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ORGANISATIE EN FINANCIERING

Nu de organisatie van het tienjarenplan voor graanonderzoek haar vorm ge
vonden heeft, is hierover slechts weinig mede te delen. Werkplan en begroting
worden jaarlijks door het bestuur van het N.G.C. aan de hand der van de in
stituten ontvangen gegevens besproken, waarbij tevens een voorlopig verslag
van de bereikte resultaten wordt overlegd. Wanneer aldus werkplan en be
groting zijn vastgesteld, worden deze ingediend bij de Directie voor de
Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening en bij het bestuur van het Produktschap voor Granen, Zaden
en Peulvruchten, welke beide instanties het tienjarenplan op 50 : 50 basis
financieren.
Voor 1956 gaf de begroting een eindbedrag aan van f 207.250,—; volgens
de rekening van baten en lasten hebben de werkelijke uitgaven f 173.917,84
bedragen.
Tot dusver zijn voor het tienjarenplan de volgende bedragen uitgegeven:
1954: f 128.103,86
1955: f 163.607,01
1956: f 173.917,84

(begroting f 131.000,—)
(begroting f 196.000,—)
(begroting f207.250,—)

f465.628,71
Wat de financiële
bijdrage van het bedrijfsleven betreft, zij er aan her
innerd, dat deze wordt betaald uit de bestaande heffing van 1 i cent per 100
kg op de inlandse tarwe en rogge.
De financiële controle wordt uitgeoefend door de Afd. Financiële Zaken
van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
HET ONDERZOEK

Aan het onderzoek van de verschillende Projekten is gestadig verder ge
werkt.
Zoals in het vorige verslag reeds werd vermeld kon projekt D.l : „Onder
zoek naar de beschadiging van de bakwaarde door kunstmatig drogen"
worden afgesloten. Daarentegen werd het plan met enige nieuwe Projekten
uitgebreid.
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Bij de besprekingen in de Commissie BLINK, ingesteld door de DirecteurGeneraal van de Voedselvoorziening met de opdracht na te gaan in hoeverre
de bakkwaliteit van de inlandse tarwe zou kunnen worden verbeterd, werd
de wenselijkheid bepleit van het jaarlijks vaststellen van de gemiddelde bak
kwaliteit van de inlandse tarwe-oogst. Het bestuur van het N.G.C. heeft deze
suggestie gaarne overgenomen. Een dergelijk onderzoek past zeer wel in het
kader van projekt A.3: „Verbetering van het bakwaardeniveau van de in
landse tarwe". Besloten werd om het jaarlijkse onderzoek naar de bakkwali
teit van de inlandse tarwe als sub-projekt onder A.3 in het tienjarenplan op te
nemen, terwijl tevens maatregelen werden getroffen om een dergelijk onder
zoek reeds voor de tarwe van oogstjaar 1956 te doen uitvoeren.
Voorts werd besloten in het kader van de teeltprojekten het probleem aan
de orde te stellen, waarom de in de Veenkoloniën verbouwde graangewassen
als regel in produktie achterblijven bij de op de klei verbouwde gewassen. Zo
wel de grondsoort als de klimaatsomstandigheden schijnen hierbij een rol te
spelen. Het is dus zeer wel mogelijk, dat de Veenkoloniën behoefte hebben
aan graanrassen, die beter aan deze speciale omstandigheden zijn aangepast
dan de tot dusver verbouwde rassen.
Met het doel hierover al vast oriënterende gegevens te verkrijgen werd be
sloten tot de aanleg van een speciaal proefveld ter beproeving van nieuw
kwekersmateriaal van winter- en zomertarwe en van wintergerst.
Door het I.B.V.L. zijn in samenwerking met het I.L.R. en de Afd. Droogtechnisch Laboratorium van het voormalige C.l.L.O. praktijkproeven opge
zet om een indruk te krijgen van de mogelijkheden betreffende het drogen en
opslaan van graan op het landbouwbedrijf. Daar de M.S.A.-fondsen, waaruit
dit onderzoek aanvankelijk werd bekostigd, uitgeput raakten en mede in ver
band met de inmiddels plaats gevonden hebbende reorganisatie van verschil
lende instituten voor landbouwkundig onderzoek, werd door het I.B.V.L.
aan het N.G.C. verzocht het desbetreffende onderzoek voor subsidiëring via
het tienjarenplan in aanmerking te doen komen. Dit voorstel is aanvaard,
zodat dit probleem als projekt D.2 in het tienjarenplan is opgenomen.
Het tienjarenplan voor graanonderzoek omvat derhalve thans de volgende
Projekten van onderzoek :
A. Projekten ten dienste van de veredeling
1. Het, op basis van onze geniteurskennis, realiseren van een groot kruisings
programma (uit te voeren door de S.V.P.).
2. Klimaatresistentie-onderzoek bij graangewassen (uit te voeren door de
S.V.P.).
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3. Verbetering van het bakwaardeniveau van de inlandse tarwe.
a. Het uitwerken van een mikro-methode voor het bepalen van de bakkwaliteit van kleine monsters tarwe (uit te voeren door de Afd. G.M.B.
van het C.I.V.O.).
b, Het jaarlijks vaststellen van de gemiddelde bakkwaliteit van de Neder
landse tarweoogst (uit te voeren door de Afd. G.M.B. van het C.I.V.O.).
4. Het probleem van kiemrust en schot bij granen (uit te voeren door de Afd.
G.M.B. van het Cl.V.O.).
B. De verbetering van de rogge als veevoeder
1. Het nemen van voederproeven met biggen en pluimvee (uit te voeren door
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij en door
het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt).
2. Het vermeerderen van rogge-inteeltstammen voor het nemen van voederproeven (uit te voeren door de S.V.P.).
3. Het vinden van de toxicologische faktor bij de rogge (uit te voeren door
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij).
C. Projekten ten dienste van de graanteelt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De strostevigheid van granen.
De invloed van de zuurgraad van de grond op de ontwikkeling der granen.
De invloed van hitte op opbrengst en kwaliteit van granen.
De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit van granen.
Het probleem van de afrijping bij granen.
De vegetatieve groei van granen in afhankelijkheid van temperatuur en
licht.
(De Projekten C.l t/m C.6 uit te voeren door het I.B.S.).
7. Verbetering van het opbrengstniveau van granen in de Veenkoloniën.
a. Het beproeven van jong kwekersmateriaal op zijn geschiktheid voor ver
bouw in de Veenkoloniën (uit te voeren door de Proefboerderij te Borgercompagnie in samenwerking met de Werkgroep Veenkoloniën van het
N.G.C.).
D. Technologische Projekten
2. Het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf (uit te voeren
door het I.B.V.L. in samenwerking met het l.L.R. en het P.A.W.).
E. Projekten betreffende graanziekten
1. Onderzoek naar de afrijpingsziekten bij tarwe (uit te voeren door het
Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten").
2. Het probleem van de gele roest bij tarwe (uit te voeren door het LP.O.,
Lab. voor Phytopathologie der L.H. en P.D.).
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In de volgende hoofdstukken wordt over het onderzoek, dat in 1956 met
betrekking tot al deze Projekten heeft plaats gevonden door de desbetreffen
de onderzoekingsinstituten verslag uitgebracht. Hieruit blijkt, dat wederom
een goede vooruitgang bij deze onderzoekingen kan worden geconstateerd.
In het kader van het kruisingsprogramma worden jaarlijks 400 à 500 krui
singen gemaakt. Het aanzienlijke populatiemateriaal, dat hieruit is verkregen
verenigt waardevolle eigenschappen in zich ten aanzien van winterhardheid,
resistentie tegen ziekten en kwaliteit. Door voortgezette selectie en combina
tie-, resp. terugkruising worden deze eigenschappen nog verbeterd.
Aangezien dergelijk materiaal geleidelijk ook aan de Nederlandse graankwekers wordt afgegeven, is het duidelijk dat door deze werkzaamheden van
de S.V.P. een gunstige invloed op het gehele kwekersmatei iaal wordt uitge
oefend.
Door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. zijn de
mikro-methoden voor het bepalen van de bakkwaliteit aan kleine tarwemonsters (in het bijzonder de mikro-bakproef, de deegbaltest en de sedimentatie
test) verder vervolmaakt en vergeleken met de resultaten van de standaardbakproef. Dit onderzoek is flink opgeschoten en zal waarschijnlijk in de loop
van 1957 kunnen worden afgesloten.
Het probleem van kiemrust en schot heeft tal van aspecten en het verslag van
het in 1956 uitgevoerde onderzoek illustreert duidelijk, hoe gecompliceerd en
moeilijk te ontwarren het is.
Hetzelfde kan ook worden gezegd van het onderzoek naar de in rogge
voorkomende schadelijke faktor. Vergelijkende voederproeven met tarwe en
tarwegiuten hebben waarschijnlijk gemaakt, dat de schadelijke faktor in rogge
toch een andere is dan die, welke bij jeugdige personen het verschijnsel van
coeliakie kan veroorzaken. Bij een vergelijkende voederproef (in duplo) met
een viertal roggevariëteiten en -produkten kwam de Petkuser rogge, na gerst,
nog het beste naar voren. Het wachten is thans op vergelijkende voederproeven met het zaad van ingeteelde roggestammen, waarvan de vermeerde
ring langzamerhand voldoende zaad heeft opgeleverd.
Inmiddels is uit het te Hoorn uitgevoerde onderzoek gebleken, dat de
groeivertragende werking die rogge bij biggen veroorzaakt, ook bij ratten
kan worden verkregen, zij het dat ratten bij roggevoedering geen uitwendige
symptomen laten zien, die met de branderigheid van varkens vergeleken
kunnen worden. Hierdoor zullen de dure en tijdrovende voederproeven met
varkens, althans voor oriënterend onderzoek, gevoeglijk door rattenproeven
kunnen worden vervangen.
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Wat de teeltprojekten betreft, is met betrekking tot de strostevigheid ge
bleken, dat door middel van late overbemestingen met stikstof (nl. tijdens het
in aar komen) de korrelopbrengst bij rogge nog aanzienlijk kan worden ver
hoogd zonder gevaar voor legering. Proeven, genomen op de Renkumse
heide, hebben dit duidelijk bevestigd. Of dit ook voor andere granen geldt,
zal het voortgezette onderzoek moeten uitmaken.
Oriënterende proeven hebben reeds uitgewezen, dat bij het zoeken naar
een voor zandgrond geschikte wintergerst de kwestie van de zuurgraad van de
grond bijzondere aandacht vereist.
Door het onderzoek naar de invloed van hitte, resp. overmatige neerslag op
de ontwikkeling der graangewassen werd o.m. een duidelijk beeld verkregen
van de ecologie van de haver.
Het daglengte-onderzoek bij granen heeft ten slotte aangetoond, dat de
mais voor onze landbouw nog niet behoeft te worden afgeschreven, integen
deel zelfs nieuwe mogelijkheden biedt, als het de kwekers gelukt rassen te
kweken, die zowel een korte-dag-karakter bezitten als voldoende dagneutraliteit.
Of het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf rendabel zal
worden, valt uit de resultaten van het tot dusver uitgevoerde, oriënterende
onderzoek nog niet af te leiden. In het bijzonder geldt dit voor het drogen van
graan in de tas. Voortzetting van deze proeven is zeker noodzakelijk.
Wat tenslotte de graanziekten betreft, is bij het onderzoek naar de afrijpingsziekten de levenscyclus van de veroorzaker van het kafjesbruin, nl. de schim
mel Septoria nodorum Berk., geheel opgehelderd. Het gaat er thans om van
de verkregen kennis profijt te trekken bij het resistentie-onderzoek en bij het
zoeken naar een bestrijdingsmethode.
Het onderzoek naar de biologie en de epidemiologie van de gele roest in
tarwe is pas in 1956 gestart. Niettemin is reeds gebleken, dat gele roest in ons
land zonder tussengastheer kan overzomeren èn overwinteren van tarwe op
tarwe. De mogelijkheden voor het overblijven van de gele roest worden be
vorderd door slecht stoppelen en door de teelt van hopperups, rode klaver,
lucerne en graszaad onder tarwe als dekvrucht.
BESLUIT

Prof. C. BROEKEMA heeft eens van de objectassociaties gezegd: „...essentieel
blijft, dat ze haar eerste zorg moeten wijden aan de praktisch-wetenschappelijke probleemstelling en de middelen moeten zoeken om de gestelde pro7

blemen opgelost te krijgen. Bij het grote aantal personen en instellingen voor
onderzoek die wij reeds bezitten, zal het in vele gevallen niet nodig zijn nieuwe
laboratoria e.d. te stichten, maar zal kracht gezocht moeten worden in een
juiste arbeidsverdeling en mobilisatie van sluimerende krachten."
Deze idee van Prof. BROEKEMA is, voor wat het graanonderzoek betreft, door
middel van het Tienjarenplan voor graanonderzoek geheel door het N.G.C.
gerealiseerd. Het Tienjarenplan immers is de neerslag van de praktischwetenschappelijke probleemstelling op graangebied, terwijl bovendien de
middelen voor de uitvoering van het onderzoek werden gevonden. Het onder
zoek zelf wordt uitgevoerd door de hiervoor geëigende instituten, veelal in
contact met een werkgroep. Niet alleen is hierdoor een goede arbeidsver
deling bij het onderzoek verkregen, maar dit laatste profiteert bovendien van
alle beschikbare ervaring en ideeën. Aldus mogen de verdere resultaten van
dit onderzoek met vertrouwen tegemoet worden gezien.
S. BROEKHUIZEN
Sekretaris-Deskundige van de
Stichting Nederlands Graan-Centrum
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Afb. 1-2 Apparatuur voor het kouderesistentie-onderzoek in gebruik bij de S.V.P.
Afb. I Hardingscel

Afb. 2 Vriescel

Het op basis van onze geniteurskennis, realiseren van een groot

PROJECT A 1

kruisingsprogramma en de eerste bewerking hiervan
PROBLEEMSTELLING

Het is van het grootste belang voor onze graanteelt, dat de Nederlandse
kwekers zo spoedig mogelijk kunnen beschikken over materiaal, dat het
resultaat is van een doelbewuste veredeling op faktoren als opbrengst, oogstzekerheid en kwaliteit en dat ten aanzien van deze faktoren zo veel mogelijk
is voorgeselecteerd.
Uitgaande van de reeds verworven geniteurskennis zullen voor de verschil
lende graangewassen zo uitgebreid mogelijke kruisingsprogramma's in deze
geest worden opgezet.

PROJECT A 2

Klimaatresistentie-onderzoek

PROBLEEMSTELLING

Met betrekking tot de reactie der granen op verschillende klimaatsfaktoren
zijn er nog grote leemten in onze kennis. O.m. is het noodzakelijk een inzicht
te krijgen in de gecompliceerde vraagstukken van wintervastheid en voor
jaarsontwikkeling. De oplossing van deze problemen is van groot belang
voor het verdere veredelingswerk.
Bij de vegetatieve voorjaarsontwikkeling speelt ook de lichtbehoefte een be
langrijke rol, waardoor het noodzakelijk is de daglengtereactie van de graanrassen te kennen.

Het onderzoek met betrekking tot de projecten A I en A 2 geschiedt door de
Stichting voor Plantenveredeling te Wageningen (onder leiding van Ir. G.
DANTUMA).
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lr. G. DANTUMA
STICHTING VOOR PLANTENVEREDELING, WAGENINGEN

KRUISINGSPROGRAMMA ( Project A I)

In 1956 werden de volgende aantallen kruisingen uitgevoerd:
157 wintertarwe-kruisingen
33 zomertarwe-kruisingen
123 wintergerst-kruisingen
70 zomergerst-kruisingen
19 haver-kruisingen
totaal: 402 kruisingen
Van wintertarwe, zomergerst en haver werden een groot aantal populaties en
een aantal lijnen aan diverse kweekbedrijven afgegeven.
Wintertarwe:
Nadat eerst de extreem strenge winter een wel zeer rigoureuze selectie op
winterhardheid had veroorzaakt, werd de tarwe zeer sterk door gele roest
aangetast. Het slechte weer tijdens de afrijping deed ziekten als Fusarium en
Septoria e.d. veelvuldig optreden, zodat het kweekmateriaal in 1956 wel zeer
zwaar op een aantal belangrijke eigenschappen werd beproefd.
Terwijl de uitwintering enerzijds een belangrijke aanvulling van het kouderesistentieonderzoek betekende (zie afb. 1 en 2), moeten anderzijds de ge
volgen van deze winter voor een deel van het materiaal als te zwaar worden
beschouwd. Aangezien in de meeste F2 en F3 generaties van kruisingen
tussen zomer- en wintertarwerassen, het zomerkarakter sterk domineert,
gingen vele van deze kruisingen geheel verloren. Voor een groot aantal
kruisingen, waarin zeer winterharde ouderrassen voorkomen (o.a. diverse
Finse, Russische en Amerikaanse wintertarwerassen) werden daarentegen
ideale selectiemogelijkheden verkregen.
Wederom werd veel aandacht geschonken aan de resistentie tegen gele roest,
zowel aan de resistentie van de volwassen plant in het veld als aan de kiemplantresistentie in de kas. Een 300-tal tarwerassen en -lijnen werden getest op
hun resistentie tegen de gele roestfysio's 1, 2, 5, 7, 7 X (Heine VII-herkomst)
en 8.

Een aantal gebruikte géniteurs bleek tegen deze fysio's resistent te zijn ; een
begin is gemaakt met het testen van populaties in kiemplantstadium.
Bij een 50-tal winter- en zomertarwerassen werd het verband tussen kiemplant- en veldresistentie onderzocht en wel voor de fysio's 1, 2, 5, en 7 x.
De te geringe kennis omtrent het voorkomen van de verschillende fysio's
vormt een sterke belemmering van het werken op gele roestresistentie.
Bruine roest trad in het proefveld te Wageningen vrijwel niet op en in het
proefveld in de N.O.P. zo laat, dat onvoldoende selectie mogelijk was.
Op zandgrond (Eng, Wageningen) bleken alleen een aantal Russische, Ame
rikaanse en Finse rassen een voldoend gunstige combinatie van winterhard
heid en vroegheid van ontwikkeling te vertonen. Met een aantal jonge krui
singen, waarin genoemde géniteurs voorkomen, werd een nieuw, bescheiden
begin gemaakt met de tarweveredeling ten behoeve van de zandgronden.
Verder werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar resistentie tegen
CercosporeIla-\oetziekte bij tarwe.
Zomertarwe :
Het kruisingsprogramma van zomertarwe werd iets uitgebreid en wel voor
namelijk in de richting van de vroegere afrijping.
De vraag of vroegrijpheid in voldoende mate met opbrengstcapaciteit is te
combineren werd in studie genomen en wel door oogstanalytisch onderzoek,
van een aantal kruisingsouders en kruisingsnakomelingen met grote variatie
in tijd van afrijping, bij verschillende zaaitijden.
Evenals bij de wintertarwe het geval was, werd bij de zomertarwe begonnen
met het testen op kiemplantresistentie tegen gele roest.
Door het hevige optreden van afrij pingsziekten als Fusarium, Septoria en
„brown neck" moest veel zomertarwemateriaal worden opgeruimd. Hierbij
deed zich de vraag voor of „brown neck" als een apart verschijnsel moet wor
den beschouwd of dat dit optreedt tengevolge van aantasting door ziekten als
Fusarium, Septoria e.d.
Wintergerst:
Verhoudingsgewijs veroorzaakte de strenge winter op onze proefvelden in de
wintergerst minder uitwinteringsschade dan in de wintertarwe. Terwijl tarwerassen als Carsten V en Heine VII zwaar hadden geleden en bij vroege zaaidata zelfs grotendeels waren uitgewinterd, kwamen wintergerstrassen als
Vinesco en Atlas behoorlijk tot goed door de winter. Overeenkomstig vroe
gere resultaten viel de winterhardheid van vele jonge kruisingen van winterx zomergerstrassen sterk tegen. In deze kruisingen werd dan ook een goede
selectie verkregen en overblijvende typen met ziekteresistentie (vnl. meeldauw
en gele roest) zijn voor verdere kruisingen gebruikt.
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Afb. 3 Wintergerstproefveld van de
S.V.P. te Eist (U.)

Een grote wijziging in het wintergerstprogramma werd verkregen door het
ter beschikking komen van een perceel zandgrond te Eist (U). Terwijl tot
1956 de wintergerstveredeling hoofdzakelijk te Wageningen op rivierklei
diende te geschieden, is sinds de herfst van 1956 het zwaartepunt naar zand
grond verschoven (zie afb. 3).
De eerste resultaten van een proef met wintergerstrassen en -lijnen bij lage
pH-waarden, waren dusdanig bemoedigend, dat bij het combineren van krui
singspartners aandacht aan deze eigenschap werd geschonken.
Wat het in 1956 uitgevoerde kruisingsprogramma betreft, werd voortgegaan
op de in het vorige jaarverslag beschreven weg. Door het ontbreken van
„ideale" kruisingsouders werden de kruisingen naar verschillende hoofd
doeleinden in groepen verdeeld (o.a. hoofddoel winterhardheid, meeldauwresistentie, tolerantie tegen lage pH enz.). Teneinde de gewenste eigenschap
pen te verenigen, dienen combinaties tussen de verschillende groepen van
kruisingen te worden gemaakt.
In vele van de gemaakte groepen van kruisingen konden reeds verscheidene
van de genoemde eigenschappen met elkaar worden gecombineerd.
Zomergerst:
De weersomstandigheden gedurende de zomer 1956 waren in 't bijzonder
funest voor het zomergerstproefveld. Op kleigrond trad vroegtijdig een zo
sterke legering op, dat van normale selectiewerkzaamheden geen sprake kan
zijn. Vrijwel alleen selectie op ziekteresistentie was mogelijk.
Op het zandproefveld bleken vele jonge selecties, die de laatste jaren op deze
droge zandgrond zijn geselecteerd, onvoldoende stevig te zijn.
Uit verschillende kruisingen tussen stevige Scandinavische rassen (o.a. Herta
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en Rika) en verschillende Duitse rassen (o.a. Piroline,Erika en Haïsa) blijken
in het algemeen de langere en slappere selecties in meer drogere jaren een
goede indruk te geven.
De doelstellingen bij de zomergerstkruisingen waren in hoofdzaak dezelfde
als in voorafgaande jaren, nl. meeldauwresistentie, gele roest- en stuifbrandresistentie en vrij kort, elastisch stro.
Door middel van enkele Ethiopische gerstrassen werd een begin gemaakt
met de veredeling op dwergroestresistentie. De uitbreiding die het zomergerstprogramma de laatste jaren heeft gekregen, maakte het tevens mogelijk
meer aandacht te schenken aan kwaliteit.
Haver:
In totaal werden 35 kruisingen gemaakt, waarvan slechts 19 gelukten.
Door de vele regens en harde wind, gingen vele behandelde pluimen verloren,
waaraan zeker een deel van het slechte resultaat is te wijten. Met een proef
ter bestudering van de gewenste kruistechniek bij haver werden hoofdzakelijk
teleurstellende resultaten verkregen.
Bij deze proef werd haver onder vier verschillende vochtigheids- en temperatuursomstandigheden gecastreerd en bestoven. Helaas kon tussen de 4 ob
jecten, nl. veld, schuur, warme en vochtige kas en koele vochtige kas prak
tisch geen verschil in slagingspercentage worden vastgesteld. Het ligt in de
bedoeling in 1957 wederom een kruisingsproef op te zetten en daarbij meer
aandacht te besteden aan het tijdstip van bestuiving, daar vrijwel alle in 1956
verkregen kruisingskorrels afkomstig waren van pluimen die 2 X werden be
stoven.
Vrijwel al het oudere havermateriaal, grotendeels op zandgrond geselecteerd,
werd aan diverse kweek bed rijven afgegeven. Het merendeel van het aanwe
zige materiaal bestaat uit F2-F4 generaties, waarvan de verwerking voor
namelijk op zandgrond plaats zal vinden.
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KLIMAATRESISTENTIEONDERZOEK (Project A 2)

Het onderzoek naar de invloed van het ontwikkelingsstadium op de kouderesistentie en de winterhardheid werd verder voortgezet. Vooral aan de faktor
daglengte bij diverse graden van jarowisatie werd aandacht geschonken. De
strenge winter, en de daardoor optredende uitwintering, maakte het mogelijk,
vele gegevens van vriesproeven te vergelijken met de winterhardheid in het
veld. De goede correlatie kouderesistentie-winterhardheid, zoals die na de
winter 1953/54 werd gevonden kon ook nu weer worden vastgesteld.
Door de uitwintering in de winters 1953/54 en 1955/56 heeft in de jonge popu
laties reeds een dusdanige selectie op winterhardheid plaatsgevonden, dat in
de herfst slechts weinige populaties voor vriesproeven in aanmerking kwa
men.
Het onderzoek naar de daglengtereactie van een groot aantal géniteurs werd
voortgezet, zowel door proeven met de daglengteïnstallatie in het veld als
met de nieuwe „Philipskasjes" (afb. 4).
Met deze kasjes is het mogelijk het ontwikkelingsrhythme van jonge planten
op snelle en nauwkeurige wijze te bepalen. De verkregen gegevens zijn goed
reproduceerbaar, daar zowel de licht- als de temperatuursomstandigheden
zeer constant zijn.

Afb. 4 Daglengte-installatie op het terrein van de S.V.P.
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Het uitwerken van een methodiek ter bepaling van de bakkwaliteit van kleine monsters tarwe

PROJECT A 3 a

PROBLEEMSTELLING

Ten einde de kwekers in een zo vroeg mogelijk stadium van de veredeling te
kunnen inlichten over de bakkwaliteit van nieuwe tarwekruisingen, is het
nodig te beschikken over een methode, waarmede aan de hand van een zeer
geringe hoeveelheid korrelmateriaal de bakkwaliteit kan worden bepaald.

Het onderzoek met betrekking tot dit project werd uitgevoerd bij de Afdeling
Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het Centraal Instituut voor Voedings
onderzoek T.N.O. te Wageningen door Drs. B. BELDEROK en Ir. W. H. G.
WIEBOLS.

Drs. B. BELDEROK en Ir. W. H. G. WIEBOLS
CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDERZOEK T.N.O.,
AFDELING GRAAN-, MEEL- EN BROODONDERZOEK, WAGENINGEN

1. MICROBAKPROEF
1.1. Inleiding

Bij de uitvoering van de microbakproef worden van zeer geringe hoeveel
heden ongebuild meel of bloem - onder toevoeging van water, zout en gist deegjes gekneed; deze worden daarna aan een rijsproces onderworpen en
tenslotte worden van deze deegjes microbroodjes gebakken. Bij de door ons
ontworpen uitvoering van de microbakproef wordt uitgegaan van 8 of 12
gram ongebuild meel of bloem.
Het is niet mogelijk de microbakproef uit te voeren op dezelfde wijze als de
normale bakproef, zij het dan op verkleinde schaal. Het werken met zulke
geringe hoeveelheden materiaal brengt nl. speciale moeilijkheden met zich
mede. In het verslag over 1955 van het Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek
zijn op blz. 21 e.v. de verschillende fasen van het normale broodbereidingsproces besproken, benevens de wijzigingen hiervan, welke bij de uitvoering
der microbakproef noodzakelijk zijn.
1.2. Onderzoek omtrent de methodiek van de microbakproef
a. Bepaling van de te gebruiken hoeveelheid deegvocht
Bij de normale bakproef wordt de te gebruiken hoeveelheid deegvocht ter
verkrijging van de gewenste deegconsistentie bepaald met behulp van de
Brabender farinograaf. Voor deze bepaling zijn minimaal 50 g ongebuild
meel of bloem nodig. De zeer kleine hoeveelheden materiaal, welke bij
de microbakproef ter beschikking staan, laten meting van de waterabsorptie
met de farinograaf niet toe.
Door MAES en PIROTTE (1955) is een eenvoudige methode ontworpen, waar
bij aan de hand van slechts 1,5 g ongebuild meel of bloem de bij de deegbe
reiding benodigde hoeveelheid vocht kan worden bepaald. Door ons werd
nagegaan, of het mogelijk is met deze methode de hoeveelheid water te be
palen, welke nodig is om bij de microbakproef het deeg op een bepaalde con
sistentie te brengen. Bij de bepaling wordt als volgt te werk gegaan :
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In vooraf gewogen centrifugebuizen van 20 ml inhoud worden tekens 1,5 g ongebuild meel of bloem ingewogen. Daarna worden 6 ml gedestilleerd water toege
voegd. Met dunne glazen staafjes, welke tot een punt zijn uitgetrokken, wordt ge
durende I minuut goed gemengd. Dit mengen wordt 3 maal herhaald. Tussen iedere
menging laat men de buizen gedurende 10 minuten rustig staan. Vervolgens worden
de buizen tot ongeveer 5 mm beneden de rand aangevuld met gedestilleerd water,
hierbij de staafjes schoonspoeiend. De buizen worden gedurende 25 minuten ge
centrifugeerd met een versnelling van 750 maal de versnelling van de zwaartekracht.
Daarna decanteert men en plaatst men de buizen omgekeerd op filtreerpapier. De
binnenkant der buizen wordt met tussenpozen enige malen gedroogd met een
stukje opgerold filtreerpapier. Na ongeveer IJ uur wordt door weging bepaald,
hoeveel percent water door het meel is geabsorbeerd.
Van een 10-tal monsters ongebuild meel en van een 10-tal monsters bloem,
afkomstig van het rassenonderzoek oogst 1955 der interprovinciale veld
proeven, werd met behulp van de Brabender farinograaf de hoeveelheid
water bepaald, welke nodig is om het deeg op een consistentie van 430 Brabender-eenheden te brengen. Eveneens werd met de hierboven beschreven
methode de waterabsorptie bepaald. Wanneer in een grafiek het verband
wordt uitgezet tussen de waterabsorptie, bepaald met de farinograaf, en de
waterabsorptie, bepaald met de methode MAES en PIROTTE, blijken de punten
voor resp. ongebuild meel en voor bloem op een tweetal rechte lijnen te lig
gen.
Vervolgens werd de proef herhaald met een 10-tal monsters biscuitbloem,
waarbij nu echter een deegconsistentie van 520 Brabender-eenheden werd ge
kozen. Wanneer in een grafiek het verband wordt uitgezet tussen de op beide
manieren bepaalde waterabsorpties, blijken ook nu weer alle punten op een
rechte lijn te liggen.
Indien men via de methode van MAES en PIROTTE de bij de deegbereiding be
nodigde hoeveelheid water wenst te bepalen, dan moet eerst met behulp van
gegevens, verkregen met de Brabender farinograaf, voor iedere gewenste
deegconsistentie een ijklijn worden samengesteld. Bij het onderzoek van mon
sters wordt dan volgens de hierboven beschreven methode de waterabsorptie
bepaald. Vervolgens wordt uit de ijklijn afgelezen, hoeveel water bij de deeg
bereiding moet worden gebruikt, teneinde het deeg op een bepaalde consis
tentie te brengen. Het op deze wijze bepaalde vochtpercentage verschilt
maximaal 1,5 % van het rechtstreeks met de farinograaf bepaalde vochtper
centage. Meestal zijn de verschillen geringer.
b. Afschermen van de directe warmtestraling bij het bakken
Bij de uitvoering van de microbakproef moet men er rekening mee houden,
dat de ovenwarmte sneller tot de kern van het deegstuk doordringt dan bij
normale bakproeven. Het brood wordt vlugger gaar. Bovendien vindt de
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korstvorming vroeger plaats, waardoor het deeg een minder volledige ovenrijs ondergaat. Ook is bij de kleine broodjes de korst relatief dikker. Door de
oventemperatuur lager te kiezen dan 230 à 240 °C wordt aan deze bezwaren
enigszins tegemoet gekomen. Door ons werd besloten, bij de uitvoering van
microbakproeven een oventemperatuur van 195°C aan te houden. Ook bij
deze temperatuur worden bovengenoemde bezwaren niet geheel ondervangen.
Proeven werden ondernomen om zowel een te snel doordringen van de
ovenwarmte naar het broodje als ook een te vlugge korstvorming te voor
komen, door over het bakblikje met deeg een kapje te plaatsen. Het kapje
werd vervaardigd van aluminiumplaat (1| mm dik) en het had de volgende
afmetingen: lengte 61 mm, breedte 45 mm en hoogte 50 mm.
Het kapje was van boven halfrond en aan de bovenzijde van een aangesoldeerd oogje voorzien.
Bij de uitvoering van oriënterende bakproeven bleek, dat bij toepassing van
dit kapje de ovenwarmte uitstekend wordt afgeschermd, zelfs zozeer dat een
normale korstvorming wordt voorkomen. Daarom werd bij gebruikmaking
van een kapje het bakproces als volgt gewijzigd : eerst wordt 15 minuten ge
bakken met het kapje over het bakblikje heen, daarna wordt het kapje ver
wijderden tenslotte wordt het broodje in 5 minuten afgebakken, om een
goede korstvorming te verkrijgen.
Met een 11-tal monsters bloem, afkomstig van het rassenonderzoek oogst
1955 der interprovinciale veldproeven, en met een 10-tal monsters ongebuild
meel, afkomstig van importtarwes, werden microbakproeven verricht zowel
zonder als met toepassing van een kapje. Hierbij bleek, dat er bij gebruik
making van een kapje in de regel een betere ovenrijs plaats vindt; de dien
overeenkomstig bereikte volumevergroting varieerde van 0 tot 20 %.
1.3. Toetsen van de methode
a. Microbakproeven met ongebuild meel
Met 33 willekeurig gekozen monsters ongebuild meel, afkomstig van het
rassenonderzoek oogst 1955 der interprovinciale veldproeven, werden micro
bakproeven uitgevoerd zonder gebruikmaking van een kapje. Voor de wijze
van uitvoering der proef verwijzen wij naar blz. 21 e.v. van het verslag over
1955 van het Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek. Aangezien met dezelfde
monsters ook standaard bakproeven waren verricht, zowel zonder als met
toevoeging van kaliumbromaat, was het mogelijk de uitkomsten der micro
bakproeven te vergelijken met de resultaten van standaardbakproeven. Bij
beide typen bakproeven werd het broodvolume als maatstaf voor de bakwaarde gekozen. In beide gevallen werd het bereikte broodvolume omge
rekend in ml per kg meel.
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Afb. 5

Enige apparaten
in gebruik bij de
microbakproef.
Van rechts naar
links: pennenkneder, rijskastje en
carrouseloven
De microbakproeven werden verricht met 8 en met 12 g ongebuild meel,
zonder toevoeging van kaliumbromaat. De te gebruiken hoeveelheid deegvocht werd bepaald met de Brabender farinograaf, aangezien er van deze
monsters voldoende materiaal aanwezig was. Bij de proeven met 12 g meel
waren de bereikte broodvolumina per kg meel even groot als of weinig groter
dan bij de proeven met 8 g meel. Geconstateerd werd echter, dat de brood
volumina per kg meel bij de microbakproef kleiner zijn dan de broodvolumi
na per kg meel bij de standaardbakproeven zonder kaliumbromaat, en wel
variërend van 13 tot 33 %, met een gemiddelde waarde van 21 %.
TABEL I. Verband tussen de uitkomsten der microbakproeven met ongebuild meeI

en de resultaten van standaardbakproeven (aantal monsters: 33)
Standaardbakproeven met ongebuild meel
zonder
met toevoeging
met toevoeging
toevoeging
van 2{ mg K Br03 van 4 mg KBr03
van KBr03
per 100 g meel
per 100 g meel

Microbakproeven met 8 g
r = 0,67**
ongebuild meel ....
r - 0,62**
Microbakproeven met 12 g
ongebuild meel ....
r = 0,68**
r = 0,73**
** Significant bij overschrijdingskans van 1%.

r - 0,68**
r

0,75**

In tabel 1 zijn de correlatiecoëfficiënten weergegeven tussen de uitkomsten
der microbakproeven en de resultaten van standaardbakproeven. Uit deze
tabel blijkt, dat bij de microbakproeven met 12 g meel de correlatiecoëffi
ciënten hoger liggen dan bij de microbakproeven met 8 g meel. Bovendien
wordt de correlatiecoëfficiënt groter, wanneer bij de standaardbakproeven
aan het meel kaliumbromaat wordt toegevoegd.
b. Microbakproeven met bloem
Met 9 willekeurig gekozen monsters bloem, afkomstig van het rassenonder20

Afb.6
Voorbeeld van
enkele brood
jes, gebakken
van 8 gram
bloem

zoek oogst 1955 der interprovinciale veldproeven, werden microbakproeven
met 8 g bloem verricht, zonder toevoeging van kaliumbromaat. De wijze van
uitvoeren der microbakproef is beschreven op blz. 21 e.v. van het verslag
over 1955 van het Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek. De bakproeven
werden verricht zowel zonder als met gebruikmaking van het onder 1.2 be
schreven kapje. De te gebruiken hoeveelheid deegvocht werd bepaald met de
Brabender farinograaf, aangezien van deze monsters voldoende materiaal
aanwezig was. Bovendien werden met deze monsters microbakproeven ver
richt, waarbij bij de deegbereiding een constante hoeveelheid water van 52 %
werd gebruikt.
Aangezien van bovengenoemde 9 monsters bloem standaardbakproeven
waren uitgevoerd, zowel zonder als met toevoeging van kaliumbromaat, was
het mogelijk de uitkomsten der microbakproeven te vergelijken met de resul
taten van standaardbakproeven. Als maatstaf voor de bakwaarde werd ook
nu weer het broodvolume gekozen, uitgedrukt in ml per kg bloem.
Geconstateerd werd, dat de broodvolumina per kg bloem bij de microbak
proeven zonder kapje kleiner zijn dan de broodvolumina per kg bloem bij de
standaardbakproeven zonder kaliumbromaat. De volumeverkleining va
rieerde van 19 tot 38 %, met een gemiddelde waarde van 27 /.
Werden de microbakproeven verricht met toepassing van een kapje, dan
waren de verschillen tussen de bereikte broodvolumina per kg bloem bij de
microbakproef en bij de standaardbakproef gemiddeld ca 5 % minder (zie
ook onder 1.2).
In tabel 2 zijn de correlatiecoëfficiënten weergegeven tussen de uitkomsten
der microbakproeven en de resultaten van standaardbakproeven. Bij de be
oordeling dezer tabel diene men er rekening mede te houden, dat het
aantal onderzochte monsters klein was.
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TABEL 2. Verband lussen de uilkomsten der microbakproeven met bloem en de resul

taten van standaardbakproeven (aantal monsters: 9)

Microbakproeven

Standaardbakproeven met bloem
met toevoeging
met toevoeging
zonder toevoe
van 11 mg KBrO:i van 2h mg KBr03
ging van KBr03
per 100 g bloem per 100 g bloem

Vochttoevoeging volgens
farinograaf :
zonder kapje ....
met kapje

r = 0,63
r = 0,65

r = 0,70*
r = 0,75*

r = 0,77*
r = 0,80**

constante vochttoevoeging
van 52%:
zonder kapje ....
met kapje

r = 0,63
r - 0,51

r = 0,69*
r = 0,58

r = 0,77*
r = 0,65

* significant bij overschrijdingskans van 5%.
** significant bij overschrijdingskans van 1%.
2. DEEGBALTEST
2.1. Inleiding
Bij de uitvoering van de deegbaltest wordt in principe als volgt te werk ge
gaan: van meel, gist en water worden deegballetjes gemaakt, welke in een
bekerglas met water van 32°C worden gebracht. Spoedig rijzen deze onder
invloed van het zich ontwikkelende koolzuurgas naar de oppervlakte. Na
enige tijd vallen de balletjes uiteen. De tijd, welke verloopt tussen het onder
dompelen van de balletjes in het water en het moment van uiteenvallen,
vormt - uitgedrukt in minuten - de z.g. P-waarde (= Pelshenke-waarde).
Enige onderzoekers zijn er toe overgegaan, om de volumevergroting (V) van
het balletje, welke tengevolge van de koolzuurgasproduktie optreedt, te
meten. Deze volumevergroting zou - evenals grootheden, waarin zowel Pwaarde als V verdisconteerd zijn - een betere indicatie opleveren voor het te
verwachten broodvolume dan de P-waarde alleen.
In het verslag over 1955 van het Tien-Jarenplan voor Graanonderzoek wer
den op blz. 26 e.v. de resultaten besproken van een door ons uitgevoerd ver
gelijkend onderzoek van verschillende modificaties van de deegbaltest. Dit
onderzoek leidde tot de volgende conclusies:
a. het is niet nodig het deeg na het kneden een voorrijs te geven.
b. het onderzoek van deegballetjes bereid uit tarwe, vermalen met de Miaglaboratoriummolen, leverde betere resultaten op dan het onderzoek van
deegballetjes bereid uit bloem.
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c. de toevoeging van verschillende stoffen aan het deeg (keukenzout, suikers,
suikers + keukenzout, suikers + keukenzout + kaliumbromaat) leverde
steeds slechtere resultaten op, dan verkregen werden met deeg bereid uit
enkel meel + gist + water.
d. zowel het apparaatje volgens JONGH (1953) als een apparaatje volgens
MILLER, EDGAR en WHITESIDE (1954) leverde goede resultaten op.
2.2. Onderzoek omtrent de methodiek van de deegbcdtest
a. Hoeveel water moet bij de deegbereiding worden gebruikt?
Aan de hand van enige monsters inlandse tarwe en Hard-Winter tarwe, ver
malen met de Miag-laboratoriummolen, werd nagegaan, hoeveel water bij de
bereiding van de deegbal moet worden gebruikt, om een maximale uitzetting
van de deegbal te verkrijgen. Een hoeveelheid van 6 ml water per 10 gram
meel bleek in alle gevallen goed te voldoen. Bij de in 1956 verrichte proeven
werd daarom het deegje steeds bereid van 10 gram meel + 6 ml gistsuspensie
(bereid met gedestilleerd water).
b. Wijze van vermalen der monsters
Enige monsters inlandse tarwe en enige monsters buitenlandse tarwe werden
op de volgende wijzen vermalen:
1. met de Miag-laboratoriummolen, bij de kleinste onderlinge afstand der
kegels. Hierbij werd een bruikbaar produkt verkregen.
2. met de Miag-laboratoriummolen, grotere onderlinge afstand der kegels.
Het ontstane maalprodukt bevatte harde stukjes griezen en bleek onge
schikt om tot een deegje verwerkt te worden.
3. met de Peppink-analysemolen (kruisslagmolen), zeefperforaties 0,6 mm
diameter. Hierbij bleek een groot gedeelte van de zemelen de zeef niet te
passeren.
4. met de Peppink-analysemolen (kruisslagmolen), zeefperforaties 2 mm dia
meter. Hierbij werd een bruikbaar produkt verkregen.
Vervolgens werden met de op deze wijzen verkregen maalprodukten deegbaltesten verricht. De wijze van vermalen der korrels bleek grote invloed te
hebben op de uitkomsten der deegbaltest.
De onder 1 en 4 beschreven wijzen van vermalen bleken bij de deegbaltest
beide goede resultaten op te leveren. Aangezien de indruk werd verkregen,
dat de onder 4 genoemde methode het beste aansluit bij de door PELSHENKE
gevolgde wijze van vermalen, zullen bij toekomstige proefnemingen de mon
sters niet meer gemalen worden met de Miag-laboratoriummolen, maar met
de Peppink-analysemolen, zeefperforaties 2 mm diameter.
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2.3. Toetsen van de methode

Met 43 monsters tarwe, afkomstig
van het rassenonderzoek oogst 1955
der interprovinciale veldproeven,
werd de deegbaltest uitgevoerd. De
tarwe was vooraf vermalen met de
Miag-laboratoriummolen, bij de
kleinste onderlinge afstand der ke
gels. Voor de uitvoering der bepa
lingen werd gebruik gemaakt van
apparaatjes volgens JONGH (1953)
(afb. 7).
Aangezien zowel met ongebuild meel
als met bloem, gemalen van bovenge
noemde monsters tarwe, standaardbakproeven (zonder en met toevoe
ging van kaliumbromaat) waren ver
richt, was het mogelijk, de uitkomsten
van de deegbaltest te vergelijken met
Afb. 7 Apparaatje volgens JONGH. Door onder
de resultaten der bakproeven. Hierbij
de overloop een maatcylindertje te plaatsen is
werd het broodvolume als maatstaf
het mogelijk, de uitzetting te meten van een
voor de bakwaarde gekozen. De in
deegbal, bereid uit meel + gist + water
tabel 3 weergegeven correlatiecoëfficiënten werden berekend.
Nu was bij de monsters van oogst 1955 het diastatisch vermogen gering. Bij
bovengenoemde 43 monsters was het maltosegetal (aantal grammen redu
cerende suikers, uitgedrukt als maltose, aanwezig per 100 gram bloem na
autolyse van een meelsuspensie gedurende 1 uur bij 27°C) steeds lager dan
1,5.
MEPPELINK (1956) constateerde bij de bereiding van wittebrood van deze
monsters een tekort aan gasvormend vermogen. Bij de bereiding van brood
van ongebuild meel deed dit euvel zich niet gevoelen.
Om na te gaan, of de geringe correlaties tussen de uitkomsten der deegbaltest
in zijn verschillende modificaties en de broodvolumina toegeschreven moeten
worden aan een tekort aan gasvormend vermogen, werden nogmaals be
palingen uitgevoerd, waarbij thans echter aan het deeg 0,625 % saccharose
was toegevoegd. Deze proeven werden verricht met 24 monsters, willekeurig
gekozen uit bovengenoemd materiaal. De volumevergroting van de deeg
ballen was als regel groter en ook de P-waarde lag even hoog als of hoger dan
bij de proeven zonder toevoeging van saccharose.
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TABEL 3. Verband tussen de uitkomsten van de deegbaltest (in zijn verschillende

modificaties) en de broodvolumina van standaardbakproeven
Standaardbakproeven
met ongebuild meel
zonder toe
voeging van
KBrQ3

Standaardbakproeven
met bloem

met toevoeging
van
mg
zonder KBr03
KBr03 per
100 g meel

Geen saccharose aan deeg toegevoegd (43
P-waarde
r = 0,19
r = 0,52**
V
r — 0,45** r = 0,40**
PXV
r = 0,63** r = 0,55**
Oppervlak onder curve . .
r = 0,62** r = 0,54**

monsters)
r = 0,35*
r = 0,49**
r - 0,43**
r - 0,38*

0,625 % saccharose aan deeg toegevoegd (24 monsters)
P-waarde
r — 0,55** r = 0,47*
r = 0,18
V
r 0,39
r — 0,33
r= 0,21
P X V
r = 0,54** r = 0,36
r 0,21
Oppervlak onder curve . .
r =• 0,53** r — 0,35
r^0,18

met toevoeging
van 2g mg
KBrOg per
100 g bloem

r = 0,23
r = 0,40**
r = 0,31
r = 0,27
r =—0,03
r= 0,23
r - 0,16
r = -0,02

* significant bij overschrijdingskans van 5%.
** significant bij overschrijdingskans van 1 %.
In tabel 3 zijn de correlatiecoëfFiciënten weergegeven tussen de uitkomsten
van deze proeven en de resultaten der bakproeven, waarbij wederom het
broodvolume als maatstaf werd gebruikt voor de bakwaarde. Uit de tabel
blijkt, dat bij toevoeging van saccharose aan het deeg de correlatiecoëfficiën
ten als regel kleiner zijn dan bij de proeven, waarbij geen saccharose aan het
deeg werd toegevoegd. Bovendien blijkt eveneens uit de tabel, dat de om
slachtige methode van het meten van het oppervlak onder de curve geen voor
delen biedt ten opzichte van de berekening van het produkt P x V.
3. DE SEDIMENTATIETEST VOLGENS ZELENY
3.1. Inleiding
Bij de z.g. sedimentatietest volgens ZELENY wordt aan een waterige suspensie
van bloem een zekere hoeveelheid melkzuur toegevoegd. Dit melkzuur doet
het in de bloem aanwezige gluten opzwellen. Door de proef uit te voeren in
een gecalibreerde schudcylinder, is het mogelijk op eenvoudige wijze de hoe
veelheid sediment te meten (zie af b. 8). Door met behulp van een tabel een
correctie aan te brengen voor het vochtgehalte van de bloem op de genoem
de hoeveelheid sediment, verkrijgt men de z.g. sedimentatiewaarde. Voor
verdere gegevens omtrent de wijze van uitvoeren der test verwijzen wij naar blz.
28 e.v. van het verslag over 1955 van hetTien-Jaren plan voor Graanonderzoek.
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Afb. 8 Sedimentatietest volgens
ZELENY. In de cylinders bevindt
zich 3,2 g bloem in een melkzuurisopropylalcohol-watermengsel.
De hoogte van het sediment is
een indicatie voor de bakwaarde
van het onderzochte monster
Volgens ZELENY (1947) is deze sedimentatiewaarde een maatstaf voor de
kwantiteit plus de kwaliteit van het gluten en derhalve ook een maatstaf voor
de bakwaarde van het onderzochte monster. De sedimentatietest is door
ZELENY ontworpen voor de kwaliteitsbeoordeling van harde tarwes.
Behalve van de sedimentatiewaarde maakt ZELENY ook nog gebruik van de
z.g. specifieke sedimentatiewaarde (= sedimentatiewaarde gedeeld door ei
witgehalte). Deze grootheid is een maatstaf voor de kwaliteit van het gluten.
In een recent artikel vermelden PINCKNEY, GREENWAY en ZELENY (1956), dat
bij het testen van zachte baktarwes de specifieke sedimentatiewaarde moet
worden gebruikt.
3.2. Toetsen van de methode
Met 42 monsters bloem, afkomstig van het rassenonderzoek oogst 1955 der
interprovinciale veldproeven, werd de sedimentatietest uitgevoerd. Behalve
de sedimentatiewaarde werd ook de specifieke sedimentatiewaarde bepaald.
Aangezien zowel met ongebuild meel als met bloem, gemalen van bovenge
noemde 42 monsters tarwe, standaardbakproeven (zonder en met toevoeging
van kaliumbromaat) waren verricht, was het mogelijk de uitkomsten der
sedimentatietest te vergelijken met de uitkomsten der bakproeven. Het brood
volume werd hierbij wederom als maatstaf voor de bakwaarde gekozen.
Wanneer in een grafiek de sedimentatiewaarde wordt uitgezet ten opzichte
van het broodvolume en wanneer bovendien het eiwitgehalte der korrels be
kend is, ontstaat een waaier van lijnen. Wanneer echter de specifieke sedi
mentatiewaarde grafisch wordt uitgezet ten opzichte van het broodvolume,
treedt een betere correlatie op. Zie afb. 9, waarin het verband is weergegeven
tussen de sedimentatiewaarde, resp. de specifieke sedimentatiewaarde, en het
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Afb. 9. Verband tussen de sedimentatiewaarde, resp. specifieke sedimentatiewaarde, en het broodvolume ongebuild zonder toevoeging van kaliumbromaat.
Het eiwitgehalte van de korrels (omgerekend op droge stof) bedroeg:
A> 12% eiwit
10-11 % eiwit
• 11-12% eiwit
0< 10% eiwit
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broodvolume ongebuild, zonder toevoeging van kaliumbromaat. Ook bij
bakproeven met ongebuild meel met toevoeging van kaliumbromaat, als
mede bij bakproeven met bloem (zonder en met toevoeging van kalium
bromaat), treedt een soortgelijk verband op.
In tabel 4 zijn weergegeven de correlatiecoëfficiënten tussen de sedimentatiewaarde, resp. de specifieke sedimentatiewaarde, en de uitkomsten der standaardbakproeven. Ook uit deze tabel blijkt, dat de specifieke sedimentatiewaarde een betere indicatie oplevert voor het te verwachten broodvolume
dan de sedimentatiewaarde. Men dient hierbij echter te bedenken, dat de be
paling van de sedimentatiewaarde op zich zelf zeer eenvoudig is. Daarentegen
is voor de bepaling van de specifieke sedimentatiewaarde nog een eiwitbe
paling vereist, hetgeen de bepaling ingewikkelder en tijdrovender maakt.
TABEL 4. Verband tussen de uitkomsten der sedimentatietest en de resultaten van

standaardbakproeven (aantal monsters: 42)
Standaardbakproeven
met ongebuild meel
zonder toe
voeging van
KBr03

Sedimentatiewaarde . . .
Specifieke sedimentatie
waarde

Standaardbakproeven
met bloem

met toevoeging
van 2.» mg
zonder KBr03
KBrOj per
100 g meel

met toevoeging
van 2| mg
KBr03 per
100 g bloem

r

0,58**

r = 0,58**

r - 0,43**

r = 0,49**

r

0,71**

r

r

r

0,65**

0,56**

0,51**

** significant bij overschrijdingskans van 1 %.
4. BEPALING VAN DE WATER ABSORPTIE IN MELKZUURMILIEU MET BEHULP VAN
DE CENTRIFUGE
4.1. Inleiding
FINNEY en YAMAZAKI (1946) vermelden, dat bepaling van de waterabsorptie

van bloem in melkzuurmilieu een bruikbare maatstaf oplevert voor het te
verwachten broodvolume. Derhalve werd deze methode op haar waarde voor
ons onderzoek getest.
Bovendien werd de waterabsorptie van bloem in melkzuurmilieu door ons nog
op andere wijze bepaald, waarbij gebruik werd gemaakt van een techniek,
welke door MAES en PIROTTE (1955) is beschreven ter bepaling van de hoeveel
heid water, welke bij de deegbereiding dient te worden toegevoegd.
4.2. Nawerken van de methode van Finney en Yamazaki

Bij de methode van FINNEY en YAMAZAKI (1946) wordt als volgt te werk ge
gaan:
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In vooraf gewogen centrifugebuizen van 75 ml inhoud met rubber stoppen worden
telkens 3 gram bloem ingewogen. Hierbij worden 50 ml gedestilleerd water ge
voegd en daarna wordt krachtig geschud teneinde de bloem volledig te suspende
ren. Vervolgens wordt nog drie maal geschud, met tussentijdse rustperioden van
4 minuten. Daarna wordt 1 ml melkzuur (68 %) toegevoegd. Hierna worden
de buizen met tussentijdse perioden van 4 minuten achtereenvolgens 4 maal
voorzichtig gezwenkt. De rubber stoppen worden verwijderd. Vervolgens wordt
gedurende 25 minuten gecentrifugeerd met een versnelling van 750 maal de ver
snelling van de zwaartekracht. Daarna wordt gedecanteerd. De buizen worden
omgekeerd en gedurende 5 minuten onder een hoek van 15-20° met het horizontale
vlak geplaatst om uit te lekken. De bovenrand der buizen wordt met watten drooggeveegd en door weging wordt bepaald, hoeveel percent water door de bloem is
geabsorbeerd.
In 25 willekeurig gekozen monsters bloem, afkomstig van het rassenonderzoek oogst 1955 der interprovinciale veldproeven, werd de waterabsorptie
volgens FINNEY en YAMAZAKI bepaald. Met ongebuild meel en bloem,
gemalen van bovengenoemde monsters tarwe, waren reeds eerder standaardbakproeven verricht, zowel zonder als met toevoeging van kaliumbromaat.
Wanneer in een grafiek de waterabsorptie van de bloem wordt uitgezet ten
opzichte van het broodvolume en wanneer bovendien het eiwitgehalte der
korrels bekend is, ontstaat in de grafiek wederom een waaier van lijnen.
M.a.w. ook de waterabsorptie van de bloem, bepaald volgens de methode
van FINNEY en YAMAZAKI, is o.a. afhankelijk van het eiwitgehalte. Wanneer
wij - naar analogie met de sedimentatietest - het begrip „specifieke water
absorptie" (= waterabsorptie gedeeld door eiwitgehalte) invoeren en deze
grootheid berekenen, dan blijkt deze grootheid wederom een betere correlatie
op te leveren met de uitkomsten der standaardbakproeven dan de water
absorptie als zodanig. Ook hierbij dient men te bedenken, dat men voor de
vaststelling van de specifieke waterabsorptie een eiwitbepaling moet uit
voeren, hetgeen de methode tijdrovender en ingewikkelder maakt.
TABEL 5. Verband tussen de uitkomsten der waterabsorptietest volgens FINNEY en
YAMAZAKI ende resultaten van standaardbakproeven (aantal monsters: 25)
Standaardbakproeven
met ongebuild meel
zonder toe
voeging van
KBrOa

Waterabsorptie
Specifieke waterabsorptie .

r - 0,41*
r 0,60**

Standaardbakproeven
met bloem

met toevoeging
van '2? mg
zonder KBr03
KBrO'a per
100 g meel

r = 0,48*
r 0,56**

r = 0,39
r = 0,78**

met toevoeging
van 2 2 mg
KBr03 per
100 g bloem

r = 0,56**
r 0,67**

* significant bij overschrijdingskans van 5%.
** significant bij overschrijdingskans van 1 %.
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4.3. Bepaling van de waterabsorptie in melkzuurmilieu met gebruikmaking van
de techniek, welke door Maes en Pirotte beschreven is voor de deegvochtbepaling
Door MAES en PIROTTE (1955) is een eenvoudige methode ontworpen, om de
bij de deegbereiding benodigde hoeveelheid vocht te bepalen. De bepaling
geschiedt in waterig milieu. Door nu bij deze bepaling het water te vervangen
door een oplossing van 1,8 % melkzuur bleek het ons mogelijk met de door
MAES en PIROTTE beschreven techniek de waterabsorptie in melkzuurmilieu
te bepalen. Kenmerkend bij deze methode is, dat de waterabsorptie plaats
vindt in een zeer geconcentreerde suspensie ( 1 deel bloem + 4 delen melk
zuuroplossing), welke bovendien intensief wordt gemengd. Bij de bepaling
wordt te werk gegaan volgens het onder 1.2. vermelde voorschrift, echter met
deze wijziging, dat in plaats van gedestilleerd water 1,8 % melkzuuroplossing
wordt gebruikt.
Allereerst werd, ter oriëntatie, aan de hand van 21 monsters bloem van uit
eenlopende herkomst en kwaliteit op de bovenbeschreven wijze de water
absorptie bepaald. Van deze monsters waren reeds eerder standaardbakproeven met bloem verricht, zowel zonder als met toevoeging van kaliumbromaat. De waterabsorptie bleek een goede indicatie op te leveren voor het
te verwachten broodvolume.
Vervolgens werd de waterabsorptie bepaald van 25 willekeurig gekozen
monsters bloem, afkomstig van het rassenonderzoek oogst 1955 der inter
provinciale veldproeven.
Aangezien zowel met ongebuild meel als met bloem, gemalen van bovenge
noemde monsters tarwe, standaardbakproeven (zonder en met toevoeging
van kaliumbromaat) waren verricht, was het mogelijk de uitkomsten van
deze waterabsorptietest te vergelijken met de resultaten der bakproeven. Het
broodvolume werd hierbij wederom als maatstaf voor de bakwaarde gekozen.
De in tabel 6 weergegeven correlatiecoëfficiënten werden berekend.
Naar analogie met de sedimentatietest volgens ZELENY werd ook hier het be
grip „specifieke waterabsorptie" (= waterabsorptie gedeeld door eiwitge
halte) ingevoerd en deze grootheid berekend. Uit tabel 6 blijkt, dat de corre
latiecoëfficiënt hierdoor in één geval praktisch constant blijft, in twee gevallen
kleiner wordt en in één geval duidelijk groter wordt.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat deze waterabsorptietest werd uitge
voerd £ jaar, nadat de bakproeven waren verricht. Wellicht heeft dit de be
trouwbaarheid der uitkomsten nadelig beïnvloed. Het verdient derhalve
aanbeveling de waterabsorptietest volgens deze methode te herhalen.

30

TABEL 6. Verband tussen de uitkomsten der waterabsorptietest in melkzuurmilieu
(met gebruikmaking van de techniek volgens MAES en PIROTTE) en de resul

taten van standaardbakproeven faantal monsters: 25)
Standaardbakproeven
met ongebuild meel
zonder toe
voeging van
KBrC)3

Waterabsorptie
Specifieke waterabsorptie .

r = 0,59**
r = 0,61**

Standaardbakproeven
met bloem

met toevoeging
van 2£ mg
KBr03 per
100 g meel

zonder KBr03

met toevoeging
van 2 2 mg
KBrO, per
100 g bloem

r = 0,64**
r =• 0,55**

r = 0,52**
r - 0,68**

r = 0,55**
r - 0,49*

* significant bij een overschrijdingskans van 5%.
** significant bij een overschrijdingskans van 1%.
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PROJECT A 3b

De registratie van de bakwaarde van de inlandse tarweoogst
PROBLEEMSTELLING

Bij het streven naar verbetering van de bakkwaliteit van de inlandse tarwe is
het van belang de ontwikkeling van het bakwaardeniveau van deze tarwe
nauwlettend te volgen. Daarom werd besloten, dat de gemiddelde bakkwa
liteit van de inlandse tarwe van jaar tot jaar zal worden vastgelegd.

Het vaststellen van de gemiddelde bakkwaliteit geschiedt door de Afd. Graan-,
Meel- en Broodonderzoek van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek
T.N.O. te Wageningen, aan de hand van de monsters die jaarlijks door het
A.V.A. worden verzameld voor de samenstelling van het standaardmonster.

Ir. E. K. MEPPELINK
CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDERZOEK T.N.O.,
AFD. GRAAN-, MEEL- EN BROODONDERZOEK, WAGENINGEN

INLEIDING

De laatste tientallen jaren is de produktiviteit van de in Nederland verbouw
de tarwe aanzienlijk vooruitgegaan. In de jaren 1931 t/m 1940 bedroeg de ge
middelde opbrengst van winter- en zomertarwe ongeveer 3110 kg/ha, in de
periode van 1946 t/m 1955 daarentegen 3490 kg/ha. Door gezamenlijke in
spanning van landbouwwetenschap, voorlichting en landbouwers kon be
reikt worden dat in ons land thans een gemiddelde tarweopbrengst per ha
wordt verkregen (in 1955 en 1956: 3925 resp. 3598 kg/ha), welke één van de
hoogste is ter wereld (2).
Met deze opbrengstverhoging ging echter geenszins een verbetering van het
bakwaarde-niveau der inlandse tarwe gepaard. Door het ontbreken van de
nodige stimulansen werd in de agrarische sektor tot voor kort weinig aan
dacht besteed aan de faktor bakwaarde, d.w.z. de mate van geschiktheid der
tarwe om als grondstof te dienen voor de broodbereiding. De tarwerassen
werden vrijwel uitsluitend gewaardeerd naar hun landbouwkundige eigen
schappen (opbrengst en oogstzekerheid), terwijl onvoldoende rekening werd
gehouden met hun maal- en baktechnische eigenschappen. Het gevolg was dan
ook, dat in de periode 1931-1955 een niet onbelangrijke achteruitgang in de
bakkwaliteit der inlandse tarwe geconstateerd kon worden (1); hiertoe heeft
de geringe bakwaarde van de tegenwoordig veel verbouwde rassen Heine's
VII en Peko ongetwijfeld het hare bijgedragen.
Om het bakwaarde-niveau van de in Nederland verbouwde tarwe op een
hoger peil te brengen zijn daartoe zich strekkende onderzoekingen in het
kader van het Tien-jarenplan voor Graanonderzoek gaande. Teneinde na te
gaan welk effect de genomen maatregelen zullen hebben, is het van belang de
verdere ontwikkeling van het bakwaardeniveau der inlandse tarwe geduren
de een reeks van jaren nauwlettend te volgen en te registreren. Op aanbeve
ling van de Commissie BLINK (1) werd daarom door het N.G.C. besloten om
aan de hand van vergelijkende bakproeven de Nederlandse tarweoogst jaar
lijks te doen analyseren op bakwaarde.
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OPZET VAN HET ONDERZOEK

Voor het bedoelde bakwaarde-onderzoek, dat wij verder kortweg met
„oogstanalyse" zullen aanduiden, werden de volgende richtlijnen opgesteld :
1. Gebruik zal worden gemaakt van de z.g. kwaliteitsmonsters zomer- en
wintertarwe, welke reeds sinds jaren door het Aan- en Verkoopbureau
voor Akkerbouwprodukten (A.V.A.) worden verzameld voor de vast
stelling van de jaarlijkse standaard(handels)kwaliteit. Deze tarwemonsters
- in evenredigheid met de grootte der tarweproduktiegebieden getrokken
uit een aanzienlijk aantal telerspartijen - kunnen beschouwd worden als
gezamenlijk de doorsneekwaliteit van de Nederlandse tarwe-oogst te ver
tegenwoordigen.
2. Aangezien voor het uitvoeren van de bakproeven en aanvullende bepalin
gen partijen van ongeveer 5 kg vereist zijn en genoemde kwaliteitsmon
sters circa 0,5 kg groot zijn, zal derhalve overgegaan moeten worden tot
het samenstellen van mengmonsters. Het samenvoegen tot mengmonsters
zal geschieden op basis van ras en produktiegebied, terwijl tevens - voor
zover de beschikbare hoeveelheid korrelmateriaal zich daartoe leent - per
tarweras een landelijk mengmonster samengesteld zal worden.
3. Het Nederlandse tarweareaal zal voor dit doel onderverdeeld worden in
11 specifieke produktiegebieden (zie afbeelding 10), t.w. de zeekleigebie
den A t/m H, het rivierkleigebied K, de Veenkoloniën L en het Limburgse
gebied I.
4. Aan elk mengmonster zullen de volgende onderzoekingen verricht wor
den :
a. vergelijkende bakproeven met bloem, zowel met als zonder toevoeging
van kaliumbromaat;
b. enige aanvullende bepalingen: het 1000-korrelgewicht, het as-, ruw
eiwit- en a-amylasegehalte der korrels, alsmede het asgehalte van de
bloem.
Het volgens deze richtlijnen uit te voeren kwaliteitsonderzoek ving aan met
de analyse van oogst 1956. In het navolgende zal hierover verslag uitgebracht
worden.
MATERIAAL

In totaal werden van het A.V.A. 402 kwaliteitsmonsters winter- en zomertarwe van oogst 1956 ontvangen. Hieruit konden een 30-tal representatieve
mengmonsters worden samengesteld, nl. mengmonsters van de rassen
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Afb. 10 Overzicht van de II specifieke produktiegebieden,
waarin het Nederlandse tarweareaal is onderverdeeld
Peko,
afkomstig uit de gebieden A t/m H, I, K, L
Heine's VII,
„
„ „
„
A B, C, D E, F G, H, 1, K
Carsten's VI,
,,
,, „
„
A B, D E, H
Staring,
,,
,, ,,
,,
A B, F G;
tevens landelijke mengmonsters van de rassen Peko, Heine's VII, Carsten's
VI, Staring, Leda, Alba en Mado.
Uit tabel 1 kan men aflezen, uit hoeveel kwaliteitsmonsters elk dezer meng
monsters werd samengesteld. Ten aanzien van de wintertarwemonsters zij
opgemerkt, dat een ontoereikende hoeveelheid monstermateriaal het wense
lijk maakte om de zeekleigebieden A en B, D en E, F en G paarsgewijs samen
te voegen en te beschouwen als 3 produktiegebieden.
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TABEL 1. Aantal kwaliteitsmonsters per ras en per produktiegebied

Produktiegebied
Ras
Peko . . .
Heine's VII
Carsten's VI
Staring . .
Leda . . .
Alba . . .
Mado . . .

.
.
.
.
.
.
.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

22
5
3
2

37
4
12
11

10
11

16
7

31
7
I
7

23
4

10
13
10
2
2

7
11
2

10
12

_

_

-

-

-

-

1

11
6
9
3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2
2
2
-

_

3
1

_

3
3
2
5

_

_
_

-

_

2

3
-

METHODEN VAN ONDERZOEK

De methodiek der bakproeven en genoemde aanvullende bepalingen zijn
reeds uitvoerig besproken in een vroegere publikatie (3), zodat hier volstaan
kan worden met enige korte mededelingen.
Nadat het mengmonster met behulp van een Bühler-laboratoriummolen
tot bloem gemalen was (gemiddelde uitmaling 71,5 %) werden gestandaardi
seerde bakproeven uitgevoerd volgens de bij het CIVO-GMB gebruikelijke
methode voor bloem van inlandse tarwe. Teneinde een indruk te krijgen om
trent de reaktie op bakverbetermiddelen werden aan ieder monster 2 bak
proeven verricht, nl. naast de z.g. blanco-bakproef tevens een bakproef,
waarbij aan de bloem een hoeveelheid kaliumbromaat was toegevoegd: do
sering 1,5 g kaliumbromaat per 100 kg bloem.
Ter beoordeling van de bakproefresultaten werd het volume der witte
broden gemeten, waarna de volgende broodeigenschappen op punten werden
gewaardeerd: a. korstkleur, b. stand en scheuring van het brood, c. kruimstruktuur en d. kruimkleur. Door de puntenwaarderingen van elk dezer 4
broodeigenschappen te sommeren werd het waarderingscijfer der „overige
broodeigenschappen" verkregen; het waarderingscijfer dat hierbij maximaal
bereikt kon worden was 25.
De broden werden tevens met de hand beoordeeld op eventuele klefheid
van de broodkruim, waarbij het waarderingscijfer 0 duidt op „zeer klef" en 4
op „niet klef".
BESPREKING DER PROEFRESULTATEN

Alhoewel de thans verkregen resultaten (zie tabel 2 en 3) pas hun volle be
tekenis zullen krijgen bij onderlinge vergelijking van de uitkomsten der oogstanalysen van een aantal achtereenvolgende jaren, kan toch reeds het volgen
de opgemerkt worden.
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TABFL 2.

korrel

bloem

Gebied 1000-kor asgehalte ruw eiwit a-amylase asgehal
gehalte
relgewicht
2)
2)
gehalte 2)
(in H.E.)3)
(in g) !)

Ras

.

AB
DE
H
Ned.

39,7
38,4
38,2
38,1

1,85
1,78
1,80
1,81

11,5
11,5
11,6
11,7

18,0
0,9
4,7
7,4

0,61
0,59
0,56
0,57

Heine's VII . .

AB
C
DE
FG
H
1
K
Ned.

46,0
42,5
44,5
43,9
38,5
46,6
45,3
44,7

1,84
1,83
1,80
1,79
1,88
1,87
1,84
1,84

11,1
10,8
11,3
11,5
11,3
12,5
11,0
11,1

5,8
2,7
1,2
0,5
3,6
1,7
1,3
1,5

0,63
0,58
0,54
0,59
0,57
0,59
0,66
0,62

Staring

AB
FG
Ned.

41,2
42,9
40,5

1,80
1,75
1,77

11,2
10,8
11,4

13,9
0,3
7,9

0,66
0,52
0,57

Leda
Alba
Mado . . . .

Ned.
Ned.
Ned.

42,3
41,5
41,9

1,89
1,86
1,87

11,6
11,9
11,6

1,1
3,4
1,3

0,62
0,62
0,61

Peko

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
Ned.

49,2
46,4
47,5
42,8
47,0
49,0
48,2
44,3
48,6
48,1
43,5
46,1

1,92
1,88
1,88
1,90
1,87
1,90
1,87
1,88
1,93
1,85
1,86
1,87

12,9
12,0
12,2
12,7
12,4
12,4
12,5
12,2
14,0
11,6
12,5
12,6

5,9
4,1
2,2
2,5
2,1
0,4
0,3
3,6
1,6
0,9
6,3
1,8

0,68
0,61
0,58
0,65
0,62
0,61
0,63
0,60
0,68
0,64
0,61
0,61

Carsten's VI

L)

op basis van 14 % vocht.

2)

in % van de droge stof

3)

op droge stof

Uit tabel 2 blijkt, dat het 1000-korrelgewicht van de mengmonsters der meest
verbouwde rassen, Peko en Heine's VIT, duidelijk hoger lag dan dat der
overige onderzochte rassen; vooral de Carsten's Vl-monsters vertoonden een
laag 1000-korrelgewicht. Beschouwt men binnen éénzelfde ras de grootte van
het 1000-korrelgewicht als een indikatie voor de gevuldheid der korrels, dan
kan geconstateerd worden, dat de monsters van Peko, afkomstig uit de ge
bieden D (hoofdzakelijk uit de Wieringermeerpolder), H (Noordoostpolder)
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en L (de Veenkoloniën), overwegend lichtere, minder gevulde korrels bleken
te bevatten, evenals het Heine's VH-monster uit gebied H.
Ten aanzien van het asgehalte van de onderzochte bloemmonsters kan wor
den opgemerkt, dat de waargenomen verschillen niet zodanig waren, dat als
gevolg hiervan een merkbare invloed op de bakproeven was te verwachten.
De Peko-monsters vielen op door hun tamelijk hoog ruw-eiwitgehalte in de
korrel, waarbij de monsters uit Limburg (gebied I) en het rivierkleigebied
(gebied K) het hoogste resp. het laagste ruw-eiwitgehalte hadden. Ook van
het ras Heine's VIT bezat het monster uit Limburg het hoogste ruw-eiwitge
halte in de korrel. Toekomstig onderzoek aan monsters van volgende oogst
jaren zal uitmaken of bovengenoemde verschijnselen zich zullen herhalen.
Het a-amylasegehalte der korrels is in sterke mate afhankelijk van het op
treden van schot (4). Houdt men in gedachten, dat de weersomstandigheden
tijdens de tarweoogstperiode in 1956 bevorderlijk waren voor het optreden
van schot, dan is het niet zo verwonderlijk dat enige monsters van de schotgevoelige rassen Staring en Carsten's VI een relatief hoog a-amylasegehalte
bleken te vertonen; vergelijkt men het a-amylasegehalte van de landelijke
mengmonsters, dan schijnt ook het schotgevoelige ras Alba niet geheel vrij
van schotaantasting te zijn geweest. Uit de analysegegevens kan tevens ge
concludeerd worden, dat in belangrijke mate schot is opgetreden in noordelijk
Groningen (gebieden A en B, c.q. A B), de Noordoostpolder (gebied H) en
de Veenkoloniën (gebied L).
Het gehalte aan a-amylase kan een invloedrijke rol spelen bij de broodberei
ding. Een te hoog a-amylasegehalte van het vermalen korrelmateriaal heeft
nl. ten gevolge, dat een te sterke zetmeelaf braak tijdens het rijs- en bakproces
optreedt, waardoor een meer of minder kleffe broodkruim ontstaat. Uit de
tabellen 2 en 3 is voor de 30 onderzochte tarwemonsters dan ook een duide
lijk verband te onderkennen tussen het a-amylasegehalte der korrels en de
klefheid van de broodkruim.
Bij beschouwing van tabel 3 valt allereerst op, dat van de onderzochte wintertarwemonsters, die van Carsten's VI de beste bakresultaten gaven ten aan
zien van broodvolume en „overige broodeigenschappen"; helaas vormt de
schotgevoeligheid van dit ras een bedreiging voor zijn bakkwaliteit : 3 van de
4 monsters vertoonden een meer of minder kleffe broodkruim. Wat betreft de
overige wintertarwerassen, aan de hand van de verrichte bakproeven kon niet
besloten worden tot een duidelijk verschil in bakwaarde tussen de rassen
Heine's VII en Staring (afgezien van het feit, dat Staring uit baktechnisch
oogpunt de nadelige eigenschap heeft minder schotresistent te zijn), terwijl
het aantal monsters van de rassen Leda, Alba en Mado te gering was om
een betrouwbare uitspraak ten aanzien van hun bakkwaliteit te wettigen.
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TABEL 3.

zonder
kaliumbromaat
Ras

Gebied

broodvolume ')

1,5 g kaliumbromaat
per 100 kg bloem

„overige klefheid
„overige
brood van brood
broodbroodeigen
kruim 2)
eigen
volume ')
schappen"
schappen"
2)

Carsten's VI

2)

.

A-B
D-E
H
Ned.

458(100)
457 (100)
492 (100)
454 (100)

7
8i
81
84

498 (109)
492 (108)
519 (106)
496 (109)

Heine's VII . .

A-B
D-E
F-G
H
I
K
Ned.

436 (100)
448 (100)
445 (100)
383 (100)
416 (100)
394 (100)
386 (100)
401 (100)

54
9
5
24
3
24

54
9
8
4

44
44

463 (106)
478 (107)
472 (106)
433 (113)
447 (108)
427 (108)
430 (III)
439 (109)

4
7
64

2
4
4
4
3
4
4
4

Staring . . . .

A-B
F-G
Ned.

353 (100)
451 (100)
399 (100)

1
61
24

338 ( 96)
460 (102)
406 (102)

1
9
3

0
4
2

Leda
Alba
Mado . . . .

Ned.
Ned.
Ned.

437 (100)
442 (100)
444 (100)

94
8
81

460 (105)
478 (108)
502 (113)

10
12
12

4
3
4

A
B

408 (100)
423 (100)
453 (100)
427 (100)
478 (100)
427 (100)
389 (100)
432 (100)
455 (100)
396 (100)
473 (100)
457 (100)

14

425 (104)
450 (106)
481 (106)
437 (102)
510(107)
442 (104)
425 (109)
441 (102)
474 (104)
412 (104)
475 (100)
484 (106)

C

Peko

C

D
E
F
G
H
I

K
L

Ned.
x)

in ml/100 g bloem.

1!)

44
44
44

3

44

3
24
3
3
3
54

8
9
10
11

44

34
64
84
6
7
64
44

34

54
44
44

7

0
4
3
3

2
3
4
4
4
4
4
3

4
4
2
4

waarderingscijfer.

Uit het onderhavige bakwaarde-onderzoek blijkt, dat de aktuele bakwaarde
(de bakwaarde, zoals deze tot uiting komt wanneer geen gebruik wordt ge
maakt van enig bakverbetermiddel) van het zomertarweras Peko niet slech
ter is dan die van Heine's VII. In vergelijking met de Heine's VII-monsters
gaven de monsters van Peko bij de blanco-bakproeven aanleiding tot broden

met een gemiddeld iets hoger volume, doch met een gemiddeld iets lager
waarderingscijfer voor de „overige broodeigenschappen".
Met betrekking tot de bromaatwerking - d.i. het bakverbeterend effect door
toevoeging van kaliumbromaat - onderscheidden de monsters van Staring
zich door hun geringe (in één geval zelfs negatieve) reaktie op de toevoeging
van 1,5 g kaliumbromaat per 100 kg bloem. Het effect van deze bromaatdosering was bij de Peko-monsters in het algemeen geringer dan bij de mon
sters van Carsten's VI en Heine's VII.
Een vergelijking van het bakwaarde-niveau in de onderscheiden produktiegebieden kan het beste geschieden aan de hand van het betrekkelijk omvang
rijke monstermateriaal van de beide rassen Peko en Heine's VII. Hierbij be
merkt men, dat in afhankelijkheid van de herkomst, de monsters van beide
genoemde rassen een aanzienlijke variatie t.a.v. de bakwaarde vertoonden.
Zo bleken van de groep Peko-monsters de monsters uit de gebieden A, G en
K een relatief lage bakkwaliteit te bezitten, het monster afkomstig uit gebied
E gaf daarentegen de beste bakproefresultaten. De bakkwaliteit van de
Heine's VlI-monsters varieerde tussen de grenzen, bepaald door de bakeigenschappen van het monster uit gebied C (hoogste bakkwaliteit) en het monster
uit F G (laagste bakkwaliteit). Het bleek nog niet mogelijk om met behulp
van de thans beschikbare gegevens aan te geven, welke faktoren hebben ge
leid tot deze herkomstverschillen. Zoals reeds vermeld, kon echter wel met
zekerheid worden vastgesteld, dat door het optreden van schot in de gebieden
A, B, H en L de bakwaarde nadelig werd beïnvloed.
In tabel 4 zijn tenslotte nog de resultaten van het bakwaarde-onderzoek van
de landelijke mengmonsters samengevat.
TABEL 4. Resultaten der bakproeven met de landelijke mengmonsters

, , .• ,
_
zonder kaliiimbromaat

1,5 g kaliumbromaat
, ,,
per 00 kg b oem

Tarweras

Alba
Carsten's VI . . .
Heine's VII . . .
Leda
Mado
Peko 2)
Staring

442 (100)
454 (100)
401(100)
437 (100)
444(100)
457 (100)
399 (100)

*) waarderingscijfer (maximaal is 25)
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8
84
44
9|
8A
54
2\
2)

478 (108)
496 (109)
439 (109)
460 (105)
502 (113)
484(106)
406 (102)

zomertarwe.

12
11
64
10
12
7
3
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PROJECT A 4

Het probleem van kiemrust en schot
PROBLEEMSTELLING

Het is bekend, dat het optreden van schot elk jaar opnieuw onze inlandse
tarweoogst bedreigt, hetgeen niet alleen kwantitatief, doch ook kwalitatief
zeer aanzienlijke verliezen kan veroorzaken. Onopgelost is de vraag, waar
door de grotere of geringere schotresistentie der verschillende rassen wordt
veroorzaakt.
Voorts zijn de volgende, concrete vragen van betekenis:
1. Moet latent schot worden beschouwd als het aanvangsstadium van zicht
baar schot of als iets wezenlijk anders?
2. Welke invloed heeft latent schot op de korrelkwaliteit, in het bijzonder op
de bakkwaliteit bij tarwe?
3. Is het mogelijk een eenvoudige, betrouwbare methode te ontwikkelen om
vast te stellen, of en in welke mate een partij graan door latent schot is
aangetast?
Voor brouwgerst is eveneens schotresistentie gewenst, doch bovendien een
beperkte kiemrust.

Het onderzoek met betrekking tot dit project werd uitgevoerd bij de Afdeling
Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het Centraal Instituut voor Voedings
onderzoek T.N.O. te Wageningen door Drs. B. BELDEROK.
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Drs. B. BELDEROK.
CENTRAAL INSTITUUT VOOR VOEDINGSONDERZOEK T.N.O.,
AFDELING GRAAN-, MEEL- EN BROODONDERZOEK, WAGENINGEN

INLEIDING
In het vorige verslagjaar 1955, werden in de periode van ca 3 weken voor de
oogst tot ca 6 weken na de oogst een tweetal schotgevoelige en een tweetal
schotresistente rassen onderzocht op kieming en op verschillende biochemi
sche eigenschappen. In het verslag over 1955 van het Tien-Jarenplan voor
Graanonderzoek zijn op blz. 33 e.v. deze proeven besproken. De verkregen
uitkomsten lieten de volgende (voorlopige) conclusies toe:
1. bij tarwe komt in de periode direct na de oogst geen absolute kiemrust
voor, doch slechts een kiemtraagheid. Het verdient derhalve aanbeveling
bij tarwe de term kiemrust te vervangen door de term kiemtraagheid.
2 . deze kiemtraagheid is bij alle vier de onderzochte rassen op te heffen door
het huidje boven de kiem aan te prikken. Door de korrels bij lage tempe
ratuur (8°C) te laten kiemen, is de kiemtraagheid bij twee rassen wel, bij
de twee andere rassen niet op te heffen.
3. de kiemtraagheid wordt niet veroorzaakt door:
a. een beperkt wateropnemend vermogen.
b. een tekort aan reducerende en/of niet-reducerende suikers.
c. de aanwezigheid van remstoffen in de buitenste lagen der korrels of in
de kafjes.
d . het ontbreken van Plasmodesmen in de aleuronlaag.

In het onderstaande wordt verslag uitgebracht over de proeven, welke in
1956 zijn verricht. In de periode van ca 3 weken voor de oogst tot ca 12weken
na de oogst werden met materiaal van de volgende rassen regelmatig kiemproeven verricht en werd dit materiaal onderzocht op enige biochemische
eigenschappen :
Carsten's VI : rode tarwe, schotgevoelig
Mado :
rode tarwe, schotresistent
Peko :
rode tarwe, schotresistent.
In de periode vóór de oogst werd het te velde staande gewas tweemaal per
week bemonsterd. Bij de oogst werd een grote partij aren gemaaid en op het
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instituut opgeslagen.1 Van deze voorraadpartij werd in de periode nà de oogst
1 à 2 maal per week een monster genomen.
Aangezien bij onderzoekingen omtrent de periode van kiemtraagheid alle
conclusies uiteindelijk gebaseerd worden op de uitkomsten van kiemproeven,
is het gewenst deze zo exact mogelijk uit te voeren. Vandaar dat veel aan
dacht werd besteed aan de wijze van uitvoering der kiemproeven. O.a. werd
nagegaan, of het bij gerst beschreven verschijnsel der z.g. watergevoeligheid
ook bij tarwe optreedt.
Daar uit de literatuur bekend is, dat de kiemkracht van tarwe in de „kiemrust"periode aanzienlijk kan worden bevorderd door bepaalde eenvoudige
ingrepen (laten kiemen bij lage temperatuur, aanprikken der korrels, toe
voegen van H202 of thioureum aan de kiemvloeistof enz.), werden ook met
de drie onderzochte rassen deze proeven verricht. Bovendien werden de drie
rassen in de periode van onderzoek regelmatig onderzocht op hun gehalte aan
vrije SH-groepen en op hun amylolytische en proteolytische activiteit. Deze
proeven dienden om informaties te verkrijgen omtrent het „waarom" van de
al dan niet optredende kiemtraagheid.
Tenslotte wordt nog verslag uitgebracht over een onderzoek, waarbij getracht
werd verborgen schot kunstmatig op te wekken door tarwe tijdens de periode
van kiemtraagheid te laten kiemen in petrischalen met een tekort en met een
teveel aan water.
A. WATERGEVOELIGHEID VAN TARWE

Door ESSERY, KIRSOP en POLLOCK (1954; 1955) is bij gerst een onderzoek
naar de oorzaken van onregelmatigheden in de uitkomsten van kiemproeven
beschreven. Hierbij bleek, dat de hoeveelheid water, welke bij de kiemproef
wordt gebruikt, zeer belangrijk is. Bij een watertoevoeging van 4 ml per petri
schaal was onder hun proefomstandigheden de kieming van gerst maximaal.
Werd daarentegen meer water toegevoegd, dan was het percentage gekiemde
korrels geringer. M.a.w. gerst is watergevoelig. Merkwaardig is, dat dit ver
schijnsel bij gerst alleen optreedt in de periode onmiddellijk na de oogst (dus
in de periode van kiemtraagheid). Bij kiemproeven met volledig nagerijpte
gerst treedt geen watergevoeligheid meer op. Bovengenoemde auteurs menen,
dat „kiemrust" op twee faktoren berust, waarvan de watergevoeligheid er één
is.
Door ons werd nagegaan, of ook bij tarwe watergevoeligheid voorkomt. Bij
deze proeven werd als volgt te werk gegaan:
') Wij danken de heer Ir. G. DANTUMA te Wageningen, die de rassen Carsten's VI
en Peko voor ons verbouwde, en de heer M. RADEMAKERS te Bant (N.O.P.), die
het ras Mado verbouwde en de monsterneming ervan verzorgde, ten zeerste voor
hun medewerking.
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Tn petrischalen (inwendige diameter: 9 cm) met op de bodem een fiitreerpapier
(SCHLEICHER und SCHÜLL, nr 597) werden telkens 50 willekeurig gekozen korrels
van een monster uitgeteld. Vervolgens werden met een verdeelpipet resp. 0, 1,2, 3,
4, 5, 6 en 8 ml gedestilleerd water aan de petrischalen toegevoegd. Per water
dosering werden twee schalen ingezet (— 100 korrels). De schalen werden geplaatst
in een kamer van constante temperatuur (18° • 1JC). Dagelijks werd geteld hoe
veel korrels gekiemd waren en deze korrels werden verwijderd.
De proeven werden verricht met de drie bovengenoemde tarwerassen; van
ieder ras werd in de periode van ca 3 weken voor de oogst tot ca 12 weken na
de oogst tweemaal per week een dergelijke proef ingezet.
In afb. 11 zijn van het ras Carsten's VI de uitkomsten van een aantal dezer
proeven grafisch weergegeven. Op de verticale as is het percentage korrels
weergegeven, dat na 7 dagen gekiemd is (
kiemkracht) ; op de horizontale as
is het aantal ml water per petrischaal uitgezet. De proeven voor de oogst zijn
met een onderbroken lijn weergegeven, de proeven na de oogst zijn met een
getrokken lijn getekend.

CARSTEN'S

ml water per petrischaal

Afb. 11. Kiemproeven met korrels van het ras Carsten's VI in de periode rondom
de oogst. Bij iedere curve is de begindatum der kiemproef aangegeven. De proeven
voor de oogst zijn met een onderbroken lijn weergegeven, de proeven na de oogst
zijn met een getrokken lijn getekend. De oogst viel op 13 augustus.
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Uit afb. 11 blijkt, dat in de periode rondom de oogst de uitkomsten der kiemproef sterk afhankelijk zijn van de hoeveelheid water per petrischaal. Voor de
oogst wordt een maximale kieming verkregen met 2 ml water per petrischaal ;
na de oogst, wanneer de korrels ingedroogd zijn, wordt een maximale kie
ming verkregen met 3 ml water per petrischaal. Op 22 augustus is de maxi
male kieming 95 %, het materiaal is echter nog zeer gevoelig voor een teveel
aan water. Drie dagen later (25 augustus) blijkt laatstgenoemd verschijnsel
vrijwel verdwenen te zijn. M.a.w. eerst op 25 augustus is de rustperiode van
Carsten's VI volledig verdwenen.
De beide andere onderzochte rassen vertonen een soortgelijk beeld.
B. VERGELIJKING DER PERIODEN VAN KIEMTRAAGHE1D VAN 1955 EN 1956
In 1955 zijn met de rassen Carsten's VI, Mado en Peko in de periode rond de
oogst op regelmatige tijdstippen kiemproeven verricht met 3 à 4 ml water per
petrischaal. Ofschoon de hoeveelheden toegevoegd water in 1955 niet zo
nauwkeurig zijn gedoseerd als in 1956, blijkt toch dat de vochttoevoeging in
1955 in de periode na de oogst ongeveer optimaal is geweest (aangenomen
tenminste, dat het optimum toen ook ca 3 ml was!). Bij de proeven vóór de
oogst is in 1955 de gebruikte hoeveelheid water te groot geweest. De uitkom
sten uit 1955 der proeven vóór de oogst zijn derhalve niet vergelijkbaar met
de uitkomsten der kiemproeven vóór de oogst uit het jaar 1956.
In afb. 12 is het verloop van de kiemkracht voor de drie onderzochte rassen
weergegeven in de periode rond de oogst. Onder kiemkracht verstaan wij het
percentage korrels, dat in de proef bij een optimale watertoevoeging na 7
dagen is gekiemd. Op de horizontale as is bij 0 het tijdstip van de oogst weer
gegeven, links hiervan is het aantal dagen voor de oogst en rechts hiervan het
aantal dagen na de oogst uitgezet. Op de verticale as is wederom het percen
tage kieming na 7 dagen weergegeven.
Uit afb. 12 blijkt, dat bij het schotgevoelige ras Carsten's VI in beide onder
zochte jaren de periode van kiemtraagheid zeer kort was. Voor de schotresistente rassen Mado en Peko duurde in 1955 deze periode ca twee weken,
terwijl in 1956 de periode van kiemtraagheid bij deze beide rassen veel langer
duurde.
Het feit, dat bij alle drie de onderzochte rassen in 1956 de periode van kiem
traagheid langer duurde en het verschijnsel ook meer geprononceerd was dan
in 1955, moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een verschil in weers
gesteldheid in deze beide jaren gedurende de laatste weken voor de oogst en
tijdens de oogst. De maand augustus was in 1955 gekenmerkt door zeer droog
en zonnig weer, met een meer dan normaal aantal uren zonneschijn, terwijl in
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1956 de maand augustus zeer koud en nat was en daarbij aan de sombere

kant (weinig zon). Dat een lange periode van narijpen van graan samenhangt
met vochtig en koud weer tijdens het afrijpen der korrels en tijdens de oogst,
wordt ook in de literatuur herhaaldelijk vermeld: zie o.a. FEEKES (1938),
KOBLET (1943), BISHOP (1944), TETYUREV (1945).
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Afb. 12. Verloop van de kiemkracht in 1955 en 1956 in de periode rond de oogst
voor de rassen Carsten's VI, Mado en Peko. De watertoevoeging was in 1956
optimaal in de perioden voor en na de oogst; in 1955 echter alleen in de periode
na de oogst. In 1955 was in de periode voor de oogst de watertoevoeging iets te
hoog. Het deel van de curven van 1955, dat de periode voor de oogst weergeeft,
ligt derhalve waarschijnlijk te laag.
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C. HOE KAN GEDURENDE DE PERIODE VAN KIEMTRAAGHEID DE K1EMKRACHT
GESTIMULEERD EN DE WATERGEVOELIGHEID OPGEHEVEN WORDEN?

Op de vraag, in welk deel van de korrel de kiemtraagheid gelokaliseerd is en
welke faktoren een rol spelen bij het optreden en verdwijnen van de kiem
traagheid, is nog geen bevredigend antwoord mogelijk. Om echter aanwijzin
gen te verkrijgen omtrent mogelijke faktoren, welke bij het verschijnsel van
de kiemtraagheid een rol spelen, is het gewenst, de kieming van tarwe ook
onder andere omstandigheden te bestuderen, dan die in dit verslag onder A
beschreven zijn. Vandaar, dat verschillende, in de literatuur genoemde, in
grepen om de kiemkracht te stimuleren, werden nagewerkt. Om bovendien
de invloed van deze veranderde proefomstandigheden op de watergevoelig
heid te kunnen nagaan, werden de proeven uitgevoerd bij verschillende vochtdoseringen. De kiemproeven werden uitgevoerd op de onder A beschreven
wijze.
In de periode van ca 3 weken voor de oogst tot ca 12 weken na de oogst wer
den wekelijks korrels van de rassen Mado en Peko te kiemen gezet onder de
volgende omstandigheden :
a.
b.
c.
d.
e.

kieming met gedestilleerd water bij 18°C.
kieming met gedestilleerd water bij 8 °C.
kieming met I % H202 (18°C).
kieming met 0,25 molair thioureum (I8°C).
kieming met gedestilleerd water, waarbij het huidje boven het embryo is
aangeprikt (I8°C).
In afb. 13 zijn de resultaten van deze proeven weergegeven voor materiaal
van het ras Peko van een tweetal data en wel 25 dagen na de oogst en 53 dagen
na de oogst. De resultaten der proeven met het ras Mado en de proeven op
andere data, ook vóór de oogst, met het ras Peko vertonen een soortgelijk
beeld.
De invloed van de verschillende proefomstandigheden op de kiemkracht en
op het al dan niet optreden van watergevoeligheid kan in het kort als volgt
worden samengevat :
Kieming met 1 % HtO, bleek in de periode voor de oogst geen enkele invloed
te hebben op de kiemkracht, noch op de watergevoeligheid. In de eerste tijd
na de oogst werd door 1 % H202 de kiemkracht niet bevorderd, de waterge
voeligheid echter wel opgeheven. In de latere fasen der narijping werd door
1 % H202 zowel de kiemkracht bevorderd, als ook de watergevoeligheid op
geheven. POLLOCK, KIRSOP en ESSERY (1955) menen, dat de watergevoelig
heid vooral hierop berust, dat te weinig zuurstof de kiem kan bereiken. Zij
vonden, dat kiemen in 02-atmosfeer of voorweken in 0,5-1 % H202 de water
gevoeligheid opheft.
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Afb. 13. Kiemproeven met korrels van het ras Peko bij verschillende hoeveelheden
water per petrischaal en onder verschillende proefomstandigheden. Bovenste helft
der figuur: 25 dagen na de oogst; onderste helft der figuur: 53 dagen na de oogst.
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Kiemproef bij 8 °C. Deze temperatuursverlaging was in staat de kiemkracht
aanzienlijk te vergroten. De watergevoeligheid bleef echter onder deze om
standigheden gedurende de gehele periode van kiemtraagheid bestaan.
Kiemproef met 0,25 molair thioureum. Hierdoor werd zowel de kiemkracht
bevorderd, als ook de watergevoeligheid opgeheven. Met thioureum werd in
de periode rondom de oogst als regel een hoger kiemingspercentage bereikt
dan wanneer de kiemproef bij 8°C met gedestilleerd water werd uitgevoerd.
Thioureum wordt vooral in de tuinbouwkundige literatuur genoemd als een
middel, waarmede men de „kiemrust" kan verbreken. Echter ook andere
stoffen waarin een SH-groep voorkomt, zijn hiervoor bruikbaar. Dat bij
tarwe de werking van thioureum op de aanwezigheid van een S-atoom be
rust, werd door ons aangetoond door kiemproeven uit te voeren zowel in
0,25 molair ureum als ook in 0,25 molair thioureum. De chemische structuur
formule van beide stoffen is dezelfde, uitgezonderd de aanwezigheid van een
O- resp. een S-atoom. Ureum bleek een ongunstige invloed te hebben op de
kiemkracht, terwijl thioureum kiemkrachtbevorderend werkte.
Kiemproeven met korrels, waarbij het huidje boven het embryo is aangeprikt.
Door onder de binoculaire microscoop in het huidje (pericarp + testa) boven
het embryo een gaatje te prikken, was het mogelijk de kieming bij de kiem
proef zeer sterk te bevorderen. Bij de proeven met Mado werd hierdoor reeds
ca 10 dagen voor de oogst de kiemkracht vrijwel 100 %. Bij de proeven met
Peko echter was zelfs dit middel onmiddellijk na de oogst niet in staat vol
ledige kieming te veroorzaken. Vanaf ca 3 weken voor de oogst tot ca 3 weken
na de oogst varieerde als gevolg van deze ingreep bij Peko de kiemkracht van
55 tot 65 %; eerst daarna nam de kiemkracht geleidelijk toe en na ca 50
dagen werd in 7 dagen tijds door deze ingreep een volledige kieming bereikt.
De korrels, waarbij het huidje boven het embryo is aangeprikt, vertoonden
nimmer het verschijnsel van watergevoeligheid.
Door het huidje boven het embryo aan te prikken, wordt een volledige toe
treding van luchtzuurstof naar het embryo bereikt. Of echter bij beschadiging
van het pericarp- en testaweefsel wondhormonen vrijkomen en of deze kiem
krachtbevorderend werken, is niet bekend.
D. CHEMISCHE BEPALINGEN IN DE PERIODE ROND DE OOGST
Om verdere aanwijzingen te verkrijgen omtrent de faktoren, welke een rol
spelen bij het ontstaan en verdwijnen van de kiemtraagheid, werden in de
periode rond de oogst op regelmatige tijdstippen verschillende biochemische
eigenschappen bepaald. Het is gewenst, de uitkomsten van deze bepalingen
steeds te vergelijken met het verloop van de kiemkracht gedurende de periode
van onderzoek.
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Algemeen wordt aangenomen, dat de hoeveelheden suikers en oplosbare Nverbindingen in de korrels, ook gedurende de periode van kiemtraagheid,
voldoende zijn voor de allereerste stadia der kieming. De mogelijkheid blijft
dan echter nog bestaan, dat de kieming niet doorzet, omdat onvoldoende
hoeveelheden suikers en/of oplosbare N-verbindingen vanuit het endosperm
naar de kiem getransporteerd worden. Dit zou dan te wijten zijn aan een te
kort aan amylolytische en/of proteolytische enzymen. Indien dat het geval is,
zou op het einde van de periode van kiemtraagheid het gehalte aan deze en
zymen moeten toenemen. Om de hier genoemde hypothese te testen werd in
de periode van ca 3 weken voor de oogst tot ca 12 weken na de oogst weke
lijks in materiaal van Carsten's VI en Peko de alpha-amylase-activiteit en de
proteïnase-activiteit bepaald.
In een artikel van MILLER (1939) wordt voor aardappelen aangegeven, dat
door een behandeling met SH-bevattende stoffen de ,,kiemrust" verbroken
kan worden. In dit verslag is onder C beschreven, dat door een behandeling
met thioureum de kiemkracht van tarwe in de periode rond de oogst aanzien
lijk gestimuleerd kan worden. Wanneer bij aardappelen de „kiemrust" ten
einde gaat, blijkt het gehalte aan glutathion toe te nemen: EMILSSON (1949).
Naar analogie hiermede zou men bij tarwe iets dergelijks kunnen verwachten.
Om deze mogelijkheid te onderzoeken, werd in de periode van ca 3 weken
voor de oogst tot ca 12 weken na de oogst bij materiaal van Mado en Peko
het gehalte aan vrij-aanwezige SH-groepen bepaald. De bepaling van de SHgroepen, welke aan eiwitten gebonden zijn, vond in de afgelopen verslag
periode nog niet plaats.
De verschillende biochemische bepalingen leidden tot de volgende resultaten :
a. Bepaling van de alpha-amylase-activiteit. De bepaling geschiedde met be
hulp van de in het vorige jaarverslag beschreven viscosimetrische methode:
BELDEROK (1956).

Ca 3 weken voor de oogst was bij Peko de alpha-amylase-activiteit vrij hoog
(20 Hoskam-eenheden per 100 korrels), bij het afrijpen der tarwe daalde deze
activiteit zeer snel tot ca I Hoskam-eenheid per 100 korrels, om bij de oogst
(indrogen der korrels!) weer iets te stijgen tot ca 5 Hoskam-eenheden per 100
korrels. Daarna bleef de activiteit gedurende de onderzochte periode vrijwel
constant op dit niveau. Er was geen verband te constateren met de uitkomsten
der kiemproeven.
Bij Carsten's VI vertoonden de alpha-amylase-activiteiten een soortgelijk
verloop.
b. Bepaling van de proteïnase-activiteit. De bepaling geschiedde als volgt:
Aan een suspensie van fijngewreven korrels wordt een zekere hoeveelheid
bactohaemoglobine toegevoegd. Bepaald worden de hoeveelheden oplosbare
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N-verbindingen, welke door het in de suspensie aanwezige proteinase in
5 uur tijds bij 40 C uit de bactohaemoglobine worden vrijgemaakt. De pro
teïnase-activiteit wordt uitgedrukt in mg vrijgekomen N per 100 korrels.
Bij Peko bleek ca 3 weken voor de oogst de proteïnase-activiteit zeer groot te
zijn (40 mg N per 100 korrels), daarna tot het tijdstip van de oogst snel te
dalen tot 10 mg N per 100 korrels, en vanaf de oogst constant te blijven op dit
niveau. Er bleek geen verband te bestaan tussen proteïnase-activiteit en kiemkracht.
Bij Carsten's VI had de proteïnase-activiteit een soortgelijk verloop, met dit
verschil echter, dat de daling nog ca 10 dagen na de oogst doorging, om
daarna constant te blijven op een niveau van ca 6 mg N per 100 korrels.
c. Bepaling van het gehalte aan vrije SH-groepen. Bij deze bepaling worden de
te onderzoeken korrels in een mortier met wat zand fijngewreven en vervol
gens wordt hieruit met behulp van een alcoholische sulfosalicylzuuroplossing
een extract bereid. Daarna worden met behulp van AgNOa via een amperometrische titratie de in het extract aanwezige SH-groepen bepaald, volgens
het voorschrift van BENESCH en BENESCH (1948).
Bij beide onderzochte rassen, Mado en Peko, bleek het gehalte aan vrije SHgroepen zeer laag te zijn, nl. resp. ca 20 en ca 25 microaequivalenten AgNOs
per 1000 korrels. Dit gehalte bleef gedurende de gehele periode van onderzoek
vrijwel constant.
Aangezien het bij tarwe zeer wel mogelijk is, dat juist de hoeveelheid der aan
eiwit gebonden SH-groepen in de periode der narijping een verandering
ondergaat, verdient het aanbeveling in een volgend jaar hieraan aandacht te
besteden.
E. IS HET OPTREDEN VAN VERBORGEN SCHOT HET GEVOLG VAN EEN TEKORT OF
EEN TEVEEL AAN WATER?

Veelal wordt zonder meer aangenomen, dat verborgen schot beschouwd
moet worden als een beginstadium van zichtbaar schot. Bij verborgen schot
zou het kiemingsproces in de korrel reeds in gang gezet zijn (getuige de sterk
verhoogde alpha-amylase-activiteit), maar door een of andere oorzaak zet de
kieming niet door. ]n dit verband zou - behalve watergebrek - ook een teveel
aan water een rol kunnen spelen, zoals in dit verslag onder A is beschreven.
In de periode van ca 1 week voor de oogst tot ca 8 weken na de oogst werden
van de rassen Carsten's VI en Peko enige malen kiemproeven in petrischalen
ingezet met een optimale watertoevoeging, met een tekort aan water (1 of 1^
ml) en met een teveel aan water (8 ml) per petrischaal. Van de korrels, welke
niet kiemden, werd na ca 3, 6 en 10 dagen verblijf in de petrischalen de alphaamylase-activiteit bepaald. De alpha-amylase-activiteit is nl. een goede maat
staf voor de mate van schotaantasting.
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Bij deze proeven bleek de alpha-amylase-activiteit tijdens de kiemproef niet
of slechts weinig toe te nemen. De, in enkele gevallen optredende, verhoging
van de alpha-amylase-activiteit was zo gering, dat de korrels niet of nauwelijks
als schottig te beschouwen waren. Bovendien was er geen verschil te con
stateren in de alpha-amylase-activiteit bij de verschillende vochttoevoegingen. M.a.w. het bleek dus niet mogelijk te zijn, verborgen schot op te wekken
door tarwekorrels in petrischalen te laten kiemen met een tekort of een teveel
aan water.
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De verbetering van de rogge als veevoeder

PROJECT B

PROBLEEMSTELLING

Het is een niet te miskennen feit, dat rogge moeilijkheden biedt bij de afzet
als veevoeder. Met name bij het voeren van grotere hoeveelheden rogge aan
jonge biggen en kuikens blijkt de rogge schadelijke eigenschappen te bezitten.
Deze veroorzaken bij biggen de bekende „branderigheid". Bij het voeren van
rogge aan kuikens komt de ongunstige invloed tot uiting in het plakkerig
worden van de mest en in het kleven van het voer aan de bek. Hierdoor is
rogge een minder gewaardeerd voeder en wordt zij achtergesteld bij andere
granen. Zou rogge ook voor kippen een goed voer zijn, dan zou dit een be
langrijke uitbreiding van de afzetmogelijkheid voor rogge zijn. Het is daarom
van het grootste belang, dat wordt uitgezocht, wat het schadelijke beginsel in
de rogge is en hoe dit nadeel kan worden verholpen.

Het nemen van voederproeven met biggen en pluimvee

PROJECT B 1

Zowel bij biggen als bij kuikens en kippen wordt door middel van vergelij
kende voederproeven nagegaan :
a. de invloed van roggevoedering op de ontwikkeling der jonge dieren en op
de kwaliteit der slachtprodukten, resp. eieren;
b. of er verschil in schadelijkheid bestaat tussen de roggerassen;
c. of er verschil in schadelijkheid bestaat tussen rogge en tarwe;
d. hoeveel rogge maximaal in het rantsoen kan worden verstrekt.
Ten aanzien van al deze vragen is het onderzoek in de loop van 1954 op gang
gekomen. De richting, waarin dit onderzoek zich beweegt, wordt door het
verloop der, veelal langdurige, voederproeven bepaald. Overleg over de gang
van het onderzoek vindt plaats binnen de voor dit probleem ingestelde werk
groep van het Nederlands Graan-Centrum.
Aan de uitvoering van de verschillende voederproeven wordt medegewerkt
door:
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij te Hoorn,
de Rijksconsulent voor de Veevoeding te Wageningen,
het Instituut voor Moderne Veevoeding „De Schothorst" te Hoogland (U.),
het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen.
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Ir. J. DAMMERS
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION VOOR VEEVOEDING EN VEEHOUDERIJ, HOORN

1. PROEVEN MET TARWE EN TARWEGLUTEN

In het verslag over het jaar 1955 werd reeds gewag gemaakt van een varkensproef met tarwemeel en tarwegluten. Onderzoekingen van VAN DE KAMER
e.a. (1) hebben namelijk aangetoond, dat patiënten die lijden aan coeliakie,1
gevoelig zijn voor een bepaalde stof, die gebonden is aan het eiwit van rogge
en tarwe. Het leek gewenst na te gaan of de stof, die door lijders aan coeliakie
niet verdragen wordt, identiek is aan de voor jonge varkens schadelijke faktor, voorkomende in rogge. Indien dit zo zou zijn, dan moet de verwerking
van grote hoeveelheden tarwe in rantsoenen voor jonge varkens ook een na
delige invloed uitoefenen.
Over dit onderwerp werden te Giessen-Nieuwkerk twee op elkaar volgende
proeven genomen. De opzet van deze proeven was aldus:
Groep 1 :

ontving een rantsoen dat voor 50 % uit tarwe bestond en voorts
alle normale en noodzakelijke bestanddelen bevatte.

Groep II:

de 50% tarwe was vervangen door 38% tarwezetmeel, 7%
tarwezemelen en 5 % tarwegluten.

Groep III: als II, met dien verstande dat inplaats van 5 % tarwegluten 5 %
caseïne verwerkt was.
Groep IV: controlerantsoen op dezelfde wijze samengesteld als mengsel I,
maar met gerst in plaats van tarwe.
In de eerste proef, waarin groep IV ontbrak, vertoonden de dieren die het
rantsoen met tarwezetmeel en caseïne ontvingen, een iets snellere groei. Dit
resultaat kon echter in de tweede proef niet gereproduceerd worden. Daar
behaalden juist de groepen die tarweprodukten kregen betere uitkomsten
voor groei en voederverbruik dan de controlegroep (IV), terwijl er tussen de
groepen I, II en III onderling geen verschil van betekenis was waar te nemen.
De resultaten dezer proeven wijzen er dus niet op, dat de schadelijke faktor
uit rogge ook in tarwe aanwezig is. Hieruit vloeit voort dat er geen reden is te
') Coeliakie is een stofwisselingsziekte van de mens, die vooral voorkomt bij jeug
dige personen.
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veronderstellen, dat de bewuste faktor uit rogge identiek zou zijn met de stof
die in het spel is bij coeliakie, aangezien deze laatste stof ook in tarwe voor
komt.
2. PROEVEN MET VERSCHILLENDE ROGGE VARIËTEITEN

Inleiding
In 1955 was reeds vastgesteld dat de voor jonge varkens schadelijke stof uit
rogge vooral voorkomt in de buitenlagen van de roggekorrel (2). Tevens was
uit dit onderzoek en ook bij een literatuurstudie (3) gebleken dat de schade
lijke werking van rogge niet steeds in dezelfde mate optreedt, maar daaren
tegen een zeer wisselend karakter heeft. Welke faktoren hier een rol kunnen
spelen staat nog niet vast.
STRÜBING (4) meent, dat na een natte zomer meer moeilijkheden met de
rogge worden ondervonden dan na een droge zomer.
Voorts bestaat de mogelijkheid, dat het gehalte aan de schadelijke stof tussen
de diverse roggerassen verschilt. Een aanwijzing hiervoor verkregen STAHL
e.a. (5) bij een vergelijking van La Plata-rogge met Duitse rogge. De La
Plata-rogge gaf steeds minder goede uitkomsten en werd ook minder goed
opgenomen. Om na te gaan of er ook onder gelijke klimaatsomstandigheden
tussen enige roggevariëteiten een verschil in het gehalte aan de schadelijke
stof verwacht mag worden, werden twee varkensproeven uitgevoerd met
enkele in Nederland verbouwde rassen.
Opzet der proeven
De proeven vonden plaats in de proefstal van de Coöperatie „Samenwerking"
te Giessen-Nieuwkerk en op de te Maarheeze gevestigde dépendance van het
Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij, Hoorn.
In Maarheeze waren beschikbaar 4 groepen van 7 dieren van het landvarkentype, terwijl in Giessen-Nieuwkerk gewerkt is met 5 groepen van 8 varkens
van het Groot-Yorkshire-type. Door rekening te houden met de afstamming
der dieren, hun geslacht, het gewicht op de dag van indeling en de groei in de
voorperiode werden goed vergelijkbare groepen gevormd. De proeven vin
gen aan met dieren van ± 23 kg.
De indeling zag er aldus uit:
Groep I:
Gerst (controle)
Groep II : Petkuser rogge uit Drente
Groep III: Blanke rogge
Groep IV: Roggevlokken
Groep V : Tetra rogge
In beide proeven werd rogge van dezelfde partijen gebruikt. De Petkuser
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rogge was tevoren op de aanwezigheid van de schadelijke faktor getest met
behulp van vier biggen van 13-20 kg. Deze dieren, die een rantsoen met 50 %
rogge ontvingen, werden na 3 weken lusteloos, ze vertoonden wat branderig
heid op de rug en de eetlust ging achteruit. Vier toomgenoten van deze biggen
die dienden ter testing van een andere partij rogge, kregen de genoemde ver
schijnselen wat later, zodat aangenomen werd dat in de laatste partij rogge de
schadelijke faktor in iets mindere mate aanwezig was.
De roggevlokken waren afkomstig uit België en bereid uit gestoomde Federal
rogge. Voor het drogen der rogge was een temperatuur van 40cC gebezigd.
Door twee-wekelijkse weging der proefvarkens werd inzicht verkregen in de
individuele groei van de dieren, alsook in de groei van het gemiddelde varken
in iedere groep. In Maarheeze zijn de varkens op bacongewicht afgeleverd,
waarbij van ieder dier door enkele deskundigen de slachtkwaliteit werd be
paald. Jn Giessen-Nieuwkerk is tot een iets zwaarder gewicht gemest. De
proefperiode van groep V moest daar evenwel iets bekort worden, aangezien
de beschikbare hoeveelheid tetra rogge verbruikt was.
Gedurende de eerste helft van de mestperiode bestond het voeder uit biggenmeel, terwijl de dieren in het laatste gedeelte van de mestperiode varkensmeel
hebben ontvangen. Bij beide proeven werd tweemaal daags gevoederd.
De volledige samenstelling der rantsoenen in procenten luidt aldus :
Biggenmeel
[
Controle
Gerstemeel
Roggemeel (c.q. vlokken)
Maismeel
Tarwezemelen ....
Cocosmeel
Soyameel
Haringmeel
Diermeel
Grasmeel
Mineralen varkens . .
Vit. A-D:, praeparaat .
Totaal

60
13,5
10
10
5
1,5
0,05
100,05

II t/m V
Proefgroepen
60
13,5
10
10
5
1,5
0,05
100,05

Varkensmeel
I
Controle

II t/m V
Proefgroepen

72
8

12
60
8

5
3,5

5
3,5

5
5
1,5

5
5
1,5

100

100

Uitkomsten
In Maarheeze was bij het begin der proefde kleur goed en de conditie redelijk
te noemen. Zowel de kleur als de conditie liepen echter bij verschillende die
ren spoedig terug. Er deed zich ook wat branderigheid voor; bij de dieren in
de groepen I, II en III was de huiduitslag in ongeveer gelijke mate aanwezig,
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maar groep IV vertoonde in dit opzicht verreweg het ongunstigste beeld.
Voorts deden zich te Maarheeze enkele ziektegevallen voor, waarvan één met
dodelijke afloop (ingewandsinfektie).
In Giessen-Nieuwkerk waren de groepen f en II steeds behoorlijk uniform
met een goede kleur. Groep in was wel uniform, maar niet geheel vrij van
branderigheid. Het uiterlijk van de groepen IV en V bood daarentegen een
minder gunstig aspect. In deze groepen bevonden zich achterblijvers en de
kleur der varkens was matig, terwijl er ook enkele branderige dieren in zaten.
De belangrijkste resultaten betreffende de groei en het voederverbruik zijn in
de volgende tabel weergegeven, terwijl in afb. 14 de gemiddelde groeicurven
van de varkens te Giessen-Nieuwkerk in beeld zijn gebracht.
TABEL 1
Begin
ge wicht
kg

Eindgewicht
kg

Totaal
aantal
proefdagen

Daggroei
Ie deel
8

geiu;l e
f

kg voeder per kg
groei

proei
g

le deel

Rehc'e

proei

Giessen-Nieuwkerk :
I Gerst
II Petkuser rogge . . .
III Blanke rogge . . .
IV Roggevlokken . . .
V Tetra rogge ....

23,4
23,5
23,4
23,4
24,5

109,1
105,2
101,5
95,4
80,0

127
127
127
127
113

602
584
543
444
446

675
644
615
566
491

2,69
2,78
2,89
2,95
3,12

3,31
3,46
3,47
3,44
3,64

Maarheeze
I Gerst
II Petkuser rogge . . .
Ill Blanke rogge . . .
IV Roggevlokken . . .

24,4
24,4
24,4
24,5

87,1
84,8
84,9
81,3

100
99
100
105

570
551
582
510

626
608
603
541

2,82
2,92
2,73
3,16

3,44
3,59
3,50
3,86

Afb. 14 Gemiddelde
groeicurven van de var
kens in de tarweglutenvoederproef te GiessenNieuwkerk

De cijfers uit de tabel tonen aan, dat de resultaten van de twee proeven goed
met elkaar in overeenstemming zijn en dat in beide gevallen de groep, die een
rantsoen met gerstemeel ontving, aan de spits staat. Een weinig minder goed
zijn de uitkomsten van resp. de groepen met Petkuser-rogge (IT) en blanke
rogge (111). Zowel te Giessen-Nieuwkerk als ook te Maarheeze groeide groep
III aanvankelijk even snel als de groepen I en II, maar na enige tijd begon de
eerstgenoemde groep wat af te zakken.
Van groep IV (roggevlokken) kan gezegd worden dat ze bepaald achterge^
bleven is in groei, terwijl dit in nog sterkere mate het geval was met de dieren,
die een rantsoen met tetra rogge ontvingen. Het staat echter niet vast dat deze
flechte resultaten voor groep V geheel op rekening van de in rogge voor
komende schadelijke faktor geschreven moeten worden, want de tetra rogge
was in sterke mate verontreinigd met moederkoren.
Wat betreft de slachtklassificatie van de varkens uit Maarheeze kan worden
opgemerkt, dat de groepen I, II en III vrijwel dezelfde waardering kregen,
terwijl groep IV juist wat beter bleek te zijn (misschien door de wat lang
zamere groei).
De conclusie van deze proeven luidt tenslotte dat er wel verschillen kunnen
bestaan bij de diverse roggerassen in het gehalte aan de in rogge voorkomen
de schadelijke faktor, maar dat bij de onderzochte roggevariëteiten dit ver
schil uitvalt ten gunste van de in Nederland het meest verbouwde Petkuser
rogge.
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Ir. J. F. HELDER en lr. M. VAN ALBADA
RIJKSINSTITUUT VOOR PLUIMVEETEELT, BEEKBERGEN

INLEIDING

Ter voortzetting van het onderzoek over de bruikbaarheid van rogge voor de
voedering van pluimvee in het kader van het tienjarenplan voor graanonderzoek van de Stichting Nederlands Graan-Centrum werden inhetseizoen 1955
1956 op het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen twee proeven
met leggende hennen genomen.
In de ene proef (V) werd een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van
verschillende roggevariëteiten als hardvoer. Hierbij was o.a. Petkuser rogge
en van deze variëteit werden twee partijen gebruikt die van twee verschillende
bedrijven afkomstig waren, met de bedoeling tevens na te gaan of er misschien
enig verband is tussen de mate waarin rogge voor biggen schadelijk is en die
waarin kippen geneigd zijn de rogge in de vorm van hele korrels te eten.
In de andere proef (VI) werd gedurende lange tijd een legrantsoen toegediend
waarin de eiwitachtige stoffen uitsluitend uit tarwe en tarweafvallen afkom
stig waren, teneinde aldus na te gaan of zich bij de betrokken hennen abnor
male verschijnselen voordeden welke op die eiwitachtige stoffen zouden
kunnen zijn terug te voeren.

PROEF v: OVER DE OPNAME DOOR LEGKIPPEN VAN VERSCHILLENDE ROGGEVARIETEITEN ALS HARDVOER IN VERGELIJKING MET HET VERBRUIK AAN GERST EN
TARWE

De volgende roggevariëteiten zijn in deze proef gebruikt:
1. Petkuser (twee partijen: P.P. en P.D.),
2. een blanke rogge (blank van kleur, dikke korrel, lijkt op blanke tarwe),
3. een tetraploïde rogge (grauw, dikke korrel).

De twee partijen Petkuser waren ook betrokken bij een proef met biggen van
het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn. Daarbij werd gecontroleerd in
welke mate zij „branderigheid" veroorzaakten en in het algemeen de dieren
ongunstig beïnvloedden. Als de partijen in dit opzicht verschilden en het ver
schil zou berusten op een uiteenlopend gehalte aan voor de biggen schadelijke
stoffen, was er nu een geschikte gelegenheid om eens na te gaan of deze
stoffen ook min of meer verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het beken
de feit, dat kippen in het algemeen rogge als hardvoer slecht tot zich nemen.
Volgens nadere mededeling van „Hoorn" waren de beproefde partijen echter
geen van beide erg schadelijk. Hoewel de dieren een rantsoen met 50 % rogge
ontvingen, trad er geen uitval op en konden alle biggen tot het einde der
proef op dit rantsoen blijven, wat bij andere proeven van „Hoorn" niet altijd
het geval was. Wel werden op een gegeven moment de bekende symptomen
van verminderde eetlust, lusteloosheid en zwarte uitslag op de rug („brand")
geconstateerd. Het enige verschil dat tussen de twee partijen werd waarge
nomen, was dat die verschijnselen bij de biggen welke de partij P.P. kregen,
een à twee dagen eerder optraden dan bij de biggen met de partij P.D. in hun
voer. Het onderzoek van „Hoorn" leverde dus, jammer genoeg, in dit geval
slechts een zeer gering verschil op. Zonder meer laat het zich niet aanzien dat
dit verschil van voldoende betekenis was om bij de proef te Beekbergen een
eventueel verband met de opname van de rogge door de kippen te kunnen
aantonen.
De proef werd daar genomen met 66 hennen, in het voorjaar van 1955 ge
boren uit de kruising: Patrijs Leghornhaan met Witte Leghornhennen. Zij
waren in 6 hokken ondergebracht en hadden gelegenheid tot uitloop in grasrennen. Ochtendvoer van de gebruikelijke samenstelling stond de gehele dag
droog te harer beschikking. De produktie werd met behulp van valnesten
bepaald.
Op 25 april 1956 begon een voorperiode die tot en met 8 mei duurde en
waarin als hardvoer uitsluitend gerst werd verstrekt. De eigenlijke proef be
gon op 9 mei en werd op 9 oktober d.a.v. afgesloten; zij duurde dus 22 weken.
Dit tijdvak werd onderverdeeld in 5 perioden, die in tabel 1 zijn vermeld. Het
verschil in behandeling in deze 5 perioden betrof het hardvoer dat naast het
ochtendvoer aan de kippen werd verstrekt. Dit hardvoer werd elke dag in de
namiddag gedurende een kwartier à twintig minuten in beugelbakken ter
beschikking gesteld. In elk hok waren twee van deze bakken aanwezig en er
werd voor gezorgd dat de hoeveelheid voer die zij bevatten, steeds groter was
dan de dieren in één maaltijd verbruikten. De aldus ingebrachte porties wer
den gewogen en de restanten wekelijks teruggewogen ter bepaling van het
verbruik. De bakken hadden vaste plaatsen in de hokken en waar de twee
61

bakken elk een verschillende graansoort bevatten om de dieren hieruit te
laten kiezen, werden zij dagelijks van plaats verwisseld. Het hardvoer in de
verschillende perioden is aangegeven in tabel 1.

TABEL 1.
Perioden

Geaardheid van het verstrekte hardvoer
I
9/5 t/m 19/6

II
20/6 t/m 17/7

III
18/7 t/m 14/8

IV
15/8 t/m 11/9

V
12/9 t/m 9/10

Hok no
103

P.D. 'gerst

Petkuser P.D.

blanke r./gerst

P.P./gerst

127

P.P. /gerst

id. P.P.

tetrapl. r./gerst

P.D./gerst

blanke r./gerst

104

blanke r./gerst

blanke rogge

P.P./gerst

tetrapl. r./gerst

P.D./gerst

105

tetrapl. r./gerst

tetrapl. rogge

P.D./gerst

blanke r./gerst

P.P./gerst

tetrapl. r./gerst

106

tarwe/gerst

tarwe

tarwe/gerst

tarwe/gerst

tarwe/gerst

126

gerst

gerst

gerst

gerst

gerst

P.D. = Petkuser rogge.
P.P. = Petkuser rogge (van een ander bedrijf)
tetrapl. r. = tetraploïde rogge.
Twee graansoorten gescheiden door / = keuze uit de twee genoemde soorten.

In de perioden I, III, IV en V hebben de kippen in de hokken 103,127,104 en
105 steeds de keuze gehad tussen een roggevariëteit en gerst. In elk hok werd
elke roggevariëteit een keer naast de gerst gedurende een bepaalde periode
verstrekt. De kippen in hok 106 hadden in deze perioden steeds de keuze
tussen tarwe en gerst.
In periode II werd in alle genoemde hokken de gerst weggelaten en werd daar
uitsluitend dezelfde roggevariëteit gegeven als in periode I of, wat hok 106
betreft, uitsluitend tarwe verstrekt.
De toom in hok 126 fungeerde als controlegroep, met dien verstande dat deze
dieren over het gehele tijdvak van de proef als hardvoer uitsluitend gerst
voorgezet kregen.
In tabel 2 is voor elk hok en elke periode aangegeven, welk percentage van
het meel-graanrantsoen uit ochtendvoer (
meel); gerst, rogge of tarwe (als
hardvoer) en in totaal uit hardvoer bestond. Deze percentages zijn dus be
rekend over het verbruik aan ochtendvoer en hardvoer tezamen. Verder zijn
voor elke periode ook de legpercentages in de verschillende hokken vermeld.
De produktie is gedurende het verloop van de proef vrij geleidelijk gedaald in
verband met het naderen van de grote najaarsrui.
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TABEL 2.

Bestanddelen van het rantsoen en legpercentages
Meel - graanrantsoen
Hardvoer

Totaal
hardvoer
%

Legpercentage

Petkuser rogge (P.D.)
41,2
6,6
35,7
5,7
41,2
38,6
10,8
8,6
26,6
-

47,8
35,7
46,9
49,4
35,2

70,1
62,0
33,8
46,4
34,2

Petkuser rogge (P.P.)
48,1
2,2
31,4
3,0
38,5
32,6
11,2
31,4
8,4
-

50,3
31,4
41,5
43,8
39,8

80,6
61,1
48,2
32,1
12,9

Blanke rogge
10,2
29,9
34,5
17,0
32,5
12,9
14,2
35,8

-

50,9
29,9
51,5
45,4
50,0

49,5
47,5
49,5
29,2
32,1

Tetraploïde rogge
43,2
6,6
35,9
38,9
6,1
29,7
9,9
16,2
30,0
-

49,8
35,9
45,0
39,6
46,2

45,4
35,4
65,0
42,5
31,3

47,7
44,4
53,6
49,1
48,9

54,9
34,3
24,3
26,5
19,0

51,8
41,3
45,8
41,1
37,6

53,2
52,8
32,5
25,6
13,8

Periode

Hok
no.

Ochtendvoer
°/
/O

I
II
III
IV
V

103
103
105
127
104

52,2
64,3
53,1
50,6
64,8

I
II
III
IV
V

127
127
104
103
105

49,7
68,6
58,5
56,2
60,2

I
II
III
IV
V

104
104
103
105
127

49,1
70,1
48,5
54,6
50,0

1
II
III
IV
V

105
105
127
104
103

50,2
64,1
55,0
60,4
53,8

I
II
III
IV
V

106
106
106
106
106

52,3
55,6
46,4
50,9
51,1

28,7

-

-

-

1
II
III
IV
V

126
126
126
126
126

48,2
58,7
54,2
58,9
62,4

51,8
41,3
45,8
41,1
37,6

Gerst
0/
/O

Rogge Tarwe
0/
V
/O
/O

40,7

Tarwe
13,7
13,9
15,3

-

-

19,0
44,4
39,9
35,2
33,6

Gerst
-

-

-

-

-

-

-

-

—

—
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Afb. 15Proefhokken op het terrein
van het Rijksin
stituut voorPluimveeteelt te Beek
bergen

(De cijfers uit tabel 2 geven een zwakke aanduiding dat het percentage hardvoer in het graan-meelrantsoen met het seizoenverloop van de produktie is
gedaald. Bij berekening van de correlatie (r
0,14) bleek deze echter statis
tisch niet van betekenis te zijn. Zij is daarom verder buiten beschouwing ge
laten.)
De bewerking der gegevens gaf o.a. als uitkomst dat het hardvoerverbruik in
procenten niet noemenswaard lager was bij verstrekking van gerst en rogge
naar keuze dan bij verstrekking van gerst alleen (hok 126). Maar in periode
II toen de vier roggetomen uitsluitend rogge als hardvoer kregen, was het
hardvoerverbruik in deze tomen wèl duidelijk lager.
Bij voedering van rogge en gerst naar keuze hadden de dieren een duidelijke
voorkeur voor de gerst. Na periode II waarin aan de meeste tomen uitslui
tend rogge werd verstrekt, bleef de voorkeur voor gerst in deze tomen be
staan. Wel was dit op de duur gemiddeld ineen iets afnemende mate het geval,
maar de toom (hok 106) die in periode II alleen tarwe kreeg en daarna tarwe
sn gerst naar keuze, ging in periode III dadelijk veel meer tarwe dan gerst
gebruiken en bleef dit doen, ondanks het feit dat zij in periode i meer gerst
dan tarwe at. Dit mede in aanmerking genomen, lijkt het niet waarschijnlijk
dat het gewennen aan gerst, als bestanddeel van kuikenzaad en gemengd
graan voordat de proef begon en als uitsluitend hardvoer gedurende de vóór
periode van de proef, op de duidelijke voorkeur voor gerst van overwegende
invloed is geweest.
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De blanke rogge werd iets beter opgenomen dan de Petkuser, doch dit ver
schil was niet van dien aard dat het een noemenswaardige praktische beteke
nis kan hebben voor het gebruik van rogge als hardvoer voor kippen. Bij
keuze naast gerst namen de roggegroepen van de blanke variëteit gemiddeld
5.5 % (van het totale meel-graanverbruik) meer op dan van de Petkuser
(P < 0,05). Overigens zijn er tussen de beproefde roggevariëteiten geen ver
schillen van betekenis waargenomen wat de aanvaardbaarheid voor de kip
pen betreft. Dit was evenmin het geval tussen de twee partijen Petkuser.
De toom in hok 103 was iets meer geneigd om rogge op te nemen bij keuze
naast gerst dan de andere drie roggetomen. Het verschil bedroeg gemiddeld
4.6 % van het totale graan-meelverbruik (P < 0,05).
Aangezien bij keuze tussen rogge en gerst toch altijd nog wel een zekere hoe
veelheid rogge als hardvoer werd opgenomen en er ook een kleine aanwijzing
is verkregen dat de kippen op de duur wat aan het gebruik van rogge kunnen
gewennen, valt het te overwegen om bij gelegenheid eens na te gaan of een
niet te hoog percentage rogge in het gemengde graan misschien toch zonder
bezwaar kan worden toegepast, vooral wanneer de dieren hieraan van jongs
af zouden worden gewend.

PROEF VI : OVER HET VERSTREKKEN AAN LEGGENDE HENNEN VAN EEN RANTSOEN
WAARIN DE AANWEZIGE EIWITACHTIGE STOFFEN GEHEEL AFKOMSTIG ZIJN UIT
TARWE EN TARWEAFVALLEN

Volgens mededelingen in de amerikaanse literatuur zou tarwe van een nieuwe
oogst in grote hoeveelheden aan kippen verstrekt, een vorm van de z.g.
blauwe kammenziekte kunnen veroorzaken. Door de onderzoekingen van VAN
DE KAMER en WEYERS in ons land is aangetoond dat personen die aan een be
paalde stofwisselingsziekte (coeliakie) lijden, gevoelig zijn voor zekere onder
delen van het eiwit uit sommige granen, o.a. uit tarwe en rogge. DAMMERS
vond dat de voor jonge varkens schadelijke faktor die in rogge voorkomt,
overwegend in de buitenste delen van de roggekorrel aanwezig is, zodat het
niet uitgesloten is dat deze daar ook aan het eiwit is gebonden.
Het bovenstaande in aanmerking nemende, werd bij Proef VI te Beekbergen
aan een kleine groep jonge Noordhollandse Blauwe hennen van de eerste leg
(bij het begin: 10 stuks) gedurende de periode van 9 november 1955 tot en
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met 14 augustus 1956 een legrantsoen gegeven waarin de eiwitachtige stoffen
uitsluitend uit tarwe en tarweafvallen afkomstig waren, met de bedoeling na
te gaan of er abnormale verschijnselen zouden optreden die op een bestand
deel van het tarwe-eiwit zouden kunnen zijn terug te voeren.
Het rantsoen was een z.g. „all mash"-voer(= uitsluitend meel) dat als graanbestanddelen alleen gemalen tarwe en tarwezemelen bevatte. Verder was er
tarwegluten in het mengsel aanwezig om het gehalte aan eiwitachtige stoffen
op peil te brengen. Voor een normaal gehalte aan vetachtige stoffen, mine
ralen en vitaminen werd langs andere weg gezorgd.
Ter vergelijking werden twee even grote groepen gelijksoortige hennen aan
gehouden waarvan het ene een meelmengsel van normale bedrijfssamenstelling kreeg en het andere een ongeveer overeenkomstig rantsoen waarin het
dierlijk eiwit uit diermeel en haringmeel was vervangen door plantaardig
eiwit uit sesam- en zonnebloempittenmeel.
De kippen werden binnengehouden op oud dik strooisel. Zij konden van het
meel zoveel eten als zij wilden. Verder werden water, schelpengrit en scherp
zand ter beschikking gesteld.
Er werd in het bijzonder gelet op de algemene gezondheidstoestand van de
dieren, waarbij de produktie, het voederverbruik en de broeduitkomsten van
de geraapte eieren mede in het oog werden gehouden. In verband met het
laatstgenoemde punt waren in de gezamenlijke tomen drie Noordhollandse
Blauwe hanen aanwezig welke tweemaal per week van hennen wisselden.
Het resultaat van deze proef was volkomen negatief in deze zin dat zich bij de
kippen van de tarwegroep geen verschijnselen hebben voorgedaan, die zou
den kunnen wijzen op het voorkomen van een voor de kippen schadelijke
faktor in de eiwitachtige stoffen van het voer. Wel was de sterfte hoog, want
er stierven 4 hennen in deze toom tegen 2 stuks in elk van de beide andere,
maar de bij sectie gevonden verschijnselen waren in alle groepen van het
zelfde karakter en kwamen overeen met die bij de gestorven exemplaren uit
andere koppels van hetzelfde ras op het Instituut. Bij kleine koppels als de
onderhavige kan het sterftepercentage door zuiver toeval sterk variëren.
De produktie, het voederverbruik en de broeduitkomsten wettigden evenmin
het vermoeden van een ongunstige invloed van het tarwe-eiwit.

66

Afb. 16 Kippen bij de voederbak

PROJECT B 2

Het vermeerderen van rogze-inteeltstammen voor het nemen van
,
xoeclerproeven
Voor de roggeveredeling is het van belang te weten, in hoeverre de nadelige
eigenschappen van de rogge genetisch zijn bepaald. Voor dit onderzoek kun
nen de gewone roggerassen niet worden gebruikt. Het is nl. niet te verwach
ten, dat in een obligate kruisbestuiver, als de rogge is, een bijzondere kwaliteit
waarop niet is geselecteerd, in dat ras alom aanwezig zal zijn. Men moet
daarom uitgaan van z.g. inteeltstammen, die men door zelfbestuiving of door
nauwe familieteelt heeft verkregen.

Het vermeerderen van de rogge-inteeltstammen geschiedt door de Stichting
voor Plantenveredeling te Wageningen, onder leiding van Dr. F. P. FERWERDA.

Dr. F. P. FERWERDA
STICHTING VOOR PLANTENVEREDELING, WAGENINGEN

VERSLAG OVER 1956

De in het najaar van 1955 aangelegde vermeerderingsveldjes voor rogge-inteeltstammen leverden in de zomer van 1956 nog niet die hoeveelheden zaad
op, welke voor voederproeven worden vereist, zodat in de herfst van dat jaar
nogmaals een aantal vermeerderingsveldjes, elk van ± 5 are, in de Noord
oostpolder moesten worden aangelegd. Over het geheel genomen zijn de
veldjes redelijk goed geslaagd. Van de aldus vermeerderde 10 inteeltstammen
varieert het oppervlak van 5 tot ruim 20 are.
Onvoorziene tegenslagen voorbehouden zal in het najaar van 1957 voldoende
graan ter beschikking staan voor het nemen van voederproeven op beschei
den schaal.

Afb. 17 Rogge-inteeltstam (32) met
ernaast (33) de uit vrije bestuiving
ontstane nakomelingen hiervan.
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Chemisch-biologisch onderzoek naar de in rogge voorkomende
schadelijke faktor

PROJECT B 3

PROBLEEMSTELLING

Het langs chemische weg (eventueel in samenhang met de uitvoering van
voederproeven) bepalen van de schadelijke faktor in rogge.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Rijkslandbouwproefstation voor
Veevoeding en Veehouderij te Hoorn.
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G. VAN WIERINGEN
RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION VOOR VEEVOEDING EN VEEHOUDERIJ, HOORN

Voor het opfokken van biggen is rogge nadelig, daar deze graansoort een
schadelijk bestanddeel bevat, dat niet alleen groeiremmend werkt, maar
bovendien branderigheid veroorzaakt.
Om tot een roggesoort te kunnen komen, waarin deze schadelijke eigenschap
pen ontbreken, is het noodzakelijk de daarop betrekking hebbende faktoren
chemisch te identificeren. Voor dit onderzoek is het van belang een test
methode op kleine dieren uit te werken. Het gebruik van biggen voor dit doel
heeft grote bezwaren en wel :
1. deze dieren zijn kostbaar;
2. van de frakties, verkregen door chemische handelingen, moeten grote
hoeveelheden geïsoleerd worden;
3. de proef vergt veel tijd en materialen.
Dientengevolge is de keuze op de rat als proefdier gevallen. In het kader van
het Tien-jarenplan voor Graanonderzoek konden materialen worden aange
schaft voor een rattenproefstal, waarvan de installatie inmiddels zijn vol
tooiing nadert (afb. 18 en 19).
De eerste stap is gezet in de richting van het zoeken naar de werking van het
schadelijk bestanddeel op de rat. Zodoende gingen we na, of de rogge ook bij
jonge ratten groeivertraging veroorzaakt. Aldus trachtten we het groeieffect
van rogge en gerst bij ratten te vergelijken, door de volgende proef uit te
voeren.
PROEFOPZET I

Twaalf jonge ratten, die tussen 38 en 57 g wogen, werden zodanig in twee
groepen verdeeld, dat het geslacht, afstamming en het totale gewicht der
dieren van beide groepen overeenkwamen.
De controlegroep kreeg de volgende rantsoensamenstelling : 2\ kg gerst - 500
g diermeel - 200 g groenvoer (gedroogd gras) - 250 g margarine en 4 g zouten,
terwijl de andere groep op een overeenkomstig dieet gesteld werd, waarin
echter de gerst door rogge vervangen werd. Beide rantsoenen werden met
water tot een pasta vermengd om uitzoeken te voorkomen. De hiervoor ge
bruikte rogge was reeds schadelijk voor biggen bevonden. Het eten en drin
ken was voor beide groepen ad. lib.
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Afb. 18 Overzicht van de installatie met
proefkooien

Resultaat
Het totaal eindgewicht bedroeg na 30 dagen voor de gerst- of controlegroep
1001 g en voor de roggegroep 972 g. Een verschil in groei tussen de beide
groepen was hier niet te constateren. Waarschijnlijk werd de schadelijkheid
door toevoeging van diermeel, groenvoer en margarine aan het rantsoen op
geheven en daarom werd de volgende proef ingezet.
PROEFOPZET II

Hierin werd het groeiefFect van de volgende rantsoenen nagegaan; t.w.:
Gerst- of controlerantsoen: Gerstemeel + 10 % caseïne en
Roggerantsoen :
Roggemeel + 10 % caseïne
In deze proef werden 3 verschillende partijen rogge onderzocht, nl. :
1. Rogge C., die reeds schadelijk voor biggen bevonden was.
2. Rogge C.B., waarvan de werking onbekend was.
3. Tetraploide rogge, eveneens van onbekende werking.
De dieren werden evenals bij de vorige proef uitgezocht, ingedeeld en ge
voerd.
Resultaat
Na 8 dagen kregen we het volgende resultaat:
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Afb. 19 Analist, bezig met
ratten wegen

Aanvangsgewicht . .
Eindgewicht . . . .

Gerstgroep

Tetrap. rogge

C. rogge

C.B. rogge

292
418

291
372

292
388

291
385

We zien hier een begin van verschil in groei tussen de gerstratten en die van
de roggesoorten optreden. De slechtste groei gaf de tetraploide rogge. Door
uitputting van de voorraad tetraploide rogge en de C.B. rogge heeft de proef
slechts zo kort geduurd.
Bij herhaling van deze proef, echter met een andere partij tetraploide rogge,
is één dier uit de gerstgroep uitgevallen, waardoor we nu de gemiddelde ge
wichtstoename per 2-daagse periode der groepen als criterium voor het groeieffect aangenomen hebben.
TABEL 1. Gemiddelde gewichtstoenamen der groepen per 2-daagse periode in grammen

Datum
Groep tetraploide rogge
Groep C. rogge. ...
Groep gerst

19/9 219 23 9 25 9 27 9 29 9 1/10 310 5 10
3,6
4,2
4,0

2,2
3,9
4,6

3,5
3,8
3,8

3,7
3,9
4,1

2,5
2,5
4,1

1,6
2,2
4,3

2,0
2,2
*

1,7
2,2
4,0

1,1
1,2
3,1

* Gedurende deze periode hebben de ratten van deze groep hun voederbak omver
gegooid.
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Uit de tabel kunnen we opmaken dat de gerstgroep beter groeit dan de andere
groepen. Vooruitlopend op een te verwachten groeiverschil, hebben we
tijdens deze proef de staartgroei gemeten. Hiermee wordt de lengtegroei be
paald. Onder groei wordt zowel dikte (gewichtstoename) als lengtegroei
(staartlengtetoename) verstaan.
We vonden voor de gemiddelde staartlengtetoename
voor de Gerstgroep
20 mm
voor de C-roggegroep
20 mm
voor de Tetra-roggegroep 19 mm
Uit dit resultaat blijkt dat de groeiremmende werking van de rogge geen in
vloed heeft op de lengtegroei.
Daar intussen gebleken was, dat de tetraploide rogge en de rogge C. moeder
koren bevatte, hebben we nu deze roggesoorten daarvan gezuiverd en de
proef herhaald.
Uit de hieronder volgende tabel volgt dat er een duidelijk groeiverschil op
getreden is.
Deze proef duurde 12 dagen en iedere groep bestond uit 5 ratten.

Aanvangsgewicht . .
Eindgewicht . . . .

Tetraploide rogge

Rogge C.

216
351

216,5
357

Gerst
216,5
438

Een dergelijk resultaat werd ook bij blanke rogge, echter na 18 dagen, ver
kregen.
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Gerst
Aanvangsgewicht
Eindgewicht na 18 dagen
Eindgewicht na 26 dagen

281
581
733

Blanke rogge
284,5
507
547

De grafieken geven de gemiddelde groeicurven van de ratten, zowel als van
de varkens' weer. Vergelijken we de corresponderende roggecurven van de
ratten met die van de varkens dan kunnen we een zekere analogie zien in de
loop der lijnen. Zo geven de gerst en de tetraploide rogge (zie afb. 20 en 21)
reeds dadelijk na het begin der proef een afwijking bij beide diersoorten,
terwijl bij de blanke rogge (afb. 20 en 22) beide lijnen lange tijd zeer dicht bij
elkaar lopen en in het begin groeiwinst boeken. In de grafieken geeft de met I
gemerkte lijn steeds de groeicurve van de met gerst gevoederde dieren aan,
terwijl lijn IT! betrekking heeft op de blanke rogge en lijn V op de tetraploide
rogge.

') Zie verslag Ir. J. DAMMERS in dit jaarverslag.
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BESPREKING DER RESULTATEN EN CONCLUSIE

Uit deze proeven blijkt dat de gerst ook bij ratten een beter voedermiddel is
dan de rogge. We hebben met rantsoenen die naast de graansoort slechts
10 % caseïne bevatten bij de ratten hetzelfde groeiremmende effect gezien,
dat bij de biggen voorkomt.
Toevoeging van beendermeel-groenvoer en margarine aan het rantsoen doet
het verschil bij ratten verdwijnen, terwijl bij de biggen een rantsoen, waar
10 % rogge in voorkomt, onschadelijk is.
Wat de oorzaak van de groeiremming zal zijn is echter nog onbekend. Er
kunnen meerdere faktoren een rol gespeeld hebben, waarvan de smaak er één
is. Bij een smaakverschil als oorzaak is het waarschijnlijk, dat toevoeging van
andere voedingsmiddelen de remming kan opheffen. Het viel reeds bij deze
proeven op, dat de met rogge gevoerde ratten het minst aten.
De smaakfaktor zal wel niet de enige veroorzaker van de schadelijkheid zijn,
daar het probleem van de branderigheid bij de varkens niet opgelost is. In
ieder geval wordt de lengtegroei door de rogge niet beïnvloed.
Er zal bij de voortzetting van het onderzoek naar verdere physiologische af
wijkingen gezocht worden.

Afb. 22 Gemiddelde groeicurven voor ratten op gerst (I) en
Blanke rogge (111)
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SAMENVATTING

1. Uit dit onderzoek is gebleken, dat ook voor de rat gerst een beter voeder
middel is dan rogge.
2. De groeivertragende werking die rogge bij biggen veroorzaakt, kan ook
bij ratten worden verkregen.
3. Er treden echter geen uitwendige symptomen bij de rat op, die vergeleken
kunnen worden met de branderigheid bij varkens.
4. De schadelijke faktor heeft geen invloed op de lengtegroei.
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C. PROJECTEN TEN DIENSTE VAN DE GRAANTEELT

De stro-stevigheid van granen

PROJECT C 1

PROBLEEMSTELLING

Onvoldoende stevigheid van het stro leidt tot legering en in ernstige gevallen
van legering tot oogstdepressie en kwaliteitsverlies.
Aangezien het voor Nederlandse omstandigheden niet gewenst is de oplos
sing uitsluitend te zoeken in de verbouw van graanrassen met zeer kort stro,
is het nodig na te gaan welke faktoren invloed hebben op de stro-stevigheid,
en op welke wijze deze kan worden bevorderd zonder nadeel voor de op
brengst aan korrel en stro.

De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van granen

PROJECT C 2

PROBLEEMSTELLING

Van alle graangewassen is gerst, en daarna tarwe het meest gevoelig voor een
hoge zuurgraad. Wanneer men wil trachten op zand- en veenkoloniale gron
den de rogge te vervangen door een ander graangewas, is nader onderzoek
gewenst over de invloed van de zuurgraad, vooral van de ondergrond, op de
ontwikkeling der granen.

De invloed van hitte op opbrengst en kwaliteit van granen

PROJECT C 3

PROBLEEMSTELLING

Hitte tijdens en kort na de bloei geeft zeer ernstige opbrengstdalingen en
heeft ook grote invloed op de kwaliteit (het laatste kan bij tarwe zowel ten
kwade als ten goede zijn). Ook in het Nederlandse klimaat is deze hitteschade
een vaak voorkomend verschijnsel.
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De verwachting is gerechtvaardigd, dat resistentie tegen hitte samen gaat met
morfologische kenmerken en dit kan van groot belang zijn voor het selec
teren op deze eigenschap.
Ook dient te worden onderzocht, welke reacties van de plant de hitteschade
veroorzaken; zo moet worden nagegaan, in hoeverre het steriel worden van
het stuifmeel hierbij een rol speelt.
PROJECT C 4

De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit
van granen
PROBLEEMSTELLING

Overmatige neerslag tijdens de bloei van de tarwe (in Nederland niet onge
woon) doet eveneens veel vruchtbeginsels aborteren, wat ernstige schade in
opbrengst en kwaliteit ten gevolge heeft. Haver schijnt hiertegen meer re
sistent te zijn.
Het is daarom gewenst na te gaan, wat de oorzaak hiervan is, of er in dit op
zicht rasverschillen zijn en of deze samenhangen met bepaalde verschillen in
bouw van de aar.
PROJECT C 5

Het probleem van de afrijping bij granen
PROBLEEMSTELLING

Het is wenselijk, dat een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld naar de af
rijping van granen onder verschillende condities. Uiteraard speelt het vocht
gehalte hierbij een belangrijke rol. Dergelijk onderzoek kan voor het maaidorsen van belang zijn.
Eveneens is het van belang om na te gaan, hoe de afzetting van eiwit en zet
meel in de korrel tijdens het afrijpen verloopt. Voor tarwe komt hierbij ook
het vraagstuk van de bakkwaliteit naar voren, omdat deze eigenschap in
hoofdzaak afhankelijk is van de eiwitkwaliteit in de korrel. Dit laatste pro
bleem zal aan betekenis winnen, naarmate de kwekers er in slagen het bakwaarde-niveau van de tarwe te verbeteren, omdat juist bij een middelmatig
goede bakkwaliteit de bakwaarde het sterkst door de klimaatsomstandighe
den tijdens het afrijpen van de tarwe wordt beïnvloed.
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De vegetatieve groei van granen in afhankelijkheid van tempera
tuur en licht

PROJECT C 6

PROBLEEMSTELLING

Waar de vegetatieve groei de grondslag is voor de produktie, is het duidelijk
dat een produktief ras ook in dit opzicht aan het gebied waar het wordt ver
bouwd, of waarheen het wordt geëxporteerd, moet zijn aangepast. Het is dus
gewenst om de groeisnelheid van graan onder verschillende condities van
temperatuur en belichting na te gaan.
De daglengtereactie van de granen is van grote betekenis gebleken voor de
wintervastheid, en ook bij de reactie van granen op de zaaitijd in het voorjaar
speelt de daglengte waarschijnlijk een beslissende rol. Voor een inzicht in de
problemen van. de graanteelt in het algemeen is enige fundamentele kennis
over deze reactie noodzakelijk.
Voor mais is de daglengtereactie een van de grote belemmeringen voor een
tijdige ontwikkeling.

Het onderzoek aangaande deze projecten wordt uitgevoerd door het Instituut
voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen te Wageningen (onder leiding van Dr. W. H. VAN DOBBEN door Ir. TH. A. HARTMAN).
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Dr. W. H. VAN DOBBEN
INSTITUUT VOOR BIOLOGISCH EN SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN LANDBOUW
GEWASSEN, WAGENINGEN

PROJECT C 1

De stro-stevigheid van granen
ln het vorige jaarverslag is het probleem van de legering van granen reeds in
het algemeen besproken. Er zijn verschillende aspecten. In de praktijk is
legering op de zandgronden zeer dikwijls een gevolg van te dicht of te diep
zaaien; ook onvoldoende bestrijding van onkruiden kan legering in de hand
werken. De plantenveredeling is voorts een machtig middel om de neiging tot
legeren te verminderen.
Voor het onderzoek van het l.B.S. op het terrein van de stro-stevigheid is een
bepaalde keus gedaan en wel betrekking hebbende op de stikstof bemesting.
Aanknopend bij onderzoek van Prof. E. G. MULDER over de invloed van de
lengte der onderste stengelleden op de legering wordt getracht de stikstof
bemesting zodanig te doseren, dat een minder lang en bladrijk gewas wordt
verkregen zonder dat de korrelopbrengst daalt.
Dit is mogelijk door te werken met gedeelde stikstofgiften, die dus partieel
worden gegeven op een moment, dat het stro er minder of zelfs helemaal niet
meer op kan reageren. Op proefvelden zijn hiermee opmerkelijke resultaten
behaald.
In 1956 is gebleken, dat ook in potproeven de op de proefvelden waarge
nomen verschijnselen zijn te reproduceren (tabel A).
Als wij eerst onze aandacht bepalen bij de gedeelde gift, waarbij in plaats van
1 (vroeg) wordt gegeven { (vroeg) en|(voor begin schieten), dan zien wij bij
de zomergranen eigenlijk geen significant verschil, noch in de opbrengst,noch
in de lengte van het gewas.
Bij de winterrogge is dit anders. Bij gedeelde bemesting is de ontwikkeling van
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TABEL A.

Reactie van graanplant en in pot proeven op gedeelde en late stikstof
bemestingen

Stikstofaanwending
1 — 0,14 g N per pot

zeer vroeg

0
ï
i1
0
0
1

Korrelopbrengst per plant. Onbemest

voor begin bij in aar
schieten
komen

0
0
1
i
0
0

0
0
0
0
1
1

zoraertarwe
Peko

zomerrogge
Petkuser

zomergerst
Herta

haver
Liberias

100
234
254

100
239
243

100
218
230

100
267
268

101
287

155
330

161
283

204
315

win te rrogge
Petk user,
gez aaid
14-10

15-12

100
353
412
288

100
325
306
342

556

436

136
212
168
156

93
186
161
166

207

177

gem. lengte hoofdas in cm

0
1
1
0
0
1

0
0
1
2
1
0
0

0
0
0
0
1
1

86
109
109

109
149
145

59
75
79

82
113
110

92
109

115
143

59
71

82
111

het stro per plant minder (dit kan zowel halmgetal als halmlengte betreffen)
en in één geval de korrelopbrengst duidelijk hoger.
Dit laatste is niet zo vreemd, immers bij deling van de gift wordt er minder
stikstof verbruikt voor het stro en deze besparing kan de korrel ten goede
komen. Op proefvelden met winterrogge is hetzelfde opgemerkt en deze ver
schuiving van korrel naar stro is uiteraard welkom.
Waarom zien we dit bij de zomergewassen niet? Hier is wellicht een reden
voor aan te voeren: de op 14 oktober gezaaide winterrogge heeft bij de le
voorjaarsbemesting de grond volledig doorworteld en kon direct de gegeven
stikstof opnemen. Dan maakt het een groot verschil, of de stikstof ineens of
gedeeld wordt gegeven.
De zomergranen zijn bij de vroegste gift nog slechts kiemplantjes en moeten
de ineens gegeven N-gift toch gedeeltelijk veel later opnemen. Daar maakt
het dus niet zoveel verschil, of dit deel van de stikstof in de grond ligt te
wachten of door de proefnemer nog een tijd in. de zak wordt gehouden.
Wanneer deze redenering steek houdt, hetgeen verder onderzoek moet be
slissen, dan is dus principieel de gedeelde N-gift voor zomergranen van min
der betekenis dan voor wintergranen.
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De gift uitstellen tot het in aar komen (zomergranen) geeft vrijwel dezelfde
strolengte als het O-object. De korrelopbrengst reageert nog wel, maar de
aren zijn te klein om de laat gegeven bemesting volledig tot waarde te kunnen
brengen.
Uit het laatste object (1-0-1) blijkt echter, dat het bij een behoorlijk ontwik
keld gewas mogelijk is om bij het in aar komen door een extra stikstofbemes
ting de korrelopbrengsten belangrijk te verhogen. Dit geschiedt ook zonder
dat de lengte van het stro of de bladrijkheid van het gewas wordt veranderd.
Het stro is op dit moment volgroeid en kan niet meer reageren.
De rendementen van de gift bij het in aar komen willen wij eens vergelijken
met de even grote vroege gift. Dan komen wij tot het volgende overzicht
(tabel B).

TABEL B. Rendement van korrelopbrengst in % van het O-objeet ( = 100)

Vroege gift (1)
Winterrogge gezaaid 14 10
Idem gezaaid 15/12 . .
Zomerrogge
Wintertarwe gezaaid 14 10
Zomertarwe
Zomergerst
Haver

253
225
139
267
134
118
167

Aantal dagen
Late extra gift(l) van in aar komen
tot rijping
203
111
91
85
53
65
48

80
70
70
64
55
45
50

Afb. 23 Potproeven
in een van de graankascompartimenten
van het I.B.S.

De zeer aantrekkelijke methode om door een extra bemesting tijdens het in aar
komen de korrelopbrengst te verhogen zonder gevaar de legering te vergroten
schijnt bij rogge de beste perspectieven te bieden. Hier staat het rendement
van deze bemesting het minste achter bij dat van een vroege gift !
Er zijn verschillen in groeirhythme, die hier een aanknopingspunt bieden.
Zoals in tabel B is te zien, is de periode van in aar komen tot rijping bij rogge
veel langer dan bij enig ander graan, zodat dit gewas ook langer de tijd heeft
om de extra gift te benutten.
Hoe ligt het nu in de praktijk? Is het inderdaad mogelijk om bij rogge in het
veld met dergelijke late overbemestingen nog resultaten te verkrijgen die de
rendementen van normale vroege giften benaderen? Dit is inderdaad moge
lijk gebleken. Bij proeven, in 1956 genomen op de Renkumse heide, werden
de volgende opbrengsten genoteerd (tabel C):
TABEL C. N-bemestingsproef op winterrogge Renkumse heide 1956

Stikstofgift in kg zuivere N/ha

Korrelopbrengst
in kg/ha

Rendement van 20 kg N

0
60 vroeg
+ 20 tijdens schieten ....
+ 40 tijdens schieten ....

1200
2890
3550
3810

560
660
460

Vermoedelijk kunnen wij de situatie op deze grond in zoverre vergelijken met
die in de potproeven, dat op het moment van schieten de grond reeds totaal
door de planten was uitgeput en geen vrije stikstof meer kon bieden.
Dit is de eerste premisse voor een hoog rendement van een meststofgift. De
tweede premisse is, dat de plant in staat is, in deze late groeifase de stikstof
nog op te nemen en. tot waarde te brengen. Hiertoe is blijkbaar de rogge vol
ledig in staat. Dit biedt ons de gelegenheid om de groei van dit gewas door
speciale dosering van de stikstof in de hand te houden en legering te ver
mijden.
De resultaten van proeven met andere granen staan ons thans nog niet toe om
vast te stellen, dat ze in dit opzicht werkelijk minder mogelijkheden bezitten.
Wij hopen echter dat onze voortgezette potproeven er toe kunnen bijdragen,
hierover uitsluitsel te krijgen.
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PROJECT C 2

De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling van granen
Bij het door Ir. DANTUMA opgestelde veredelingsprogramma voor wintergerst is de tolerantie t.a.v. een lage pH-waarde van de grond reeds in het ver
slag over 1955 genoemd direct na de „hoofddoelen": wintervastheid en re
sistentie tegen meeldauw en stuifbrand. De urgentie van dit punt bleek wel
zeer duidelijk op het oude kalktoestandenproefveld OGe 15, waar door jaren
lange toediening van bepaalde stikstofmeststoffen pH-waarden zijn ontstaan,
die variëren tussen 3,2 en 5,9 (KCl). Dit proefveld, dat indertijd op initiatief
van Ir. O. CLEVERINGA werd aangelegd, biedt een unieke gelegenheid om snel
georiënteerd te raken over de gevoeligheid van een gewas en hiervan is ge
bruik gemaakt door het 30 september 1955 in te zaaien met wintergerst
(Vinesco) en winterrogge (Petkuser).
Als wij de korrelopbrengsten uitzetten tegen de pH-waarde der veldjes, blijkt
zeer overtuigend, dat wintel gerst, althans de Vinesco, vergeleken met rogge,
bepaald veeleisend is (afb. 24).
Korrelopbrengst in kg/ha

Afb. 24 Verband tussen korrelopbrengst en zuurgraad van de grond voor Vinescowintergerst en Petkuser winterrogge
Het heeft de schijn, dat bij de hoogste pH-waarde (pH-KCl : 5,9) het opti
mum nog niet is bereikt en dit betekent dat de Vinesco, ook al zou dit ras in
andere opzichten op zandgrond passen, toch voor deze grondsoort nooit
acceptabel kan zijn. Het is nl. om vele redenen uitgesloten om de zandgron
den op een pH-waarde (KCl) boven 5 te brengen.
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O p b r e n g s t in k g / h a

Yield

haver

° oats
#

zomergerst

* spring barley

I

5

pH-KCl

Afb. 25 De opbrengsten van haver en zomergerst (beide monocultuur) in verband
met de zuurgraad op het kalktoestanden-proefveld OGe 72
Het is opmerkelijk, dat de Vinesco wintergerst hogere eisen schijnt te stellen
dan de Herta zomergerst. Dit blijkt uit het resultaat van een dergelijke proef
met gerst en haver op het oude kalktoestanden-proefveld OGe 72 te Ruurlo
(1954) (afb. 25).
De Herta, die tot de t.a.v. de pH veeleisende zomergerstrassen wordt ge
rekend, bereikt reeds een optimum bij pH-KCl 4,5.
Wij menen deze gevallen wel te mogen vergelijken, omdat humusgehalte en
algemene vruchtbaarheidstoestand van beide proefvelden niet ver uiteen
lopen. Wij moeten dus vaststellen, dat ons in opkomst verkerend wintergerstras vergeleken bij de zomergersten veel gevoeliger is. In hoeverre wij
deze waarneming mogen generaliseren staat nog niet vast, maar een en ander
houdt wel een waarschuwing in om bij het zoeken naar een voor zandgrond
geschikte wintergerst de pH-kwestie bijzondere aandacht te geven.
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PROJECT C 3

De invloed van hitte op opbrengst en kwaliteit van granen
[n het verslag over 1955 is een korte uiteenzetting gegeven over de schade die
door hittegolven kan worden aangericht in een graangewas. Speciaal hitte
tijdens de bloei is gevaarlijk en onze oriënterende proeven zijn op dit aspect
gericht.
Bij deze proeven worden planten gekweekt in potten en in een kas 8 uren per
dag blootgesteld aan hoge temperaturen, waarbij de vochtvoorziening van de
grond op peil wordt gehouden om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan
en de hitteschade dus te scheiden van droogtegevoeligheid. De proeven van
1955 leiden tot de conclusie, dat door een dagelijkse behandeling van 8 uur
met 37 °C gedurende een week bij zomerrogge het korrelaantal sterk werd
verminderd, terwijl bij haver het 1000-korrelgewicht schade leed. Peko
zomertarwe en Herta zomergerst toonden zich veel resistenter. In 1956 zijn
behandelingsduur en behandelingstemperatuur gevarieerd, terwijl voor haver
en zomertarwe 2 rassen zijn onderzocht. De planten waren ditmaal in de kas
voorgekweekt bij 18°C, tegen het vorig jaar buiten. Van de resultaten zijn er
enige weergegeven in tabel D (blz. 88).
De conclusie, dat rogge en haver gevoeliger zijn dan gerst en tarwe, vinden
wij bevestigd. Het is jammer, dat het object rogge -43 C verloren ging door
te hoog oplopen van de temperatuur.
Haver toonde zich ditmaal het meest gevoelig; reeds bij een bescheiden hitte
golf (4 dagen 35°C) werd het aantal korrels per pakje gehalveerd. De duur
van de behandeling had weinig invloed op het korrelgetal, wel ging het 1000korrelgewicht bij langere behandeling achteruit.
Kort na de behandeling werden de pluimen geel en hierbij bleek een verschil
te bestaan ten gunste van het ras Civena. In de cijfers komt dit ook wel enigs
zins tot uiting. Civena is een gele haver en deze groep geldt in de praktijk als
betrekkelijk droogteresistent. Het kan zijn dat verschil in hitteresistentie
tussen gele en witte haver hierbij een rol speelt.
Bij 43°C ging de gehele pluim van Libertas dood; bij Civena bleven de plui
men leven en vormden nog enkele normale korrels.
Gerst en tarwe (althans de Peko) blijken tegen 43°C heel wat beter bestand.
Ze overleven zelfs 11 dagen met 43 °C, al komen ze er niet zonder kleerscheu
ren af.
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TABEL D. De invloed van hitte (8 uren per dag) op het korrelgetal en het 1000-korrel-

gewicht van granen

Aantal korrels per pakje
Graansoort

dagen 7 dagen 11 dagen
Controle 4 dagen 7 dagen 11 dagen 4 43
°C
43 °C
35 C
35 C
43 C
35 "C

Haver
Libertas
Civena

1,82
1,92

0,92

Zomerrogge
Petkuser

0,66

0,62

Zomertarwe
Peko
Blanka

1,38
1,53

1,46
1,48

0,70

0,88
0,29

0,87

Zomergerst
Herta

0,86

0,70

0,67

0,35

0,25

0,90
1,07

1,12

0,69

0,48

0

0,07

1000-korrel-gewicht
Graansoort

Controle

4 dagen 7 dagen 11 dagen 4 dagen 7 dagen 11 dagen
43 °C
35 C
35 C
35 C
43 C
43 C

Haver
Libertas
Civena

43,36
36,79

44,47

42,89
39,66

40,83

Zomerrogge
Petkuser

37,50

39,26

34,11

33,49

Zomertarwe
Peko
Blanka

56,31
44,39

45,37
41,18

64,40

53,79
43,60

51,28

Zomergerst
Herta

50,37

44,—

44,35

38,18

21,15
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38,70

Wij zien nu een merkwaardig verschil in reactie tussen tarwe en gerst, dat
wellicht een belangrijk ecologisch aanknopingspunt biedt (tabel E).
TABEL E. Procentueel verschil met de controles na behandeling met 43 °C

Aantal korrels per pakje

Peko zomertarwe
Herta zomergerst

. .
. .

1000-korrel-gewicht

4

aantal dagen
7

II

4

-49%
-22%

-37%
-59%

-36%
-71%

+14%
-12%

aantal dagen
7

11

-4,5% -9%
-24% : -58%

De extreme temperatuur waarom het hier gaat, richt steeds grote schade aan
in het aantal korrels. Vele vruchtbeginsels aborteren, wellicht wegens ver
droging. Ook de 1000-korrel-gewichten verminderen, naarmate de behande
ling langer duurt.
De Peko wint het in resistentie zeer duidelijk van de Herta, wat echter niet wil
zeggen dat er geen zomergerstrassen zouden zijn, die het beter tegen tarwe
kunnen opnemen. Een waarneming, die wij wèl durven generaliseren is echter
de sterke neiging van de tarwe, om de schade te verhalen op het korrelaaw/a/,
waardoor het gewicht per korrel tamelijk op peil blijft, terwijl de gerst al
spoedig schrompelige korreltjes levert. Hier veronderstellen wij samenhang
met de bouw en fysiologie van de aar.
Een tarwepakje bevat meer bloempjes dan er onder normale omstandigheden
tot vruchtzetting komen. Naarmate de omstandigheden gunstiger zijn slagen
er meer, maar de bloempjes zijn als het ware gedisponeerd om te verdwijnen.
De biologische betekenis hiervan ligt voor de hand: als alle bloempjes zich
handhaafden, zou er onder iets minder gunstige omstandigheden teveel con
currentie zijn tussen de korrels, zodat ze niet behoorlijk zouden kunnen uit
groeien.
De tarweplant heeft in dit opzicht dus een groot aanpassingsvermogen : zijn
tijdens de bloei de omstandigheden slecht, dan aborteren er zoveel bloempjes
als nodig is om de weinige overgebleven korrels een goede vulling te garan
deren.
Vermoedelijk dankt de tarwe hieraan het feit, dat de teelt in aride ge
bieden, dus in de richting van de woestijn verder verbreid is dan de gerstteelt,
zonder dat de plant als zodanig meer droogte- of hitteresistent hoeft te zijn.
De korrel kwaliteit geeft dan de doorslag. Hoe weinig men ook mag oogsten,
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de korrelvulling is goed en zoals wij weten heeft de bakwaarde van onder
deze omstandigheden gegroeide tarwe zelfs een bijzondere reputatie.
Een gerstpakje heeft slechts één bloempje. De bloempjes (althans die in het
midden van de aar) zijn gelijkwaardig en niet gedisponeerd om voor elkaar
het veld te ruimen. Dit verleent de gerst een zekere starheid, er worden onder
ongunstige omstandigheden a.h.w. te veel bloempjes aangehouden, met het
gevolg dat het gewicht per korrel slecht is.
In het vorige verslag merkten wij reeds op, dat de Peko een uitnemende hitteresistentie scheen te bezitten, vergeleken met de Nederlandse tarwe (van
Hoek) waarmee FEEKES in de jaren 1936/37 had gewerkt (Verslagen der
T.T.C. XVII). Ditmaal hebben wij de Zweedse zomertarwe Blanka verge
leken met Peko en inderdaad blijkt ook deze bij 43 °C veel minder resistent te
zijn. We merken hier echter weer dezelfde neiging op, om het gewicht per
korrel op peil te houden, zelfs al is het aantal korrels tot ± 20 % verminderd.

PROJECT C 4

De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit
De proeven over de invloed van kunstmatige beregening van granen tijdens
de bloei, die wij in 1955 buiten moesten verrichten, konden in 1956 dank zij
het gereed komen van de kassen bij constante temperatuur (18°C) en hoge
vochtigheidsgraad van de lucht worden uitgevoerd. De beregeningsduur werd
beperkt tot 8 uren per dag, maar dit gaf duidelijk minder schade dan de 11
uren, die in 1955 werden toegepast. Niettemin komen de resultaten in grote
trekken wel met elkander overeen (tabel F). 7 dagen beregening gaf weinig
effect. Bij verlenging van de behandeling tot 11 dagen reageerde de rogge, die
zich in 1955 ook zeer gevoelig toonde, sterk. Het effect was ook nu weer vrij
wel beperkt tot het korrelgetal, het gewicht per korrel wordt door regenval
tijdens de bloei blijkbaar niet geschaad.
De zomertarwe Peko, die vorig jaar evenzeer reageerde als de rogge, gaf nu
slechts een lichte schade, die ook bij verlenging van de behandeling tot 11
dagen niet verergerde.
Zomergerst en haver toonden zich, als in 1955, zeer resistent. In het vorige
verslag is een samenhang verondersteld tussen deze resistentie en de bouw
van de bloempjes. In de eerste plaats zijn deze bij haver en gerst dicht omhuld
door de kroonkafjes, die ook de rijpe vrucht t.z.t. omhullen en bescherming
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Afb. 26 De hangende bloempakjes van de haverpluim worden door de beide
kelkkafjes als met een paraplu tegen regen beschermd
(Foto: Station de Recherches pour /'Amélioration des
Plantes de Grande Culture, Gembloux)

kunnen bieden tegen het binnendringen van vocht. Voorts hangen de pakjes
van de haverpluim naar beneden en worden als met een paraplu beschermd
door twee goed ontwikkelde kelkkafjes (afb. 26).
Om na te gaan, of deze werkelijk een beschermende funktie hebben, zijn in
1956 objecten toegevoegd met afgeknipte kelkkafjes. In tabel F is te zien, dat
deze operatie, uitgevoerd vóór de bloei, op zichzelf beschouwd, dus zonder
beregening, weinig invloed heeft. Blijkbaar dragen de kelkkafjes, al bevatten
ze bladgroen, weinig bij tot de vulling van de korrel. Worden de geknipte
objecten echter beregend, dan daalt het gemiddeld aantal korrels per pakje
met 23 %, zonder compensatie in het korrelgewicht. Bij de controles zien wij
slechts een achteruitgang van 10 % van het korrelgetal, bij een lichte stijging
van het korrelgewicht. Dit steunt het vermoeden, dat de typische bouw van
de haverpluim met zijn goed beschermde, hangende pakjes een aanpassing
vormt aan een regenrijk klimaat.
Hiermee rondt zich het beeld af, dat wij ons hebben gevormd van de ecologie
van dit gewas.
Gevoelig voor hitte, resistent tegen zware regenval, tevreden met een zure
uitgeloogde bodem is de haver goed geschikt voor de podsolgronden, zoals
wij die in Noord-Europa en ook langs de regenrijke flank van gebergten vin
den.

TABEL F. De invloed van kunstmatige beregening (8 uren per dag) op aantal en

grootte van de korrels

Aantal korrels per pakje
Graansoort

1000-korrel-gewieht

Controle

7 dagen
beregening

Controle

7 dagen
beregening

Haver
Libertas
Libertas
geknipt

1,82

1,63

43,36

44,66

1,90

1,46

42,39

41,95

Zomerrogge
Petkuser
11 dagen

0,66

0,63
0,25

37,56

36,34
38,44

Zomertarwe
Peko
11 dagen

1,38

1,1
1,15

56,31

59,58
55,80

Zomergerst
Herta
11 dagen

0,86

0,78
0,77

50,37

49,85
48,40
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PROJECT C 6

Het daglengte-onderzoek bij granen
Het ligt in de bedoeling, om bij het daglengte-onderzoek een belangrijke
plaats in te ruimen voor het gewas mais, als uitbreiding van het werk, dat
reeds in 1956 is begonnen.
Tei inleiding is het wenselijk om een sn ander mede te delen over het doel van
dit onderzoek en over de ervaringen, die tot de huidige vraagstelling hebben
geleid.
Zoals men weet, is mais een van de belangrijkste landbouwgewassen, speciaal
in de sub-tropen en de klimaatsgebieden, die hieraan grenzen in de „gematig
de" zóne. Het heeft van alle granen het hoogste producerend vermogen en is
veel meer resistent tegen droogte en hitte dan b.v. de haver. Het zaad heeft
een hoge waarde als veevoeder. Het is dus logisch, dat in de gematigde lucht
streken grote belangstelling bestaat voor uitbreiding van de maisteelt, ook in
Nederland.
Hoewel de verbouw hier reeds lang mogelijk is gebleken, stuit ze op moeilijk
heden, die een definitieve inburgering in onze gehele akkerbouw in de weg
staan.
De maiskwekers zijn zich er wel van bewust, dat hun arbeid tenslotte hier de
doorslag zal moeten geven. Het zou wel een wonder zijn, als de rassen, die wij
uit andere klimaatsgebieden in ons land importeren, hiei volledig zouden vol
doen en dit is dan ook niet het geval.
Om een voor Nederland volledig geschikt maisras te kweken, moet men bij
voorkeur een duidelijk inzicht hebben in de tekortkomingen van hetgeen
reeds beschikbaar is.
In de eerste plaats kunnen wij noemen de geringe kouderesistentie van de
mais en de hoge eisen, die het gewas aan de kiemtemperatuur stelt (8°C). Dit
leidt ertoe, dat men de mais in de praktijk op zijn vroegst in de tweede helft
van april kan zaaien. Gelukkig bestaan er rasverschillen en de kwekers zijn in
staat hun materiaal in dit opzicht te toetsen (de ,,cold-test"). Deze toets geeft
echter in hoofdzaak uitsluitsel over de vatbaarheid voor infecties bij lage
temperatuur.
Op zichzelf zouden de hoge eisen, die mais aan de temperatuur stelt, geen
overwegend bezwaar hoeven te zijn voor de teelt. Stambonen zijn nog ge
voeliger en kunnen toch in ons land tot een goede opbrengst en tijdige rijping
komen. De stambonen hebben echter het voordeel dat ze, eenmaal aan de
groei, vlot bloeien en vrucht dragen, ook bij laat zaaien.
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Bij de mais zit hier echter een knelpunt. De ontwikkeling tot bloei is erg
traag en dit leidt tot een late tijping, in sommige jaren te laat. De gunstige
keerzijde van deze trage ontwikkeling tot bloei is de welige vegetatieve groei,
zodat, wanneer de mais in ons land maar rijpt, de opbrengst zeer goed mag
worden genoemd : 8 à 9000 kg zaad/ha is bereikbaar. Inzaaitijdenproeven van
Ir. BECKER1 kon worden waargenomen, dat de laatste zaaisels de hoogste
planten vormen en relatief het laatst bloeien. Dit is net andersom als bij de
gewone zomergranen, die, laat gezaaid, juist relatief vroeg bloeien en weinig
gewas vormen.
Dit gaf ons de eerste vingerwijzing omtrent de richting, waarin wij de ver
klaring moeten zoeken. Mais is een korte dag-plant. Dit wil zeggen, dat de
bloemvorming trager verloopt naarmate het etmaal meer lichturen biedt.
Maisrassen die in deZuid-Europese zomer (bij b.v. 14 lichturen per etmaal)
vlot in bloei komen, zijn in Nederland, waar het aantal lichturen in mei en
juni oploopt tot 16 à 17 per etmaal, traag.
Bij de gewone granen is dit net andersom; deze bloeien sneller, naarmate de
dag langer is, vandaar dat late zaaisels zomertarwe (gezaaid in mei b.v.)
korte plantjes opleveren, die de tijdig gezaaide nog bijna inhalen met bloeien,
terwijl mais naarmate het later wordt gezaaid, steeds erger achterop raakt.
De resultaten van de zaaitijdenproeven van lr. BECKER wezen er op, dat de
betrekkelijk korte dag, die de in april gezaaide mais vlak na opkomst nog
ontvangt, van groot belang is voor een vlotte ontwikkeling tot bloei. Sinds
dien is bij kasproeven gebleken, dat inderdaad een behandeling van kiemplanten gedurende enige dagen met een verminderd aantal uren licht per et
maal, de ontwikkeling van mais belangrijk versnelt, meestal ten koste van
het totaal aantal gevormde bladen. Het is dus niet zo, dat door „korte dag
behandeling" de mais sneller in gewicht toeneemt; ze gaat alleen maar eer
der bloeien (afb. 27).
Dit is echter juist wat wij wensen en de vraag doet zich voor wat voor conse
quenties dit alles heeft voor de maiskweker.
Korte dag-planten horen in subtropen en tropen thuis (rijst is b.v. ook een
K.D.-plant) en is het eigenlijk geen hopeloze onderneming, om een plant, die
in ecologisch opzicht niet in ons klimaat past, hier toch te willen inburgeren?
Gelukkig hebben wij hier een precedent. De aardappel is voor zover het de
knolvorming betreft, ook een K.D.-plant. Wilde soorten gaan in ons land
pas laat in het najaar knollen vormen. Toch kennen wij b.v. een Eersteling,
die tijdens het lengen der dagen vlot de knolvorming volbrengt. Hier is de
daglengte-reactie, die de soort van nature bezit, dus doorbroken. Zou dat
voor de mais ook niet mogelijk zijn? In dit opzicht zijn er beslist kansen. In
') Jaarverslag C.I.L.O. 1954.
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Afb. 27
a.
b.
c.

De Nederlandse maïshybride C.B.I. X C.B. 3 bij (v.l.n.r.)
17 uren licht per dag
idem, maar in het jeugdstadium gedurende 15 dagen 9 uren licht per dag
steeds 9 uren licht per dag

de eerste plaats is gebleken, dat er tussen de maisrassen grote verschillen be
staan in optimale daglengte. De hier onder enigszins gunstige condities tijdig
rijpende rassen blijken reeds bij een daglengte van b.v. 15 uren al duidelijk
versneld te worden in de ontwikkeling tot bloei. Als we het in deze richting
zoeken, moeten wij dus maisrassen kweken, die reeds sterk reageren op
„weinig korte dag", die m.a.w. onze daglengte in mei nog als „kort" willen
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accepteren. Om in meer wetenschappelijke termen te spreken: wij behoeven
typen met een hoge critische daglengte. Het lijkt er op, dat de maisveredeling
tot nu toe onbewust in deze richting heeft gewerkt en er bij het zoeken naar
vroeg bloeiende en rijpende mais, deze typen heeft uitgepikt. De „Vroege
gele ronde" en de „Goudster" behoren hier b.v. toe.
Nu wij dit eenmaal vermoeden, ligt het voor de hand, om de maisveredeling
te gaan helpen door dergelijke typen te zoeken met een eenvoudige toetsmethode, waarbij kiemplanten van mais enige dagen met bepaalde dagleng
ten worden behandeld. Daarna laat men ze groeien in een milieu van lange
dag en men kan reeds na enkele weken de ontwikkeling van de bloemaanleg
in het laboratorium vaststellen.
Dit is inderdaad mogelijk en bij oriënterend onderzoek is gebleken, dat al
thans bij „flint"-mais 10 dagen korte dag (11 lichturen per dag) een belang
rijke versnelling van de vorming der bloeiwijzen en een vermindering van het
uiteindelijke aantal bladen met gemiddeld 2 exemplaren kan worden ver
kregen. Alle in deze proef opgenomen flintmais reageerde en toonde zich
zeer gevoelig voor verkorting van de dagelijkse belichtingsduur.
Het moet dus mogelijk zijn om dit materiaal te schiften door met K.D.-be
handelingen te werken, die overeenkomen met onze daglengten in het voor
jaar. Typen, die hierop sterk reageren met bloemvorming, zijn in zoverre
voor ons klimaat geschikt.
Men kan echter ook in een heel andere richting zoeken. Wij noemden reeds
de stambonen. Eigenlijk ook een subtropisch gewas, maar dat ons niet voor
dezelfde moeilijkheden plaatst als de mais, omdat het „dag-neutraal" is,
m.a.w. zich niet in de ontwikkeling door onze lange dagen laat storen. De
hele daglengte-reactie is, uit landbouwkundig oogpunt gezien, maar een
lastige eigenschap en wij vragen ons onwillekeurig af of er geen dag-neutraie
mais bestaat. Dit is inderdaad waarschijnlijk, want de verscheidenheid in
reactie op de daglengte is bij vele plantensoorten groot. Bij mais is de eigen
schap echter misschien zeldzaam, althans in het ons ter beschikking staande
sortiment moeilijk te vinden. Misschien zou men naar de genen-centra van de
mais in Midden-Amerika moeten gaan om deze voor ons zo waardevolle
eigenschap te vinden.
Inmiddels is in het afgelopen jaar de hoop gerezen, dat wij het wellicht toch
niet zo ver hoeven te zoeken. In de maiscollectie van de S.V.P. bevinden zich
Turkse maisrassen, die zich onderscheiden door een zeer vroege ontwikkeling.
Ze vormen een laag gewasje met kleine kolven, maar het ontwikkelingstempo
is veel gunstiger dan bij andere maisvormen.
Deze rassen komen a priori in aanmerking voor het vermoeden, dat ze dag
neutraal zijn. Immers, een K.D.-mais, die zich in onze lange dagen al zo snel
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ontwikkelt, zou in de veel kortere dagen van Turkije miniatuurplantjes
moeten leveren met nog snellere bloei.
Om dit vermoeden te toetsen, is een proef genomen, waarbij een van de be
treffende Turkse rassen is vergeleken met een Nederlandse hybride met een
duidelijk K.D.-karakter. Beide objecten ontvingen in het kiemplantstadium
dagelijks gedeeltelijk 12 uur daglicht (K.D.), aangevuld met 8 uur kunstlicht
(L.D.). Na 14 dagen zijn ze verder opgegroeid in de kas bij continue belich
ting, die dus niet versnellend werkt. Het resultaat is weergegeven in afb. 28.
Lengte pluimaanleg

.KD- Turks
=L D- Turks
=KD-CB
=L D - C B

13

14

zichtbare

I

I

15

16

bladeren

Afb. 28 De ontwikkeling van
de bloemaanleg, weergegeven
in samenhang met het ver
schijnen der bladeren bij het
Turkse maïsras P.l. 167956
en de Nederlandse hybride
CB ! X 3

Bij de CB 1 x 3 zien wij het gewone beeld van de korte-dag-plant.
Het K.D.-object begint vroeger met de pluimaanleg en vormt slechts 13 bla
den. Het L.D.-object vormt 16 bladen, is trager met de aaraanleg, maar er
ontstaat tenslotte een grotere pluim.
Bij de Turkse mais is er geen significant verschil tussen K.D. en L.D. Beide
objecten vormen 13 bladen in 't geheel en gaan praktisch gelijk op met de
vorming der pluimen (het object L.D. vertoonde toevallige onregelmatig
heden).
Deze oriënterende proef (meer is het nog niet) wekt dus gerechtvaardigde
hoop, dat er inderdaad bij de cultuurmais dag-neutrale typen bestaan. Deze
Turkse rassen zijn als zodanig voor ons niet geschikt, maar als kruisings
partner voor veredelingsdoeleinden komen zij zeker in aanmerking. Dr.
FERWERDA, die de collectie van de S.V.P. beheert, heeft plannen om de Turk
se rassen te kruisen met vormen waarvan wij het K..D.-karakter hebben vast
gesteld, zodat nagegaan kan worden, hoe de dagneutraliteit eventueel ver
erft.
Dit is dan de tweede stap op een weg, die ons wellicht maistypen zal
leveren, die geschikt zijn voor de Nederlandse landbouw en die de hinder
lijke remmingen van onze „lange dagen" niet ondervinden.
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Problemen, verband houdende met de graancultuur in de Veenkoloniën

PROJECT C 7

PROBLEEMSTELLING

Hoewel bekend is, dat de graangewassen in de Veenkoloniën over het alge
meen in opbrengst niet meekomen met de kleigrond, is het tot dusver niet
gelukt deze achterstand in te halen. Aangezien het lagere produktieniveau
van de granen in de Veenkoloniën bepaalde oorzaken moet hebben, is het
zeer gewenst deze oorzaken aan een systematisch onderzoek te onderwerpen.

SUB-PROJECT C 7 a

Proefveld Veenkoloniën
DOEL

Met het doel kweekmateriaal van Nederlandse graankwekers, dat niet op de
interprovinciale proefvelden wordt beproefd, op zijn speciale geschiktheid
voor de Veenkoloniën te toetsen, is besloten tot het aanleggen van een proef
veld onder auspiciën van de Proef boerderij te Borgercompagnie.

Het onderzoek naar de bodemvruchtbaarheidsfaktoren en naar de specifieke
eigenschappen, die graanrassen voor de Veenkoloniën dienen te bezitten, zal
geschieden in nauw contact met de Werkgroep Veenkoloniën van het N.G.C.
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Met het doel na te gaan, door welke omstandigheden verschillende graange
wassen in de Veenkoloniën een geringere produktie hebben dan elders in het
land, en tevens om middelen te beramen om hierin verbetering te brengen,
werd in de loop van 1956 door het N.G.C. een „Werkgroep Veenkoloniën"
onder voorzitterschap van Ir. D. J. PATTJE, Rijkslandbouwconsulent te Veendam, in het leven geroepen. In de eerste vergadering van deze werkgroep
werd besloten tot het aanleggen van een observatieproefveld ter beoordeling
van kweekmateriaal, dat niet op de interprovinciale proefvelden voorkomt,
doch dat wellicht speciaal voor de Veenkoloniën bijzondere waarde zou kun
nen hebben. Tevens werd besloten, dat begonnen zou worden met het beoor
delen van het materiaal van wintergerst, wintertarwe en zomertarwe.
Overeenkomstig deze besluiten werden de Nederlandse graankwekers in de
loop van september 1956 uitgenodigd, voor zover zij daarvoor belangstelling
hadden, materiaal ter beproeving voor de Veenkoloniën in te zenden. Ook
werd hen verzocht bij inzending gegevens over kouderesistentie, ziekteresis
tentie, vroegheid, stevigheid en produktiviteit van het materiaal te verstrek
ken.
Van de 12 aangeschreven kweekbedrijven hebben 7 materiaal van winter
gerst, wintertarwe en/of zomertarwe ingezonden. Het proefveld werd aange
legd onder auspiciën van de Proefboerderij te Borgercompagnie; de obser
vatieveldjes waren 10 m2 groot. Op 10 oktober 1956 werden 50 veldjes met
wintergerstnummers (incl. 9 standaardveldjes met Atlas en Vinesco) inge
zaaid; op 26 oktober volgden 105 veldjes met wintertarwenummers (incl. 18
standaardveldjes met Heine's VII), terwijl in de loop van maart 1957 nog 33
veldjes met zomertarwenummers (incl. 9 standaardveldjes met Peko) zijn in
gezaaid.
Voorde beoordeling van het uitgezaaide materiaal werd een kleine commissie
gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende kweekbe
drijven, het I.V.R.O., de S.V.P. en het Rijkslandbouwconsulentschap voor
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Zuidelijk Groningen. Teneinde de ontwikkeling van het gewas vóór het in
vallen van de winter vast te leggen, heeft de waarnemingscommissie de stand
van de observatieveldjes op 12 december 1956 beoordeeld. Aangezien de
winter 1956—"57 zeer zacht is geweest, is geen der nummers wintergerst en
wintertarwe uitgewinterd, zodat ook geen indruk van de winterhardheid kon
worden verkregen.
Vooruitlopend op de bij dit onderzoek verkregen resultaten, die in het vol
gendejaarverslag zullen worden medegedeeld, kan reeds worden vastgesteld
dat in het thans beproefde materiaal vrijwel geen types voorkwamen met een
goede geschiktheid voor de Veenkoloniën.
De speciale eisen, die aan de graangewassen met het oog op de verbouw in de
Veenkoloniën moeten worden gesteld, laten zich thans als volgt samenvatten :
1. ze moeten laat zaaibaar zijn (na het rooien van de aardappelen);
2. ze moeten een goede kouderesistentie bezitten (even goed als of beter dan
Heine's VlI-wintertarwe);
3. ze moeten een vlotte voorjaarsontwikkeling hebben;
4. ze moeten een goede grondbedekking en een bladrijk gewas geven (voor
het tegengaan van de onkruidontwikkeling);
5. ze moeten stro van voldoende lengte en stevigheid geven;
6. ze moeten een goede afrijping bezitten.
Voor wintergerst dient hieraan nog te worden toegevoegd, dat deze een
hogere zuurgraad van de grond moet kunnen verdragen.
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Regionaal onderzoek aangaande het drogen en opslaan van
graan op het landbouwbedrijf

PROJECT D 2

PROBLEEMSTELLING

Het doel van dit project is om in de verschillende graanproduktiegebieden na
te gaan in hoeverre het mogelijk is de bestaande graanoogstmethoden te ver
eenvoudigen om daardoor een besparing aan arbeidskrachten te verwezen
lijken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Afdeling Droogtechnisch Labora
torium ( Afd. II) van het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwprodukten (I.B.V.L.) te Wageningen, in samenwerking met het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie (I.L.R.).
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J. KREYGER
DROOGTECHN1SCH LABORATORIUM VAN HET I.Ii.V.L., WAGENINGEN

Er is de laatste tijd in bepaalde gedeelten van Nederland zekere belangstelling
voor het drogen en opslaan van graan op het landbouwbedrijf. Ongetwijfeld
is deze belangstelling mede gewekt door het feit, dat het aantal maaidorsers
toeneemt en door de verwachting dat deze toename zal voortduren. Ook faktoren van geheel andere aard, waarop wij hier niet zullen ingaan, zijn oor
zaak geweest van het ontstaan van deze belangstelling. Hoewel er ook op
vattingen heersen, die de genoemde werkwijze verwerpen en het drogen en
opslaan in centraal gelegen inrichtingen (coöperatief of particulier)voorstaan,
dient aan de mogelijkheid van het drogen en opslaan van graan op het bedrijf
de nodige aandacht te worden besteed en dit is dan ook gebeurd. Daarnaast
zal ongetwijfeld onderzoek verricht moeten worden betreffende het drogen
en opslaan op centraal gelegen plaatsen, speciaal i.v.m. de moeilijkheden die
zich voordoen met het gemaaidorste graan. Het laat zich aanzien, dat de op
deze plaatsen te volgen werkwijze de weerslag zal ondervinden van de resul
taten van het tot dusver verrichte onderzoek, dat op het drogen op de boer
derij was gericht.
Wij zullen in dit artikel zeer in het kort melding maken van enkele ervaringen
betreffende het drogen van gedorst en ongedorst graan volgens methoden
zoals deze voor het landbouwbedrijf zijn ontwikkeld.
HET DROGEN VAN GEDORST GRAAN

Op verschillende plaatsen in Nederland heeft men in 1956 gedorst graan of
zaad op het bedrijf „in de schuur" met verwarmde lucht gedroogd, dan wel
door middel van ventileren met onverwarmde lucht getracht het produkt
enigszins te drogen of het althans enige tijd voor bederf te vrijwaren.
In Zeeland heeft men hiervoor vooral gebruik gemaakt van aardappelbe
waarplaatsen. Men heeft daar in enkele gevallen zelfs wel geventileerd in vrij
dikke lagen (tot l-J-2 meter), soms met onverwarmde lucht. Doordat het
graan in die streek gemiddeld minder vochtig was dan elders en doordat de
weersomstandigheden er iets minder ongunstig waren, heeft men hier en daar
met deze methode wel succes gehad. Toch blijft het drogen in dikke lagen
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voor brouwgerst en zaaigraan met het oog op de kiemkracht een gevaarlijke
zaak, vooral als het graan aan de vochtige kant is.
Ook elders is gedroogd en wel in lagen van 0,5-0,8 m dik, met lucht die tot
25-30 C was verwarmd (Noord-Holland, N.O. Polder, Groningen).
In Noord-Holland b.v. is in een bepaald geval op een vloer van krap ± 30
m- zeer veel zaaigraan in loon gedroogd. Voor een deel gebeurde dit los ge
stort, voor een deel (waarbij het vochtgehalte ± 20 % of lager was) in zakken
(2 lagen op elkaar).
Er zijn speciale drooginrichtingen ontwikkeld, die geheel zijn ingericht op
het drogen van graan of zaad in zakken (meer speciaal voor zaadfirma's).
Bij het installeren van een eenvoudige droogvloer op de boerderij, die alleen
voor het eigen bedrijf werkt, kunnen de kosten voor rente, afschrijving en
onderhoud in de orde van f 0,65-f 0,90 per 100 kg graan komen.
De kosten voor olie en elektriciteit belopen verder f 0,30 tot f 0,50, afhanke
lijk van het vochtgehalte.
Alles bij elkaar genomen, kunnen de kosten, dank zij de ontwikkeling van
betrekkelijk goedkope installaties, niet bijzonder hoog worden genoemd.
Een bezwaar is evenwel, dat deze methoden vrij arbeidsintensief zijn. Men
vraagt daarom naar methoden, waarbij men er niet alleen op uit is om bij de
oogst zoveel mogelijk te mechaniseren, doch waarbij men deze mechanisatie
ook tot en met het drogen wil uitstrekken.
In Groningen zijn dit jaar proeven genomen, waarbij het drogen en opslaan
een onderdeel vormde van een complex van maatregelen, dat er geheel op was
gericht om tot arbeidsbesparing te komen. Een speciale moeilijkheid werd
daarbij gevormd door het feit, dat het stro afkomstig van de maaidorser in
het algemeen niet acceptabel is voor de strocartonfabrieken.
In dit verband kan voor zover het gedorst graan betreft, melding worden ge
maakt van een bedrijf, waar een inrichting werd gemaakt om al het gemaaidorste graan in los gestorte toestand te drogen en op te slaan in een vrij ver ge
mechaniseerde inrichting.
Het op het veld geperste stro (kleine balen) werd voor een klein deel onder
worpen aan een droogproef (drogen van een stapel pakken); de rest kon bij
deze proefneming, hetzij vrij nat worden afgeleverd, hetzij in kleine hoeveel
heden worden onderworpen aan enkele proeven betreffende het drogen van
pakken op het veld.
Alhoewel de ervaringen zich pas uitstrekken over één seizoen en het dus voor
het trekken van definitieve conclusies nog te vroeg is, lijkt het de moeite
waard om reeds thans in het kort melding te maken van enkele bijzonder
heden en resultaten, speciaal met betrekking tot het drogen en opslaan van
het graan.
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Over het algemeen verliep het drogen en transporteren naar wens. Het maaidorsen werd bijgehouden; in totaal was de gecombineerde drooginrichting
(een vóórdroger en een droger) 771 uur in bedrijf (waarvan 86 uur voor het
koelen), in welke tijd uit 161 ton nat produkt 145 ton gedroogd produktwerd
verkregen (waarvan 32 ton voor derden). De temperatuur van de drooglucht
werd op een matig peil gehouden, t.w. 25-35°C, de kiemkracht veranderde
bij het drogen praktisch niet.
Bij de opslag bleek, dat in verschillende gevallen na betrekkelijk korte tijd
omzetten en in een enkel geval vluchtig nadrogen of nakoelen noodzakelijk
was. Dit is een verschijnsel, dat zich dit jaar in vele gevallen (ook bij coöpe
raties) heeft voorgedaan; in zoverre is het dus op het onderhavige bedrijf
geen uitzondering geweest.
Het is een verschijnsel, met de mogelijkheid waarvan men rekening moet
houden bij de opzet van een installatie. Bij dit omzetten manifesteerde zich
het euvel van niet vóórschonen in de vorm van stuiven. Enige tijd nadat alles
binnen was, is provisorisch een schoner opgesteld, waarna alles over deze
schoner is gehaald. Hierbij is een stofafzuiging gewenst, men kan wel zeggen:
noodzakelijk.
Het volgend jaar zal getracht worden het binnenkomende produkt vóór te
schonen. Overigens zal ook dan naschonen n.o.m noodzakelijk blijven.
In het natte jaar 1956 varieerde het vochtgehalte van het gemaaidorste graan
van 22-30 % (gemiddeld 24,5 %). Na het drogen was het vochtgehalte ge
middeld 14-15%.
De droogproef met de pakken stro (kleine pakken) heeft nog geen bevredi
gende resultaten opgeleverd; de proeven zullen nog worden voortgezet. Vast
staat evenwel, dat het drogen van zeer nat stro nooit rendabel zal kunnen
zijn. Overigens bleek de kwaliteit uit een oogpunt van grondstof voor de
fabrieken, niet achter te staan bij normaal gewonnen stro.
De investering voor het drogen en opslaan van het graan beliep f 22.000,—
(bij plaatsing in de schuur en exclusief de investering voor de proef betreffen
de het strodrogen).
Per 100 kg gedroogd produkt zijn de kosten (op basis van 150 ton gedroogd
produkt) f 2,—.
Het drogen komt op f 1,42, de opslag komt op f 0,58 (zonder lonen).
Bij een installatie voor 250 ton kan men deze kosten schatten of f 1,05 en
f 0,50 (eveneens zonder lonen).
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Afb. 29 Gezicht op de installatie voor
drogen en opslaan in de schuur

Afb. 30 Loopbordes boven opslagsilo's

Ook bij het werken met een installatie, zoals beschreven, moet uiteraard
rekening worden gehouden met loonkosten, zij het dan, dat deze lager zijn
dan bij andere wijzen van drogen. Ze werden voorlopig getaxeerd op t' 0,20
per 100 kg.
Afb. 29 geeft een kijkje in de schuur. Links ziet men de vóórdroger en een
stukje van de droger, rechts op de achtergrond de opslagsilo's met achter de
paal de in de grond liggende stortput, waarin het gemaaidorste graan gestort
werd en waaruit het met een vijzel naar een jakobsladder getransporteerd
werd, die voor het vullen - resp. ledigen van de drogers en voor het (via een
band) vullen van de opslagsilo's zorgde. Afb. 30 geeft een kijkje op de opslag
silo's.
HET DROGEN VAN GRAAN IN DE TAS

Het drogen ,,in de tas" is een werkwijze voor het kunstmatig nadrogen van
gewassen, terwijl ze in de tas liggen opgeslagen en daar blijven totdat ze b.v.
verwerkt of gedorst, of zoals bij hooi, vervoederd worden.
Bij granen zou de werkwijze geslaagd kunnen heten, als men met economisch
verantwoorde kosten een gewas kon nadrogen, zonder dat er schade aan
korrel en stro zou ontstaan, als men na het dorsen houdbare Produkten zou
kunnen afleveren en als men, doordat men het gewas vochtiger zou kunnen
binnenhalen dan normaal gebruikelijk, een voldoend grote arbeidsbesparing
of althans een voldoende gunstiger arbeidsverdeling zou kunnen krijgen. Het
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spreekt vanzelf, dat speciaal daar belangstelling zal zijn voor het drogen van
ongedorst graan in de tas, waar men prijs stelt op de aflevering van voldoen
de droog stro van goede kwaliteit.
De oplossing van het probleem hing nauw samen met het ontwerpen en ont
wikkelen van een eenvoudige en doelmatige, indirekte met olie gestookte
luchtverhitter.
Hierbij is van de gedachte uitgegaan, dat men met een dergelijke verhitter in
grote mate onafhankelijk zou zijn van het weer, terwijl de droogmethode
in het algemeen op elke boerderij zonder ingrijpende wijzigingen is aan te
brengen.
Door de afdeling Droogtechnisch Laboratorium van het I.B.V.L. is een in
direkte verhitter ontworpen. De hoeveelheid te verstoken olie is instelbaar
met een regelkraan. De drooglucht blijft gescheiden van de vlam en de ver
brandingsgassen. Het rendement van een dergelijke verhitter is volgens
metingen ± 90 %.
Afb. 31 geeft een idee van de inrichting. Het is een foto van een model. Op de
voorgrond ziet men de indirekte luchtverhitter (buiten de schuur). Door
middel hiervan wordt de lucht verwarmd en door een ventilator via een on
dergronds kanaal onder in het hart van de tas geblazen.
Door lattenroosters, die stervormig zijn gelegd, wordt de lucht onder de
stapel verdeeld (tot op 1,75-2 m van de rand van de stapel). Een cilindrisch
afsluitstuk, dat opgehesen kan worden, hangt in het begin onderaan. Er om
heen wordt de eerste lading opgetast. Het blazen kan beginnen. Na verloop
van tijd wordt het afsluitstuk opgehesen tot de getekende stand en worden er
nieuwe lattenroosters gelegd boven op het gewas. Daarna begint het optassen
van de nieuwe laag enz.
De grootte van de ventilator moet voor ongedorst graan zodanig worden ge
kozen, dat deze in staat is minstens 350 m3 lucht per m2 grondoppervlak bij
20 mm W.K.. te verzetten.
Voor het drogen moet men op een gemiddelde temperatuurverhoging van de
lucht van 4°C rekenen. Men zal nu en dan b.v. in het begin met een grotere
temperatuurverhoging moeten werken, doch later kan de verwarming ge
ringer zijn; zelfs zal men soms met onverwarmde lucht kunnen werken.
Het cilindrische afsluitstuk wordt geconstrueerd uit een houten geraamte,
glad afgewerkt met board. (Iets taps, van onderen b.v. 900 mm 0 en van
boven 950 mm, hoogte ± 2 meter.)
Het ondergrondse kanaal kan doorlopen onder de tassen. Bovendien kan
men het aftappen, zodat men gelegenheid heeft een droogvloer in te richten
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Afb. 31 Installatie voor
het drogen „in de tas" en
op een droogvloer

voor andere Produkten (zaden, b.v. peulvruchten in stro, gedorste peul
vruchten etc.).

Daarbij moet de luchttoevoer naar de tassen of naar de aparte droogvloer
afsluitbaar zijn. Er dienen luiken te worden aangebracht, die men kan sluiten
door in de ondergrondse gang te kruipen.
Men ziet een dergelijke vloer rechts op afb. 31.
Na een oriënterende proef werden op een bedrijf in Groningen twee tassen
gedroogd. De eerste tas (grondoppervlak 95 m2) bestond uit 3^ ha haver,
waarop 2\ ha wintertarwe. Vochtgehalte stro 44 % voor de haver en 28 %
voor de tarwe, vochtgehalte korrels 20 % voor de haver en 22 % voor de
tarwe.
Na 23 dagen ventileren, waarbij af en toe bij gunstig weer met onverwarmde
lucht, werd de droging gestaakt.
Later bleek bij het dorsen, dat alleen aan een der bovenranden ± 7 m3
vochtig was gebleven; daar was het stro beschimmeld. Onderin was het gewas
wat te droog. Gemiddeld was het vochtgehalte van het stro 18-19 % en dat
van de korrels 16-17 %.
Het olieverbruik was 2.400 liter, het stroomverbruik 1.800 kWh.
De tweede tas was kleiner, deze had een grondoppervlak van 60 m2 en was
opgebouwd uit respectievelijk wintertarwe, zomertarwe en nog wat kanariezaadgewas. Hiervan was de zomertarwe zeer nat (56 % vocht in het stro). De
andere gewassen hadden een vochtgehalte beneden de 30 %.
Na 26 dagen ventileren met licht verwarmde lucht werd de proef beëindigd,
omdat de zomertarwe aan de buitenzijde vochtig bleef en schimmelig werd.
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Het bleek, dat bovenin de tas niet veel droging had plaats gevonden. De zeer
vochtige zomertarwe was( behalve rond om het vertikale luchtkanaal) onvol
doende droog; het stro was ernstig beschimmeld. De korrels van dit materiaal
hadden merkwaardigerwijze niet geleden, ze waren fris. Het vochtgehalte
ervan was 22 %, zodat moest worden nagedroogd. Bij deze proef bleek dus,
dat de zomertarwe te nat was geweest voor deze droogwijze en dat men een
tas uit gewassen moet opbouwen, die niet al te veel in vochtgehalte verschil
len. Bovendien bleek, dat voor vochtige gewassen meer lucht nodig is (grotere
ventilatorcapaciteit) dan voor deze proef werd aangelegd.
Het verdient aanbeveling om de installatie zo in te richten, dat men in het
ondergrondse kanaal kan kruipen om desgewenst de luchttoevoer naar de
verdeelroosters onderin af te sluiten als het graan daar voldoende droog is en
men het drogen meer op hoger gelegen delen wil concentreren.
Technisch bezien is het drogen van graan in schoven in de tas mogelijk, als
men de eerder genoemde luchthoeveelheid toepast. Een bezwaar is, dat men
te doen heeft met een volumineus produkt, en dat de installatie slechts korte
tijd per jaar kan werken. De investering voor 15 ha komt naar taxatie uit op
f 10.000,—, waardoor de kosten voor rente, afschrijving en onderhoud op ±
f 110,- - per ha uitkomen. Voor olie en elektriciteit zijn de kosten ± f 90,—
-f 100,— per ha. Rekent men de droogkosten voor het graan op f 50,—, dan
blijft er dus rond f 150,
f 160,— over voor de droogkosten van het stro.
Vermoedelijk heeft de methode alleen kans van slagen, als men haar slechts
toepast voor het nadragen van niet te vochtige gewassen (met ± 30 % vocht
in het stro). De proeven zullen worden voortgezet.
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PROJECT E 1

Onderzoek naar de afrijpingsziekten van tarwe

PROBLEEMSTELLING

Onder gunstige omstandigheden geschiedt de afrijping van de tarwe geleide
lijk, waarbij de aren gelijkmatig van groen naar geel verkleuren. Indien echter
schimmels of andere pathogenen kafjes of korrels binnendringen, ontstaan
onregelmatige verkleuringen.
In 1954 is ten gevolge van de slechte weersomstandigheden grote schade bij
granen, vooral bij tarwe, opgetreden door het meer of minder zwart worden
van halm, aarspil en kafjes tijdens de afrijping. Vooral in de gevallen, waarin
de bruin-zwarte verkleuringen van kafjes en aarspil hevig waren, bestond de
oogst slechts uit kleine, verschrompelde korrels, zodat zowel de opbrengst als
de kwaliteit der korrels zeer nadelig werden beïnvloed.
Over de oorzaken van deze verkleuringen gedurende de rijping is nog slechts
weinig bekend; vaak worden zij door schimmels, met name door Septoria
nodorum BERK., veroorzaakt. Daarnaast heeft het hevige optreden van andere
schimmels, vooral Fusarium, eveneens in vele gevallen de oogst kwalitatief en
kwantitatief zeer nadelig beïnvloed.
Een nadere bestudering van de aard dezer afrijpingsziekten en in verband
hiermede van de bestrijdingsmogelijkheden, resp. de verbetering der resis
tentie door middel van veredeling, is daarom noodzakelijk en urgent.

Het onderzoek naar de afrijpingsziekten bij granen vindt plaats in het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn (onder lei
ding van Prof. Dr. L. C. P. KERLING door G. J. F. BECKER, biol. docts.).
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Drs. G. J. F. BECKER
PHYTOPATHOLOG1SCH LABORATORIUM „W. C. SCHOLTEN", BAARN

In het onderzoek naar de afrijpingsziekten van tarwe if in 1956 de bestude
ring van het „kafjesbruin" voortgezet.
Aangezien de zomer regenrijk geweest is, is het goed om even aandacht aan
de weersgesteldheid te schenken. Was het in juni, juli en augustus 1955 goed
weer, in 1956 was er in juli en augustus veel neerslag. Het laatstgenoemde
jaar is er tevens veel aantasting door Septoria nodorum in de tarwe geconsta
teerd.
In het verslag over 1955 (5) is de conclusie vermeld, die getrokken is uit de be
studering van meteorologische en plantenziektenkundige gegevens, nl. dat
regenrijk weer (waarbij zelden een dag zonder regen voorbij gaat) gedurende
vier aaneensluitende weken tussen half juni en eind juli een epidemie van S.
nodorum ten gevolge heeft. De waarde van deze gevolgtrekking wordt door
het weer in de afgelopen zomer vergroot. Het is duidelijk, dat er in zo een
regenrijke periode veel bewolking en weinig zonneschijn is. De gemiddelde
temperatuur is dan omstreeks 15°C, terwijl maximum en minimum tempera
turen weinig verschillen. De hevigheid van de regen bleek minder belangrijk
te zijn dan de duur er van. De tijdsduur, dat het gewas nat blijft, blijkt dus
van belang voor het optreden van Septoria nodorum. Een en ander wordt
goed geïllustreerd door de afb. 32 t/m 34, die de gegevens voor De Bilt over
de maanden juni en juli van 1954 t/m 1956 weergeven (4). In 1955 zijn er in
deze maanden behoorlijke perioden met zonneschijn voorgekomen, terwijl
deze maanden in 1954 en 1956 regenrijk waren. In de afbeelding is de tempe
ratuur aangegeven, gemeten op 2 m hoogte; tussen het gewas zal de tempe
ratuur tijdens zonnig weer hoger geweest zijn. Dan zal het tussen de planten
veel droger geweest zijn, dan in de afbeeldingen wordt aangegeven; bij be
wolkt, regenrijk weer daarentegen vochtiger.
In 1956 zijn inoculatieproeven gedaan met enkele stammen van S. nodorum
die in het voorafgaande jaar geïsoleerd waren. Hierdoor kon het ziektebeeld
dat door deze schimmel veroorzaakt wordt, goed nagegaan worden. Tevens
is de ziekte herhaaldelijk in het veld gevonden en is de verwekker dikwijls uit
de aangetaste delen geïsoleerd. Het slechte weer in 1956 is dan toch ergens
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goed voor gebleken: de symptomen van de door S. nodorum veroorzaakte
aantasting hebben zich duidelijk gemanifesteerd. In het Verslag over 1955 (5)
is een aantal aantastingen beschreven, die, zoals nu blijkt, ook nog aan andere
oorzaken dan aan Septoria moeten worden toegeschreven.
De symptomen kunnen als volgt beschreven worden.
Symptomen op de bladen
Langgerekte of rechthoekige, bruine vlekken, 1-2 mm lang en i-k maal zo
breed. Deze vlekken verschijnen ongeveer een week na de besmetting. Tegen
de tijd waarop de bladen afsterven, wordt dit afstervingsproces door de
schimmel verhaast en er ontstaan pycnidiën op de afgestorven delen, echter
nooit op de bruine vlekjes (afb. 35). Fructificaties op de bladen zijn dus in het
algemeen slechts op de oude, afstervende of afgestorven bladen te vinden. In
een proef ontwikkelden zich nog pycnidiën 2 cm van de inoculatieplaats ver
wijderd. Het mycelium kan dus deze afstand in het blad afleggen.
Vermoedelijk worden iets langere, bruine, rechthoekige of elliptische vlekken
met een witte kern ook door S. nodorum veroorzaakt.
Symptomen op de knopen
Hierop ontstaan ingezonken plekken of zij zijn rondom ingezonken. Op de
ingezonken delen verschijnen de pycnidiën (afb. 36).
Symptomen op de kafjes
Verschillend gevormde vlekken op de kafjes, meestal op de distale helft van
de kroonkafjes. Gewoonlijk langgerekt, soms in de lengterichting van het
kafje, soms in dwarsrichting. Kleur dof donkerbruin tot dof donker bruinpaars, met een zeer smalle overgangszone naar de normale kleur. Soms naast
de vlek een wit verkleurd deel. Het geheel maakt, vooral bij waarneming met
een loupe, een vuile, smoezelige indruk (afb. 37 en 38 ). Deze vage omschrij
ving van vuil, smoezelig is de beste karakteristiek. Wanneer er een goed te
omschrijven, goed te herkennen of „aesthetisch" ziektebeeld is, is dit niet door
S. nodorum veroorzaakt.
Bij ouder worden kunnen pycnidiën ontstaan.
Symptomen op de korrels
Na inoculatie van de aren met S. nodorum zijn korrels geoogst die geschrom
peld waren en aan het einde, waar het embryo ligt, een scherp begrensde,
donkerbruine vlek hadden. Dit ziektebeeld vindt men echter praktisch nooit
in tarwemonsters.
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Afb. 35 Groen tarweblad met huidmondjes.
Aan de rechterzijde een millimeterverdeling.
In het groene blad bruine vlekjes, sommige met
een uitgebleekt centrum. Waar de aantasting
hevig is, begint het blad reeds te verbleken

Afb. 36 Aangetaste knoop, ingezonken en
bruin verkleurd. Er hebben zich veel pycnidiën
ontwikkeld

Bij planten daarentegen, die in een jonger stadium op de bladen geïnoculeerd
waren en waarbij de aren op natuurlijke wijze besmet werden, zijn geschrom
pelde korrels geoogst, die op verschillende plaatsen onscherp begrensde,
bruine verkleuringen hadden. Dit ziektebeeld kan echter ook door andere
schimmels veroorzaakt worden.
Samenvattend kan men besluiten, dat op rijpe korrels geen specifieke symp
tomen gevonden zijn.
Op stengeldelen en bladscheden zijn zeer zelden pycnidiën aangetroffen.
I 14

Afb. 37 De vlek midden op de kafjes is don
kerbruin. De bovenhelft van de kafjes is dof
bruin met pycnidiën

Afb. 38 De donkere partijen zijn bruin, die op
het rechter kelkkafje zelfs donkerbruin. De
lichte delen in de bovenhelft van de kafjes zijn
wit, lijken als met meel bestoven.

Ook is het de moeite waard om de aandacht te vestigen op een symptoom op
kiemplanten, dat door de Canadees J. E. MACHACEK (2) beschreven is. Na
het uitzaaien van aangetast zaad verkreeg hij kiemplanten, waarvan vele
langgerekte vlekken of strepen op het coleoptiel vertoonden. Bij enige hevig
aangetaste monsters zaad waren sommige kiemplanten gekronkeld en had
den, behalve de vlekken op het coleoptiel, enige kleine vlekjes op de bladen.
Van de vlekken heeft de onderzoeker S. nodorum geïsoleerd. - Ook anderen
hebben overgang van de ziekte door zaad, of symptomen op de kiemplanten
waargenomen (1, 3). - Zelf heb ik vlekken op het coleoptiel of op de bladen in

een klein percentage verkregen bij uitzaaien van ziek zaad. Bij het huidige
onderzoek is een proef met kiemplanten in steriel milieu genomen. Deze
plantjes zijn doodgevroren, waarna S. nodorum op sommige plantjes tot
fructificatie is overgegaan. Deze schimmel is dus uit de korrels uitgegroeid en
hiermede is dus de overgang van de aantasting via zaad bevestigd.
Aan deze beschrijving van de symptomen kunnen enkele bijzonderheden
worden toegevoegd.
In april 1956 zijn pycnidiën van S. nodorum gevonden op bladen die door de
vorst gedood waren.
Bij vochtig of nat weer worden sporen gevormd en uit de pycnidiën geperst.
Ze blijven aan elkaar kleven en vormen zo „worstjes" die een rose kleur heb
ben en met het blote oog goed te zien zijn. In deze toestand is de aantasting
zeer duidelijk te herkennen. Deze rose „sporenworstjes" zijn dan ook het
beste symptoom. Zij zijn bij het onderzoek vaak waargenomen. Eenmaal zijn
ze zeer goed in het veld gezien na een regenbui van een uur. Toen het weer na
de bui verbeterde, begonnen deze „sporenworstjes" te verschrompelen. Na 2
à 3 uur waren ze (met het ongewapende oog) niet meer te zien.
S. nodorum sporuleert dus o.a. op afgestorven bladen, waarin de schimmel
reeds tijdens het leven was binnengedrongen. Uiteraard zullen groei en
sporenvorming stopgezet worden, als het blad uitdroogt. Bij nieuwe bevoch
tiging wordt de sporenproduktie hervat. De sporulatie zal dus bevorderd
worden door een vochtige atmosfeer, door regen en door dauw. Bovendien
zullen dode bladen, die op de grond liggen, lang nat blijven en daardoor tot
veel sporenvorming aanleiding geven.
Bij het noemen van de dauw als belangrijke taktor zal licht een misverstand
rijzen. Onder bomen dauwt het niet of zeer spaarzaam, doordat het blader
dak tegen te sterke afkoeling beschermt. Evenzo zullen de afgestorven bladen
aan de tarweplant (die zich onder aan de halm bevinden) beschermd worden
door de hoger geplaatste, jongere bladen. Het zal dus sterk moeten dauwen,
zullen deze afgestorven bladen vochtig worden. In het algemeen zal dus
slechts, indien de bovenste bladen of de aar aangetast zijn, de ziekte door
dauw verergerd worden. Wel is hierdoor duidelijk, dat kafjesbruin veel voor
komt op plaatsen, die tegen de wind beschut zijn. Hier kan veelvuldig door
sterke uitstraling 's nachts dauw optreden. Indien dit reeds gebeurt, voordat
de tarwe schiet terwijl het gewas al ziek is, kan de schimmel zich voortdurend
in de bovenste bladen vestigen. Het is dus begrijpelijk, dat de aantasting in
1956 vooral geconstateerd is in gebieden die bekend zijn om de koude nach
ten: zandgrond (Noord-Limburg, Veenkoloniën) en het Zuidelijke deel van
de Gelderse Vallei (Wageningen). Daarentegen is de ziekte weinig of pas laat
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gevonden in winderige streken: Haarlemmermeerpolder, Noordoostpolder
en Noord-Groningen. In dergelijke streken daalt de temperatuur 's nachts
slechts weinig en drogen de planten na regen snel op.
Bevinden zich „sporenworstjes" buiten op de pycnidiën, dan kunnen de
sporen door opspattende iegendroppels verspreid worden. Zo kunnen zij
jongere plantendelen en omringende planten aantasten.
Wanneer de sporen tegen een vast oppervlak komen, kleven zij er aan vast.
Ze worden dan niet meer door regen weggespoeld. In een proef zijn ze op een
plaatje glas gebracht. Dit is onder de kraan afgespoeld. De sporen zijn des
ondanks op het glaasje blijven zitten.
Als de spore op een tarweplant terecht is gekomen, kans ziet om te kiemen en
de kiembuis in de plant kan binnendringen - alles voordat spore en kiembuis
door uitdroging afsterven - dan is een infectie tot stand gekomen. Uit proe
ven is gebleken, dat, wanneer bij 20°C een bladoppervlak ongeveer drie uur
lang vochtig blijft, de spore reeds gelegenheid heeft om de plant te infecteren.
Bij lagere temperaturen kunnen langere tijden als minimale tijd voor binnen
dringen gevonden worden, maar de planten kunnen zo lang nat blijven, dat
de tijd ruimschoots voldoende is voor aantasting. Enkele uren aanhoudende
regen zijn in Nederland heel gewoon. Ook is wel waargenomen, dat het gewas
na de regen minstens vijf uur lang nat bleef.
Vele malen zijn bladen geïnoculeerd met S. nodorum. Na de inoculatie wor
den zij enige tijd in een vochtige atmosfeer gehouden. Dit geschiedt door het
blad in een plastic zakje te doen, waarin zich tevens een prop natte watten be
vindt. Wordt het zakje na een dag verwijderd, dan sterft het blad minder snel
af en sporuleert de schimmel later, dan wanneer het zakje om het blad wordt
gelaten. De schimmel groeit dus sneller in een blad dat zich in vochtige lucht
bevindt, dan in een blad dat in droge lucht verblijft. Niet slechts het snellere
doden van de bladen, maar ook de snellere sporulatie in een vochtige atmos
feer is gevaarlijk voor de gezondheid van het gewas. Het is dus begrijpelijk,
dat een regenrijke periode een sterke uitbreiding van de aantasting ten ge
volge zal hebben. Treedt zo een tijdvak vroeg op, en is het weer tijdens de
ontplooiing van de laatste bladen en in het verdere seizoen gunstig voor het
gewas, dan is er goede kans, dat de plant „door de ziekte heen groeit". Komt
de regenrijke tijd laat, dan is de rijping van de korrels reeds te ver voortge
schreden om belangrijk door de schimmel beïnvloed te worden.
In de literatuur wordt opgegeven, dat de incubatietijd van de schimmel 12 tot
16 dagen bedraagt. Zelf heb ik gevonden, dat de periode van infectie tot
sporenvorming ongeveer twee weken duurt, en wel in bladen die constant
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nat gehouden werden. In geïnfecteerde bladen die niet nat gehouden werden,
bedroeg de tijd zes weken. Wanneer dit in verband gebracht wordt met de
vochtige periode van vier weken, die nodig is om een economisch belangrijke
epidemie te veroorzaken, dan komt men tot de volgende conclusie. Bij regen
weer komen infecties tot stand. Houdt dit weertype aan in de volgende twee
weken, dan kan de schimmel zich weelderig ontwikkelen en overvloedig sporuleren. Dit geeft aanleiding tot talrijke nieuwe infecties, die zich bij blijvend
nat weer verder kunnen ontwikkelen en er ontstaat een epidemie, die zo
ernstig is dat zij de opbrengst beïnvloedt. Is in deze tweede periode het weer
daarentegen droog, dan ontwikkelt de schimmel zich minder snel en heeft zij
geen of slechts geringe invloed op de oogst.
Er is een proef genomen met planten die in potten gekweekt werden. Hierbij
is gevonden, dat bij planten waarvan de vlag besmet was, zich half zoveel
korrels ontwikkelden als bij de contrôle-planten.
Eenmaal is waargenomen, dat een aar reeds met zieke kafjes uit de schede
van de vlag te voorschijn kwam. Hier was dus de aar besmet vanuit de blad
schede.
Worden de kafjes aangetast, dan kan de schimmel van hieruit in de jonge
korrel binnendringen. Daar kan zij blijven groeien, tot de korrel tijdens de
rijping uitdroogt. Heeft de besmetting vroeg plaats, dan zal er een geschrom
pelde korrel ontstaan. Bij late aantasting zal de schimmel wel in de korrel
kunnen binnendringen, maar tijdens het vergevorderde rijpingsproces zal de
korrel droger worden en zal de schimmel spoedig ophouden te groeien. In dit
geval zal de schade aan de korrel gering zijn, maar de ziekte zal toch op de
volgende generatie kunnen overgaan. Met de overwintering van de schimmel
in de jonge tarweplant of in de korrel is dus de levenscyclus van S. nodorum
gesloten.
Toch zijn er nog andere mogelijkheden, waarop S. nodorum kan overwinte
ren of een nieuwe generatie kan aantasten. In december 1956 zijn op een
akker stoppels met aangetaste knopen gevonden. Op het er naast liggende
perceel was de nieuw gezaaide tarwe reeds boven de grond gekomen. Hier is
dus besmetting mogelijk.
Voorts is de schimmel gevonden op beemdgras (Poapratensis L.), straatgras
(Poa annua L.) en rogge. Ook op deze planten zou S. nodorum kunnen over
winteren en van hieruit de tarwe aantasten.
Drie wintertarwerassen (of -lijnen) en vier zomertarwerassen (-lijnen) zijn in
een zaaitijdenproef uitgezaaid. De gehele proef is op één datum met S. nodo
rum geïnoculeerd. In midden augustus is de mate van aantasting vastgesteld.
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Er is gebleken, dat de bladen van alle gebruikte rassen aangetast zijn. De aan
tasting van de knopen en kafjes verschilde in de gebruikte rassen. Globaal
genomen liep de mate van aantasting van de knopen parallel aan die van de
kafjes.
Tevens is in deze proef een verschil in vatbaarheid gebleken bij de verschil
lende zaaitijden. Hoe later nl. de tarwe gezaaid was, hoe minder de knopen en
kafjes aangetast waren. Dit gold echter slechts tot een bepaalde tijdsgrens.
Bij zaai na deze grens is wel aantasting opgetreden. Eveneens zijn nagekomen
aren van vroegere zaaisels aangetast. In de tabel zijn aangegeven de zaaidata,
waarbij in de proef de minste aantasting der kafjes is opgetreden, en is tevens
de mate van aantasting vermeld bij zaai op 20 december (wintertarwe) en op
5 april (zomertarwe).
TABEL 1.

Verband lussen zaaidatum en aantasting

Tarwerassen
Cappelle
Reichersberger Stamm 39 .
Etoile de Choisy ....
Heine's 13037
Heine's 13161
Peko
Can. 3847

Zaaidatum
der minste
aantasting

Mate van
aantasting

20 maart
20 maart
29 maart
17 april
17 april
17 april
29 maart
en 7 mei

niet
niet
niet
niet
niet
weinig
niet

Aantasting bij zaai op
20 december
zeer weinig
niet
aangetast

aangetast

5 april

sterk
matig
matig
niet
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PROJECT E 2

Bestrijding van de gele roest in tarwe

PROBLEEMSTELLING

De hevige gele-roestaantasting van de tarwe, die in 1955 is opgetreden, heeft
weer duidelijk laten zien hoe kwetsbaar onze tarweteelt in dit opzicht is. De
oogstdepressie als gevolg van deze gele-roestepidemie is ons land zeker op
een verlies van ca f 5.000.000,— komen te staan.
Aangaande het voorkomen van de verschillende fysiologische rassen van
de gele roest (Puccinia glumarum) en hun verspreidingsgebied is nog steeds
onvoldoende bekend. Nog minder is bekend omtrent de wijze, waarop de
gele roest over Europa wordt verbreid, en omtrent het samenspel der faktoren, die een gele-roestepidemie mogelijk maken, weten wij in feite in het
geheel niets.
Het is daarom van het grootste belang, dat de gehele levenscyclus van de gele
roest wordt opgehelderd en dat nagegaan wordt, hoe de opbouw van een
epidemie tot stand komt. Eerst dan zal het mogelijk zijn de gele roest met een
goede kans op succes te bestrijden.

In het kader van de Commissie voor het Gele-roestvraagstuk van het N.G.C.
wordt ten aanzien van dit onderzoek door verschillende instituten (Inst. v.
Planteziektenkundig Onderzoek, Lab. voor Fytopathologie der L.H., Plantenziektenkundige Dienst, Stichting voor Plantenveredeling) samengewerkt.
Het onderzoek naar de biologie en de epidemiologie van de gele roest ge
schiedt o.l.v. Prof. Dr. A. J. P. OORT (Lab. v. Fytopathologie der L.H.) door
de Heer J. C. ZADOKS, biol. docts.
120

J. C. ZADOKS biol. docts.
LABORATORIUM VOOR FYTOPATHOLOGIE, WAGENINGEN
INSTITUUT VOOR PLANTEZ IEKTENKUNDIG ONDERZOEK, WAGENINGEN

INLEIDING

In 1956 is het onderzoek naar de gele roest gestart met twee projecten, nl. de
veldwaarnemingen en de vangsortimenten.
De opzet van het onderzoek bracht met zich mee, dat de waarnemingen in
Nederland en in het buitenland werden toevertrouwd aan waarnemers, die
allen min of meer vreemd stonden tegenover dit onderzoek en tegenover de
techniek van waarneming en waardering. Het was dus een eerste vereiste om
met zoveel mogelijk waarnemers persoonlijk contact op te nemen.
Contact ,,op hoog niveau" werd gelegd door de „Eerste internationale geleroest-conferentie" te Brunswijk (Duitsland) op 21 en 22 februari 1956. Hier
werden de schalen vastgesteld voor de waardering van gele roest te velde (zie
verslag 1955). De „Biologische Bundesanstalt" te Brunswijk heeft de deter
minatie op zich genomen van de roestmonsters, verzameld in het kader van
het vangsortimentenproject. Hiervoor bleek het nodig te beschikken over
een nieuwe, gekoelde kas, waarvoor het Nederlands Graan-Centrum indi
rekt mede gelden beschikbaar heeft gesteld. Deze kas is thans in aanbouw
(zie afb. 39).
In Nederland waren vooral de contacten met specialisten en assistenten van
de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst zeer waardevol.
De betekenis van de persoonlijke contacten kan niet overschat worden.
Alleen door dit persoonlijke contact kan een zeker enthousiasme worden
opgewekt, dat leidt tot intensivering van de waarnemingen. Het gevolg is
een vervroeging van het tijdstip van de eerste waarneming en een verbete
ring van de kwaliteit van de waarneming.
HET VANGSORTIMENTENPROJECT

Op een vijftigtal plaatsen in Noordwest-Europa werd een sortiment tarwerassen uitgezaaid, het z.g. „vangsortiment". Aan deze vangsortimenten zijn
regelmatig waarnemingen gedaan over:
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Afb. 39 Kas voor het determi
neren van gele-roestfysio's, in
aanbouw bij de „Biologische
Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft" te Brunswijk

a. het ontwikkelingsstadium van het gewas,
b. het aantastingstype van de roest,
c. de aantastingsgraad van de roest.
Voor de waarderingsschalen zij verwezen naar het verslag van het Tien-jarenplan in 1955.
De aantastingsgraad van de vangsortimenten werd steeds vergeleken met de
aantastingsgraad van praktijkpercelen in de omgeving. In het algemeen was
er voldoende overeenstemming (zie de kaartjes, afb. 40-43).
Op de kaartjes staat boven de streep aangegeven de datum van vroegste
waarneming van gele roest. Onder de streep is genoteerd de hoogst waarge
nomen aantastingsgraad, die de gele roest in de loop van het seizoen heeft be
reikt.
De resultaten van de waarnemingen over het vroegste optreden van de gele
roest zijn minder bevredigend. Het vroegste optreden, een biologisch belang
rijk gegeven, werd door de plaatselijke waarnemers veelal gemist. Het viel
dan samen met het bezoek van de onderzoeker, zoals ook blijkt bij ver
gelijking van de kaarten 42 en 43.
Een aantal rassen van het vangsortiment waren als „vangrassen" aangemerkt
ni. Bon Fermier, Mentana, Michigan Amber, Nord Desprez, Rouvilliers,
Blé d'Avril en Redman. Hierbij bleken Mentana, Michigan Amber, Blé
d'Avril, Redman en bovendien Jufy I goede vangrassen te zijn. Daar de
vangrassen nog niet in alle opzichten bevredigend waren, zijn in 1957 nog
enkele andere rassen geprobeerd.
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Nederland 1956
) Waarnemingen aan vangsortimenten
o vangsortiment
I" kunstmatige infektie met gele roest

Nederland 1956
Afb. 41 Waarnemingen aan proefvelden en praktijk
percelen
• proefveld in onmiddellijke nabijheid van
een vangsortiment
o praktijkpercelen, proefvelden niet in on
middellijke nabijheid van een vangsortiment

a/b a/b = datum eerste waarneming (melding), a
dag, b = maand
cc = hoogst waargenomen aantastingsgraad ter plaatse

Hoewel geen enkel ras uit het vangsortiment vrij van gele roest is gebleven,
is door het lage infectiepeil een vergelijking van de resistentie-eigenschap
pen moeilijk. Van de als resistent aangemerkte rassen Reichersberg 39, Rei
chersberg 42 en Selkirk vertoonde alleen Reichersberg 42 een duidelijke
resistentie. Selkirk werd helaas zelden uitgezaaid. Panter moet aan de lijst
van resistente rassen worden toegevoegd.
De resultaten van het vangsortimentenproject waren zo bemoedigend, dat
het project voor het oogstjaar 1957 is uitgebreid tot ongeveer 150 vangsorti
menten. Ondanks de gunstige resultaten moeten wij ons echter voor ogen
houden, dat het feilloos functionneren van dit omvangrijke waarnemings
apparaat slechts bereikt kan worden najaren van voortdurende zorg en toe
wijding.

Afb. 42 Europa 1956
Waarnemingen aan vangsortimenten
o vangsortiment
I" kunstmatige infektie met gele roest
—route buitenlandse reizen ter inspektie van vangsortimenten

Afb. 43 Europa 1956
Waarnemingen aan proefvelden en praktijkpercelen
o proefveld in onmiddellijke nabijheid van een vangsortiment
• praktijkpercelen, proefvelden niet in onmiddellijke nabijheid van een
vangsortiment
a/b a/b =- datum eerste waarneming (melding), a -- dag, b - maand
cc
hoogst waargenomen aantastingsgraad ter plaatse
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Hieronder volgt een overzicht van het bezoek aan de vangsortimenten.
Aantal
vangsortimenten
Geen gele roest tijdens bezoek
Gele roest geconstateerd tijdens bezoek
Gele roest door de plaatselijke waarnemer geconstateerd vóór
bezoek
Kunstmatige infectie

10
14

Totaal bezocht
Niet bezocht (Groot-Brittannië, Ierland, Oost-Duitsland) . .

35
17

Totaal aantal vangsortimenten

52

4
7

Nederland
In Nederland zijn de eerste waarnemingen op verschillende plaatsen om
streeks half mei gedaan, alle aan Heine's VII:
Datum

Gemeente

1115
ong. 15/5
17/5
ong. 20 5
22/5
23/5
28/5

Uithuizermeden
Wieringermeer
Kloetinge
Het Bildt
Dinteloord en Prinsland
Noordoostpolder
Hoek (Zeel.)

De waarnemingen, veelal door plaatselijke waarnemers gedaan, werden met
zorg geverifieerd.
Het gewas bevond zich in de stadia van het schieten tot het doorbreken van
de aar. De roestaantasting gaf het beeld van scherp begrensde haarden, in de
orde van grootte van 1 meter. Vanuit deze haarden trad een uitzaai op door
het hele tarweperceel, waarna door enkele opeenvolgende infectiegolven het
perceel zwaar aangetast kon worden. De hoogst waargenomen aantastings
graad in praktijkpercelen was 8, dus ongeveer 50 % van het bladoppervlak
aangetast door gele roest.
De aantasting was echter sterk gelokaliseerd. Zo bereikten enkele percelen in
Zeeland en in de Wieringermeerpolder de aantastingsgraad 8, terwijl per
celen in de nabije omgeving slechts in geringe mate aangetast werden. Alleen
in de Friese kleistreek had de gele roest een meer epidemisch karakter; hier
hadden vrijwel alle bezochte percelen Heine's VII een aantastingsgraad 8.
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Opvallend was de aantasting van de zomertarwe Peko. De hoogste aantas
ting werd bereikt in de Friese kleistreek, waar de aantasting algemeen was
met een aantastingsgraad 6, d.i. 10% van het bladoppervlak. Een enkele
maal konden scherp omlijnde haarden als begin van de aantasting worden
gevonden. Soms leek het, alsof direct een algemene aantasting optrad, met
een naburig perceel Heine's VII als infectiebron.
Buitenland
In het buitenland was de gele-roestaantasting in het algemeen laat en eco
nomisch niet van betekenis. Op 12 mei is te Montpellier (Frankrijk) door
de heer J. MESDAG van de S.V.P. de vroegste waarneming gedaan. Merk
waardig was de lichte, maar vrij algemene aantasting in Zuidwest-Frankrijk
van Toulouse tot Montpellier.
In Noord-Zwitserland trad een algemene, maar lichte aantasting op in het
daar zeer verbreide wintertarweras Probus.
Enkele gebieden waren praktisch vrij van roest, zoals b.v. Noord-Frankrijk,
Zuid-Noorwegen en Oost-Duitsland. In Noord-Frankrijk werd dit verklaard
door de strenge winter 1955/56, waarin meer dan 90 % van de wintertarwe is
uitgewinterd. In Noorwegen werd dit verklaard door de bijzonder droge
zomer van 1955, die een overzomering van inoculum onmogelijk maakte.
Fysio1s
Uit Brunswijk kwam het volgende overzicht van de gedetermineerde fysio's:
7X

Nederland (Heine's VII), Duitsland, Engeland (?), Frankrijk, Zwitser
land (?).
Meest algemene fysio.

2X

Nederland, Frankrijk (Montpellier), Zwitserland.
Dit fysio komt algemeen voor, zij het minder frequent dan 7X.

55

o.a. Nederland.
Voorkomen algemeen, maar minder frequent dan 7X.

54

Duitsland.
Slechts éénmaal geïsoleerd.
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OVERZOMERING

Zoals bleek op een daartoe bestemde zaaitijdenproef, was de koele, vochtige
zomer van 1956 bij uitstek gunstig voordeoverzomeringvan de gele roest. De
gele roest groeide het beste op de jonge planten, de kunstmatige opslag.
Voorts vond de gele roest bij vele rassen gelegenheid tot expansie op de z.g.
„knipaartjes", kleine halmen met loze aartjes die tot wasdom komen als de
vruchtdragende halmen reeds afsterven.
Het vermoeden is nu, dat de gele roest - eventueel via de knipaartjes - is over
gegaan op opslag, die reeds voor de oogst uit gevallen korrels is opgegroeid.
Deze sporadische plantjes zouden de infectie overgedragen hebben aan de
opslag, die het normale gevolg is van de oogst. Ten gevolge van de slechte
weersomstandigheden is deze opylag meestal niet vernietigd. Een aanwijzing
voor deze veronderstellingen is de waarneming van 12 november, waarbij in
een veld met opslag van Heine's VII met ontwikkelingsstadium 4 en aantas
tingsgraad 9, enkele planten werden gevonden met ontwikkelingsstadium 7
en aantastingsgraad 4.
Door de slechte weersomstandigheden konden - vooral op de zware gron
den - de tarwestoppels niet, slecht of zeer laat geploegd worden, zodat in het
najaar van 1956 alom in het land sterk besmette opslag werd gevonden (zie
afb. 44).
Percelen met hopperupsklaver onder tarwe als dekvrucht blijven tot laat in
het najaar een bron van infectie, zoals werd geconstateerd in de Noordoost
polder. Het gevaar van het najaarsinoculum blijkt duidelijk uit een waar
neming van 19 december in de Noordoostpolder, waar jonge planten van Carsten's VI (oogst 1957) reeds in aanzienlijke mate met gele roest waren besmet.

Afb. 44 Nederland, najaar 1956
Schetskaart van roestvondsten
0 - opslag zonder dekvrucht
k = opslag in rode klaver
1 — opslag in lucerne
h — opslag in hopperups
g = opslag in graszaad
1 letter = enige gele roest in opslag
waargenomen
2 letters = veel gele roest in opslag
waargenomen
3 letters
perceel geel gekleurd door
gele roest in opslag

OVERWINTERING

Daar omstreeks haif mei in Nederland op verscheidene plaatsen gele roest
werd gevonden, terwijl omstreeks die tijd elders alleen te Montpellier gele
roest is waargenomen, moeten wij wel aannemen, dat de gele roest in de
winter 1955/56 in Nederland heeft overwinterd.
Zoals reeds vermeld, is in de Noordoostpolder de oogst 1957 al in december
1956 aangetast. Nadien heeft de infectie zich gedurende de zachte winter
1956/57 voortdurend kunnen uitbreiden. Enkele vorstperioden konden de
roest niet stuiten in zijn ontwikkeling.
Vermeldenswaard is de overwintering op opslag. In het voorjaar van 1957
werd gele roest algemeen gevonden op opslag, o.a. in de IJpolders, de Haar
lemmermeerpolder en de Beemster. Uit eigen waarnemingen en meldingen
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst bleek, dat de grootste boosdoener
de opslag van Heine's VII is, dan volgen Peko, Leda, Alba, Staringen Mado.
Een bron van voorjaarsinoculum is voorts de opslag onder lucerne, rode
klaver en graszaad, zoals werd waargenomen in Noordwestelijk NoordBrabant en op het eiland Tholen. Hier waren in april 1957 enige rode klaver
percelen geel gekleurd door rijkelijk sporulerende tarwe-opslag.
HET ONDERZOEK IN 1957

De veldwaarnemingen zullen in 1957 worden voortgezet. Het is de bedoeling,
dat de belangrijkste tarwegebieden in Nederland regelmatig zullen worden be
zocht, terwijl het contact met de vangsortimenthouders zal worden uitgebreid.
Als nieuw objekt is het onderzoek naar de sporenproduktie en de sporenvlucht ter hand genomen.
Voorts is in samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt een mikroklimaatsproef ontworpen, waarbij zal worden nagegaan of ten gevolge van verschillen
in standdichtheid ook verschillen in mikroklimaat en in roestontwikkeling
ontstaan.

SAMENVATTING

Uit het onderzoek is gebleken, dat de gele roest in Nederland kan overzomeren en overwinteren van tarwe op tarwe, zonder tussengastheer.
Tarwe-opslag brengt de infectie over van de tarwe van het voorgaande op die
van het volgende jaar. De overblijvingsmogelijkheden worden bevorderd
door slecht stoppelen, en door de teelt van hopperups, rode klaver, lucerne en
graszaad onder tarwe alsdekvrucht. Het is nog niet mogelijk de economische
betekenis van de verschillende overblijvingsmogelijkheden te beoordelen.

Afb 46 Gele-roestvangsortiment in de Noordoostpolder, uitgezaaid

op kavel D. 22 (najaar 1956)
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