenden worden verstrekt. Aanvragen hiervoor kun
nen worden gericht tot de Stichting Cocobro, Emmapark 31,
Wageningen.
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DE TARWEOPBRENGSTEN IN 1950 EN DE
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Dr W. H. VAN DOBBEN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek
Wageningen

Een studie over de tarweopbrengsten in de jaren 19301949 *) voerde tot de conclusie, dat de volgende weersom
standigheden een duidelijke samenhang vertonen met lage
opbrengsten :
1. weinig zon in de periode 20 Maart-10 Mei
2. een hittegolf in de derde decade van Juni
3. veel regenval in de periode van 10 Juni tot 20 Juli.
Het topjaar 1949 vormde een prachtige bevestiging van
deze conclusie, want hier ging een zonnig voorjaar samen met
een droge doch koele zomer. Hoe staat het nu met 1950?
Als wij in de tabel, ontleend aan de reeds genoemde publi
catie *), 1950 invullen, krijgen wij het beeld van tabel 1.
De korrelopbrengst is dus vrij belangrijk beneden normaal
geweest. Dat dit in de praktijk nog niet zo erg opviel, is te
danken aan het feit, dat het ras Juliana, waarop bovenstaande
cijfers betrekking hebben, in de laatste jaren bijna geheel is
vervangen door Alba en Staring, die tot 10% meer op
brengen.
De stro-opbrengst lag boven, de lengte van het stro juist
op het gemiddelde cijfer. De opbrengst aan stro is wellicht
wat geflatteerd door het zeer natte oogstweer, maar de lengte
wijst er ook wel op, dat dus in tegenstelling tot de korrel
opbrengst, de stro-opbrengst minstens normaal is geweest.
Als wij nu de zaak eens weer van de zijde der weersom
standigheden bekijken, kunnen wij ons afvragen, wat wij op
grond van de in de aanvang veronderstelde samenhang
hadden kunnen verwachten.
Als we eerst eens het % zonne-uren in de periode 20 Maart
*) W. H. VAK DOBBEN: Een beschouwing over de hoge tarweopbrengsten van

het jaar 1949 in vergelijking met voorafgaande jaren. Verslag van het Centraal
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek over 1949.
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TABEL I. GEMIDDELDE WAARDEN VAN HET WINTERTARWERAS JÜLIANA OP DE
RASSENPROEFVELDEN IN HET ZEEKLEIGEBIED VAN NEDERLAND
Jaar

1930
1931

1932
1933
1934
Ï935

1936
1937
1938
1940
1941
1942
1943
1944
1946
1947
1948
1949

Korrelop
brengst

Stro-op
brengst

4450
3840
4420
4520

8040
6140
8580
7660
7400
54OO
6450

4670
3550
3740

3900
4980
4910
4660
3610
4470

Korrelstroverh.

6570

8200
7250

6770
7070
7790

1000korrel
gewicht

2,6

122,6

42,0

0,63
0,66

38,2

0,58

37,2

0,59
0,60

0,68
0,69
0,51

42,6

057
o,57
o,54
o,53
o,47

39,6

41,9
36,0

77
74
75

2,9

118,9

4,3

113,0
119,4

2,0

-

-

127,0

3.2
7,6

124,6
IOS.I

0,52

39,2
41,7
43,9
44,7

Gem.
1940-49

4410

7890

0,56

41,2

1950

3930

8580

0,46

41,0

3220
4190

Lengte
stro in cm

o,55

5400

4560

Zeefafval
in %
(spleetzeef
2,25 mm)

0,60
0,52
0,60

83IO
8450
6070
8920
I0400

4700

Hl-gewicht

73
78

2,0

128.9

o,8

133,0

3,2

121,4
121,0

tot io Mei nagaan, dan blijkt dit te hebben bedragen 36%
tegen normaal 37%.
Hierin vinden wij dus geen verklaring voor een afwijkende
opbrengst.
TABEL 2. TEMPERATUREN IN DE DERDE DECADE VAN JUNI

Normaal

1935
1936
1941
1947
1949
1950
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Gemiddelde
max. temp.

Hoogste
temperatuur

Korrelaantal

Korrelgewicht

21° C
25° c
24° C
24° C
26° C
20° G
21° C

3i° C
3ï° C
32° C
36° c
24° c
28° C

laag
laag
hoog
zeer laag
zeer hoog
laag

laag
laag
hoog
hoog
zeer hoog
normaal

Zaad cpbr. in kg/ha

55001
•49
5000

33

o

40
*34
4500

•44
•46

32
*

®43

• 33
30
• 48

*36

3500

50

75

42

100
125
150
mm neerslag 10 Juni - 20 Juli

Fig. I. Samenhang tussen korrelopbrengst en neerslag
in de zomer bij tarwe in de jaren 1930-1949. De jaren
1947 en 193S (beide met hittegolven tijdens de bloei)
vallen min of meer buiten de samenhang. (Zie noot
blz. 43.)
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Fig. 2.Samenhang tussen het iooo-korrelgewicht en het
aantal korrels.

Ook de temperatuur in de 3e decade van Juni kon hiervoor
geen verklaring geven, deze was normaal, zoals uit tabel 2
blijkt.
Een hittegolf tijdens de bloei (een van de ergste dingen,
die de tarwe kan overkomen) is er dus niet geweest.
Tenslotte de regenval. Deze bedroeg van 10 Juni-30 Juli
104 mm, tegen normaal 87. Er is dus een periode meer regen
geweest dan normaal, en dit doet dus inderdaad een lage op
brengst verwachten. De afwijking is echter niet zo groot.
Aan de hand van de resultaten van voorgaande jaren (fig. 1)
kan men schatten, dat pas bij waarden boven 125 mm in de
betreffende periode de gemiddelde opbrengsten beneden
4000 kg/ha gaan dalen.
Echter, de verdeling van de neerslag binnen de betreffende,
vrij lange, periode van xo Juni tot 20 Juli is ook van belang.
In de publicatie, waarop wij bij deze beschouwingen voort
bouwen is opgemerkt, dat in 1948, toen er juist in de bloei
periode van de tarwe zóveel regen viel, dat het gewas nimmer
goed droog is geweest, het aantal korrels relatief klein is
geweest. Het gevolg was, dat in het jaar 1948 de normale
samenhang tussen korrelaantal en korrelgewicht werd door
broken, zoals uit fig. 2 blijkt:
In 1947 was dit ook het geval. De verklaring werd gezocht
in de veronderstelling, dat extreme vochtigheid (1948) of
extreme hitte (1947) tijdens de bloei een groot aantal vrucht
beginsels doen mislukken. Het betrekkelijk kleine aantal dat
overblijft kan (a.h.w. door geringe concurrentie) betrekkelijk
grote korrels vormen.
Wanneer wij de cijfers van 1950 nog eens in het oog
vatten, blijkt, dat dit jaar sterk aan 1947 en 1948 doet denken
in zoverre, dat ook nu bij lage opbrengst het gewicht per
korrel normaal was, waaruit volgt, dat het aantal korrels te
gering is geweest om een gemiddelde oogst op te leveren.
Is nu ook in 1950 tijdens de bloei de vruchtzetting ge
schaad? Zoals wij zagen was er geen hitte in het spel. De
regencijfers zijn als volgt:
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TABEL 3. REGENVAL IN MM, GEMIDDELDEN VAN GRONINGEN, VLISSINGEN EN
OUDENBOSCH

Normaal
1942
1948
1949
I9SO

Juni II

Juni III

JuU I

Jnli II

20

20

29

I

19
8
10

47
0
33

23
24
40

24
72
34
23

9
38

23

Hieruit blijkt inderdaad, dat speciaal tijdens de bloei van
de tarwe, 1950 veel natter is geweest dan normaal en zelfs
weinig achterstond bij het extreme jaar 1948. 1948 is in onze
waarnemingsreeks het enige jaar, dat in dit opzicht 1950
overtreft !
De overeenkomst, die deze 2 jaren vertonen (d.w.z. relatief
laag korrelaantal, hoog korrelgewicht) vormt dus een steun
voor onze hypothese dat veel regen tijdens de bloei het
aborteren van vruchtbeginsels in de hand werkt. Hieraan
zou dus de lage korrelopbrengst van 1950 in hoofdzaak
moeten worden geweten.
Dat de stro-opbrengst normaal was, kan hiermede goed in
overeenstemming worden gebracht, immers de schade ont
stond tijdens de bloei en dan is het stro grotendeels reeds
gevormd.
De stro-opbrengst hangt sterk samen met de zonneschijn
in het voorjaar en deze was, zoals in de aanvang reeds werd
opgemerkt, normaal.
In het algemeen zien we dus weer eens de stelling beves
tigd, dat voor graan (afgezien van vroege hittegolven) een
droog jaar een goed jaar is.
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HET BEWAREN EN DROGEN VAN GRAAN*)
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek,
Wageningen.

INLEIDING

Een van de belangrijke vraagstukken, waarvoor tegen
woordig de Regering van ons land zich ziet geplaatst, is een
behoorlijke voeding van het gehele volk. De voornaamste
reden waarom dit zo moeilijk is, ligt in de grote bevolkings
aanwas. Telde Nederland in 1829 globaal 2,6 millioen in
woners, zo nam dit cijfer sedert toe:
in 1879 tot ongeveer 4 millioen
8
193° M
»
1950 ) j
10
Het jaarlijkse accres bedraagt de laatste tijd 1,5-2 %; ge
durende de oorlogsjaren i939-'45 was het nog steeds gem.
0,87 % en onmiddellijk daarna 2,56 %. De betekenis van
zulke cijfers wordt duidelijker, wanneer men zich realiseert
dat ij % een verdubbeling van het aantal inwoners in 46^
jaar betekent, en 2 % in 35 jaar.
Bespreking van de vraag, hoe het mogelijk kan zijn, op de
duur dit wassend aantal Nederlanders te voeden, ligt buiten
het bestek van deze voordracht. Wel wil ik er op wijzen,
dat daarmede noodzakelijk gepaard moet gaan een even
redige uitbreiding van de opslagcapaciteit voor vele land
bouwproducten, waarbij graan en aardappelen een grote
plaats innemen.
De natuur levert ons deze oogstproducten in een bepaalde
tijd van het jaar, en, om met deze voorraad tot de volgende
oogst rond te komen, dient een groot deel ervan bewaard te
worden. Dit is niets nieuws; instinctmatig weten vele wilde
dieren, dat zij in hun hol een winterprovisie moeten aan
leggen.
*) Voordracht, gehouden op een bijeenkomst van de Stichting Cocobro te
Utrecht op 8 November 1950.
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Slaan wij de blik buiten onze landsgrenzen, dan zien wij,
dat de meeste aangrenzende landen met hetzelfde probleem
te kampen hebben. Na de wereldoorlog werd dit vraagstuk
zo acuut, dat op initiatief van de United Nations de World
Food and Agriculture Organisation (F.A.O.) werd opge
richt, teneinde tot een redelijke internationale voedselvoor
ziening te kunnen komen.
Behalve voor menselijke consumptie, dient natuurlijk
tevens een voldoende hoeveelheid zaaizaad of pootgoed te
worden bewaard. Dit zijn niet zulke enorme quanta; veel
omvangrijker is de wintervoeding voor het vee.
Wanneer wij globaal rekenen, dat een koe 15 kg droog
voedsel per dag opeet, dan wordt dat in 5 maanden 2 J ton ;
voor
millioen koeien komen wij dan tot ruim 3 millioen
ton. Dan zijn er verder varkens, paarden, schapen enz.
Twintig millioen kippen eten ook nog zo iets van 60.000 ton
per maand op.
Het is uitermate moeilijk, om voor de omvang van de voor
dit doel in Nederland beschikbare opslagruimte betrouwbare
cijfers te vinden. Doch, bedenken wij dat de eigen graan
oogst i millioen ton aanmerkelijk overtreft, waarbij komt
3-4 millioen ton consumptie-aardappelen, dan blijkt het om
een millioenen-probleem te gaan. Eén silo-bedrijf in Rotter
dam beschikt reeds over 80.000 ton opslagruimte. Als nood
maatregel zijn tegenwoordig grote hoeveelhéden graan in
binnenschepen opgeslagen.
Wij gaan thans in gedachten terug naar het begin der
wereldgeschiedenis, en trachten ons op de kaart de weg voor
te stellen, welke de verschillende centra van beschaving in
de loop der eeuwen hebben afgelegd. Die lijn gaat van
Indië, over Perzië, door Israël naar Egypte, en treedt daarna
in Griekenland en het Romeinse Rijk Europa binnen. De
wieg der beschaving stond dus steeds in warme streken met
een droog klimaat, en daarom was het in die oude tijden niet
zo moeilijk, graan te bewaren. Men liet het in de zon drogen,
en daarna was het onbeperkt houdbaar.
Men hoort vaak beweren, dat graankorrels, in de konings
graven der pyramiden gevonden, na vele duizenden jaren
4
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hun kiemkracht nog behouden bleken te hebben. Enerzijds
bewijst dit wel, dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor
houdbaarheid was voldaan, maar verder ook, dat onder zulke
gunstige omstandigheden die houdbaarheid praktisch onbe
grensd is.
Nog heden ten dage bewaart men in Egypte het graan in
primitieve onderaardse putten of kelders, iets, wat bijv. in
ons land zeer moeilijk zou zijn te realiseren.
In West-Europa liggen de klimatologische condities ge
heel anders. Een ruime regenval en koele winters veroor
zaken dat, met name gedurende het winterseizoen, de lucht
hier een hoge vochtigheidsgraad bezit, waardoor natuurlijke
droging sterk vertraagd wordt. Bovendien zijn deze omstan
digheden bevorderlijk voor de ontwikkeling van schimmels
en bacteriën op de graankorrel, dus voor bederf.
INVLOED VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID

Omdat voor het bewaarvraagstuk van graan de tempera
tuur en vochtigheid der lucht een belangrijke rol spelen, zou
ik thans hieraan een korte beschouwing willen wijden.
Des winters ligt bij ons de gemiddelde temperatuur tussen
2,2 en 3,7° C, des zomers tussen 16,4 en 18,8° C. Groningen
is zowat i,5° C koeler dan Maastricht. Afgezien van schom
melingen rond het gemiddelde, kunnen deze gemiddelden
zelf aanmerkelijk verschuiven, bijv. een graad of 4 naar
boven.
Wat de vochtigheid betreft, dienen wij een scherp onder
scheid te maken tussen absolute en relatieve vochtigheid.
Absolute vochtigheid is de gewichtsverhouding van de hoe
veelheid waterdamp, welke in de lucht aanwezig is tot het
gewicht van die (droge) lucht. x) Verwarmen wij zulke lucht
in een gesloten vat, dan blijft deze A.V. constant. Bij afkoe
ling wordt een grens bereikt - koelgrens of dauwpunt genaamd
- waarbij het max. vochtgehalte aanwezig is, dat de lucht
1) In de meteorologie noemt men dit de mengverhouding, en verstaat dan
onder A.V. het aantal g waterdamp per m3 lucht.

5°

nog juist kan opnemen; bij verdere koeling treedt conden
satie op, en daalt dus de A.V.
Relatieve vochtigheid is de verhouding van de in een be
paalde hoeveelheid lucht aanwezige waterdamp tot die, welke
bij dezelfde temperatuur maximaal kan worden opgenomen;
men kan hiervoor dampdrukken of gewichtshoeveelheden
nemen. Deze verhouding daalt bij verwarming, en stijgt bij
afkoeling tot 100 %, waarop condensatie volgt.
Bij beide beschouwingswijzen speelt dus de max. hoe
veelheid waterdamp, welke door de lucht kan worden opge
nomen, een grote rol. Wij hebben dan te maken met een
mengsel van waterdamp en zuivere lucht; volgens de Wet
van Dalton is de totale druk (barometerstand) gelijk aan de
som der partiële drukken van waterdamp en lucht. Daarom
kunnen wij die max. hoeveelheid beschrijven als een druk,
en wij noemen dit de verzadigde waterdampspanning. Bij
constante barometerstand is deze verzadigingsdruk uit
sluitend een functie van de temperatuur.
De spanning van verzadigde waterdamp bij normale baro
meterstand bedraagt bijv. :
bij 15° C
12,8 mm Hg
„ 20° C
17,5 ,,
,, 25 0 C
23,8 ,,
5°° C

92,5

,,

,, ioo° C

,,

760,-

,,

In een kamer bij een temperatuur van 20° C en een R.V.graad van 60 % heeft dus de aanwezige waterdamp een
spanning, groot 0,6 X 17,5 = 10,5 mm.
Berekenen wij hieruit de absolute vochtigheid, zo wordt
gevonden:
10,5 X 0,81
0 0
—r
= 8,8
( 7 6 0 - 1 0 , 5 ) X 1,29
>

7—:

,

g per kg =
&r
s

,
10,6

O

g per nr.
> s> r

Dit laatste cijfer is steeds ongeveer gelijk aan de aanwezige
waterdampspanning in mm Hg.
Wij keren nu tot het bewaarprobleem terug. Hebben wij
graan van een bepaald vochtgehalte - bijv. 14 % - en stellen
wij dit bloot aan lucht van een constante R.V., dan kan het
zijn, dat dit graan vocht uit de lucht opneemt, of wel dat het
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vocht afstaat; wij kunnen dit controleren door periodieke
wegingen. Er bestaat echter één bepaalde R.V.-graad, waarbij
noch vocht opgenomen wordt, noch afgegeven ; het graan is
dan in evenwicht met de luchtvochtigheid. Men zegt dan
wel, dat het graan dezelfde R.V.-graad bezit als de lucht.
Wij moeten dit zo opvatten, dat dan de grenslaag dezelfde
waterdampspanning bezit als de omgevende lucht.
De dampkringslucht in Nederland heeft des winters gem.
een R.V.-graad van 83-88 % en des zomers van 67-77 %•
Het is dus zeer goed mogelijk, dat opgeslagen graan ge
durende de zomer vocht afgeeft, en des winters vocht op
zuigt. Dit is een gelukkige omstandigheid, omdat bij een
bepaald vochtgehalte bij hogere temperaturen eerder bederf
optreedt !
Men kan nu krommen samenstellen van het evenwichtsvochtgehalte bij verschillende temperaturen, en dan nagaan,
tot hoever het graan behoort te worden ingedroogd voor
veilige bewaring.
Met een enkel woord wil ik thans ingaan op de meet
methode van deevenwichts-R.V.-graad.
Bij constante temperatuur kan men een kleine hoeveelheid
graan in een exsiccator plaatsen boven verdund zwavelzuur
van bekende concentratie, waardoor in die ruimte een con
stante R.V.-graad gehandhaafd wordt. Na een bepaalde tijd
stelt het vochtgehalte van het graan zich dan in op het even
wicht met die bepaalde R.V.-graad; of dit evenwicht reeds
bereikt is, controleert men door dagelijkse wegingen, waarbij
dan geen verschillen meer mogen worden gevonden.
Men bepaalt dan het vochtgehalte van het graan, titreert
het zwavelzuur en berekent daaruit de R.V.-graad. Na 1-4
weken heeft men dan één punt van de zgn. ,, dampdrukisotherm" .
Een meer moderne methode berust op het omgekeerde
proces, nl. de meting van de R.V.-graad der lucht boven een
grotere graanmassa. Wij doen dit langs electrische weg met
een Amerikaans toestel (fabr. Dunmore-Aminco), waarbij
de geleidbaarheid van een film, geprepareerd met lithiumchloride, gemeten wordt.
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Ons laboratorium beschikt verder over een Foxborotoestel, waarmede direct het dauwpunt kan worden bepaald,
eveneens onder gebruikmaking van verschil in geleidings
vermogen van LiCl. Het absolute vochtgehalte wordt hieruit
berekend.
Tenslotte hebben wij getracht, de R.V.-graad van graan
direct te meten door middel van een haarhygrometer.
Hierbij is een moeilijkheid, dat zo'n haarhygrometer tamelijk
snel ontregelt, en dus periodiek moet worden geijkt. Dit
toestel is nog niet voor vochtbepalingen in de praktijk ge
schikt.
Laten wij thans trachten na te gaan wat er gebeurt, indien
het graan te nat is, om veilig te kunnen worden bewaard.
Graan is een levend product, en als zodanig onderhevig
aan „ademhaling". Uit de lucht wordt zuurstof opgenomen,
en hierdoor worden koolhydraten scheikundig omgezet, bijv.
volgens de chemische formule:
CiaHaaOn + 12 02 = 12 C02 + n HaO + 1347 Cal.
Uit deze formule blijkt, dat bij het proces een aanmerke
lijke hoeveelheid vocht vrijkomt, alsmede dat daarbij warmte
ontwikkeld wordt; het graan gaat „broeien", en in een verder
stadium muf ruiken en schimmelen. Vervolgens zal de kie
ming, welke eerst binnen de korrel plaats vond, zich naar
buiten openbaren; het graan gaat „schieten", en er volgt
rotting.
Bij dit ademhalingsproces spelen schimmels en bacteriën
een grote rol ; in aanleg zijn zij reeds op het veld op de korrels
aanwezig, en bij vochtige omgeving en verhoogde tempera
tuur vermenigvuldigen zij zich snel. Treedt dus op één
plekje in een graanmassa broei op, dan zal zich dit kwaad
als een besmettelijke ziekte verbreiden. Broeiend graan stijgt
snel in temperatuur. Onlangs constateerden wij in zakken
gedorste maïs, welke 24 uur na het dorsen gestaan hadden,
temperaturen van 45-470 C; de zakken stoomden zichtbaar.
Merkwaardig is, dat bij een bepaalde kritische temperatuur
(50-60° C) de meeste van die micro-organismen sterven; de
temperatuur daalt dan, totdat de overlevenden zich weer in
voldoende mate vermenigvuldigd hebben.
Willen wij in een partij graan broei voorkomen, dan gaat
het daarbij niet in de eerste plaats om het gemiddelde vocht
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gehalte, maar om dat van het vochtigste deel van de partij.
Een lekkend dak in een graanpakhuis kan dus zeer funeste
gevolgen hebben!
Door het kweken van cultures heeft men de levensvoor
waarden van de in aanmerking komende schimmelsoorten
bestudeerd. Beneden io° C ontwikkelen zij zich moeizaam,
onder 50 C in het geheel niet. Verder hebben zij bij normale
temperaturen voor hun vermenigvuldiging een min. R.V.gehalte nodig, dat voor de diverse soorten verschillend is,
bijv. voor de :
Aspergillus glaucus
Pénicillium notatum

75 %

80%

Op grond van deze waarnemingen, zowel als door er
varing, is men tot de regel gekomen :
droog het graan voor zomerbewaring tot 70-75 % R.V.
droog het graan voor winterbewaring tot 80% R.V.
Deze regel is algemeen, en geldt voor alle graansoorten en
zaden; de ermede corresponderende vochtgehalten zijn ech
ter verschillend en bijv. voor oliehoudende zaden aanmerke
lijk lager dan voor tarwe of rogge.
Op grond van deze kennis kunnen wij nu de mogelijk
heden nagaan, om in een partij graan broei te voorkomen.
Aangezien praktisch alle bederf veroorzaakt wordt door
ademhaling, zal deze op een of andere wijze moeten worden
belet.
Een afdoende methode is koeling tot ongeveer o° C ; men
kan dus nat graan behoorlijk in een koelhuis bewaren. Voor
laboratoriumonderzoekingen kan men zeer goed de monster
bussen in een ijskast plaatsen; op praktijkschaal is zulks niet
te betalen.
Verder kan men graan theoretisch luchtdicht afsluiten,
maar dan stuiten wij weer op hetzelfde bezwaar der kosten.
Maizena of havermout laten zich in blikjes verpakken, voor
massagraan gaat dit niet.
Evenmin is het praktisch uitvoerbaar, het graan onder een
inert gas als stikstof of koolzuur te houden.
Een denkbeeld, dat nog weinig ingang gevonden heeft,
doch dat wellicht voor de toekomst mogelijkheden biedt, is
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in een graanpakhuis luchtconditionnering toe te passen.
Desinfecteren stuit ook op grote moeilijkheden, omdat men
met het desinfectiemiddel uiterst lastig ook die schimmels
en bacteriën aantast, die in groeven van de korrels of onder
de zaadhuid aanwezig zijn. Men vertraagt dus wel de broei,
doch gaat deze niet op afdoende wijze tegen. Behandeling
met gifgassen is afdoende, doch vereist een speciale instal
latie en is verder kostbaar.
Er blijft dus voor de normale praktijk niet veel anders over,
dan het graan kunstmatig te drogen, en zorg te dragen, dat
tijdens de bewaring het vochtgehalte niet van betekenis kan
toenemen.
DIERLIJKE VIJANDEN

Hiermede zijn wij er echter nog niet; er zijn nog tal van
dierlijke vijanden die trachten, met de kostbare grondstof
hun maag te vullen.
Muizen en ratten zijn bekende ongenode gasten in graanpakhuizen; men bestrijdt ze met vallen en giftig voedsel.
Enkele katers kunnen hier goede diensten bewijzen; reeds
hun lucht schrikt vaak het ongedierte af. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen maakt een uitgebreide studie
van middelen ter bestrijding van ratten. Maar de beste ma
nier blijft te beletten, dat zij bij het graan kunnen komen,
bijv. door dit in gesloten silocellen op te slaan.
Tijdens het Internationale F.A.O.-Congres te Londen in
Augustus 1947 deelden de Amerikaanse experts COTTON en
GRAY mede, dat in de V.S. jaarlijks 5 % der graanoogst
verloren gaat door insecten. Vele honderden soorten werden
in graan aangetroffen; gelukkig is hiervan maar een klein
deel werkelijk gevaarlijk. De rest wordt aangetrokken door
de lucht van bedorven graan, en dat is dan toch reeds on
bruikbaar geworden.
In Engeland heeft men met meer soorten te kampen dan
wij in Nederland, vermoedelijk omdat daar als groot inter
nationaal handelscentrum met veel doorvoerverkeer heel
wat van deze insecten in een aanvangs-ontwikkelingsstadium
uit het buitenland worden geïmporteerd. Het zijn bij ons
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voornamelijk de klander, de meelmot en mijten, die de tarwe
belagen. Ook hier bevorderen een niet te lage temperatuur
en een vochtige omgeving hun voortplanting. Zindelijkheid
en desinfectie-maatregelen, zowel van de transportmiddelen
als van de opslagplaatsen, zijn belangrijk ter bestrijding. In
silo's of karen zal men dus dode hoeken zoveel mogelijk
dienen te vermijden.
Wat de temperatuur betreft, verliezen insecten hun activi
teit bij 5° C. Zij gaan zich pas snel vermenigvuldigen boven
2i° C. Broei door klanders gaat niet hoger dan ca 40°C;
daarboven sterven de kevers.
In Amerika bezitten veel boeren zelf vervaardigde, kleine
silo's. Zijn deze van hout gemaakt, dan wordt aangeraden,
ze na elke lediging te bespuiten met i % D.D.T. Voor maïs
en rijst is veelvuldig fumigeren het voorschrift met middelen
als : zwavelkoolstof, tetrachloorkoolstof of chloorpicrine.
Echter tasten vele van zulke chemicaliën tevens de kiemkracht aan.
Resumerend kan worden gezegd, dat de opslagplaatsen
behoren te voldoen aan de volgende eisen :
koel - droog - schoon, en vrij van insecten.
DE CONSTRUCTIE DER OPSLAGPLAATSEN

Laten wij thans trachten, uit de eigenaardigheden van het
te bewaren materiaal enkele utiliteitseisen voor de bouw van
graanopslagplaatsen af te leiden.
De bekende pakhuizen uit de tijd der Oostindische Com
pagnie, die men nog wel in plaatsen als Amsterdam, Hoorn,
Enkhuizen, Middelburg enz. aantreft, hebben vele, lage
verdiepingszolders. De zakken worden aan ,,trijsbalken" ge
hesen, door openslaande deuren naar binnen gehaald, en met
steekwagentjes naar de bestemmingsplaats gereden. Aange
zien het stapelen uit de hand moet geschieden, gaat men niet
hoger dan 2-z\ m. U kent allen de zware vloerconstructie
met eiken moer binten en kinderbintjes. Ramen voor ver
lichting zijn slechts spaarzaam aangebracht, wel veel ventilatieluiken. Door houten glijdgoten transporteert men de
zakken omlaag.
Wordt graan van bijv. 16 % vocht uit de zakken in massa
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op de vloeren gestort, dan is de laag, afhankelijk van het
seizoen, 0,60-1,50 m hoog; het graan wordt dan periodiek
(ca. 2 w.) omgezet.
In de havengebieden slaat men het graan op in éénverdiepingsloodsen. De zakken worden dan machinaal ge
stapeld tot een hoogte van 20 zakken. Het horizontale trans
port vindt dan plaats met electrische lorries, waarbij de
stroom geleverd wordt door een accu-batterij.
Veel meer geperfectionneerd is de inrichting der silo
gebouwen. Aan de constructie ligt de gedachte ten grondslag,
op een beperkt terrein zoveel mogelijk graan te kunnen
bergen. Op de meeste plaatsen in ons land mag men de
bodem niet zwaarder belasten dan met 5 kg/cm2 of 50 ton/m2.
Rekent men globaal, dat het gebouw even zwaar weegt als
het graan, dan komt men op 25 t graan/m2. Bij een S.G. van
0,8 wordt dit een kolom van 31m hoogte.
Het graan wordt bewaard in verticale kokers of silocellen
van bijv. 4 X 4 m in doorsnede. Zo'n cel eindigt aan de
onderzijde in een trechter met een schuif. Het biedt vaak
voordeel, dat een spoorwagon onder deze uitloop kan rijden,
dan komt er al weer een meter of 5 aan hoogte bij. Verder
komen boven de silo's zolders met transportinrichtingen; zo
zijn wij reeds 40 m boven het railpeil! Wij komen dus tot
hoge bouwwerken.
Een technisch probleem, waardoor heel wat pennen in be
weging zijn gebracht, is, of men de silo-wanden van staal of
van gewapend beton zal bouwen. Staal is goedkoper, en vol
komen dicht; beton kan nimmer geheel luchtdicht worden
gemaakt. Doch, behalve het roestgevaar, kan tegen een
stalen wand een andere, en veel ernstiger, bedenking worden
aangevoerd.
Laten wij veronderstellen, dat het graan bij normale dag
temperatuur in evenwicht is met 70 % R.V. ; de lucht in de
tussenruimten der korrels zal dan ook deze R.V.-graad be
zitten. Des nachts wordt de buitentemperatuur lager. De
stalen wand, die een goede warmtegeleider is, koelt af, de
lucht tussen de korrels raakt reeds bij 50 C temperatuur
daling oververzadigd, en op de korrels nabij de buitenwand
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treedt condensatie op. Door diffusie is er dus periodiek elke
nacht een vochttransport in het graan van het midden naar
de wanden, welke beweging zich daags onvoldoende herstelt.
Maar overdag kan de zon op de buitenwanden schijnen; deze
worden daardoor warm. In Kansas te Hutchinson heeft men
zelfs wandtemperaturen van 570 G waargenomen! De wan
den geven deze warmte door aan het ertegen rustende graan.
Daar hebben wij dus de combinatie van warmte en vocht, de
gunstige voorwaarden voor broei ! Wij zien dus, dat voor een
goede bewaring als massagoed een behoorlijk isolatievermo
gen van de wand een noodzakelijke conditie is.
In platte grond moeten de silo-cellen aaneen sluiten, en
hiervoor is een zeer gunstige vorm de regelmatige zeshoek,
zoals de bijen die maken voor hun raten. Wellicht is het U
bekend, dat diezelfde bijen ook in ander opzicht voortref
felijke ingenieurs zijn! Zij begrenzen hun cellen in lengte
richting zodanig, dat deze vorm correspondeert met het
mathematische minimum voor materiaalverbruik. Is het
warm weer, zodat de was dreigt te smelten, dan gaan zij
achter elkaar zitten en wekken door hun vleugelbeweging
een koelende ventilatiestroom op.
Dat de buitenwand van zo'n aaneenschakeling van zes
hoekige cellen niet vlak kan worden, is een constructieve
noodzakelijkheid, waarvan de architect een dankbaar gebruik
kan maken om het grote vlak te breken.
Een modern silogebouw bevat verder een groot aantal
transportinrichtingen, molens, trieurs etc., waarop hier niet
verder kan worden ingegaan. Slechts zij vermeld, dat elke cel
voorzien is van graanthermometers. Stijgt de temperatuur,
dan laat men het graan van die cel uitstromen op een trans
portband. Het gaat dan met jacobsladders naar boven, komt
op het transportsysteem op zolder, en is dan inmiddels vol
doende gelucht, om weer in dezelfde of een andere cel te
worden gestort.
Er zijn ook verschillende silo's in ons land, er op ingericht,
om koele lucht door het graan in de cellen te blazen. Op deze
wijze kan men het graan niet drogen, echter wel op afdoende
wijze broei voorkomen.
In de Ver. Staten ziet men de laatste jaren veel kleine
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plaatstalen silo's op landbouwbedrijven; zij worden montageklaar door een fabriek geleverd. Voor de bouw verleent het
Gouvernement subsidie. Echter heeft een recent onderzoek
uitgewezen, dat, zelfs al zou zo'n silo geheel gratis worden
verstrekt, opslag in grote silogebouwen nog voordeliger uit
komt. Men moet die kleine silo's dan ook uitsluitend zien als
een maatregel, om op korte termijn de graanvoorraad in het
land te kunnen uitbreiden. Economisch beschouwd, heeft
hun bouw slechts zin voor deeigen consumptie op de boerderij.
DE KUNSTMATIGE DROGING

Indien men graan kunstmatig wil drogen, zal daarbij het
aanvangsvochtgehalte dienen te worden verlaagd tot dat,
nodig voor een veilige bewaring. Het teveel aan water moet
worden verdampt, en, aangezien voor de verdamping van
i kg water theoretisch ongeveer 600 kcal aan warmte nodig
is (in de praktijk heel wat meer, bijv. het drievoudige), is
dit duur.
Wanneer men de droging uitvoert van 19 tot 14 % vocht,
een normaal geval voor een graandroger, dan spelen de
brandstofkosten slechts een kleine rol ten opzichte van de
totale droogkosten (bijv. 25-30 %); er is dus geen reden,
om naar een zeer zuinige, en daardoor dure, drogerconstructie
te streven (bijv. met circulatie van de afgewerkte lucht).
Dit wordt anders, wanneer de te verdampen water hoeveelheid toeneemt, zoals voorkomt in een nat jaar bij het
oogsten met combines. Men is dan gedwongen, in korte tijd
de gehele oogst af te werken. Vroeg beginnen, wanneer het
graan nog niet voldoende rijp is, is gebleken nadelig te zijn.
Met de maaidorser wat laat, bijv. om 10 uur des morgens, aan
te vangen teneinde het gewas gelegenheid te geven wat van
de morgendauw kwijt te raken, zal uitsluitend bij gunstige
weersgesteldheid mogelijk zijn. In een natte zomer zal men
dus graan met 20-24 % vocht oogsten, en soms nog belang
rijk natter.
Gaat men, zoals thans het geval is, maïs oogsten in Octo
ber en de kolven nat dorsen, dan krijgt men in de graan
droger maïs te verwerken met een vochtgehalte van de orde
van 35-4°%59

Hierop zijn onze drogers niet ingericht; het natte materiaal
moet binnen 6 uren worden gedroogd, met als gevolg een
overbelasting van die drogers. Noodgedwongen gaat men
dan met te hoge temperaturen werken, en hierdoor wordt de
kwaliteit aangetast. Het is dan ook naar mijn mening onver
mijdelijk, dat met het oog hierop de drogerconstructie zal
dienen te worden gewijzigd.
Zeer belangrijk is, dat het droogproces zodanig wordt uit
gevoerd, dat tijdens de droging de kwaliteit van het graan
niet achteruitgaat.
Bij zaaigraan is de primaire vraag, de droging dusdanig
uit te voeren, dat de kiemkracht niet aangetast wordt. Vaak
zien wij, dat in de droger nog een zekere mate van narij ping
plaats vindt, waardoor de kiemenergie - het percentage
kiemen, dat na 3 dagen tot ontwikkeling komt - verbetert;
natuurlijk niet de kiemkracht (na 7 dagen).
De kiem - het tere, levende deeltje van de korrel - ligt
door de natuur gelukkig tamelijk beschut. De kiem is er op
ingericht om in de bodem snel vocht te kunnen opzuigen;
omgekeerd zal tijdens de droging uit de kiem meer vocht
ontwijken dan gemiddeld uit de korrel. Aangezien ver
damping gepaard gaat met temperatuursverlaging, zal dus
de kiem steeds een wat lagere temperatuur bezitten dan het
endosperm. Helaas kunnen wij de kiemtemperatuur niet
meten, wel de gemiddelde korreltemperatuur. Bij gebrek
aan beter nemen wij aan, dat de korreltemperatuur een be
paalde limiet niet mag overschrijden; dit is geen bezwaar,
omdat alle beschikbare gegevens slechts experimenteel ver
zameld kunnen worden.
De meeste drogers werken met warme lucht, en deze lucht
zal aanvankelijk de korrel geleidelijk opwarmen. Het vraag
stuk is dus, gedurende welke tijd de korrel aan een bepaalde
temperatuur mag worden blootgesteld, zonder afbreuk te
doen aan de kiemkracht.
Vele proeven hebben uitgewezen, dat deze kritische tem
peratuur sterk afhankelijk is van het vochtgehalte; hoe natter
het graan is, des te lager de max. temperatuur, welke ver
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dragen kan worden. LAKON vermeldt, dat hij tijdens de oor
log gerst brandde, om het als Kaffee-Ersatz te gebruiken;
het was dus zwart als koffiebonen, en bleek toch nog ge
deeltelijk kiemkrachtig te zijn. Dit is echter alleen bij zeer
lage vochtgehalten mogelijk!
In het algemeen zal men dus zaaizaad voorzichtig moeten
drogen, en de kritische korreltemperatuur varieert voor ver
schillende zaadsoorten, en bovendien nog met het vocht
gehalte. Terwijl deze temperatuur voor granen met 16 %
vocht ongeveer bij 50° C ligt, mag men bij 24 % vocht niet
hoger gaan dan 30° C. Ik wil er nogmaals de nadruk op leg
gen, dat dit graantemperaturen zijn, en niet die van de
drooglucht! Tussen beide bestaat weliswaar een verband,
doch dit is zeer ingewikkeld en voor verschillende drogersystemen niet hetzelfde.
In Engelse publicaties wordt steeds de max. luchttempe
ratuur aangegeven, en dit werkt verwarrend.
De bakwaarde van het graan komt tot uitdrukking in de
kwaliteit van het daarvan gebakken brood, hetwelk beoor
deeld wordt op vorm, kleur, structuur, volume, fijnheid en
gelijkmatigheid van het kruim, kleur en consistentie van de
korst, alsmede tenslotte op smaak, reuk en houdbaarheid.
Om deze reden blijft de beste onderzoekingsmethode de
bakproef, volgens genormaliseerde voorschriften verricht.
In het endosperm - de voorraadschuur in de korrel van het
meel - komt een eiwitachtige, colloïdale kleefstof voor, de
gluten, welke a.h.w. het geraamte van het deeg vormt, en
daardoor de plasticiteit en de bewerkbaarheid beheerst.
Tijdens het drogen kan deze gluten stugger en korter wor
den; het deeg is dan niet langer goed kneedbaar. Er
zijn verschillende fijne meetinstrumenten in gebruik - ik
noem U de comparator, de extensometer en de farinograaf
- waarmede men de plastische eigenschappen van het deeg
in cijfers of diagrammen kan vastleggen.
Ook kan het drogen de eigenschappen van in de meelkern
aanwezige enzymen veranderen, welke mede van invloed zijn
op het rijzen van het meel, doch wier belang in hoofdzaak
ligt in de vorming van diastase tijdens het mouten, waarbij
het in gerst aanwezige zetmeel wordt omgezet, eerst in
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dextrine en later in moutsuiker. Dit is dus speciaal van be
lang voor brouwgerst.
Blijkens ervaring wordt de bakwaarde bij iets hogere tem
peraturen aangetast dan het kiemvermogen ; deze limiet
waarden lopen bij verschillende graansoorten en vocht
gehalten echter nogal uiteen.
Voor tarwe bijv. met 16 % vocht is de grenstemperatuur
ca 55° C en bij 24 % vocht 350 C.
Men mag veilig aannemen, dat de bakwaarde goed is, zo
lang het kiemvermogen niet is aangetast.
Voor voergraan zal slecht de eis moeten worden gesteld,
dat de eiwitstoffen niet betekenend in verteerbaarheid
achteruitgaan, en dat het zetmeel niet in colloïdale gelen
wordt omgezet. Hierover is weinig bekend; zeer waarschijn
lijk zal ook hier de kritische temperatuur met het vocht
gehalte verband houden. Veelal neemt men genoegen met
het voorschrift, dat na de droging in het graan geen bruin
gebrande korrels mogen voorkomen, alsmede, dat bij maïs
de korrels niet glazig zijn geworden.
De technische inrichting van graandrogers is een onder
werp op zichzelf, waarvan ik slechts een enkel punt kan
aanroeren.
De meeste graandrogers berusten op het beginsel, dat
warme lucht door de graanstroom geleid wordt. Men krijgt
dan te maken met een langzame opwarming van de korrel.
Aangezien in een torendroger de korrels aan de zijde, waar
de lucht intreedt, meer warmte ontvangen dan aan de tegen
overgestelde zijde, is een goede menging der korrels tijdens
de droging van groot belang.
Bij vacuümdrogers maakt men gebruik van de physische
wet, dat water bij verminderde luchtdruk een laag kookpunt
heeft. Door regeling van het vacuüm kan men dus het
kookpunt van het vocht in de korrel onder de gevaarlijke
temperatuur houden, en op deze wijze zeer veilig drogen.
Een moeilijk vraagstuk daarbij blijft de warmte-overdracht
aan de korrels.
Na de oorlog heeft in Amerika en Engeland in toenemende
mate de aandacht getrokken de langzame eestdroging met
62

matig verwarmde lucht. Reeds zijn in Engeland voor graan
geventileerde silo's in gebruik, welke op dit principe be
rusten, alsmede gemetselde kanalen met rechthoekige ope
ningen, waarop de zakken graan worden geplaatst. Met be
hulp van een eenvoudige ventilator wordt dan met een
oliebrander opgewarmde lucht van bijv. 350 C door die
kanalen geblazen.
Kunstmatig gedroogd graan behoort na de droging steeds
gekoeld te worden, omdat anders gemakkelijk condensatie
optreedt. De meeste graandrogers zijn dan ook van een af
zonderlijke koelafdeling met koude lucht voorzien.
Bij luchtdroging moet de drooglucht zijn weg door de
tussenruimte tussen de korrels zoeken, en de weerstand,
daarbij ondervonden, neemt zeer sterk toe, indien die kleine
interstitiën verstopt zijn door kaf of andere verontreini
gingen. Daarom verdient vóórschonen door een luchtstroom
aanbeveling. In ons land wordt dit nog weinig toegepast, in
Engeland is het van overheidswege imperatief voorge
schreven.
Wanneer ik tenslotte de vrijheid neem, een blik in de toe
komst te werpen, dan zou ik willen constateren, dat er in ons
land redelijk goede graandrogers zijn, bemeten op een aanvangsvochtgehalte van 19-20 %, alsmede veevoederdrogers,
ingericht tot het drogen van gras, klaver etc. met 75-80 %
vocht.
De invoering der combines voor het machinale oogsten,
alsmede van de maïscultuur in Nederland, stelt ons met het
oog op het drogen voor nieuwe problemen. Hiervoor zal
een nieuwe droger constructie nodig zijn, die mogelijk te
vinden is door aan de bestaande typen wijzigingen aan te
brengen. Het is ook zeer wel denkbaar, dat de oplossing moet
worden gezocht in een universele droger, die in staat is veld
producten van zeer uiteenlopend vochtgehalte te verwerken.
Dit is één van de vraagstukken, waarvan wij hopen, in het
thans te Wageningen in aanbouw zijnde drooglaboratorium,
door researchwerk nader tot de oplossing te komen. Ik houd
er mij ten zeerste voor aanbevolen, dit onderzoek in samen
werking met de Cocobro te mogen verrichten.
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DE BETEKENIS VAN DE WINDMOLEN
VOOR DE GRAANMALERIJ
A. J. DE KONING.
Technisch Adviseur van de Vereniging „De Hollandsche Molen",
Amsterdam.

De geschiedenis van het graanmalen is reeds zeer oud en
hangt nauw samen met de cultuurgeschiedenis van het mens
dom. De allereerste werktuigen om graan voor menselijke
consumptie geschikt te maken waren onvolledig en primi
tief, hetgeen het bedienen van deze werktuigen, dat toch
altijd veel kracht vereiste, nog zwaarder en moeilijker
maakte.
In de vroegste tijden werd dit werk meestal uitgevoerd
door slaven of slavinnen. Het is dan ook heel goed begrijpe
lijk, dat men bij het ontdekken van de methoden om water
en windkracht te benutten deze al spoedig ging toepassen
voor de graanmalerij. Waar de eerste wind- en waterrad
molens hun oorsprong vonden, is nog niet met zekerheid te
zeggen, doch reeds in de achtste eeuw werd gesproken van
een wonderwerktuig ergens in Bohemen, waarmede men
vermoedelijk een van de eerste waterradmolens bedoelde. Is
ook de toepassing van deze oude krachtwerktuigen gaande
weg minder geworden, het principe zal altijd blijven voort
bestaan, want de huidige turbines in de moderne kracht
stations zijn gebaseerd op het principe van de waterrad
molen.
Voor het gebruik van waterradmolens is het noodzakelijk
te beschikken over stroomversnellingen of watervallen in
beken of rivieren. Grote krachtstations vindt men dan ook in
landen, waar veel van deze stroomversnellingen voorkomen,
zoals in Duitsland, Zwitserland, Zweden en Rusland en ook
over zee in de U.S.A. Echter is het duidelijk, dat het gebruik
van windmolens een gunstige windkracht vereist. In eerste
instantie dient dan niet alleen te worden gelet op windkracht
van behoorlijke snelheid, doch vooral ook van een zekere
regelmatigheid.
In geheel Europa hebben molens gestaan, doch de gun64

Afb. I. Molenlandschap bij Weesp. Zeer karakteristiek stuk molenschoon in de
sneeuw, dat velen onzer grote meesters heeft geïnspireerd. Voorkomen moet
worden, dat de molens er uit gaan zien als de rechtse op de foto.
Foto Mr Dr P. G. v. Tienhoven, Voorzitter Vereniging ,,De Holländische Molen"

Afb. 2. Zelfzwichtwieksysteem van een watermolen te Pieterzijl (Gr.) met
tevens zelfkrui-inrichting om de molen automatisch op de windrichting te brengen
Foto Th. Wedema, Groningen

Afb. 3. Oude standerdmolen nabij Lunteren. Dit type vertegenwoordigt het
oudste soort windmolens van geheel West-Europa. Gelukkig is dit exemplaar
voor de ondergang behoed.

Afb. 4. „De Wilpermolen", korenmolen te Wilp bij Deventer, daterend uit 1736,
die in 1941 geheel is gemoderniseerd en van Ten Have-remkleppen is voorzien.

Afb. 5. Potroede, die op
de molenmakerswerf van
Ten Have wordt uitgerust
met volledig systeem. Al
les wordt in de werk
plaats van Ten Have ge-

Afb. 6. Fokwiek van Ir Fauel (Wassenaar) aan Proefmolen te Delft

stigste plaatsen moeten worden gevonden in Nederland,
Noord-Duitsland, Denemarken, Engeland, België en NoordFrankrijk. Deze landen waren tijdens de middeleeuwen let
terlijk bezaaid toet windmolens, welke dienden voor de
meest uiteenlopende industrieën. Niet alleen de Zaanstreek
was wereldberoemd om het grote aantal molens, doch bij
voorbeeld ook Parijs was vroeger omkranst door wind
molens en ook Liverpool kende talloze molens. Bij bestu
dering van oude kaarten van Scandinavië valt het op, dat
zelfs rond Stockholm vele molens te zien waren; dit is een
nogal tamelijk beboste streek, doch men zal genoodzaakt zijn
geweest om dit werktuig zoveel mogelijk in te schakelen.
Povere overblijfselen van windmolens treft men nog in ver
schillende Europese landen aan, doch het aantal draaiende
molens buiten Nederland zal gering zijn. Zo heeft Engeland
bijvoorbeeld nog ca 48 werkende molens. In België werken
speciaal in West-Vlaanderen nog enige molens, meestal van
oude constructie. In Noord-Duitsland treft men nog zeer
goed werkende molens aan, doch hun aantal is ook niet groot
meer.
De tegenwoordige windmolen heeft zich als maalwerktuig
circa 700 jaren gehandhaafd, een prestatie, die op werktuig
kundig gebied wel nimmer zal worden overtroffen. Weliswaar
wordt kort na het jaar 1000 reeds melding gemaakt van
windmolens, doch in dit vroege stadium zal het gebruik
nog zeer sporadisch zijn geweest.
Met de uitvinding van de stoommachine is de belangrijk
heid van de windmolen achteruit gegaan. Wel verdrong de
stoommachine niet dadelijk de windmolen, doch met dit
werktuig was het mogelijk een grote fabriek in te richten,
zodat bezitters van meer molens werden aangelokt om één
werktuig aan te schaffen en hun windmolens uit te schakelen.
Erger werd het, toen de verbrandingsmotoren werden ont
dekt en ontwikkeld en vooral, toen ten laatste ook de electro
motor zijn intrede deed, werd de strijd voor de oude, trouwe
werkers in de lage landen zeer zwaar. In het begin van de
twintigste eeuw volgde dan ook een ware slachting onder de
windmolens.
5
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Dat in ons land nog vrij veel molens draaien en econo
misch ingeschakeld zijn in het maalproces, houdt verband
met verschillende factoren. Als voornaamste factor geldt
natuurlijk nog steeds de zeer gunstige ligging op de wind.
In Engeland waait het bijv. ook wel veel, doch de wind is er
veel onstuimiger en daardoor minder bruikbaar voor een
windmolen. Verder heeft men de vervoersmoeilijkheden van
de minder goed bereikbare gebieden. Hierbij denke men aan
Zeeland met zijn eilanden. Het is altijd van groot belang,
dat de afzonderlijke eilanden „selfsupporting" zijn, hetgeen
niet het geval is, als men afhankelijk is van de stroomvoor
ziening van het vasteland. Speciaal in tijden van oorlog en
ongeregeldheden is dit van belang.
Niet uit het oog moet worden verloren, dat zelfs het hui
dige molenbezit bij een goede organisatie nog in staat moet
worden geacht het Nederlandse volk van meel te voorzien.
Het is een taak van de Regering hier de aandacht op geves
tigd te houden.
Eveneens moeten worden genoemd de vakkennis van de
Nederlandse molenaar, die met zijn windmolen nog een
product kan leveren, waar velen verbaasd van staan, en
bovendien de verbeteringen, welke de laatste decenniën aan
de molen zijn aangebracht.
Hoewel de voortschrijdende mechanisatie de economie
van het windmolenaarsbedrijf sterk beïnvloedt, is het in ver
band met bovengenoemde feiten in verschillende gevallen
mogelijk een windmolen op verantwoorde wijze te exploi
teren. Het bedrijf moet echter goed worden georganiseerd
en de molenaar moet zijn werktuig in goede conditie hou
den, terwijl alle uitgevonden verbeteringen moeten worden
toegepast. Ook de vakkennis van de molenaar moet op hoog
peil worden gehouden. Het meel van een koppel stenen van
een windmolen kan zeer goed zijn. Zelfs havermeel, dat door
verschillende molenaars moeilijk op stenen kan worden ge
malen kan prima zijn, doch de mulder moet de kunst van
steenscherpen verstaan. Aan dit laatste mankeert wel eens
iets. Ook de bediening van een windmolen vereist kennis van
zaken. Wanneer men bijv. oude molenaars spreekt, kan men
vernemen, dat men gaarne met Oostenwind tarwe maalt.
De Oostenwind is stabiel en vooral 's winters meestal krach
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tig, omdat een koude wind meer kracht oplevert dan een
warme wind. Men gebruikte gaarne de stabiele wind om een
gelijke deeltjesgrootte van het meel te krijgen.
Wat de constructie van de windmolen betreft moet wor
den opgemerkt, dat de wiekverbetering nog veel aandacht
vereist, juist omdat hierin ook de regelmatige gang van de
molen moet worden gezocht. Men moet zoveel mogelijk
trachten de toestand te benaderen, waar de oude windmulder
op zat te wachten, namelijk een regelmatige gang. De telkens
aankomende windstoten moeten worden genivelleerd.
De oudste wieksystemen waren zeer onvolledig en beston
den uit een lattenconstructie aan weerszijden van de roedebalk, waarop zeil kqn worden gespannen. Waarschijnlijk is
dit in de zeventiende eeuw belangrijk verbeterd door de
beroemde molenbouwer JÀN ADRIAENSZ. LEEGHWATER. Pas
in de tweede helft van de negentiende eeuw ging men zich
bezinnen op het wieksysteem en vond men de zelfzwichting uit. Hierbij kon men de zeilen afschaffen en werd de
bediening veel eenvoudiger (afb. 2).
Technisch betekende de zelfzwichting een verbetering,
doch aesthetisch niet, hoewel men er bij een werkende molen
niet zoveel van ziet. De zelfzwichting is hoofdzakelijk in onze
Noordelijke provincies toegepast, terwijl zelf kruiing practisch in ons land niet is gebruikt. In Engeland en NoordDuitschland ziet men echter veel molens met zelfkruiwerk.
De vereniging ,,De Hollandsche Molen", die zich ten
doel stelt het resterende molenbezit in maalvaardige staat
voor het nageslacht te bewaren, ging zich bij haar oprichting
dadelijk bezig houden met de problemen, die de verdwijning
en sloping bevorderden. Het resultaat was, dat men besloot
een prijsvraag uit te schrijven om de bestaande molens
te verbeteren met handhaving van de oude vorm van het
werktuig. Het resultaat hiervan was, dat verschillende ver
beteringen tot stand kwamen; vooral voor de korenmolens
moet worden genoemd de Dekkerwiek. Dit is een stroomlijnbekleding van de roedebalk, welke de weerstand van deze
balk tijdens zijn beweging door de lucht belangrijk vermin
dert en de trekkracht vergroot. Echter is het te betreuren, dat
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men er niet aan heeft gedacht dit systeem tegelijkertijd met
een automatisch werkend remmechanisme uit te rusten,
waardoor de gang regelmatig wordt. Niettemin heeft de
Dekkerwiek enorme successen geoogst en kan het behoud
van vele molens aan de geniale gedachte van deze uitvinder
worden toegeschreven.
Verschillende andere systemen volgden, waarvan het wieksysteem van de molenbouwer TEN HAVE wel de meeste aan
dacht verdient. Dit systeem werkt met een stroomlij nneus
op de roedebalk en in plaats van molenzeilen met remkleppen, die zowel automatisch als met bediening werken.
De resultaten zijn dusdanig, dat de ene molen na de andere
met dit wieksysteem wordt uitgerust. Speciaal waar bespa
ring van bedieningskosten wordt beoogd, is het aan te be
velen de wieken uit te rusten met de Ten Have-remklep,
zoals dit wordt genoemd. Verschillende molenaars komen
tot de conclusie, dat deze wiekverbetering vele collega's
molenaars, die nu met een dure motor moeten werken, had
kunnen helpen. Het overtuigende bewijs van de deugdelijk
heid van deze verbetering wordt geleverd, doordat nog geen
enkele molen, eenmaal met dit systeem uitgerust, werd af
gedankt (afb. 4).
Afb. 5 toont de werkzaamheden van TEN HAVE aan een
nieuwe potroede, die van stroomlij nneus en remklep wordt
voorzien. Rechts van de zware ijzeren roedebalk onder
scheidt men de houten lamellen, waarop het zink of plaat
ijzer wordt bevestigd, terwijl men links reeds de klep in uit
geslagen toestand ziet.
Tijdens de laatste wereldoorlog heeft Ir P. L. FAUEL uit
Wassenaar zich bijzonder verdienstelijk gemaakt om een
wieksysteem te ontwikkelen, dat op andere principes berust
dan de systemen, die het gevolg waren van de uitvinding
van de Heer DEKKER. De Heer DEKKER ging uit van de mo
derne aërodynamica ; dit is de stromingsleer van gassen, dus
ook van lucht. Om deze stroming om het wiekprofiel van
een windmolen goed te laten lopen, werd de stroomlij nvorm
aangebracht.
Het systeem van Ir FAUEL berust echter op het zeilprincipe, dat tenminste zo oud is als de windmolen zelf,
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doch waar men zich nooit eerder rekenschap van heeft ge
geven. Het toepassen hiervan is dan ook als zeer vernuftig
te beschouwen (afb. 6).
Het toepassen van de fokwiek vindt meer en meer plaats ;
dit komt voornamelijk door de goede resultaten en de zeer
eenvoudige uitvoering. Proefnemingen hebben aangetoond,
dat met dit systeem ruim dubbel zoveel per jaar kan worden
gepresteerd als met onverbeterde wieken het geval is. De
snelheid van het wiekenkruis wordt niet opgevoerd, doch de
trekkracht wordt belangrijk vergroot, terwijl de molen bij
geringere wind aanloopt. De aloude molenzeilen blijven hier
van toepassing, hoewel moet worden opgemerkt, dat deze
zeilen absoluut niet slaan, hetgeen bij stroomlijnwieken nog
wel eens het geval is.
Aanvankelijk meende men deze wiek wel te kunnen ge
bruiken zonder remmechanisme, doch de practijk leerde,
dat ook hier een remklep goede diensten bewijst. De laatste
creatie is dus een fokwiek met automatisch werkende remkleppen. De uitvoering van deze wiekverbetering is niet zo
kostbaar als de andere systemen en de resultaten zijn zeer
groot. Nu, kort na de laatste oorlog, draaien dan ook reeds
22 molens met deze wieken.
Het verbeteren van de gangwerken heeft weinig zin. Het
rendement van de houten overbrengingen is niet slecht en
men moet niet vergeten, dat een windmolen een windmolen
blijft en geen halve dieselmotor kan worden. Het toepassen
van kogellagers etc. heeft geen grote resultaten opgeleverd.
Integendeel, het experimenteren heeft verschillende mulders
veel geld gekost.
Belangrijker is het aanbrengen van hulpwerktuigen, zoals
een elevator, in bestaande windmolens. Hier zijn wel goede
uitkomsten mee verkregen. Het vervoeren van granen is
zwaar werk in de beknopte ruimte van een molen. Veel
molens worden dan ook de laatste tijd van een elevator of
jacobsladder voorzien, hetgeen vooral ten aanzien van de
kostbare arbeidskrachten een besparing betekent.
De na-oorlogse tijd liet zich, wat betreft het behoud van
de molens, aanvankelijk zeer somber aanzien. De economi69

sehe balans was vooral op het platteland volkomen uit het
evenwicht. Het geld had zich hier opgehoopt en men was van
mening nu het roer om te moeten gooien en overal kleine
fabriekjes te stichten. Dit zou kostbare investeringen, die
nimmer meer afgeschreven konden worden, hebben bete
kend. Gelukkig zagen velen op tijd hun fout in, al moet wel
worden vermoed, dat dit in verschillende gevallen het gevolg
is geweest van de gedwongen correctie van Overheidswege.
Natuurlijk is het onderhoud van molens met sprongen
omhoog gelopen, evenals het onderhoud van andere ma
chines, en speciaal in gevallen, waar in de oorlogsjaren veel
onderhoud was nagelaten. Echter is met steun van de Over
heid veel molenschoon gered kunnen worden door de mulder
financieel wat bij te staan in de restauratie-kosten. Wel voe
len jonge mulders er nog wel eens voor een hamermolen aan
te schaffen en dan verder geen drukte meer te maken van de
molen, doch de eerbied voor het molenaarsvak, dat met toe
passing van hamermolens de nekslag wordt toegebracht,
weerhoudt hen gelukkig ook in vele gevallen, een dergelijke
stap te doen.
Na deze opsomming van mogelijkheden tot verbetering
van de oude windmolens kunnen wij resumerend conclu
deren, dat door bestudering van ieder afzonderlijk geval, er
bijna altijd wegen kunnen worden gevonden, die leiden tot
behoud van ons kostbaar molenbezit, zonder dat dit ten
koste gaat van de molenaar. De molenaar toch, die z'n vak
verstaat, is nog steeds bij machte met zijn windmolen een
goed product te leveren, terwijl tevens het beheer van zijn
zaak economisch verantwoord kan zijn.
Januari 1951
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RESEARCHPROBLEMEN
RONDOM HET BROOD
Drs H. M. R. HINTZER,
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afdeling
Graan-, Meel- en Broodonderzoek te Wageningen

Dat het brood in het dieet van het Nederlandse volk een
essentiële plaats heeft veroverd, is een vaststaand feit. Dat
het als zódanig een belangrijke bijdrage levert tot de voor
ziening met allerlei belangrijke calorische voedingsstoffen
en andere nutriënten, is eveneens voldoende aangetoond
door berekeningen van VAN EEKELEN e.a. *)
Wil het brood deze plaats echter behouden en de concur
rentie met andere voedingsmiddelen blijvend weerstaan, dan
dient het aan de wensen en eisen van de consument ten op
zichte van de kwaliteit zo volledig mogelijk tegemoet te
komen.
Wat verstaat de consument onder kwaliteit? Hieronder
kan worden begrepen een complex van eigenschappen, die
betrekking hebben op de aantrekkelijkheid en smakelijkheid.
De consument verlangt een goed gekleurd, vol uitgerezen
brood met fijne, poreuze, malse kruim.
Het is aan de verwerkende industrieën : de maalindustrie,
de maalderij en bakkerij, uit de beschikbare grondstoffen
een product te bereiden van voor de consument optimale
hoedanigheden.
Op welke wijze kan nu het researchlaboratorium aan het
boven omschreven doel dienstbaar worden gemaakt? Om
een enigszins concreet antwoord op deze vraag te kunnen
geven, is het wenselijk de voorgeschiedenis van het brood,
voordat het als zodanig op de tafel van de verbruiker terecht
komt, systematisch na te gaan. Als belangrijkste phasen
hierin zijn te noemen:
de teelt van het graan,
de vermaling tot meel en bloem,
de verwerking van meel en bloem tot brood.
De Voedingswaarde van brood. I, II, III; Voeding 10 (1949) 112-134; 10
(1949) 206-220; 10 (1949 )244-2S2.
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Elk dezer stadia beïnvloedt de kwaliteit van het eind
product in mindere of meerdere mate.
I. DE TEELT VAN HET GRAAN

Het is een bekend feit, dat klimatologische omstandig
heden de kwaliteit van het geoogste graan in sterke mate
beïnvloeden. Een landklimaat met zijn droge en warme zomer
bevordert een snelle rijping en uitdroging van de graan
korrel, wat het behoud van de zweieigenschappen van het
protoplasma-eiwit, dat later als gluten in de bloem terecht
komt, in de hand werkt. Een zeeklimaat daarentegen met zijn
wisselende perioden van vochtigheid en droogte en hiermede
gepaard gaande temperatuurschommelingen gedurende de
zomer vertraagt de rijping, waardoor meer koolhydraten als
zetmeel in de graankorrel worden gelocaliseerd, hetgeen een
betrekkelijk eiwit-arme korrel ten gevolge heeft. Daarnaast
doet het ras zijn invloed gelden. In de West-Europese landen
verlangt de landbouw in de eerste plaats een hoge opbrengst,
hetgeen als regel niet samen gaat met een goede bakwaarde
van de tarwe voor wittebrood. Waar bovendien genoemde
landen zijn gekenmerkt door een typisch zeeklimaat, is het
te verklaren, dat de uit deze streken afkomstige tarwe, wat de
bakwaarde voor het wittebrood betreft, ver achter staat bij
het graan, dat afkomstig is uit de droge streken in Amerika,
Midden-Europa en Rusland. Ook om deze reden prefereert
men voor de broodbereiding tarwe uit deze gebieden, hoewel
hier te lande de verplichting bestaat een zeker percentage in
landse tarwe bij te mengen. Daar deze bijmenging in tijden
van schaarste en deviezennood een aanzienlijk bedrag kan
belopen, zijn de bakeigenschappen van onze inlandse tarwe
zeker niet te verwaarlozen. De kwekers hebben hier een taak
om bij hun selectiewerk naast de in de eerste plaats gewenste
eigenschappen als productiviteit, resistentie tegen koude,
ziekten en schot zo mogelijk ook aandacht te schenken aan
een verbetering van het bakwaarde-niveau.
Dit laatste geldt te sterker voor de tarwe, die verwerkt
wordt tot ongebuild meel, daar dit vrijwel volledig van in
landse tarwe wordt gemalen. Bovendien gelden de eisen van
een goede, zwelbare gluten hier minder streng, waar tegen72

over echter weer andere normen kunnen worden gesteld met
betrekking tot de kleur, maaleigenschappen e.d. Het is ver
heugend, dat de Stichting voor Coördinatie van Cultuur en
Onderzoek van Broodgraan ten behoeve van de kwaliteit van
het ongebuild een werkgroep heeft gevormd, welks samen
stelling een zo efficiënt mogelijke aanpak van het probleem
waarborgt.
Behalve de factoren van ras en klimaat zijn er milieu
omstandigheden als bemesting, zaaitijd en oogstmethode, die
hun stempel drukken op de eigenschappen van het gedorste
graan. Het technologisch onderzoek heeft mede tot taak de
aard en omvang dezer invloeden nauwkeurig vast te stellen.
Bijzondere aandacht dient in dit verband te worden ge
schonken aan de mogelijke invloed, die het zgn. „maaidorsen" heeft op de kwaliteit, gezien het feit, dat bij deze
oogstmethode de belangrijke phase van de narijping op het
veld grotendeels is uitgeschakeld. Dit vraagstuk klemt te
meer, daar sedert 1946 het aantal in ons land in bedrijf zijnde
maaidorsmachines is gestegen van 5 tot ca 1100.
Tenslotte komt het veelvuldig voor, dat het inlandse graan
in betrekkelijk vochtige toestand wordt binnengehaald. Met
name geldt dit voor het met de maaidorsmachine geoogste
product. Het is bekend, dat de zweieigenschappen van tarwegluten in hoge mate temperatuurgevoelig zijn, afhankelijk
van de vochtigheidsgraad, hetgeen hoge eisen stelt aan de
constructie van de droger met betrekking tot een zo nauw
keurig mogelijke controle van vochtigheid en temperatuur
tijdens het droogproces. Studie van de droogtechniek ener
zijds en van de veranderingen in de intrinsieke eigenschap
pen van de korrel tijdens het drogen anderzijds dienen hand
in hand te gaan om op dit punt tot een doeltreffende oplos
sing te geraken.
2. VERMALING
Wit brood wordt gebakken van bloem, waaronder is te ver
staan de door het vermalingsproces fijn gemaakte meelkern
van de korrel. Het streven van de meelfabriek zal derhalve
gericht zijn op een zo volledig mogelijke scheiding van meel
kern en omhulsel (zemel), teneinde een zo hoog mogelijk
rendement aan witte bloem te verkrijgen.
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Kennis van de anatomische bouw van de graankorrel is
hierbij van essentiële betekenis. Het is bekend, dat de water
verdeling over de verschillende weefsellagen in de korrel de
effectiviteit van de genoemde scheiding in hoge mate beinvloedt. Onderzoek van het vochtigheidsverloop is nood
zakelijk teneinde de hiervoor optimale verdeling op het spoor
te komen. Is men hierover eenmaal nader geïnformeerd,
dan rijst de vraag onder welke omstandigheden van vochtig
heid en temperatuur een dergelijke optimale waterver deling
kan worden bereikt. Hier raakt men dus het vraagstuk van het
conditionneren.
Belangrijk onderzoek in verschillende landen is in de loop
van de jaren aan dit onderwerp gewijd, waarop in dit bestek
niet nader kan worden ingegaan.
Volstaan wordt met op te merken, dat mede als resultaat
hiervan de huidige maaltechniek in staat is van de 83 à 85 %
meelkern, die in de normale, goed gevulde tarwekorrel aan
wezig is, er 75 à 80 % uit te malen, zonder dat de kleur door
meegemalen zemeldeeltjes al te grauw wordt. Men kan er
echter van overtuigd zijn, dat de verdere ontwikkeling van
onderzoek en techniek tot nog hogere rendementen zal
leiden. Het voordeel hiervan zal speciaal tot zijn recht komen
bij de verwerking van partijen graan, waarvan de korrel ten
gevolge van een minder gunstige vorm en onvoldoende
gevuldheid te wensen overlaat.
Er is echter nog een tweede gebied, waar het laboratorium
de fabriek van dienst kan zijn. Het streven van elke fabriek
zal nl. zijn de productie van een bloem van goede en vooral
constante kwaliteit. Onvermijdelijke verschillen hierin als
gevolg van verschillen in de geaardheid der grondstoffen
kunnen voor een belangrijk deel worden gecorrigeerd door
toepassen van de zgn. meelbehandeling. Hieronder is te ver
staan het toevoegen van uiterst geringe hoeveelheden chemi
caliën, veelal oxyderende of reducerende stoffen, in gas
vormige of vaste vorm, die de gluteneigenschappen en dus
de bakaard in meer of minder gunstige zin beïnvloeden.
Kennis van het mechanisme dezer werking is noodzakelijk,
wil ook hier een zo goed mogelijk resultaat bereikt worden.
Ontelbare onderzoekingen zijn in de loop der jaren in
vrijwel alle beschaafde landen der wereld, waar wit brood
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wordt geconsumeerd, aan dit probleem gewijd, onder
zoekingen, die in de eerste plaats aangrijpen bij de studie van
de structurele opbouw van de tarwegluten. Hoewel zeer uit
eenlopende hypothesen zijn opgesteld ter verklaring van het
verschijnsel van de glutenverbetering, tekenen zich toch in
hoofdzaak twee fundamenteel verschillende opvattingen af.
De eerste, vooral vertegenwoordigd door Amerikaanse onder
zoekers als SULLIVAN, READ en HAAS, FORD en MAIDEN en tot
op zekere hoogte ook de Nederlandse onderzoeker BUNGENBERG DE JONG, ziet het mechanisme als een physisch-chemi
sche beïnvloeding van het eiwit door de oxyderende of redu
cerende stoffen. De tweede school, gegroepeerd om de onder
zoekingen van de Deen HOLGER J0RGENSEN, brengt het effect
terug tot een beïnvloeding van de activiteit van de eiwitsplitsende enzymen, dus tot een mindere of meerdere pro
teolytische afbraak van het tarwe-eiwit.
Het zou te ver voeren hier nader op argumenten vóór en
tegen beide beschouwingswijzen in te gaan. Hiervoor zij o.a.
verwezen naar de samenvattende overzichten in de disser
taties van MALTHA *) en WÖSTMANN 2), alsmede naar een
recente publicatie van SULLIVAN 3). Volstaan wordt met op te
merken, dat vooralsnog een definitieve uitspraak over dit
zeer ingewikkelde vraagstuk niet mogelijk is. Misschien zijn
aanknopingspunten te vinden in de zienswijze van de
Noorse onderzoeker ERSTAD 4), die in zekere zin tussen de
beide scholen instaat en die het verschijnsel van de beïn
vloeding der gluten door oxyderende of reducerende stoffen
in eerste instantie ziet als een door enzymen gekatalyseerde
beïnvloeding van een systeem van waterstofbindingen („hy
drogen bonds") tussen de eiwitketens, een beïnvloeding, die
zowel gericht kan zijn in de zin van associatie dan wel van
dissociatie. Het zeer uiteenlopende gedrag, dat verschillende
*) Onderzoekingen over de invloed van 1-ascorbinezuur en van verbindingen
met verwante structuur op de bakaard van meel. Dissertatie, Delft 1946.
2) Onderzoekingen over het eiwitcomplex in Triticum vulgare. Dissertatie,
Amsterdam 1948.
3) The mechanism of the oxidation and reduction of flour;
Cereal Chem.,
25 (1948), nr 6 suppl.
4) Mondelinge mededeling op het Congres van de Vereniging van Noordelijke
Graanonderzoekers, Bergen, Augustus 1950.
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bloemsoorten tijdens de rijs vertonen (afslappen of opstijven)
zou in deze theorie een bevredigende verklaring vinden.
3. BAKKERIJ

Uiteraard is ook voor een juist begrip van de omzettingen
tijdens het rijs- en bakproces fundamentele kennis van de
eiwitstructuur noodzakelijk. Immers, reeds tijdens het kne
den verkrijgen de glutendeeltjes uit de bloem de functie van
geraamtevormend element bij de deegvorming. Het is duide
lijk, dat de macromoleculaire structuur van de eiwitketens
met hun vele mogelijkheden tot physische en chemische
associatie hiertoe bij uitstek geschikt is. Tijdens de rijs vol
trekt zich een complex van omzettingen in het deeg, ten dele
van physisch-chemische, ten dele van biochemische oor
sprong, waardoor de voor een goede rijs gewenste elastisch
plastische eigenschappen ontstaan. Tegelijkertijd wordt
onder inwerking van de gistenzymen op de gepreformeerde
en door zetmeel-afbraak gevormde suikers in ruime mate
koolzuurgas geproduceerd. Naarmate de door de ontwikke
ling van de gluten-eigenschappen steeds sterker wordende
deegmembranen beter in staat zijn, weerstand te bieden aan
de stijgende koolzuurdruk, m.a.w. naarmate het deeg beter
en voller uitrijst, zijn de voorwaarden voor een goed ge
vormd, volumineus en luchtig brood beter vervuld.
Het is duidelijk, dat diepgaande studie van het wezen van
de deegstructuur en de hierin optredende veranderingen
noodzakelijk is, wil de bakkerij in staat worden gesteld uit de
haar ter beschikking staande grondstoffen steeds een optimaal
product te bereiden. Van groot belang is in dit verband de
studie van de Proteolyse, die in het rijsproces een belangrijke
rol speelt. Voorts zijn er aanwijzingen, dat de amylase, be
halve bij de vorming van suikers, ook een functie heeft bij
de ontwikkeling van de deegconsistentie. In dit verband kan
de vrijwording van de aanvankelijk in gebonden, dus in nietactieve toestand aanwezige amylase van grote betekenis zijn.
Niet minder belangrijk dan de omzettingen tijdens de
deegrijs zijn de reacties, die zich voltrekken in de oven. Ter
wijl aan het eerstgenoemde onderwerp reeds zeer veel
speurwerk is gewijd, is het verwonderlijk, dat nog uitermate
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weinig bekend is over het chemisme van de „ovenwerking"
van het deeg en de hierop volgende coagulatie van het gluteneiwit, waardoor de deegstructuur wordt gefixeerd tot brood
kruim. In het raam van deze voor de broodkwaliteit zo be
langrijke problemen ligt nog een uitgebreid terrein open
voor research.
Hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor de warmte
overdracht van de oven naar en in het deeg, een probleem
dat ten nauwste samenhangt met vraagstukken op het gebied
van de constructie. Fundamenteel onderzoek over de meest
gunstige temperatuurverhoudingen in een oven ten behoeve
van een zo goed mogelijk eindproduct is van de allergrootste
betekenis, wil men komen tot de formulering van weten
schappelijk gefundeerde eisen voor de ovenbouw.
In dit verband dient tevens aandacht te worden geschon
ken aan andere verwarmingsprincipes dan de in de klassieke
oven gebruikelijke. Zo is uit oriënterende onderzoekingen
gebleken, in Nederland verricht door BROEKHUIZEN X) e.a.,
dat de toepassing van hoog-frequente straling tot zeer aan
zienlijke bekorting van de baktijd kan leiden. Hiertegenover
staan echter aanzienlijk hogere kosten van investering en
exploitatie vergeleken bij de normale oven, zodat het econo
misch perspectief dezer nieuwe bakmethode nog geenszins
vaststaat.
Rest nog te wijzen op een probleem, dat van oudsher de
aandacht van de bakkerij heeft gehad: het oudbakken wor
den, dat zich in het brood voltrekt tijdens het bewaren.
Bekend is, dat brood, dat in verse toestand gekenmerkt is
door een malse, zachte kruim, omgeven door een knapperige,
brosse korst, in de loop van i à 2 etmalen veranderd is in
een product dat door zijn slechte snijdbaarheid, kruimelig
heid en taaie korst door de consument nog maar weinig
wordt gewaardeerd. De consequenties hiervan worden op
sprekende wijze gedemonstreerd door het feit, dat in 1942
in de U.S.A. ruim 250.000.000 broden - overeenkomend
met ca 175.000 ton tarwe - als oudbakken en daardoor onver
koopbaar bij de bakker terugkwamen, terwijl statistieken
x) Tot dusverre verkregen resultaten met het hoogfrequent bakken van brood.
Bakkerijwetenschap, 2 (1949) 93.
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leren, dat tussen de beide wereldoorlogen ca 3 à 5 % van de
totale broodproductie aan de menselijke consumptie werd
onttrokken door oudbakken worden.
Ofschoon het omvangrijke onderzoek hieraan gewijd men denke in dit verband aan het baanbrekend werk van de
Nederlander KATZ - het wezen van het verouderingsproces
in hoge mate heeft verhelderd, blijft een doeltreffende bestrijdingsmethode vooralsnog een vrome wens. Het is echter
de taak van het researchlaboratorium op de ingeslagen weg
voort te gaan, gezien de grote bedrijfseconomische belangen,
die blijkens bovengenoemde cijfers met dit vraagstuk zijn
gemoeid.
4. ANALYSEMETHODEN

Het is duidelijk, dat de onderzoekingen, als boven bepleit,
alleen dan tot zijn recht kunnen komen, indien wordt be
schikt over deugdelijke en betrouwbare analysemethoden en
andere hulpmiddelen, waarmede de onderzoeker in staat
wordt gesteld de verschijnselen, die zich in de verschillende
phasen van het broodbereidingsproces voordoen, op de voet
te volgen. Critisch onderzoek van bestaande methoden en
uitwerking van nieuwe bepalingsvoorschriften moeten der
halve van de allergrootste betekenis worden geacht. In dit
verband is voor de Nederlandse Normalisatiecommissie -1),
die op dit gebied werkzaam is, een belangrijke taak weg
gelegd. Bij de uitvoering harer werkzaamheden dient zij zich
mede te laten leiden door hetgeen reeds in andere landen op
het gebied van standaardisering en normalisering is geschied,
opdat ook in internationaal verband wordt bijgedragen tot
gelijkluidende analysevoorschriften.
5. ANDERE BROODSOORTEN

In het bovenstaande is vrijwel uitsluitend tarwe en tarwe
brood behandeld. Naast deze graansoort neemt ook de rogge
als grondstof voor de broodbereiding in verschillende landen
een belangrijke plaats in. Zo wordt in Denemarken en
x) Normalisatiecommissie voor Beproevingsmethoden van Granen en Graan
producten (Commissie 69 van de Hoofdcommissie voor Normalisatie te Den
Haag).
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Noorwegen minstens evenveel rogge- als tarwebrood gecon
sumeerd. In ons land is dit in veel mindere mate het geval en
blijft de consumptie van deze broodsoort grotendeels be
perkt tot het platteland. Terwijl in Noorwegen en ook in be
paalde delen van Duitsland roggebrood in hoofdzaak wordt
gebakken van bloem, wordt in Denemarken en ook in ons
land grotendeels roggemeel of gebroken rogge verwerkt.
Wat ons land betreft, is de geaardheid van dit brood zeer
verschillend al naar gelang de streek, waar het wordt gebak
ken. Zo onderscheidt men Gronings, Fries, Gelders en
Brabants roggebrood.
Uiteraard geldt voor hetgeen over tarwe is gezegd tot op
zekere hoogte ook voor rogge. Het is de Noorse onderzoeker
SCHULERUD 1) geweest, die hier baanbrekend werk heeft ver
richt en een eerste fundamentele bijdrage heeft geleverd
tot een inzicht in het proces van de roggebroodbereiding.
Daarnaast zijn er enige verspreide Duitse publicaties over
dit onderwerp.
Uit deze onderzoekingen is duidelijk geworden, dat de
verstijfseling van het zetmeel tijdens het bakproces en de beinvloeding hiervan door amylolytische enzymen bij de rogge
broodbereiding een even belangrijke taak vervullen als gluten
en glutenafbraak bij de bereiding van tarwebrood.
Op het merendeel der vragen moet men het antwoord
echter nog schuldig blijven, zodat hier vele aangrijpingspun
ten liggen voor onderzoekingsarbeid, indien men althans uit
gaat van de gedachte, dat het roggebrood ook in de toekomst
een belangrijke plaats beschoren zal blijven.
Het voorgaande maakt geen aanspraak op volledigheid met
betrekking tot de vele problemen, die zich voordoen op het
gebied van de broodbereiding. Getracht is slechts rondom
het brood die problemen te groeperen, die van essentiële
betekenis moeten worden geacht in het licht van de belang
rijke functie, die het brood in de Nederlandse volksvoeding
inneemt.
Wageningen, Januari 1951
*) Das Roggenmehl. Schäfer, Leipzig 193g.
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HET GEBRUIK VAN ROGGEBROOD
IN ONS LAND
U. KOOPMANS
Leeuwarden

Broodgraan, nl. tarwe en rogge wordt voor menselijke voe
ding op twee wijzen genuttigd: als brood, gebakken van de
gehele korrel, alleen min of meer grof gemalen en als brood,
gebakken van „bloem" van tarwe of rogge, hetgeen wil zeg
gen de vermalen graankern, waarbij de schildelen (zemelen
e.d.) grotendeels worden afgezeefd.
Voor de eerst genoemde broodsoorten is dus alleen nodig
het graan te ontdoen van onkruid, stof en kaf e.d., om het
daarna op eenvoudige wijze te vermalen tot meel van een be
paalde grofte. Het is begrijpelijk, dat in streken, waar een
bepaald soort broodgraan in ruime mate wordt verbouwd
—op de kleigrond speciaal tarwe en op de zand- en veengrond
rogge - de plaatselijke handelaar, molenaar of meelfabrikant
aan de vraag naar tarwe- of roggemeel gemakkelijk kan vol
doen.
Van oudsher is dan ook de voorziening van „broodmeel"
uit eigen omgeving de meest practische geweest en is het dus
logisch dat in de tarwestreken de aandacht viel op tarwe
brood" en in de roggecontreien op „roggebrood". Op ge
mengde grond of in weidestreken liep het verbruik dooreen
naarmate smaak, behoefte of portemonnaie-mogelijkheden.
In Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,
West-Brabant, de Betuwe e.o. wordt in hoofdzaak tarwe
brood gegeten, terwijl in Oost-Brabant, Limburg, Oostelijk
Gelderland, Overijsel, Drente, Frieslanden Groningen rogge
brood bij de broodmaaltijd het zwaardere brood vertegen
woordigt. Het valt wel op, dat ook de provincie Groningen
hierbij als in hoofdzaak roggebroodetend is genoemd, terwijl
deze toch een belangrijk tarwegebied heeft. Dit is wel juist,
maar daarbij moet in aanmerking worden genomen, dat de
tarwebouw alleen in het Noordelijk zeekleigebied wordt
aangetroffen, hetgeen maar een gedeelte en niet het dichtst
bevolkte van de provincie is. Dit gedeelte wordt zeer intensief
geëxploiteerd en er kunnen allerlei graan- en zaadsoorten,
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Afb. I. Fries roggebrood

Afb. 2. Roggebrood uit Drente en Overijssel (Twenthe)

De foto's i t/m S en y werden welwillend beschikbaar gesteld door de Kon. Ned.
Gist- en Spiritusfabriek, afd. Bakkerij-Onderzoek te Delft; de foto's 6 en 8 door
het Station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen.

Afb. 4. Brabants roggebrood

Afb. 6. Rond Limburgs roggebrood

Afb. 7. Pompernickel (Grensgebied Duitsland)

Afb. 8. Drentse roggestoet

naast veldbonen en erwten, worden verbouwd; een sterk
gevariëerde bodembenutting dus, nu eens in deze, dan in
gene richting, al naar commerciële- en bedrijfs-economische
belangen dit vorderden en vorderen.
Het zou te ver voeren een diepgaande ontleding te maken
van de oorzaken, waarom ook op het kleigebied roggebrood
inplaats van bruinbrood wordt genuttigd. Smaak, dieet en
huishoudelijke motieven hebben hier blijkbaar het laatste
woord gehad.
Er zijn ook in andere provincies tegenstellingen met de
bovenontwikkelde scheidingslijn op te merken, maar hier
spreken deze niet zo sterk. Wat betreft de grote steden, de
randgebieden ervan en de tuinbouwstreken geldt in grote
lijnen hetzelfde: in het Westen bruinbrood (tarwebrood),
in het Noorden en Oosten roggebrood, maar de scheiding is
hier minder sterk, omdat de provincialen, naar de steden
komend, hun broodmaaltijdgewoonten medebrengen en
trachten in stand te houden. Het hangt ook nog veel af van de
bakkerijen, die soms tegemoetkomend, soms ombuigend op
treden. Hiermede is dus in alle onvolledigheid aangegeven,
in welk deel van ons land roggebrood wordt gegeten.
In de gebruiksgebieden was het roggebrood vóór 1900 wel
de hoofdbroodmaaltijd. Op een paar dikke sneden rogge
brood, soms met spek of kaas, maar veelal met wat stroop of
spekvet, werd een gehele morgen gewerkt. Kinderen gingen
er op naar school.
In de loop van de laatste halve eeuw is dit zeer veranderd.
Men gewende zich aan het gebruik van wittebrood, dat in
de tijden, toen tarwe en tarwebloem goedkoop uit de exportgebieden werden aangevoerd, in verhouding billijk kon wor
den aangeboden. Reeds in het begin van deze eeuw was bij de
beter-gesitueerden en de stedelingen roggebrood (en bruin
brood) niet meer de hoofdschotel. Wittebrood, de goedkope
verse kadetjes van 6, 8 en soms 10 voor een dubbeltje, krentebrood in de tijden van de spotgoedkope Griekse krenten, ver
drongen geleidelijk de toch zo voedzame en smakelijke grove
broodsoorten. Het zou te ver voeren alle oorzaken van sociale
en economische aard aan te halen, die er langzaam toe hebben
geleid de broodmaaltijden grondig te wijzigen.
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Naast deze oorzaken is er echter een te noemen, die wel
interessant is, nl. de behoefte aan de boterhambelegging.
Brood alleen met boter, margarine of vet wordt zelden ge
geten. Er moet wat belegsel op en dan, als compensatie
van de dure vetstof, de goedkopere jams, stroop, koek, hagel
slag en andere zoete producten. In het algemeen zijn ze niet
geschikt voor roggebrood, het smaakt niet. Bij roggebrood
passen kaas, spek, worst e.d. en die zijn te duur voor dage
lijks gebruik.
Voordat wij hier verder op ingaan, is het van belang na te
gaan welke soorten roggebrood in ons land worden gebakken.
Deze lopen zeer ver uiteen. In de noordelijke provincies is
roggebrood een product, gebakken van zeer grofgemalen of
liever gebroken rogge. Het deeg bevat slechts water en wat
zout en er is geen sprake van een rijsproces; het deeg zetten
en het bakken is er op gericht de fijne smaakstoffen van de
rogge zoveel mogelijk naar voren te brengen. Een langdurig
deeg- en vooral bakproces is daarvoor nodig (afb. i).
Een deel van het broodetende publiek wenst het zg. bleke
roggebrood, minder zoet dan het donkere en langer gebakken.
Ook treft men nog wel zg. zuur roggebrood aan. Dit is het
zelfde type als bleek roggebrood, maar de bakker heeft dan
iets zuur deeg toegevoegd. De vraag hiernaar is echter niet
groot.
In Friesland, Groningen en Drente, de kop van Overijsel
en een gedeelte van Gelderland nuttigt men het volgens
bovengenoemde bakprincipes vervaardigde broodtype. In
het algemeen dus roggebrood, gebakken van vrij grof-gemalen
tot grof-gebroken rogge, zonder gist en met een langdurige
baktijd van 10-20 uur, afhankelijk van de soort rogge, de
bereidingswijze van het deeg, de gewenste smaak e.d.
Naar plaatselijk gebruik is het brood verschillend van
gewicht en vorm: in Groningen en Drente kleinere broden
van 3 pond en grotere van 6 pond. In Friesland broden van
4 pond, smaller van vorm, waardoor ze even lang zijn als
de Groninger 6-ponders. In Overijsel en de Achterhoek
worden voor boerderij-gebruik zeer grote broden gebakken,
10 à 15 maal zo groot als de normale. Daar over het algemeen
de broden hier wat dichter en droger van structuur zijn dan
in het Noorden, kunnen ze vrij lang goed blijven en is de
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broodmaaltijd-voorziening dan ook slechts i of 2 maal per
week nodig (afb. 2).
In het Zuiden van Gelderland, om Arnhem, Nijmegen en
Wageningen treffen wij een geheel ander roggebrood-type
aan (afb. 3 en 4). Hier wordt gebakken van fijngemalen
rogge, met gist gewerkt en een bakduur van 2, 3 à 5 uren.
Het brood is veel steviger dan het Noordelijke type. Het
kan en moet feitelijk ook wel veel dunner worden gesneden.
Mits goed doorgebakken is het een zeer smakelijke en duur
zame broodsoort.
In het Zuidelijk deel van ons land, Oost-Brabant en
Limburg, wordt het roggebrood ook met gist bereid. De
rogge moet nog iets fijner worden gemalen dan in Gelderland
en naast prima inheemse rogge wordt de voorkeur gegeven
aan harde buitenlandse. In sommige streken wordt het deeg
met zuurdeeg en iets gist bereid. Hiervoor is enige voorbe
werking nodig door het maken van zetsel en zuurdeeg. Het
afbakken neemt echter maar 2 à 3 uur. De broden zijn lang
werpig of ook rond, duurzaam en zeer smakelijk (afb. 5 en 6).
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat de roggebroodsoorten
in het Noorden en Zuiden zeer uiteenlopen. Toch behoeft
het niet te verwonderen, dat op ons betrekkelijk kleine ge
bied de twee types naast elkaar worden aangetroffen. Dit
hangt natuurlijk samen met de behoeften van de bevolking,
de rogge die voorhanden is, de vakkennis van de bakker
en ook de invloed van het naburige Duitsland.
Over de eerste twee factoren is hierboven reeds gesproken.
Vooral Limburg en de Achterhoek van Gelderland hebben
de invloed van de Duitse broodsoorten ondergaan (afb. 7).
De roggebroodsoort, die men daar aantreft, vindt men ook
in Westfalen en het Rijnland, alleen wordt daar meer dan
bij ons met zuurdeeg gewerkt. Het maken van goed zuur
deeg is daar een vak op zichzelf en er worden dan ook zeer
smakelijke resultaten mee bereikt. Langs de Noord-Ooste
lijke grens is deze invloed veel minder merkbaar; de oor
zaken zullen wel zijn het verschil in bevolkingsdichtheid en
onderling contact.
Wat betreft de vakkennis van de bakker valt hier nog wel
iets op te merken. Vast staat, dat volgens beide kardinaal83

verschillende bereidingsmethoden een zeer smakelijke
broodsoort kan worden verkregen. Ook de juiste keuze van
de goede roggesoort en het breek- of maaltype hebben grote
invloed. Wanneer men .dan verder studie maakt van de vrij
ingewikkelde methode van deegbereiding en de eisen die
aan bakduur, ovensoort, moeten worden gesteld, dan blijkt,
dat een groot vakmanschap nodig is. Het goede resultaat
van de verrichte arbeid bepaalt het succes bij de afnemers en
bevordert het verbruik ten opzichte van andere brood
soorten, ook ten opzichte van de roggebrood-types onderling.
Hierboven werd reeds gesproken over de teruggang in het
gebruik van roggebrood tengevolge van het meer naar voren
komende wittebrood en door andere oorzaken. Roggebrood
bakkers hebben begrepen, dat hiertegenover iets gedaan
moest en kon worden. In de eerste plaats moest de kwaliteit
zo hoog mogelijk worden opgevoerd. Vervolgens moest er
propaganda voor het roggebrood worden gemaakt en ten
slotte moest men het de verbruikers gemakkelijk maken.
Men ging gesneden roggebrood verkopen, hetgeen zeer
practisch is, omdat met de moderne snijmachine veel beter
te snijden is dan met het broodmes, vooral bij het losse,
zachte Noordelijke broodtype. Dan werd begonnen het dun
gesneden roggebrood verpakt en verduurzaamd te leveren.
Dit is een succes geworden. De duurdere prijs kan men ge
compenseerd achten door besparing aan verlies van korst en
verkruimelen en mogelijk van schimmelen. Er ontstond
bovendien nu een mogelijkheid tot landelijke distributie en
nu kon het aldus verpakte brood onder het grote-stadspubliek worden gebracht. Het gevolg is ook, dat het gesneden
roggebrood nu dienst kan doen, en ook doet, als belegsel:
een zeer voedzame en smakelijke.
Vooral in Friesland is het steeds gewoonte geweest - en
het is in zekere zin ook een tractatie - om een beschuit te
nuttigen met een sneedje roggebrood. Ook bij wittebrood,
mits goed doorbakken, is deze combinatie zeer smakelijk.
Kon dus de roggebroodbakker door vakkennis en zorg in
zijn omgeving zijn product vooruitbrengen, nu is het hem
ook mogelijk landelijk een afzetgebied te vinden. In beide
gevallen zal hij niet alleen moeten beschikken over prima
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grondstof en materiaal, maar over de noodzakelijke grote
kennis van alle baktechnische factoren. Hij moet inzicht
hebben in de biologische en chemische reacties bij en na de
bereiding. Dit alles is dan ook reeds jaren in studie bij de
vakgenoten en er is reeds veel bereikt. Zoals op elk gebied
is ook hier steeds weer vernieuwing nodig van de aan de orde
komende wetenschappelijke inzichten.
Naast de gewone roggebroodsoorten treffen wij nog varia
ties aan als roggebrood met rozijnen, krenten, ook wel
Haags roggebrood genoemd, of zg. Amsterdams roggebrood,
met zwarte stroop gebakken, hetgeen zeer donker en zoet is.
Dan korstloos brood, in bakkasten gebakken, soms in ronde
vorm en dan ingeblikt. Voor export naar overzee, hebben
enkele bedrijven zich gespecialiseerd in - zeer smakelijk ongesneden en gesneden roggebrood in blik. Men zou niet
compleet zijn, wanneer niet werd vermeld het brood, ge
bakken van gedeeltelijk roggemeel of -bloem met tarwe
bloem al of niet met rozijnen vermengd, bekend onder de
naam stoet of mik. Vooral in Drente (Zuidlaarder markt)
wordt dit in bepaalde jaargetijden gebruikt (afb. 8). In de
Achterhoek en Limburg vooral is het een dagelijks ge
bruikte broodsoort, maar dan meer overeenkomende met de
Duitse broodtypes als Kasseler, Oberländer e.d.
Uit het bovenstaande zeer algemeen gehoudene blijkt dus
wel, dat de rogge als broodgraan op zich zelf een belangrijke
taak kan vervullen en dat er prima broodsoorten van zijn te
bereiden, mits de behandeling ervan is gericht op activering
der goede eigenschappen, nl. lichte verteerbaarheid en voor
treffelijke smaak.
5 December 1950

85

DE BROODGRAANVOORZIENING VAN
WEST- EN NOORD-EUROPA
Dr J. VAN DER LEE
Directeur van het Station voor Maalderij en Bakkerij te
Wageningen.

INLEIDING

In het kader van de doelstelling van de Stichting Cocobro
leek het van nut om een overzicht samen te stellen van de
broodgraanvoorziening van West- en Noord-Europa en
tevens gegevens te verstrekken over de consumptie van brood
en andere uit dit graan in de betreffende landen geprodu
ceerde producten.
Het onderstaande overzicht mag geenszins bogen op vol
ledigheid.
Aan de ene kant is dit het gevolg van het feit, dat het niet
mogelijk bleek uit bepaalde landen tijdig de nodige gegevens
te ontvangen, terwijl anderzijds de statistiek op dit gebied
niet overal in dezelfde mate gedetailleerd is.
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Algemeen overzicht over het jaar 1949

België
Denemarken
Duitsland West ....
Engeland (incl. N. Ierl.)
Frankrijk
Ierland
Noorwegen
Zweden
Zwitserland

8,6
4.0
45.6
5°,4

41,0
3.0
3.2
7.0
4.6

*) Inclusief geïmporteerde bloem.
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ENKELE NADERE BIJZONDERHEDEN OVER DE VERSCHILLENDE
LANDEN

BELGIË
Eigen productie
In feite is sinds 1947 alleen de tarwe als broodgraan te
beschouwen. Terwijl in 1947 de eigen productie aan dit
graan slechts \ van de invoer bedroeg, is zij thans even groot
als de import.
Men verbouwt in hoofdzaak wintertarwe (85-90 % van het
tarweareaal). In 1950 waren deze wat betreft het bebouwde
oppervlak als volgt verdeeld :
Ministre . . . .
Alba
Blédor
Jubilé
Overige rassen

ongeveer 49,3
ongeveer 22,9
ongeveer 17,6
ongeveer 3,5
6,7

%
%
%
%
%

Van de zomertarwe wordt Fylgia het meest verbouwd,
gevolgd door Précoce Gembloux.
Invoer
Tarwe
De invoer geschiedt voornamelijk uit U.S.A. (ca. 363.164
ton in 1949), Canada (217.585 ton in 1949) en Argentinië
(5.708 ton in 1949).
De voornaamste soorten die momenteel worden geïm
porteerd zijn: Hard winter I, II en III, Manitoba I, II en III.
Northern Spring I, I Manitoba, II, II Manitoba.
Northern I Heavy Spring, Heavy Dark, Amber Durum II
en Hongarië.
Rogge
Van de in 1949 geïmporteerde rogge kwam het grootste
deel uit Canada (47.278 ton), verder werd ingevoerd uit de
U.S.A. (9.444 ton) Argentinië (7.017 ton) en uit enkele
andere landen.
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DENEMARKEN
Eigen productie
Men verbouwt in Denemarken meer rogge dan tarwe.
75 % van het rogge-areaal bestaat uit Kortstro Petkuser rog
ge en 25 % uit Svalefs Koningsrogge II. Beide soorten zijn
winterrogge. Van de wintertarwevariët'eiten is 95 % Weibull's Eroica, terwijl als zomertarwe uitsluitend Sval0fs
Progress wordt verbouwd. De verbouw zowel van de rogge
als van de tarwe is de laatste jaren sterk toegenomen.
In 1947 bedroeg de opbrengst resp. 179.000 en 54.000 ton
In 1948 bedroeg de opbrengst resp. 400.000 en 252.000 ton
In 1949 bedroeg de opbrengst resp. 469.000 en 300.000 ton
Invoer
In 1949 werd in het totaal 61.342 ton tarwe ingevoerd.
Hiervan leverde Zweden 54 ton, Frankrijk 8 ton en de U.S.A.
61.280 ton. De totale rogge-invoer bedroeg 13.509 ton, waar
van 6.894 ton door Duitsland, 53 ton door Zweden en 6.561
ton door Polen werden geleverd.
Roggebrood in het hoofdvoedsel. Het wordt gesubsidieerd,
terwijl op tarwebrood belasting wordt geheven.
DUITSLAND
Van de graanoogst van het vooroorlogse Duitsland werd
een belangrijk deel opgeleverd door hetgeen oostelijk van de
Oder-Neisze-Linie ligt en wel bedroeg dit: voor de rogge
32 % en voor de tarwe 14 %.
Het gevolg hiervan is, dat in West-Duitsland thans een
grote hoeveelheid graan geïmporteerd moet worden.
ENGELAND (inclusief Noord-Ierland)
Eigen productie
De tarwe staat in Engeland op de eerste plaats. Rogge
komt practisch niet voor. Het aantal tarwevariëteiten, dat in
Engeland wordt verbouwd, is enorm groot. Men tracht
momenteel in samenwerking met zaadhandelaren, mole
naars, bakkers en andere belanghebbenden tot een beper
king van dit aantal te komen. Een moeilijkheid vloeit voort
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uit het feit, dat de boeren, daar er geen premie wordt ge
geven voor de verbouw van tarwe van goede kwaliteit, er op
uit zijn die rassen te verbouwen, die een grote opbrengst
geven en gemakkelijk te oogsten zijn. Dit komt de kwaliteit
dikwijls niet ten goede.
Invoer
Er werd in 1949 in het totaal 4864.000 ton ingevoerd.
Hiervan leverde Australië 829.000 ton, Canada 3.720.000
ton, U.S.A. 282.000 ton tarwe. De invoer van tarwe bloem/
meel bedroeg uit deze landen resp. 126.000 ton, 404.000 ton
en 67.000 ton.
FRANKRIJK
In Frankrijk worden als de beste tarwerassen beschouwd:
Concorde, Petit Quinquin, H. de la Tour, Vilmorin 27,
Hybride de Bersés, Yga.
Men heeft de verwachting, dat ook de soorten Capelle en
Nord en Florimond Desprez tot de voornaamste variëteiten
zullen gaan behoren. De oogst van 1947/48 was onvoldoende
om de behoefte aan broodgraan te dekken. Ook kon niet ge
noeg worden geïmporteerd. Men was toen genoodzaakt in de
broodbloem ook maïs, gerst en aardappelmeel te verwerken.
In de jaren 1948/49 en 49/50 is de opbrengst echter zo toe
genomen dat men resp. 321,6 en 796,7 millioen kg tarwe kon
uitvoeren.
IERLAND
Terwijl het algemene beeld van de eigen productie1) in de
Tarwe-import, uitgedrukt in tonnen
Geïmporteerd uit

Argentinië
Canada
U.S.A
Australië

1947

(in tonnen)

49.802
-

64-577

Totaal
"4-379
*) Men verbouwt in hoofdzaak zomertarwe.

1948

(in tonnen)

1949

(in tonnen)

74-763
18.634
30.780
101.557

45.250
86.576

225.734

131.826

89

jaren 1947-1949 een grote onderlinge overeenkomst ver
toont zijn er tamelijk veel variaties in de import in ge
noemde jaren, zoals uit het onderstaande overzicht moge
blijken.
NOORWEGEN
Men verbouwt in hoofdzaak zomertarwe. Verder voert
men tarwe in uit Amerika (Marshall-hulp) en rogge uit
Argentinië en het Zwartezeegebied.
ZWEDEN
Eigen productie
Zoals uit de onderstaande tabel moge blijken heeft men na
de oorlog de productie opgevoerd. Verder volgt het gegeven
overzicht de verhouding waarin winter en zomertarwe wor
den verbouwd.
Tarwe (in tonnen)
Jaar

I947
1948
1949

Rogge
(in tonnen)

winter

zomer

totaal

176.247
427.976
426.565

222.783
274.361
271.829

399.03O
702.337
698.394

142.600
321.940
276.676

Invoer
Zoals uit de onderstaande tabellen blijkt is de invoer in de
laatste jaren geleidelijk verminderd.
Jaar
1947

Tarwe 1) in tonnen

92.372

U.S.A. en Argentinië
135-586
1948
Eur. Rusland, Australië, Argentinië
1.652
1949
Eur. Rusland
*) Inclusief tarwebloem.

Rogge in tonnen

4-6i4
Canada, Argentinië
.34-883
Argentinië, Polen, U.S.A.
8.761

Polen, Argentinië

ZWITSERLAND
Eigen productie
Bij de aflevering van tarwe aan de Overheid wordt het
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graan in een der drie volgende groepenx) geclassificeerd.
1. Groep I omvattende de volgende soorten:
a) Mont Calme 245
b) Mont Calme 268
c) Mont Calme XXII
Wintertarwe
d) Barbu du Tronchet
e) Salto
ƒ) Bisnachter
2. Groep II omvattende de volgende soorten:
a) Alpha
b) Inländ. Manitoba
c) Nostrano
d) Plantahof
Wintertarwe
e) Probus
ƒ) Rothenbrunner
g) Strickhof
h) Wagenburger
3. Groep III omvattende de soorten
Huron Zomertarwe
Voor de rogge waren er de volgende soorten:
a) Petkuser
b) Witzwiler
Winterrogge
c) Rithenbrunner
d) Landrogge
e) Berna
Zomerrogge
De productiecijfers voor tarwe en rogge waren als volgt :
Jaar

1947
1948
1949

Tarwe in tonnen
Groep I

Groep II

Groep III

Totaal

63-753
85.125
126.854

3.624
2.946
4-9IS

6.356
3-973
10.465

73-733
92.044
132.234

Rogge
13-439
27.656
20.353

x) Voor deze drie groepen was in 1949 bij een hl-gewicht van 77/78 de prijs
als volgt vastgesteld :
Groep I : Zw.Fr. 62,50 per 100 kg
Groep II: Zw.Fr. 64,— per 100 kg
Groep III: Zw.Fr. 65,— per 100 kg
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De wintertarwe neemt bij de verbouw in Zwitserland dus
een zeer belangrijke plaats in. Verder is de productie van
tarwe zeer belangrijk toegenomen in de drie beschouwde
jaren.
Invoer
De invoer van tarwe is in de laatste jaren geleidelijk ver
meerderd, terwijl de invoer van rogge sterk is verminderd.
In de onderstaande tabel zijn de cijfers van de invoer ge
geven.
Tarwe- en rogge-invoer, uitgedrukt in tonnen:
Tarwe
1947 = 193.690

USA
Argentinië
Canada
Overige landen

126.050
62.170
5.250
220

1948 = 392.540

Argentinië
USA
Canada
Austr. Bond
USSR

196.300
125.080
33.040
26.610
11.510

1949 = 419.900

Canada
USA
Argentinië
Overige landen

227.390
188.520
1.690
2.300

Canada
Argentinië
USA
Overige landen

10.440
9.010
110
330

Argentinië
Canada
Overige landen

11.610
4.460
30

Rogge
1947 = 19.890

1948 = 16.100
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1949 = 29°

160
ioo
30

Argentinië
Canada . . .
Overige landen

HET VERLOOP VAN DE CONSUMPTIE AAN BROOD ENZ.
IN DE JAREN I947-I949
Consumptie per hoofd per jaar in kg
Land

Andere
bakkersartikelen

Brood

Bloem of meel

1947 1948 1949 1947 1948 1949 1947 1948 1949
België
Denemarken . . .
Duitsland . . . .
Engeland incl. N. Ierl.
Frankrijk
Ierland
Noorwegen . . . .
Zweden
Zwitserland . . . .

H4

117

119
89,2

91,5

91.5

ioi,4 104,- 99.6
83.9
44.6
65

8.3- 83,5 6,8
120,46.5 4S.3 6,4
60
54

7.3

7.3

7.3

6,5

124,7 125,6 126,5
77,6

77.9

80, s
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DE TAR WEVEREDELING IN ITALIË
Wheat Breeding in Italy
Dr H. DE HAAN
Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen, Wageningen

Het Italiaanse tarweareaal beslaat sedert tientallen jaren
4j à 5 millioen ha, waarvan 70% gelegen is in heuvelachtig
gebied of bergland. Vanouds importeerde Italië grote hoe
veelheden tarwe. Dit was mede de aanleiding, dat Mussolini
in 1925 de „tarweslag" inzette. Hij wenste door passende
maatregelen de tarweopbrengst te verhogen bij gelijk
blijvende oppervlakte. Tijdens zijn bewind bleef het areaal
op 5 millioen hectare ; in de laatste jaren liep de oppervlakte
terug tot
millioen hectare.
Naast tarwe is maïs een belangrijk gewas in Italië, evenals
de olijfboom en de wijnstok. Het volgende overzicht geeft
een indruk van de verhouding tussen de verschillende ge
wassen (8).
Gemiddelde oppervlakte 1933-1937 in 1000 hectaren
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Maïs
Rijst
Aardappelen . . .
Olievlas

5000
109
200
434
1500
150
416
4

Vezelvlas . .
Katoen
Hennep
Suikerbiet . .
Paardeboon .
Bruine boon .
Olijfboom . .
Wijnstok . .

. . •
.
•
. .
. . •
. . •
. . .
. . .

•
.
•

4
42
75

• 650
• SiS
. 1281
. 1840

Van de totale oppervlakte bouwland, die bijna 13 millioen
hectare bedraagt, neemt de tarwe dus een voornaam gedeelte
in (38%), terwijl de rogge slechts 0,8% van de oppervlakte
bouwland beslaat.
Evenals in Frankrijk is de tarwe overheersend onder de
granen, doch terwijl Frankrijk een tarweland bij uitnemend
heid is, kan dat niet van Italië gezegd worden. Vermeldens
waard is, dat rijst, die gelocaliseerd is in de kunstmatig be
vloeide Povlakte, aanzienlijk meer opbrengt dan de tarwe.
De opbrengst van rijst bedroeg bv. in 1937 gemiddeld 5400
kg/ha. In de jaren voor 1925 was de gemiddelde tarwe94

opbrengst 1030 kg/ha, omstreeks 1938 was echter een ge
middelde opbrengst van 1610 kg/ha bereikt. Deze opbrengstcijfers zijn niet te vergelijken met die van rijst, daar deze
gelocaliseerd is in een gebied met zeer gunstige omstandig
heden.
Bij een oppervlakte van 5 millioen hectare en een ge
middelde opbrengst van 2000 kg/ha zou Italië eigen behoefte
aan broodgraan kunnen dekken.
Het klimaat met betrekking tot de tarweteelt
Droogte en hitte en tengevolge daarvan noodrijpheid zijn
wel de belangrijkste factoren, die op de tarwecultuur in
Italië van invloed zijn. Ofschoon herfstzaai algemeen wordt
toegepast en zomertarwes verbouwd worden in de berg
streken, is er een streven de zomertarwe aldaar te vervangen
door meer wintervaste rassen.
Een schat van gegevens over het Italiaanse klimaat in
verband met de tarweteelt en de rassenkeuze is door Azzi (1)
verzameld. Trouwens voor alle tarweverbouwende landen
ter wereld is dit een uiterst belangrijk boekwerk. Het werd
reeds omstreeks 1927 afgesloten, zodat nieuwere gegevens
over veranderingen in het rassensortiment aan andere bron
nen ontleend moeten worden. Door de vele gegevens over
het verband tussen ras en klimaat, ras en bodem, zal Azzi's
boekwerk, dat 1165 blz. omvat, een grote waarde blijven
behouden. Het valt op, dat daarin vele gegevens over de
rassenstatistiek vermeld zijn. Het hoofdstuk over het Ita
liaanse klimaat met betrekking tot de tarweteelt omvat
73 blz., zodat ik meen te kunnen volstaan met de aandacht
te vestigen op Azzi's boek.
Samenvattende overzichten
Overzichten van tarweveredeling in Italië zijn gepubli
ceerd door TODARO (II), STRAMPELLI (10) en BONVICINI (2).
Thans is een omvangrijke publicatie van DIONIGI (6) ter
perse over de grondslagen van de tarweveredeling in Italië
Prof. DIONIGI was zo vriendelijk mij een uitvoerig referaat
toe te zenden.
DIONIGI onderscheidt in zijn betoog de volgende stadia
in de tarweveredeling :
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1. lijnselectie („genealogische selectie") ;
2. veredeling ,,a posterio", d.w.z. kruisen en achteraf zien
of de verkregen vormen in een of andere omgeving bruik
baar zijn;
3. veredeling ,,a priori", waaronder hij verstaat, dat men van
te voren de eigenschappen vaststelt, die in een bepaalde
omgeving van belang zijn en de keuze van de kruisingsouders daarop ingesteld is.
De tweede phase vergeleek DIONIGI met confectiekleding,
de derde met kleding naar maat. Teneinde een bepaalde om
geving een „rassenpak" aan te passen, moet men rekening
houden met gewenste eigenschappen, zoals stevigheid,
vroegrijpheid, roestresistentie, enz. Bij het onderzoek van
de eigenschappen van de selecties gebruikt DIONIGI een
standaardserie bestaande uit: C.G. 47, M 33 A, N.S. en L
van DIONIGI, Mentana, Roma, Tevere en Virgilio van
STRAMPELLI, Est Mottin van OLIVA en Andriolo van
GASPARINI. In het referaat is echter niet vermeld, in welk
opzicht elk dezer rassen zich onderscheidt van de andere.
De instituten, waar tarweveredeling plaats vindt
De tarweveredeling in Italië is grotendeels in handen van
instituten.
Rieti
Het Proefstation voor tarweteelt te Rieti (ten N.O. van
Rome), kwam bij de oprichting in 1903 onder leiding van
Prof. NAZARENO STRAMPELLI, die in 1919 tevens de leiding
kreeg van het Instituut voor graanteelt te Rome en 23 Januari
1942 overleed.
STRAMPELLI verrichtte zijn eerste tarwekruising, Noé x
Rieti, in 1900. In het begin van deze eeuw verrichtte hij jaar
lijks een 50-tal kruisingen, in enkele jaren zelfs meer dan 100.
Hierbij had hij op het oog vroegrijpe rassen, die door de korte
vegetatieperiode minder gevoelig zouden zijn voor droogte
en die door de vroege rijping zouden ontsnappen aan de
noodrijpheid. Tegelijkertijd selecteerde hij op stevigheid en
ziekteresistentie. Het kweekdoel was dus voor Italiaanse om96

standigheden oogstzekere rassen. De bakkwaliteit kwam eerst
op de tweede plaats.
Zo ontstonden zijn vroegrijpe rassen, waarvan de eerste
in 1920 Ardito genoemd werd. Hierop volgden van 1923 af
o.a. Villa Glori, Mentana, Edda, Damiano, Roma, Luigi
Razza en Littorio om slechts enkele van de belangrijkste te
vermelden. De oppervlakte ingenomen door verschillende
rassen liep in de honderdduizenden hectaren (bv. Ardito
en Villa Glori). STRAMPELLI (10) beperkte zich niet tot de
gewone tarwe, doch betrok ook de durum tarwe in zijn
kwekersarbeid. Het ras Cappelli muntte uit voor vermicellibereiding en verkreeg door de roest- en droogteresistentie en
door de stevigheid een grote verbreiding in Zuid-Italië.
Dauno I, eveneens een durumtarwe, werd veel gebruikt voor
macaronibereiding.
Prof. ALVIERO DIONIGI, de opvolger van STRAMPELLI,
slaagde er in een zeer vroege tarwe te kweken uit de kruising
M 27 x Tesmà Buni, die 33 dagen voor Mentana in aar
kwam en M 33 gedoopt werd. Uit de kruising Mentana x
M 33 kwam M 33 A, een nieuw ras, dat de vroegrijpheid
combineerde met een behoorlijke opbrengst. Het record in
vroegheid werd gebroken door een nieuwe vorm uit de
kruising Florence S.A. x M 33, die nog 4 dagen eerder dan
M 33 in aar kwam en C.G. 47 gedoopt werd (5). In 1950 zijn
ongeveer 1500 tarwekruisingen verricht, waaruit is af te
leiden, dat het veredelingswerk zeer omvangrijk is (6).
Bologna
Het Proefstation te Bologna, dat zich ook toelegt op de
veredeling van gerst, haver, rogge, maïs, rijst en tomaat,
werd in 1921 opgericht onder leiding van Prof. FRANCESCO
TODARO, die in 1935 met pensioen ging en 10 Jan. 1950 over
leed. Van 1935 af is Prof. Dr MARIO BONVICINI directeur
van het Proefstation te Bologna. Een lange reeks tarwerassen
is gekweekt: Quarantotto, Undici, Dodici, Navantasei,
Fulvo, Florio, Falcone en vele andere. De nieuwe rassen
werden verkregen door lijnselectie uit landrassen. Fiorello,
Funo en Fortunato zijn uit de laatste jaren (3). Ze hebben
zich snel verbreid in Noord- en Centraal Italië, wegens hun
vroegrijpheid, weerstandsvermogen tegen roest en hogepro97
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ductiviteit. Van Fiorello werd geschreven, dat deze alle
andere in opbrengst overtreft. Deze gebaarde tarwe is kort
van stro, evenals Damiano, vroeg en roestresistent. In de vrij
strenge winter 1946/1947 onderscheidde Fiorello zich. Het
grote zaad schijnt een goede bakwaarde te hebben. Funo is
eveneens een gebaarde tarwe met een korte, buikige korrel,
stevig van stro, roestresistent. Fortunato is ongebaard met
forse aar en weinig korreluitval, roestresistent en even vroeg
als Damiano. In de winter 1946/1947 bleek dit ras behoorlijk
kouderesistent te zijn.
Thans heeft het Proefstation Bologna enkele honderden
nieuwe selecties in onderzoek. Deze zijn verkregen uit krui
singen van de tarwerassen onderling en ook van soorts
kruisingen. Volgens inlichtingen van Prof. BONVICINI heeft
hij de indruk, dat vele van de nieuwe rassen uit hoofde van
hun zeer kort stro, hoge opbrengst, resistentie tegen de roes
ten een verbetering beloven van de thans verbouwde rassen.
Vooral in de richting van roestresistentie heeft men te
Bologna opmerkelijke resultaten bereikt.
Bari
In het Proefstation te Bari (ter hoogte van Napels, doch
aan de Adriatische Zee) is sedert de oprichting in 1919 de
tarweveredeling één van de doelstellingen geweest. G. CONTI
heeft zich aldaar toegelegd op de tarweveredeling met het
doel rassen te kweken, die geschikt zouden zijn voor ZuidItalië (4). De omstandigheden voor de tarwecultuur zijn
daar ongunstig door de lange droogteperioden, late vorst en
onvruchtbare grond, zodat de Noord Italiaanse rassen daar
ongeschikt zijn.
CONTI heeft vrijwel steeds gewerkt met lijnselectie uit
landrassen en andere herkomsten. Hij zocht voor de ZuidItaliaanse omstandigheden vooral naar rassen van de gewone
tarwe en van durum tarwe met een langzame groei in de
winter en die door late bloei ontsnapten aan de vorst en door
laatrijpheid minder aangetast werden door de zwarte roest.
Andere centra voor tarweveredeling
De tarweveredeling vormt verder een onderdeel van het
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werkprogramma in Catania (Proefstation voor de granen in
Sicilië, in 1926 gesticht door Prof. UGO DE CILLIS), in Frassinato (Instituut voor graanteelt), in Florence (Landbouw
kundig Instituut van de Universiteit, waar Prof. OLIVA in
1932 begon met lijnselectie van tarwe), in Pisa en St. Mi
chèle all' Adige-Trento. Voor beide laatste proefstations
voor graanteelt werd de stoot gegeven door het succes van
ENRICO AVANCI met lijnselectie in het landras Gentil Rosso.
Verbreiding van Italiaanse tarwerassen in het buitenland
Reeds in de vorige eeuw, en wellicht veel eerder, werd
ingezien, dat de Italiaanse tarwerassen betekenis konden
hebben voor Zuid-Frankrijk. Na de verbreiding van Rieti
(resistent tegen droogte en zwarte roest) zijn tal van Italiaanse
rassen de Franse grens gepasseerd, niettegenstaande middel
matige of slechte bakkwaliteit. Hoofdzaak voor Zuid- Frank
rijk was, dat de tarwe droogteresistent was en niet noodrijp
werd, ter voorkoming van kleine of schrompelige korrels.
DUCOMET (7) noemde o.a. Ardito, Carlotta Strampelli,
Cologna Veneto, Gentil Rosso, Gua, Mentana, Rieti II,
Todaro en Zara.
Ook in andere landen met een soortgelijk klimaat hebben
Italiaanse rassen zich verbreid. Zeer sterk is dat het geval
geweest in Argentinië, waar zelfs in latere jaren een teelt
verbod is uitgevaardigd voor Ardito, Favorito, Mentana en
andere rassen met slechte bakkwaliteit.
PAPADAKIS (9) introduceerde de Mentana in Griekenland,
en eveneens in Spanje vonden Italiaanse tarwerassen ver
breiding.
Ook indirect hebben de Italiaanse tarwerassen betekenis
gehad, doordat zij veelvuldig met succes in kruisingen zijn
gebruikt. Er zijn nauwe relaties tussen tal van nieuwe Ame
rikaanse tarwerassen en Italiaanse herkomsten. Ook voor
Nederland geldt, dat de droogte- en roestresistente Italiaanse
rassen, die weinig eisen aan de grond stellen, als kruisingsouder beloften kunnen inhouden.
De Italiaanse proefstations maakten gebruik van géniteurs
uit het buitenland
In de bibliotheek van het I.V.P. bevindt zich een over
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zicht van de afstamming van rassen, die STRAMPELLI kweekte
in de eerste jaren na 19x6. Daaruit blijkt, dat hij in zijn
kruisingen zeer uiteenlopende rassen gebruikte. De Wilhelminatarwe werd gekruist met de Italiaanse Rieti en hieruit
verkregen selecties met de vroegrijpe en stevige Akagomughi uit Japan (laatstgenoemde bleek later een slechte bakaard te hebben). Hieruit kweekte hij een 13-tal rassen, o.a.
Mentana, en Villa Glori. Uit (Wilhelmina x Rieti) x Akagomughi stamt Ardito, terwijl rechtstreeks uit Rieti x Wilhel
mina de Varrone verkregen werd. Verschillende van deze
rassen werden weer voor kruisingsdoeleinden gebruikt, zodat
het aantal Italiaanse rassen met Wilhelminabloed nog aan
zienlijk groter is.
Men kan zeggen, dat de Ardito-serie een gelukkige com
binatie is van opbrengstvermogen en kwaliteit der Europese
tarwes met vroegheid, stevigheid en roestresistentie van de
tarwes uit Italië en het verre Oosten.
Geen enkel buitenlands tarweras heeft in Italië verbreiding
gekregen.
Terugblik
Oorspronkelijk steunde de tarwecultuur in Italië geheel op
landrassen. De veredeling van tarwe in Italië begon in 1900
toen NAZARENO STRAMPELLI zijn eerste kruising - Noé x
Rieti - verrichtte en de hoop koesterde voor elk landbouw
gebied van Italië het meest geschikte tarweras te kunnen
kweken. In 1908 begon TODARO met lijnselectie van tarwe.
Velen hebben zich in latere jaren verenigd om het ideaal van
STRAMPELLI te verwezenlijken. De verhoging van de gemid
delde tarweoogst in Italië was vooral te danken aan de snelle
verbreiding van de nieuwe rassen en de stimulerende invloed
van Mussolini.
De oude landrassen, die zich lang handhaafden (in 1925/
1926 nog 90% van het tarweareaal), werden meer en meer ver
drongen. In 1935 werd het areaal der landrassen nog op 40%
geschat, in 1950 op 22 %. Ze zijn vervangen door de be
kendste nieuwe rassen, die door lijnselectie en in de latere
jaren in hoofdzaak door kruising zijn verkregen.
In de Italiaanse publicaties vond ik weinig over een verge
lijkend onderzoek naar de bakwaarde der hoofdrassen. Een
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Italiaanse rassenlijst is mij niet bekend, evenmin verge
lijkende cijfertabellen met behulp waarvan men zich een
voorstelling kan vormen van de deugden en gebreken van de
voornaamste rassen.
Er bestaat echter wel een rassenregister.
Vermeld dient te worden, dat er in Italië een officiële
keuringsdienst bestaat. De keuring van gewassen wordt uit
geoefend door het Instituto di Genetica per la Cerealicoltura te Rome, bijgestaan door andere rijksinstellingen. De
Italiaanse keuringsdienst is in het leven geroepen door Prof.
STRAMPELLI. Tot de keuring worden toegelaten de rassen, die
ingeschreven zijn in het ,.Registre Nazionale delle Varietà
elette di frumento". In dit register worden alleen rassen met
een bijzondere cultuurwaarde vermeld. Thans zijn van de
tarwe 61 rassen ingeschreven.
De zaaizadenteelt vindt plaats in de vlakte van Rieti, die
bij de wet van 28-4-1938 verklaard is tot ,,Zona tipica" voor
de productie van hoogwaardig zaaizaad (sementi elette).
Prof. DIONIGI deelde mede, dat volgens een onlangs ver
schenen onderzoek van de Commissie ERNESTO GRIFONI het
aandeel van de proefstations en de particuliere instellingen
in het tarwe-areaal als volgt is :
Proefstation Rieti
Proefstation Bologna ....
Proefstation Pisa
Particuliere instellingen . . .
Landrassen

55
5
2
16
22

%
%
%
%
%

Hieruit volgt dus wel, dat de rassen van het proefstation
te Rieti een grote verbreiding hebben. Hiervan noem ik bijv.
de volgende: Mentana 460.000 ha, Roma 399.900 ha,
Damiano 261.800 ha, Virgilio 195.200 ha, Salt 108.800 ha,
Cappelli (durum tarwe) 719.800 ha, Dauno III (durum
tarwe) 53.300 ha.
De proefstations houden de rassen zelf in stand, het
kwekerszaad wordt door grote bedrijven of zaaizaadvereni
gingen vermeerderd en in de handel gebracht.
Bij de particuliere instellingen treden er twee op de voor
grond, nl. het „Instituto de Cerialicoltura Frassineto" te
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Arezzo en de „Società Produttioni Sementi" te Bologna.
Dit artikel dient beschouwd te worden als een eerste po
ging om een tip van de sluier op te lichten.
Summary : Wheat Breeding in Italy.
Wheat breeding in Italy began in 1900 when NAZARENO
STRAMPELLI made his first cross, Noé x Rieti. In Italy plant

breeding is mainly performed by government experimental
stations, among which those of Bologna (directors Prof. F.
TODARO, succeeded by Prof. M. BONVICINI) and Rieti (direc
tors Prof. N. STRAMPELLI, succeeded by Prof. A. DIONIGI)
are particularly prominent. The rise in the average wheat
yield per acre is due to the replacing of the local forms by
improved varieties bred by the experimental stations.
STRAMPELLI from the beginning attached great value to
crossing, whereas TODARO, CONTI and others appliedespecially
line selection. TODARO's successor, BONVICINI, however,
executes crossing on a large scale.
The genealogical tree of STRAMPELLI'S varieties shows that
he has combined the yielding capacity and the quality of
European wheats (among others of the Dutch Wilhelmina
wheat of Prof. L. BROEKEMA) with the precocity, strength
and rust resistance of varieties from the Far East.
Many of the wheat varieties developed in Italy spread
abroad (Argentine, France, Spain, Greece).
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GENETISCHE RELATIE VAN ENKELE
TARWERASSEN
Enkele opmerkingen bij de schema's
Drs F. M. v. d. VAART
Rijksinstituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen
(I.V.R.O.), Wageningen

In deze schema's is de afstamming weergegeven van alle
in 1951 in de rassenlijst opgenomen tarwerassen en daarbij
nog van een aantal andere rassen, waarvan de meeste een
maal opgenomen zijn geweest.
Van deze rassen is uit verspreide gegevens de afstamming
zo ver mogelijk teruggaande uitgezocht. In de meeste ge
vallen stuit men bij dit onderzoek tenslotte op naamloze
stamouders, waarvan slechts de herkomst wordt opgegeven.
Om de schema's leesbaar te maken zij het volgende ver
meld :
De grote cirkels geven de, meestal benoemde, rassen
aan.
De kleine cirkels betekenen kruisingspopulaties of on
benoemde selecties daaruit.
Witte pijlen wijzen van de beide kruisingsouders naar
het uit hen ontstane kweekproduct.
Zwarte pijlen duiden aan, dat een ras is ontstaan door
selectie uit een ander ras.
Bij de wintertarwes is de relatie Pantser - Pantser III
onzeker.
Terwille van de overzichtelijkheid is de afstamming van
onze wintertarwes gescheiden weergegeven van die van de
zomer- en overgangstarwes.
De verkregen overzichten zouden aanleiding kunnen zijn
tot allerlei beschouwingen. We beperken ons hier tot enkele
opmerkingen.
De afstamming werd nageplozen van 13 rassen winter
tarwe en 9 rassen zomer- en overgangstarwe. Samen 22 ras
sen, waarbij het onderzoek tenslotte uitkwam op 29 stam
ouders. Deze fungeerden samen 39 maal als géniteurs; de
Rode Dikkop 1 x maal ! Het is daarbij de vraag, of alles wat
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als „Rode Dikkop" (of als synoniem daarvan) wordt ver
meld, inderdaad wel hetzelfde is geweest.
In totaal omvatten de schema's 127 rassen. Tussen de 29
stamouders en de 22 „recente" rassen ligt dus een war
winkel van 76 rassen, die enerzijds door veredeling ont
stonden en anderzijds zelf weer als géniteur werden gebruikt.
De familierelaties zijn dan ook ingewikkeld. Vooral bij de
wintertarwes is het moeilijk om groepen te maken. Vrijwel
alle stamouders hebben meer dan één recent ras in hun na
komelingschap, zodat deze rassen dus vaak langs meer dan
één lijn met elkaar verwant zijn. Slechts Elisabeth staat
buiten deze grote familie.
Van de 90 rassen van het wintertarwe-schema zijn er 43
nakomelingen van de Rode Dikkop; alle rassenlijstrassen,
met uitzondering van Elisabeth, behoren hiertoe.
De Nederlandse stamouders Gelderse Ristarwe en Zeeuw
se tarwe tellen samen 8 van de 13 wintertarwerassen uit de
rassenlijst onder hun nakomelingschap.
Bij de zomertarwes valt het schema duidelijk uiteen in
twee delen: een groep vroege rassen, in het schema links ge
plaatst en een rechtse groep, die de late zomertarwes en de
overgangstarwes omvat. Deze groepen hebben alleen de
Rode Dikkop als gemeenschappelijke stamouder. De groep:
Peko-Koga-Hera is, evenals Van Hoek, weer af te scheiden
op grond van het ontbreken van de Rode Dikkop onder de
géniteurs.
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VERBREIDING VAN DE IN 1950
IN NEDERLAND VERBOUWDE
BROODGRAANRASSEN
TARWE

Totale verbouwde oppervlakte
Verbouwde oppervlakte wintertarwe
waarvan :
Alba (wit)
Staring C.B. (wit)
Carsten's V (rood)
Juliana (wit)
Mendel (wit)
Lovink (wit)
Elisabeth (rood)
Titan (rood)
Andere wintertarwerassen (o.a. Minister)
Verbouwde oppervlakte zomertarwe

91.200 ha
82.300 ha
49 %
26 %
8%
6%
4%
3%
1%
1%
2%
8.900 ha

waarvan :
Blanka (wit)
57%
Van Hoek (rood)
30 %
Koga (rood)
9%
Mansholt's Witte (wit)
2%
Andere zomertarwerassen (o.a. Garma, Peko) 2 %
ROGGE

Totale verbouwde oppervlakte

175.200 ha

waarvan :
Petkuser winterrogge
97%
Brandt's Marien
2%
Petkuser zomerrogge en andere roggerassen 1 %
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HET AANTAL IN NEDERLAND
AANWEZIGE MAAIDORSMACHINES ENDE
HOEVEELHEID GEMAAIDORSTE TARWE
Op verzoek van de Stichting Cocobro heeft het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een enquête inge
steld bij de importeurs van landbouwwerktuigen met het
doel na te gaan, hoeveel maaidorsmachines na de bevrijding
in ons land zijn geïmporteerd en naar welke provincies deze
machines zijn afgeleverd.
Deze enquête heeft een totaal opgeleverd van ca iooo
machines, terwijl uit later binnengekomen gegevens is ge
bleken, dat na de oogst van 1950 nog ca 100 machines zijn
afgeleverd. Bij het einde van 1950 waren dus ca 1100 maai
dorsmachines in ons land aanwezig.
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten ver
klaarde zich op verzoek van de Cocobro bereid om via de
Plaatselijke Bureauhouders van de Voedselvoorziening de
spreiding van de aanwezige maaidorsers over de verschillen
de gemeenten van ons land na te gaan. De opgaven van de
P.B.H.'s en die van het Inst. voor Landbouwtechniek stem
den zeer goed overeen; de verkregen cijfers zijn in tabel I
weergegeven, terwijl het bijgaande kaartje een indruk geeft
TABEL I. AANTAL MAAIDORSMACHINES IN NEDERLAND
Provincie

Zeeland . . .
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Groningen
N.O.-Polder
Friesland
Gelderland
Limburg
Drente
Overijssel excl. N.O.P
TOTAAL

Aantal

%

263

26,7

153
130
113

15,5

97
75

9.8
7.6
6,8

67
29
26
21
12
986

13,2
11.s

3-D

2,6
2,1
1,2
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over de spreiding van het aantal maaidorsmachines in ons land.
Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten
werd eveneens bereid gevonden door de Provinciale Voedselcommissarissen, aan de hand van de dorsbriefjes, te laten
nagaan, welke hoeveelheid tarwe in 1950 met de maaidorsmachine is geoogst. De hierbij verkregen gegevens zijn in
tabel II samengevat. Het blijkt dus, dat in 1950 ca 14 % van
de inlandse tarweoogst gemaaidorst van het veld is gekomen.
TABEL

2.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK DOOR DE P.V.C.'S NAAR DE OPPER
VLAKTEN EN HOEVEELHEDEN GEMAAIDORSTE TARWE VAN DE OOGST 1950
Met combine ereooest

T>

rrovincie

Totale opp.
tarwe in ha

Oppervlakte
in ha

Groningen
Friesland
Overijssel (excl. N.O.P.
Cult. Afd.)
N.O.P.-Cultuurt. Afd. .
Noord-Holland . . . .
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant . . . .
Overige provincies . . .

2.250
6-sso
11.100
11.600
16.200
8.800
13.400

I.525
I.953

TOTAAL/GEM

91.200

11.085

Provincie

Groningen
Friesland
Overijssel (excl. N.O.P.
Cult. Afd.)
N.O.P.-Cultuurt. Afd. .
Noord-Holland . . . .
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant . . . .
Overige provincies . . .
TOTAAL/GEM

108

18.700
2.600

Totale
opbrengst
tarwe
in tonnen

54-700
8.300
9.100

21.000

37.400

43-300
60.900
25.500
36.400
296.600

145
179

1.000
3.100

1.002
2.201

% van totale
oppervlakte

0,8 %

6,9

Opp. tarwe
per seizoen
per combine
in ha

i,5

%

2,6

44.4 %
47.3 %

4i,7
49*2

9.0 %

6,6
16,9

22,2 %

17.1

19.1 %
9,4 %

-

5>8
-

-

12,2 %

,1

12

Met combine ffeooest
Hoeveelheid
in tonnen

425

Hoeveelheid
tarwe per
% van totale
seizoen per
opbrengst
combine in kg

0,8 %

4.400

640

7.7 %

9.600

2.800

30,8 %

48.1 %
10,2 %

116.700
160.300
24.900

8.540
6.320
7.OOO

10,4 %

19.7 %

65.700

-

-

-

13.4 %

43.600

10.100
3.810

39-635

.5 %

27

24.000
61.900

Spreiding van de ca iioo maaidorsmachines over ons land (October 1950).
Scattering of the nearly 1100 combine-harvesters present in The Netherlands,
October 1950.
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