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TER INLEIDING
Wie kennis neemt van de recente literatuur op graangebied, komt
onder de indruk van de vele problemen, die met betrekking tot de
graangewassen om een oplossing vragen. Hij zal daarbij echter tevens
kunnen constateren, dat men zich op talloze plaatsen in het buitenland
intensief met de bestudering van deze problemen bezighoudt.
Hoe is nu de situatie in dit opzicht in ons eigen land?
Wanneer men het in dit Jaarboekje opgenomen overzicht van het
onderzoek op graangebied, dat voor 1954 in ons land bij de ver
schillende instituten en laboratoria op het programma staat, doorleest,
blijkt duidelijk dat de wetenschappelijke belangstelling voor de vele
en uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot de graangewassen
ook in ons land zeer veelzijdig en intensief is.
Niettemin moet worden geconstateerd, dat ons land nog regelmatig
aanzienlijke bedragen verliest als gevolg van oogstdepressies door on
voldoende weerstand van de graangewassen ten opzichte van on
gunstige weersomstandigheden en ziekten. Daarom is door de Stich
ting COCOBRO nagegaan, op welke wijze vooral de oogstzekerheid van
onze granen kan worden verbeterd, teneinde aldus het risico van
oogstdepressies te verminderen en belangrijke geldelijke bedragen
voor ons land te winnen. Het resultaat van deze bemoeiing is geweest
dat - na overleg met het Nationaal Comité voor Brouwgerst en met
de directeuren van verschillende instituten, die zich met graanonderzoek bezig houden - een zgn. 10-jarenplan voor onderzoek op graan
gebied is opgesteld. Hierin zijn een aantal onderzoekingen, gebaseerd
op de practische problemen zoals deze thans worden gezien en die
voor de naaste toekomst urgent worden geacht, naar voren gebracht.
De uitvoering van deze onderzoekingsprojecten bleek afhankelijk
te zijn van het beschikbaar komen van aanvullende fondsen. Ver
schillende instituten hebben hun medewerking bij deze projecten
toegezegd en zijn bereid een belangrijk deel van de kosten voor hun
rekening te nemen, doch het bleek onmogelijk om deze onderzoekin
gen op korte termijn in de gewenste omvang geheel ten laste van de
instituten te brengen. Daarvoor zijn zij te zeer gebonden aan het
reeds lopende onderzoek en aan hun personeelsbezetting.
Aangezien het noodzakelijk werd geacht, dat de in het 10-jarenplan verwerkte projecten zo spoedig mogelijk in onderzoek worden ge
nomen, is voor de aanvullende financiering een beroep gedaan op het
Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten. Het stemt tot
grote voldoening, dat het Bestuur van genoemd Bedrijfschap in zijn
vergadering van 4 Maart 1954 besloten heeft de voor 1954 gevraagde
gelden toe te staan. Hierdoor kan, zodra de ministeriële goedkeuring
op dit besluit is verkregen, een begin worden gemaakt met de uit
voering van de ontworpen plannen.
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Met het tot stand komen van het io-jarenplan en met de moge
lijkheid tot uitvoering hiervan is een mijlpaal in het werk van de
Stichting COCOBRO bereikt.
Met erkentelijkheid mag worden geconstateerd, dat de tot dusver
ondervonden medewerking van de zijde der instituten voor onder
zoek en van vele groeperingen uit het bedrijfsleven steeds van zeer
aangename en vruchtdragende aard is geweest. Wij vertrouwen ook
bij de verdere activiteit van deze objectassociatie op de steun en
medewerking van alle belanghebbenden te mogen rekenen.
De Voorzitter van de Stichting Cocobro,
N. H. H. ADDENS
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VIERDE JAARVERSLAG
VAN DE STICHTING COCOBRO
(Verslag over 1953)
Dr S. BROEKHUIZEN
Secretaris-Deskundige

X. BESTUUR

De samenstelling van het Bestuur bleef gedurende 1953 onver
anderd.
Tegen het einde van het jaar werd van de Vakgroep „Groothandel
in Granen" bericht ontvangen, dat deze organisatie met ingang van
1954 zou worden opgeheven. Hierna is contact opgenomen met de
vrije verenigingen van de graanhandel, teneinde de vertegenwoordiging
van deze sector van het bedrijfsleven in het bestuur van de Stichting
COCOBRO te handhaven.
2. VERGADERINGEN

Het Bestuur van de Stichting vergaderde op 17 November 1953.
In deze vergadering werd de exploitatierekening over 1952 goed
gekeurd; de financiële situatie van het lopende boekjaar werd be
sproken en de concept-begroting voor 1954 vastgesteld. De Des
kundige bracht verslag uit over de in 1953 verrichte werkzaamheden.
Vervolgens kwam het ontworpen 10-jarenplan voor graanonderzoek in bespreking, waarmee de vergadering zich volledig accoord
verklaarde. Ten aanzien van de financiering van dit onderzoek werd
besloten hierover zowel met de Directie van de Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening als met de Directie van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden
en Peulvruchten contact op te nemen.
De vergadering hechtte haar goedkeuring aan het voor 1954 samen
gestelde werkplan (zie dit Jaarboekje blz. 84-92).
Het Dagelijks Bestuur vergaderde 4 maal, nl. op 3 Febr., 16 Juli,
16 Sept. en 21 Oct. 1953.
3. DONATEURS

Bij het einde van 1953 waren er 70 donateurs ingeschreven (eind
1952: 40), nl. 26 verenigingen, instellingen en bedrijven en 44 parti

culieren. Deze betekenende stijging van het aantal donateurs is zeer
verheugend, omdat het bestaan van een individuele band tussen de
Stichting COCOBRO en tal van belangstellende personen, bedrijven, e.d.
de mogelijkheden van de Stichting ongetwijfeld gunstig zal beïn
vloeden. Wij vertrouwen, dat het aantal donateurs in de toekomst
geleidelijk nog meer zal toenemen.
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Op 19 Maart werd ten behoeve van de donateurs een studiedag te
Wageningen georganiseerd, waarop de deelnemers in de voormiddag
het Rijksproefstation voor Zaadcontrôle en het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek bezochten. Na een gezamenlijke koffietafel
werd een bezoek gebracht aan het Instituut voor Plantenveredeling.
Als geheel was dit een goed geslaagde dag.
4. 10-JARENPLAN
In verschillende vergaderingen is door het Dagelijks Bestuur aan
dacht geschonken aan de mogelijkheden tot verhoging van de op
brengst van de in ons land verbouwde graangewassen, mede door
vergroting van de oogstzekerheid. Voor de Nederlandse graanbouw
kan het opbrengstvraagstuk gevoegelijk als het centrale probleem
worden gesteld. Een optimale oogst wordt echter nimmer bereikt, als
de oogstzekerheid van de gewassen ons in de steek laat. Nu is het een
feit, dat door onvoldoende weerstand van de verbouwde graanrassen
zowel ten opzichte van extreme klimaatsomstandigheden als van ver
schillende ziekten, maar al te vaak oogstdepressies voorkomen, die ons
land een grote schade berokkenen. Het is daarom noodzakelijk, dat
door doeltreffend onderzoek de weg wordt gewezen naar verbetering
in deze toestand. Hierbij kan worden gesteld, dat de kosten van derge
lijk onderzoek betrekkelijk gering zijn in vergelijking tot de schade
die ons land door de depressies lijdt.
Een en ander heeft er toe geleid, dat een plan werd opgesteld voor
onderzoekingen op graangebied, die kunnen leiden tot verhoging van
het productie-niveau en van de oogstzekerheid van onze graangewassen.
Een concept-plan voor onderzoek werd besproken met de directies
van verschillende instituten, die in de uitvoering van het onderzoek
zullen worden betrokken. Enige van die zijde naar voren gebrachte
suggesties werden in het project verwerkt.
Bij de voorbereiding van het plan werd voorts overwogen, dat tal
van problemen voor de verschillende graangewassen in grote lijnen
gelijk liggen. Daarom heeft de Stichting COCOBRO gemeend, hoewel
zich haar taak beperkt tot de broodgranen, toch ook de gerst en de
haver in het plan voor onderzoek te moeten betrekken, omdat er voor
haver en voergerst geen objectassociaties bestaan.
In verband met het feit, dat het project voor onderzoek ook van be
lang is voor de brouwgerstcultuur in ons land, werden hierover be
sprekingen gevoerd met het Nationaal Comité voor Brouwgerst. Ook
het NaCoBrouw achtte de uitvoering van een dergelijk plan van groot
belang en verklaarde zich bereid hierbij alle medewerking te verlenen.
Aldus kwam een urgentielijst voor onderzoek tot stand, die de vol
gende projecten van onderzoek omvat :
i. het, op basis van onze geniteurskennis realiseren van een groot
kruisingsprogramma en de verwerking hiervan;
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2. verbetering van de rogge als veevoeder;
3. resistentie-onderzoek in verband met de invloed van tempera
tuur en daglengte tijdens de voorjaarsontwikkeling der granen;
4. de vegetatieve groei der granen in afhankelijkheid van tempera
tuur en licht (physiologisch onderzoek) ;
5. het probleem van de hitteresistentie ;
6. het probleem van resistentie tegen overmatige regenval;
7. het probleem van de afrijping van granen;
8. het probleem van kiemrust en schot;
9. onderzoek aangaande het microklimaat in graangewassen;
xo. morphologisch type-onderzoek van graanrassen in verschillende
klimaatgebieden ;
11. bepaling van de maximale droogtemperatuur van tarwe in ver
band met bakwaardebeschadiging.
Het is duidelijk, dat dergelijke onderzoekingsprojecten niet in een
of twee jaren kunnen worden afgesloten doch op langere termijn
moeten worden gezien. Vandaar dat het oorspronkelijk opgezette plan
is uitgegroeid tot een 10-jarenplan.
Het gehele plan werd tenslotte besproken met de Directie van de
Akker- en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening; eveneens werd het in de Sectie Granen van de
Nederlandse Kwekersbond besproken.
Wat de financiering van het project betreft werd van de genoemde
overheidsinstanties de toezegging verkregen, dat de Overheid over de
gehele periode van 10 jaren tenminste 40% van de aan het project
verbonden kosten zal bijdragen. Ten aanzien van het resterende bedrag
is voor 1954 een bijdrage aan het Bedrijfschap voor Granen, Zaden
en Peulvruchten gevraagd, die door het Bestuur van genoemd Be
drijfschap in zijn vergadering van 4 Maart 1954 is verleend. Hierdoor
kan, zodra de ministeriële goedkeuring op dit besluit is verkregen,
met het onderzoek van de genoemde projecten een begin worden
gemaakt.
5. WERKGROEPEN
5.1 Werkgroep voor Klimaatresistentie-onderzoek
Deze werkgroep is in 1953 3 maal bijeen geweest, nl. op 2 April,
12 Mei en 23 Juni.
De vergadering van 2 April was in hoofdzaak gewijd aan bespreking
van de resultaten der in 1952 uitgevoerde vriesproeven en zaaitijdproeven en in verband hiermede aan het probleem van de kouderesistentie.
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In de vergadering van 12 Mei werd het kouderesistentieprobleem
besproken in verband met de factoren koudebehoefte, daglengtebehoefte en korte-dagjarowisatie. Vervolgens werden de concepten
van een aantal hoofdstukken, die t.z.t. in het tweede rapport van de
Werkgroep zullen worden opgenomen, behandeld.
In de vergadering van 23 Juni werd door de Voorzitter verslag uit
gebracht over de van 20 Mei tot 17 Juni in het kader van COCOBRO en
S.V.P. gemaakte studiereis. Aan deze studiereis is deelgenomen door
Dr W. FEEKES, Ir G. DANTUMA, Dr A. LEIN en Dr S. BROEKHUIZEN.
Tijdens deze reis zijn verschillende veredelingsinstituten en kweek bedrijven in België, Frankrijk, Italië, Joegoslavië, Oostenrijk en WestDuitsland bezocht, met het doel de ontwikkeling van in het bijzonder
tarwe- en gerstrassen in verband met de factoren temperatuur en
daglengte te bestuderen. Hierbij is tevens met verschillende des
kundigen over problemen met betrekking tot de physiologische ont
wikkeling van de granen gesproken. (Het laatste gedeelte van de reis
van Zuid-Duitsland af werd eveneens medegemaakt door de Heren
Prof. Dr J. C. DORST en Ir G. VEENSTRA).
In aansluiting op deze vergadering werden de daglengte- en zaaitijdenproef van de Heer DANTUMA en de zaaitijdenproef van het
I.V.R.O. bezichtigd.
In het kader van deze Werkgroep is in het voorjaar van 1953
wederom een internationale zaaitijdenproef georganiseerd. Hiervoor
werd een serie van 20 wintertarwes, 9 zomertarwes, 4 Wintergersten
en 5 zomergersten, in totaal dus 38 rassen gekozen. Deze serie is op
12 plaatsen in West-Europa op 6 verschillende zaaitijden in het voor
jaar uitgezaaid en wel in België (1 x), Duitsland (3 x), Engeland
(1 X), Frankrijk (1 x), Nederland (4 X), Oostenrijk (1 x) en Zwit
serland (1 X). Vrijwel al deze zaaitijdproeven, die ook gedurende het
gehele verloop van de zomermaanden zijn waargenomen, zijn uit
stekend geslaagd en van deze plaats willen wij gaarne een woord van
dank richten tot allen in binnen- en buitenland, die hieraan hun tijd
hebben gegeven.
In het kader van deze Werkgroep werd door Ir G. DANTUMA op
het terrein van de S.V.P. begonnen met het onderzoek van de dag
lengte-reactie van een beperkt rassensortiment winter- en zomer
gersten. Over dit oriënterend onderzoek, dat met beperkte hulp
middelen moest worden uitgevoerd, doch dat niettemin reeds zeer
interessante resultaten heeft opgeleverd, is elders in dit Jaarboekje
(blz. 62-69) een uitvoerig verslag opgenomen.
Tenslotte zij vermeld, dat ten behoeve van het daglengteonderzoek
en het verwerken van de resultaten der zaaitijdproeven door het
K.N.M.I. een daglengtentabel, bevattende de daglengten voor een aan
tal breedtegraden op het noordelijk halfrond en voor een aantal datums
die onderling steeds 10 dagen verschillen, werd samengesteld.
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5.2 Werkgroep voor Oogstbehandeling en Opslag
De Werkgroep voor Oogstbehandeling en Opslag is in de loop van
1953 niet bijeen geweest.
Op verzoek van de Commissie voor de Coördinatie van het Onder
zoek van Landbouuizaaizaden heeft Dr S. BROEKHUIZEN voor de
Stichting COCOBRO in deze commissie zitting genomen. De Werk
groep wacht met belangstelling de resultaten van de werkzaamheden
van deze grote commissie af.
5.3 Werkgroep Ongebuild
De Werkgroep Ongebuild is in het afgelopen jaar éénmaal bijeen
geweest, nl. op 15 Juli 1953.
In deze vergadering werd door Ir H. DE MIRANDA een overzicht
gegeven van het gedurende de laatste jaren door het C.I.V.O. ver
richte onderzoek naar de geschiktheid van een groot aantal tarwerassen voor de bereiding van ongebuild meel (zie in dit verband ook
het desbetreffende artikel in dit Jaarboekje, blz. 70-76).
Vervolgens besprak de Voorzitter, Dr W. FEEKES, de vraag, of het
zin heeft bij de tarweveredeling in ons land rekening te houden met
de bakwaarde. Spr. kwam hierbij tot de conclusie, dat het zonder
twijfel mogelijk moet zijn in ons land tot een verhoging van het bakwaarde-niveau te komen bij behoud van het huidige hoge productie
niveau. Volgens Spr. is het zeker nodig aan het bakwaarde-niveau
aandacht te schenken als men tarwerassen voor het buitenland zou
willen kweken.
Tenslotte werd het probleem van het optreden van schot bij de in
landse tarwe besproken. Het voorkomen van schot heeft een sterk
kwalitatief aspect: de kwaliteit van de tarwe, vooral de bakwaarde,
wordt er sterk door benadeeld. Vooral in ons regenrijke klimaat is dit
probleem zeer belangrijk. Het is echter niet op te lossen door verbouw
van uitsluitend rode tarwerassen, die over het algemeen behoorlijk
schotresistent zijn, omdat hier te lande voor het malen van ongebuild
meel zeer speciaal witte tarwe wordt gevraagd. In ons land zouden wij
dus eigenlijk de beschikking moeten hebben over enige „ongebuildtarwes", die de combinatie van een zo groot mogelijke schotresis
tentie met een zo licht mogelijke korrelkleur bezitten. In verband
met dit streven werd het wenselijk geacht om
a. de schotgevoeligheid van een uitgebreid tarwerassensortiment vast
te stellen, speciaal in de groep van de gele tot diep gele korrelkleur;
b. een betrouwbare, eenvoudige en weinig materiaal eisende methode
voor het bepalen van schotresistentie van kwekersmateriaal te ont
wikkelen ;
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c. de invloed van zogenaamde blind of latent schot op de korrel
kwaliteit, in het bijzonder op de bakwaarde, na te gaan;
d. fundamenteel onderzoek met betrekking tot het mechanisme en de
localisatie van het verschijnsel van schot te doen uitvoeren.
Bij dit onderzoek zullen S.V.P. en G.I.V.O. samenwerken. Een
plan voor een beperkt oriënterend onderzoek, dat nog in 1953 kon
worden uitgevoerd werd tenslotte opgesteld. Volgens dit plan heeft
men van verschillende tarwerassen aren van deze oogst op verschil
lende rijpheid en na verschillende tijden van bevochtiging laten schie
ten. Voor dit onderzoek werden gekozen de rassen
Minister (zeer bleke korrel, zeer schotgevoelig),
Staring (roomkleurige korrel, geringere schotgevoeligheid),
Heine VII (rode korrel, goede schotresistentie),
Mado (rode korrel, zeer schotresistent).
Het materiaal is door de S.V.P. gereed gemaakt, terwijl het verdere
onderzoek door het C.I.V.O. zal geschieden.
6. DIVERSE WERKZAAMHEDEN

6.1 Spruittellingproeven bij tarwe
Zoals in het vorige jaarverslag werd vermeld, werd voor 1953 een
herhaling van het onderzoek naar het verloop van de spruitontwikkeling bij verschillende tarwerassen voorbereid. Door bijzondere om
standigheden is er echter van dit onderzoek niet veel terecht gekomen.
Van de vijf aangelegde proeven zijn er twee mislukt als gevolg van de
overstromingsramp, een derde proefveld ondervond zo veel muizenschade dat het voor het onderzoek waardeloos was geworden. 1953
heeft voor dit onderzoek dus slechts enkele gegevens opgeleverd."
6.2 De invloed van de late stikstofgift bij tarwe op eiwitgehalte en
-kwaliteit van de korrel
Dit in 1952 in samenwerking met het C.I.L.O. aangevangen onder
zoek werd in 1953 voortgezet. Bij het opzetten van de proeven werd
echter overwogen, dat sproeibemestingen tijdens de bloei van de
tarwe in het veld niet gemakkelijk zijn uit te voeren en voor de practijk
vooralsnog op onoverkomenlijke moeilijkheden zullen stuiten. Daarom
werd de late stikstofgift alleen in de vorm van kalkammonsalpeter
gegeven. De proef werd zodanig uitgevoerd, dat ook opbrengst
bepalingen mogelijk waren. Deze hebben uitgewezen, dat door de
late stikstofbemesting niet alleen verhoging van het eiwitgehalte in
de tarwekorrels, doch bovendien een betekenende meeropbrengst aan
korrels werd verkregen.
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Het kwaliteitsonderzoek werd uitgevoerd in het laboratorium van
N.V. Wessanen's Kon. Fabrieken te Wormerveer, in dat van N.V.
Kon. Meelfabriek Noury & van der Lande te Deventer en door de
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. te Wageningen. Evenals bij de monsters van oogst 1952 bleek ook thans, dat
door de late stikstofgift wel een toename van het glutengehalte was
verkregen, doch géén verbetering van de glutenkwaliteit, aangezien
met de tarwe van het tijdens de bloei bemeste object geen groter
broodvolume werd verkregen. Wel is geconstateerd, dat de bromaatgevoeligheid van de aldus behandelde tarwe aanzienlijk groter is dan
die van de onbehandelde; met behulp van het meelverbetermiddel
kaliumbromaat kon nl. bij de behandelde tarwe een niet onaanzien
lijke toename van het broodvolume worden verkregen.
Het ligt in de bedoeling dit onderzoek ook in 1954 voort te zetten;
daarna zullen de verkregen resultaten in een publicatie worden samen
gevat.
6.3 Kwaliteitsonderzoek van tarwemonsters, afkomstig van het pro
ductieniveau-onderzoek
Zoals in het vorige jaarverslag is vermeld, zijn in 1953 93 proefpercelen met tarwe bemonsterd, nl. 82 met wintertarwe en 11 met
zomertarwe. Van deze monsters werd het iooo-korrelgewicht bepaald,
terwijl in het voorjaar van 1953 door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. de bakkwaliteit werd nagegaan. Een voor
lopig rapport over het bakwaarde-onderzoek van de 30 monsters
Staring-tarwe werd samengesteld.
6.4 Kwaliteitsonderzoek van tetraploide rogge
Overleg met Dr G. BREMER, Mevrouw Dr D. E. BREMER-REINDERS
en de Directie van N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEKEN leidde er toe,
dat de opbrengst van een hectare tetraploide rogge (verbouwd in de
Wieringermeerpolder) op normale wijze tot roggebloem werd ver
malen. Aldus werd enige ervaring verkregen met de technische ver
werking van tetraploide rogge en kon dit product op zijn maal- en
bakkwaliteit worden beoordeeld. Hierbij is gebleken, dat de onder
zochte partij evengoed voldeed als de normale diploide rogge. Zelfs
werd de indruk verkregen, dat de tetraploide rogge zich gemakkelijker
laat malen dan de gewone inlandse rogge; de zemelen bleken losser
om de meelkern te zitten dan dit bij gewone rogge het geval is. Na
het malen bleken de zemelen ook schoner te zijn en grover van struc
tuur dan bij normale rogge. Ook uit baktechnisch oogpunt gezien
voldeed deze tetraploide rogge zeer goed. Uiteraard moeten de resul
taten van een op beperkte schaal genomen proef zeer voorzichtig
worden gehanteerd.
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Materiaal van de door het I.V.R.O. aangelegde rassenopb rengstproef met tetraploide roggerassen zal door de Afdeling Graan-, Meelen Broodonderzoek van het C.I.V.O. op maal- en bakkwaliteit worden
onderzocht. Dit onderzoek betreft de tetraploide roggerassen afkom
stig van het Centraal Bureau, Petkus, de S.V.P. en het Veredelings
Station te Svalöf.
Voorts werd het ook van belang geacht om de waarde van het tetra
ploide roggestro voor de bereiding van strokarton en strocelstof op
practijkschaal na te gaan. Na overleg met het Nederlands Proef
station voor Stroverwerking te Groningen en de Directie van de N.V.
Strokartonfabriek „De Eendracht" te Appingedam werd besloten in
het voorjaar van 1954 tot een proef op practijkschaal over te gaan. In
verband hiermede werd in het najaar van 1953 het voor deze proef
benodigde stro verzameld. T.z.t. zullen nadere mededelingen over
dit onderzoek volgen.
6.5 De methodiek van het oriënterende bakwaarde-onderzoek
In verschillende landen wordt voor een oriënterend onderzoek naar
de bakwaarde van tarwerassen de zogenaamde Pelshenke-methode ge
bruikt. Op voorstel van de Stichting COCOBRO is in internationaal ver
band nagegaan of bij de toepassing van deze methode door verschil
lende laboratoria behoorlijk overeenstemmende resultaten konden
worden verkregen. Dit is van belang, omdat in verschillende landen
een beoordeling van de bakkwaliteit van tarwerassen volgens de zo
genaamde Pelshenke-index plaatsvindt. Vooral bij vergelijking van de
waardering van een bepaald ras in verschillende landen is het nood
zakelijk, dat gelijke waarde aan de medegedeelde cijfers kan worden
gehecht. Bij het in 1953 uitgevoerde onderzoek is van hetzelfde uit
gangsmateriaal van een 20-tal verschillende tarwerassen door 6 labo
ratoria de bakwaarde volgens de Pelshenke-methode bepaald. De aan
dit onderzoek deelnemende instituten waren:
Bundesanstalt für Getreideverarbeitung, Detmold ;
Bundesanstalt für Pflanzenbau und Samenprüfung, Wien;
Centr. Inst. v. Voedingsonderzoek T.N.O., Wageningen;
Centraal Laboratorium van het Ministerie van Economische Zaken,
Brussel;
Eidgen. Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Zürich;
Weibullsholm's Växtförädlingsanstalt, Landskrona.
Een verslag van deze onderzoekingen zal nog worden gepubliceerd.
7. VOORLICHTING, CONTACT BUITENLAND, CONGRESSEN
7.1 Contact buitenland
Dr W. FEEKES en Dr S. BROEKHUIZEN vertegenwoordigden de
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Stichting COCOBRO op een studiereis door West-Europa van 20 Mei
tot 17 Juni 1953 (zie ook blz. 8).
Dr S. BROEKHUIZEN bezocht op 17 Dec. 1953 het Cereals Research
Station van de Research Association of British Flour-Millers te St.
Albans en op 18 Dec. het National Institute of Agricultural Botany
te Cambridge.
7.2 Congressen, studiedagen, e.d.
De deskundige nam deel aan de volgende studiedagen, e.d. :
10 en 11 Sept. 1953: Graanstudiedagen van de Nederlands-Belgische
Vereniging van Graanonderzoekers te Wageningen;
23-25 Sept. 1953: Cursus over Photosynthese te Wageningen;
15-16 Dec. 1953: 2nd Crop Conference van het Nat. Inst, of Agricult. Botany te Cambridge.
8. LITERATUURDOCUMENTATIE EN BIBLIOTHEEK

8.1 Bibliotheek
In de loop van 1953 is het literatuurbezit van de COCOBRO geordend
en gecatalogiseerd.
Deze kleine, doch zich snel uitbreidende bibliotheek bestaat in
hoofdzaak uit overdrukken van artikelen op graangebied. Als basis
fungeerde het literatuurbezit van de voormalige Technische TarweCommissie. Door ruil van onze uitgaven en door contact met vele
buitenlandse instituten en onderzoekers worden regelmatig recente
publicaties ontvangen. Voorts werd dit jaar een gedeelte van de biblio
theek van wijlen Dr H. L. VAN DE SANDE BAKHUYZEN aangekocht,
waardoor het bezit werd verrijkt met een belangrijke collectie publi
caties op plantenphysiologisch gebied.
De bibliotheek bevat thans ca 2500 publicaties. De nieuwe aan
winsten worden in de Literatuur-Mededelingen van de Stichting
COCOBRO gepubliceerd.
8.2 Literatuurdocumentatie
De documentatie van literatuur op graangebied, die mede dient
voor de publicatie van nieuw verschenen literatuur in het Jaarboekje,
werd voortgezet.
8.3 Landbouwdocumentatie
De medewerking aan het samenstellen van referaten ten behoeve
van het Centrum voor Landbouwdocumentatie werd eveneens voort
gezet.
13

g. PUBLICATIES
9.1 Jaarboekje
In April 1953 verscheen het 3de Cocobro-Jaarboekje in een oplage
van 1000 exemplaren.
9.2 Mededelingen
Als Mededeling nr 7 verscheen een voordracht van Dr S. BROEK
HUIZEN getiteld : „Over de taak en de werkzaamheden van de Stichting
COCOBRO" (April 1953).
9.3 Technische Berichten
Er werd één Technisch Bericht gepubliceerd, nl. Techn. Ber. nr 6:
„Het probleem van de bakkwaliteit van inlandse tarwe" door Ir H. DE
MIRANDA en Dr S. BROEKHUIZEN (Dec. 1953).
Er is zoveel navraag naar de eerder verschenen Technische Berich
ten geweest, dat de voorraad van de nrs^i, 2, 3 en 4 thans volledig
uitgeput is.
9.4 Literatuur-Mededelingen
In 1953 werd met een nieuwe reeks onder de titel van LiteratuurMededelingen begonnen; er verschenen 2 nummers, resp. op 4 Mei
en 26 Nov. 1953.
Wageningen, Maart 1954
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VERBREIDING EN OPBRENGST
VAN DE IN 1953 IN NEDERLAND
VERBOUWDE GRANEN

Distribution, and grain and straw yield of cereals grown in the
Netherlands in 1952 and 1953

TARWE (Wheat)

Totaal verbouwde oppervlakte
Verbouwde oppervlakte wintertarwe
(Winter wheat)
waarvan: Heine's VII (roodzadig)
Staring C.B. (witzadig)
Minister (witzadig)
Alba (witzadig)
Carsten's V (roodzadig)
Andere wintertarwerassen

Verbouwde oppervlakte zomertarwe
(Spring wheat)
waarvan: Peko (roodzadig)
Koga (roodzadig)
Blanka (witzadig)
Van Hoek (roodzadig)
Andere zomertarwerassen

ROGGE (Rye)
Totaal verbouwde oppervlakte
waarvan: Petkuser winterrogge
Brandt's Marien
Petkuser zomerrogge en andere roggerassen .

(ter vergel.)

65.000 ha

82.086 ha

42.200 ha

74.069 ha

43%
24%
14%
13%

3%
3%

22.800 ha
81%
10%
5%
4%
-

14%
31%
22%
24%

4%

5%

8.017 ha
37%
28%
22%
12%

1%

171.420 ha 183.970 ha
97%
1%
2%

97%

3.866 kg
3-992 kg
3.622 kg
2.513 kg

3.986 kg
4-057 kg
3-323 kg
2.702 kg

4-3°8 kg
4.270 kg
4-383 kg
4.188 kg

4-313 kg
4-359 kg
3.891 kg
4.300 kg

Gemiddelde graanopbrengst per ha:
(Grain yield per ha)
tarwe (totaal) (wheat)
wintertarwe (winter wheat)
zomertarwe (spring wheat)
rogge (rye)

1952

1953

1%
2%

Gemiddelde stro-opbrengst per ha :
(Straw yield per ha)
tarwe (totaal) (wheat)
wintertarwe (winter wheat)
zomertarwe (spring wheat)
rogge (rye)
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1953

1952
(ter vergel.

61.230 ha

69.991 ha

15.070 ha
88%

18.148 ha
86%
10%

GERST (exclusief overstroomde grond)

(Barley)
Totaal verbouwde oppervlakte . . .
Verbouwde oppervlakte wintergerst
(Winter barley)

waarvan: Urania
Vindicat
Andere wintergerstrassen ....

Verbouwde oppervlakte zomergerst
(Spring barley)
waarvan: Balder
Abed Kenia
Agio
Saxonia
Herta
Frisia
Andere zomergerstrassen ....

HAVER (Oats)
Totaal verbouwde oppervlakte . . .
waarvan: Marne (witzadig)
Adelaar (witzadig)
Zonne II (witzadig)
Libertas (witzadig)
Abed Minor (witzadig)
Goudenregen (geelzadig) ....
Zwarte President (zwartzadig) . .
Andere haverrassen

Gemiddelde graanopbrengst per ha :
(Grain yield per ha)
gerst (totaal) (barley)
wintergerst (winter barley)
zomergerst (spring barley)
haver (oats)

9%
3%

46.160 ha
39%

21%
19%
8%

5%
4%
4%
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51.843 ha
39%

28%

15%
9%

2%
-

7%

156.000 ha 152.678 ha
58%
63%
10%
12%
8%
9%
5%
3%
3%
1%
7%

3.412 kg

5%
1%
3%
1%

n%

3-424 kg

3-256 kg
3-463 kg
3.109 kg

3.690 kg

2-777 kg
3-287 kg
2.611 kg
3-575 kg

2.714 kg
3-394 kg
2.476 kg
3-414 kg

Gemiddelde stro-opbrengst per ha:
(Straw yield per ha)
gerst (totaal) (barley)
wintergerst (winter barley)
zomergerst (spring barley)
haver (oats)

4%

3-330 kg
3-163 kg

DE WINTERTARWE-OPBRENGSTEN IN 1953
EN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Dr W. H. VAN DOBBEN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 23)

Dit jaar staan ons slechts gegevens van 10 proefvelden in de zee
klei-gebieden ter beschikking, zodat er reden is, om aan de gemiddelde
opbrengst niet te veel waarde te hechten. Deze ligt enigszins beneden
die van het vorige jaar. Het is de vraag of deze verhouding wel repre
sentatief is; de schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek
vertoont in mindere mate dezelfde tendens, die van de Afd. Akker
en Weidebouw van het Ministerie van Landbouw geeft practisch
geen verschil :
TABEL I. GEMIDDELDE WINTERTARWEOPBRENGSTEN IN kg/ha IN HET ZEEKLEI-GEBIED
Jaar

Rassenproeven
(standaardras
Juliana)

Schatting C.B.S.

Schatting
Afd. A. en W.

3930
4700
4700
4430

323O
3S80
3990
3810

3560
4050
4300
435°

195°
1951
1952
1953

Uit deze gegevens resulteert de indruk, dat 1953 als een redelijk
goed jaar kan worden beschouwd.
Zoals in vorige publicaties (i, 2, 3, 4) is uiteengezet, kan men slechts
aan de hand van de oogst-compositie een oordeel vormen over de rol,
die verschillende klimaatsinvloeden in een bepaald jaar spelen. De
proefvelden stellen ons hiertoe in staat. Daartoe is in tabel 2 1953 aan
de bestaande reeks toegevoegd.
TABEL 2. GEMIDDELDE WAARDEN VAN HET STANDAARDRAS STARING OP DE RASSENPROEFVELDEN IN HET ZEEKLEIGEBIED, OMGEREKEND OP JULIANA 1)

Jaar

Gemiddeld 1940-1949
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Korrel
opbrengst
in kg/ha

44IO
4190
54OO
3930
4700
4700
4430

Stroopbrengst
in kg/ha

7890
8920
10400
8580
8100
8930
827O

Korrel :
stro-verhouding

0,56
0,47
0,52
0,46
0,58
0,52
0,54

Lengte
stro

121,4
I29,0
133.O
121,0
I L 8 ,0
122,0
124,0

1000korrelgewicht

Aantal
korrels
per m8 x
1000

41,2

10,7

43,9
44» 7

12,1

41,0
44,0

42,3
42,4

9,5
9.6
10,7
11.1
10,5

') Voor de wijze, waarop dit is geschied, kan worden verwezen naar (4).
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De opbrengst blijkt weinig af te wijken van het gemiddelde uit de
jaren 1940-1949. Het korrelaantal is echter iets beneden, het korrel
gewicht iets boven normaal.
Dit geeft ons aanleiding, de factor : aantal korrels per ha eens nader
te bezien (fig. 1).
Korrelopbr. in kg/ha

Aantal korrelt per m2x 1000

Fig. i. Samenhang tussen korrelopbrengst en korrelgetal (berekend uit opbrengst:
korrelgewicht)
Fig. i. Kemel yield plotted against kernei numbers per ha; average figures from experi
mental fields in several years. (Kernel numbers figured from yield: kernel weight.)

Het is duidelijk dat deze, tezamen met het iooo-korrelgewicht, de
opbrengst geheel bepaalt. Als het iooo-korrelgewicht steeds constant
was, zouden alle punten, die voor ieder afzonderlijk jaar de samen
hang tussen korrelaantal en korrelopbrengst weergeven, zich op de
45°-lijn bevinden, welke in fig. i is ingetekend. Er zou immers tussen
beide grootheden een complete evenredigheid bestaan en verder is het
dan een kwestie van een juiste keuze van schaal.
Echter, in werkelijkheid verschilt het iooo-korrelgewicht van jaar
tot jaar, en daarom groeperen de punten zich om de 45 °-lijn en wel
dusdanig, dat de jaren met een hoog korrelgewicht erboven Hggen, en
die met een laag korrelgewicht er beneden.
Desondanks is de samenhang tussen aantal korrels en opbrengst
18

natuurlijk onmiskenbaar. Overigens is er ook wel een zekere samen
hang tussen opbrengst en iooo-korrelgewicht uit fig. i af te lezen.
Wij zien immers, dat bij opbrengsten boven 4400 kg/ha de meeste
punten boven de lijn liggen en dat bij lage opbrengsten in de regel
ook een laag iooo-korrelgewicht hoort.
In de laatste groep bevestigen de uitzonderingen, 1947 en 1948, de
regel, want in deze jaren (die met 1935 en 1950 behoren tot een groep
jaren met zeer gering korrelgetal) kwam er door overmatige hitte
(1947) resp. regenval (1948) tijdens de bloei een abnormaal sterk af
sterven van vruchtbeginsels in de aar tot stand. Een dergelijke slach
ting schijnt ten goede te kunnen komen aan de uiteindelijke omvang
van die korrels, die de dans ontspringen, mits de weersomstandig
heden tijdens de rijping mee willen werken (1). Dan wordt de nor
male samenhang tussen opbrengst en iooo-korrelgewicht min of meer
verbroken, immers ondanks een hoog korrelgewicht, blijft de op
brengst in zulke jaren slecht. Als wij het iooo-korrelgewicht van 1953
eens op de keper beschouwen, blijkt dit zeer weinig boven de gemid
delde waarde te liggen, die bij de betreffende opbrengst behoort (fig. 1).
In vorige publicaties (1, 2) zijn hitte tijdens of kort na de bloeien
regenachtig weer in de periode van ongeveer half Juni tot half Juli
gesignaleerd als schadelijk voor de korrelvulling.
In 1953 is de tarwe aan deze gevaren waarschijnlijk op het nipper
tje ontsnapt (zie tabellen pag. 20).
De gemiddelde maximumtemperatuur is einde Juni hoog geweest.
De hoogst-gemeten temperaturen kwamen echter niet boven de 28° C,
terwijl ze in de echte „hitte-schade-jaren" de 30 °C overschrijden.
Juist deze extremen vormen het grootste gevaar.
Wat de neerslag betreft (tabel 4), deze was vrij hoog in de critische
periode (in 't geheel 1x3 mm) en bleef niet ver beneden het niveau
(plm. 125 mm) waarboven de slechte jaren liggen (2, blz. 45, fig. 1).
Vermoedelijk heeft de landbouw in 1953 met de vulling van de
tarwekorrel geluk gehad.
Nu weer het korrelaantal. We weten dat dit drastisch kan worden
verminderd door extreme hitte resp. regenval tijdens de bloei, waar
door veel bloempjes aborteren.
De temperatuur kwam zoals wij zagen, zelfs niet toe aan het niveau
waarbij de korrelvulling schade lijdt en dit ligt nog weer lager dan de
waarden, waarbij abortus optreedt. Voor hitteschade in deze zin was
dus geen gevaar.
Wat de regencijfers betreft, deze liggen voor de derde decade van
Juni hoog; het was echter geen aanhoudende regen zoals in 1948 en
1950; de neerslag viel in de vorm van zware onweersbuien. Van een
drastische vermindering van het korrelgetal als in genoemde jaren,
was in 1953 dan ook geen sprake.
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TABEL 3 • TEMPERATUREN IN DE DERDE DECADE VAN JUNI (BLOEI VAN DE WINTERTARWE)
Gemiddelde
maximum
temperatuur
in °C

Hoogste
temperatuur
in °C

Normaal . .

21

1935 • .

25
24
24
26
20
21

31
31

18,4
20,5
25

25

•

•

1936 . . . .
1941 . . . .
1947 . . . .

1949 . . . .
1950 . . . .
1951 . . . .
1952 . . . .
1953 • • . •

32
36

24
28
28
28

Korrelaantal

laag
laag
hoog
zeer laag
zeer hoog
laag
normaal
vrij hoog
normaal

Korrelgewicht

laag
laag
hoog
hoog
zeer hoog
normaal
zeer hoog
vrij hoog
vrij hoog

TABEL 4. REGENVAL IN mm, GEMIDDELDEN VAN GRONINGEN, VLISSINGEN EN OUDEN
BOSCH

Normaal
1942 . .
1948 . .
1949 . .

.
.
.
.

.
.
.
.

I9SO . . . .
1951 . . . .

1952 . . . .
1953 . . . .

Juni II

Juni III

Julil

Juli II

20
29

20

23

i

24
72

19

47
0

24
40

8
10

13
19
24

33

40

15
35

9
38
14
58
14

34
23
23
19

16
40

Echter - het korrelgetal lag nu eenmaal wat laag en het is toch niet
onmogelijk, dat de zware buien van eind Juni daartoe hebben bij
gedragen. Om hierover een oordeel te vormen, moeten we de overige
factoren, die het korrelgetal bepalen, in de beschouwingen betrekken.
Het is duidelijk, dat in de eerste plaats de vorming van vele en grote
aren een voorwaarde is voor een hoog korrelgetal per ha. Deze voor
waarde hangt nauw samen met de ontwikkeling van het stro. Het is
dus interessant om de samenhang tussen stro-opbrengst en korrel
getal eens te bezien (fig. 2). Deze is onmiskenbaar.
Onmiddellijk vallen weer de jaren 1947, '48 en '50 op, waarin de
samenhang tussen stro-ontwikkeling en korrelgetal, zoals vermeld,
doorbroken werd door extreme weersomstandigheden tijdens de bloei.
Voor het trekken van de weergegeven lijn van gemiddelde samen
hang zijn deze buiten beschouwing gelaten. Voor de rest van de pun
ten geldt overigens evenzeer, dat een ligging links van de lijn duidt op
een relatief slechte korrelzetting - en omgekeerd.
De ligging van 1953, vrij ver naar links duidt aan, dat ook dit jaar
20

Stro

kg/ht

Fig. 2. Samenhang tussen stro-opbrengst en aantal korrels per ha.
Fig. 2. Kemel numbers per ha plotted against straw yield.

wat de stro-opbrengst betreft, een wel wat hoger korrelgetal had kun
nen hebben. Dit wijst er inderdaad op, dat de omstandigheden tijdens
de vruchtzetting niet optimaal zijn geweest.
Van een „catastrophe" als in 1947, 1948 en 1950 is geen sprake ge
weest, maar het weer tijdens de bloei heeft wat schade gedaan, waarbij
we in de eerste plaats aan de zware buien denken.
Het vorige jaar (1952) was blijkens de ligging in fig. 2 niet zo heel
veel beter (heeft de zware regen begin Juîi hier toch nog kwaad ge
daan?) maar de stro-opbrengst zelf was toen duidelijk hoger.
Wij weten, dat hier de zonnigheid van het voorjaar een beslissende
invloed heeft (1,4) eninditopzichtwasi953mindergunstig;het %zonneschijn van 20 Maart-10 Mei bedroeg slechts 40 % tegen 47 %in 1952.
De samenhang tussen stro-opbrengst en stro-lengte was zeer goed
in overeenstemming met het gemiddelde van vele jaren (fig. 3). Dit is
frappant, omdat 3 jaren in successie, nl. 1950, 1951 en 1952 de stro21

Stro opbr. in kg/h<

Fig. 3. Samenhang tussen stro-opbrengst en stro-lengte.
Fig. 3. Straw yield plotted against straw length.

opbrengst hoger is geweest dan overeenkwam met de lengte. M.a.w. in
deze 3 jaren heeft de tarwe een zeer dichte stand gehad. Dit komt
bijzonder duidelijk uit, als men ze vergelijkt met de jaren na strenge
winters (1940, '41, '47), toen de tarwe dankzij een holle stand een
relatief grote lengte en lage stro-opbrengst had.
1950, 1951, en 1952 lijken in dit opzicht sterk op 1949, toen de
stand na een zachte, zeer gunstige winter zeer dicht was. Aan 1953
ging ook een zachte winter vooraf maar een zo koude herfst, dat de
wintergranen een abnormaal schrale ontwikkeling hadden, hetgeen
het volgende voorjaar in een matige uitstoeling resulteerde. Hiermee
brengen wij het feit in verband, dat de verhouding tussen stro-lengte
en -opbrengst een gemiddelde waarde had tussen holle en dichte stand
in, ondanks de zachte winter.
Resumerende komen wij tot de volgende karakteristiek van de
wintertarwe in 1953. Het gewas had in het voorjaar dankzij de zachte
winter een normaal plantgetal, maar door de koude herfst een geringe
ontwikkeling. Het voorjaar was matig zonnig. Het resultaat was een
lengte en opbrengst van het stro welke iets liggen boven het gemid22

delde van de jaren 1940-1949. Het aantal korrels wat tenslotte werd
gezet, was iets geringer dan de ontwikkeling van het stro mocht doen
venwachten. Een aborteren van vruchtbeginsels door extreme hitte
tijdens de bloei, zoals in 1947 plaats had, is stellig niet opgetreden.
Wel was de laatste decade van Juni warm, maar er zijn geen buiten
sporige temperaturen bereikt. Schade aan de korrelzetting door over
matige regenval tijdens de bloei (zoals in 1948 en 1950 optrad) is
waarschijnlijk in lichte mate opgetreden. Al was er geen sprake van
aanhoudende regen, toch is door het optreden van onweersbuien in de
derde decade van Juni de regenval ver boven normaal geweest. Moge
lijk is hieraan het wat minder gunstige korrelgetal toe te schrijven.
Het iooo-korrelgewicht tenslotte was iets boven normaal. Dit is bij
een laag korrelgetal te verwachten, maar de weersomstandigheden
tijdens de afrijping kunnen een streep door de rekening halen. Waar
schijnlijk is het korrelgewicht in 1953 maar ternauwernood aan de
twee grote gevaren ontsnapt, nl. hitte tijdens de bloei en te hoge regen
val in de periode 10 Juni-20 Juli. De derde decade van Juni was, zoals
reeds opgemerkt, vrij warm en de regenval in de voorzomer nogal wat
boven normaal. Het resultaat was tenslotte een opbrengst, die onge
veer overeen komt met een gemiddelde uit de jaren 1940-1949 en iets
beneden die van 1952 ligt.
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Summary
THE YIELD OF WINTER WHEAT IN 1953,
AND THE WEATHER CONDITIONS
In 1953 the yields of winter wheat were somewhat lower than in the former year.
The straw yield was definitely lower and this resulted in a lower kernel number.
Moreover the numbers of kernels per ha probably suffered somewhat from rainfall
during heavy thunderstorms in the flowering period.
The iooo-kernel weight was rather good, although conditions from flowering till
ripening did not seem optimally favourable. The flowering period was too warm (but
without extreme temperatures), and the rainfall above normal, though not continuous.
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DE TARWE- EN ROGGEKWALITEIT
VAN OOGSTJAAR 1953
Dr S. BROEKHUIZEN
Stichting Cocobro, Wageningen

Summary (see p. 29)

I. TARWE

Door de slechte weersomstandigheden gedurende de laatste maan
den van 1952 (zeer veel regen - in Noordelijk Groningen viel in de
maand November zelfs ongeveer twee maal zoveel regen als het ge
middelde over 1906-1943 -, koude en sneeuw) is er naar verhouding
weinig wintertarwe uitgezaaid. De daarop volgende overstromingen
van 1953 hebben de omvang van het tarwe-areaal eveneens ongunstig
beïnvloed. Voor zover oorspronkelijk met tarwe ingezaaide gronden
weer tijdig droog konden worden gelegd, werden deze met zomergerst ingezaaid.
Elders in dit Jaarboekje wordt uitvoerig gerapporteerd over het ver
loop van de ontwikkeling en over de invloed van de weersomstandig
heden op de opbrengst en op de korrelvulling bij tarwe (2). Aanvanke
lijk verliep de tarweoogst onder gunstige weersomstandigheden. Om
streeks midden Augustus sloeg het weer echter om. In vele streken
deden de toen volgende zware regens veel schade aan de oogst. Een
en ander vindt zijn weerspiegeling in de kwaliteit der graangewassen.
De Heer W. VERBEEK te Rotterdam deelde ons dienaangaande het
volgende mede.
„De kwaliteit van de tarwe uit Zeeland, Zuid- en Noord-Holland
was goed tot zeer goed te noemen. Het kleigebied van Westelijk
Noord-Brabant heeft zeer weinig geproduceerd, mede als gevolg van
de overstromingen.
„In Groningen was de kwaliteit vrij matig. De rode tarwe had ca
7 % schot. De witte tarwe was speciaal in Groningen aanzienlijk
slechter dan de rode; het schotgehalte van de witte tarwe bedroeg hier
ca 20 %.
„In de Noordoostpolder is het grootste gedeelte van de oogst, ca
75 %, zeer vroeg en onder uitstekende weersomstandigheden ge
dorst. Het vochtgehalte bedroeg voor vele partijen niet meer dan
15 à 16 %. Een klein gedeelte, dat werd gedorst in de daarop volgende
regenperiode (eind Augustus-begin September), was dientengevolge
zeer nat en vertoonde schotpercentages tot 40 % toe".
Het regenweer tijdens de tweede helft van de oogstperiode heeft er
ook toe geleid, dat in vele gevallen het graan lange tijd in hokken op
het veld bleef staan. Als gevolg hiervan hadden vele partijen tarwe
een hoog gehalte aan blind schot ; dit geldt speciaal voor witte tarwe.
Ten aanzien van de afzonderlijke rassen dient te worden vermeld,
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dat het ras Heine VII vrij veel last had van Fusarium-aantasting in de
aar, waardoor de toppen der aren verkleurden en de korrels klein en
miskleurig bleven.
Tenslotte is het van belang er op te wijzen, dat in 1953 een zeer
sterke uitbreiding heeft plaats gevonden van de verbouw van rode
tarwerassen, zelfs in die streken waar vroeger zelden rode tarwe werd
verbouwd, zoals bijv. op de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden.
Het betreft hier de hoogproductieve wintertarwe Heine VII en zomertarwe Peko, die beide roodzadig zijn en die, blijkens het uitgevoerde
bakonderzoek (3), helaas ook geen van beide een behoorlijke bakkwaliteit bezitten. Als gevolg hiervan deed zich reeds vrij spoedig voor
de bereiding van ongebuïld meel een tekort aan goede witte tarwe gevoelen
en moest ter vervanging tot een vergroot verbruik van buitenlandse (bijv.
Australische) witte tarwe worden overgegaan.

Fig. i. Het voorkomen van schot in tarwe en
rogge van oogst 1953.
The occurrence of sprouting in the 1953 crop.

T : tarwe (wheat)
R : rogge (rye)
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2. ROGGE

De roggeoogst heeft geprofiteerd van het gunstige weer in Juli en
de eerste helft van Augustus en is vrijwel geheel goed droog binnen
gekomen. Als gevolg hiervan was de rogge overwegend vrij van schot
(zie fig. i).
Ten gevolge van afwisselend nat en droog weer tijdens de rijping
was de ontwikkeling der korrels niet steeds optimaal en dienten
gevolge de korrelgrootte vaak middelmatig en fijn.
3. VOCHTGEHALTE

Tenslotte laten wij nog enige gegevens over het vochtgehalte der
granen volgen.
Zoals in het vorige Jaarboekje werd vermeld (1), wordt door het
Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten in samenwerking
met het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten van 1947
af ieder jaar nagegaan, welk vochtgehalte de inlandse tarwe en rogge,
gerekend over het gehele land, gemiddeld hebben. Hiertoe wordt in
de productiegebieden tweemaal per jaar het vochtgehalte bepaald van
een groot aantal monsters uit telerspartijen, ni. in de loop van de
maanden September en October en gedurende de maanden Januari en
Februari. Voor deze bemonstering worden de monsters zoveel moge
lijk uit pas gedorste telerspartijen genomen, waarbij naar een zodanige
spreiding van de plaatsen van bemonstering wordt gestreefd, dat voor
ieder gebied een zo representatief mogelijk beeld wordt verkregen.
Uitgaande van de oppervlakten tarwe en rogge in de verschillende
gebieden, worden dan de gemiddelde vochtpercentages voor het ge
hele land berekend.
In tabel 1 is het gehele verloop van de aldus berekende vocht
percentages weergegeven.
TABEL I. GEMIDDELD VOCHTGEHALTE VAN TARWE EN ROGGE INDE JAREN 1947 T/M 1953

(Average moisture content in home-grown wheat and rye in

1947-1953)

Vochtgehalte
Oogst

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
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Tijdstip van vaststelling

tarwe
in %

rogge
in "U

October 1947
September 1948
Oct./Nov. 1949
Sept./Oct. 1950
Sept./Oct. 1951
October 1952
Sept./Oct. 1953

IS
I7.S
16,S
17,0

14.5
17,5
I6,5
I7,0

i8,o

i7,S

17

Gemiddeld

17.1

18,S

Vochtgehalte
Tijdstip van vaststelling

tarwe
in »/.

rogge
in "In

16,5
18
18
18

18,5
18

17

Januari 1948
Februari 1949
Febr./Mrt. 1950
Februari 1951
Jan./Febr. 1952
Febr./Mrt 1953
Febr./Mrt 1954

17.5

16,9

Gemiddeld

17.9

i8,o

19
18,S

19
I9.S
20,5
19
17.5
18,9

Uit de cijfers kan worden afgeleid, dat het graan van oogst 1953
met een voor Nederlandse omstandigheden normaal vochtgehalte
(17 %) is geoogst.
Bij de bemonstering van partijen van oogst 1952 werd wederom ge
constateerd, dat het vochtgehalte van de rogge in de loop van het na
jaar en de winter sterker toeneemt dan dat van de tarwe. In onze
vorige publicatie (1) werd een tabel opgenomen met betrekking tot de
toename van het vochtgehalte in de loop van de wintermaanden. Aan
gezien hierin enige storende drukfouten voorkwamen, laten wij deze
tabel, geheel bijgewerkt, nogmaals volgen.
TABEL 2. GEMIDDELDE STIJGING VAN HET VOCHT
GEHALTE GEDURENDE NAJAAR EN WINTERMAANDEN

Oogst
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

Gemiddeld

Tarwe
°/
/O

Rogge
°/
/O

1.5
o,5
1.5

4.0
o,5
2,5

o,5

2,5
3,0
1,0
0,5

0,9

2,0

1,0
1,0
0

Zeer sprekende cijfers aangaande de toename van het vochtgehalte
gedurende de wintermaanden werden ons medegedeeld door de Coöp.
Zuivelfabriek en Korenmalerij „Zweelo" (Dr). Deze zijn in tabel 3
weergegeven.
TABEL 3. VERLOOP GEMIDDELD VOCHTGEHALTE, OOGST 1953 - ZWEELO

Tijdstip van bemonstering
Vóór i Jan. 1954 gedorst
Na 1 Jan. 1954 gedorst
(graan buiten bewaard)

Rogge

Haver

%

%

17-18
21-23

16-17
20-21

Op het feit, dat gemaaidorst graan maar al te vaak met een zeer
hoog vochtgehalte wordt geoogst, wordt wederom door verschillende
berichtgevers gewezen. Ter illustratie vermelden wij hier een tweetal
voorbeelden (tabel 4).
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TABEL 4. VERSCHIL IN VOCHTGEHALTE TUSSEN GEBINDERD EN GEMAAIDORST GRAAN
OOGST 1953
Vochtgehalte in
Gebied

Gewas

Texel
Enschede

Tarwe
Rogge

Gebinderd en op het veld
gedroogd

•/.
Gemaaidorst

I7>5-I9

gem. 17,5

18-25
25

gem.

Tenslotte zij nog vermeld, dat in de Wieringermeer werd gecon
stateerd dat rode tarwe gemiddeld een lager vochtgehalte had dan
witte tarwe. De Coöp. Aan- en Verkoopver. „De Wieringermeer" te
Slootdorp deelde ons dienaangaande de volgende cijfers mede (tabel 5).
TABEL 5. VOCHTGEHALTE RODE EN WITTE TARWE IN DE WIERIN
GERMEER - OOGST 1953

Gewas

Rode tarwe
Witte tarwe

Vochtgehalte in %

16,5-18,0;
17,0-19,5;

gemiddeld 17,2
gemiddeld 18,4

Of dit in het algemeen zo is, durven wij niet te zeggen. Meerdefe
gegevens dienaangaande zullen zeer op prijs worden gesteld.
4. SLOTOPMERKINGEN
Gaarne willen wij dit overzicht besluiten met een woord van dank
aan allen, die ons hiervoor de gegevens verstrekten. In het bijzonder
geldt deze dank de Heren U. KOOPMANS (Leeuwarden) en W. VERBEEK
(Rotterdam), voorts de Directie van het BEDRIJFSCHAP VOOR GRANEN,
ZADEN EN PEULVRUCHTEN (Den Haag), het „CENTRAAL BUREAU"
(Rotterdam) en vele van de hierbij aangesloten verenigingen. Enige
gegevens werden ontleend aan verslagen van Rijkslandbouwconsulentschappen (4, 5).
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Summary
THE QUALITY OF THE 1953 CROP
OF HOME-GROWN WHEAT AND RYE
In the western and south-western part of the Netherlands the quality of the 1953
wheat crop varied from good till very good. The grain was not sprouted. In these
provinces formerly only white-grained wheat varieties have been grown, but in 1953
the very productive, red-grained varieties Heine VII (winter wheat) and Peko
(spring wheat) became the most widely cultivated varieties. Because millers in milling
whole wheat meal strongly prefer white-grained wheats, there was soon a shortage
in home-grown white-grained wheats of the desired quality. In consequence more
imported white-grained wheats have been used for this purpose.
In the northern regions much rainfall during harvesting in the second half of
August has decreased wheat quality, causing up to 20% sprouting in the case of
white-grained wheats (up to 7% in red-grained wheats). A greater part of the crop
had to be dried artificially.
The quality of rye was in general good, as harvesting took place under favourable
weather conditions.
The average moisture content of the threshed grain was normal for this country,
namely 17% for both wheat and rye (see also table 1).

</
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KOSTPRIJSBEREKENING VAN TARWE
Ir G. M. HOORNSMAN
Landbouw-Economisch Instituut, 's-Gravenhage
(Summary see p. 37)

INLEIDING

Door het Landbouw-Economisch Instituut worden sedert 1940
kostprijzen van een aantal der voornaamste landbouwproducten, waar
onder tarwe, berekend. Het doel van het berekenen der kostprijzen is
de overheid een uitgangspunt te verschaffen voor het bepalen van het
prijsbeleid. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor de boer en
zijn landbouworganisaties zijn de kostprijzen van groot belang. De
boeren zijn immers de direct belanghebbenden bij dit prijsbeleid. Op
basis van de kennis omtrent de kostprijzen kan de georganiseerde land
bouw haar belangen bepleiten. De betekenis van de kostprijzen voor
de landbouw komt het duidelijkst naar voren bij een neergaande con
junctuur. Het moment waarop en de mate waarin bepaalde maatrege
len zullen worden genomen is dan gemakkelijk vast te stellen. On
getwijfeld is hiermede een aanzienlijk hechtere basis voor de gehele
landbouwpolitiek verkregen, dan in de jaren dertig het geval was.
Het spreekt welhaast vanzelf, dat de boer grote belangstelling voor
de kostprijsberekening heeft. Deze belangstelling geldt niet alleen de
kostprijs als basis voor de prijszetting, maar ook de mogelijkheden
tot gebruik van de kostprijsberekeningen voor het bepalen van het
bedrijfsplan. Het is weliswaar zo, dat de practijk met het bouwplan
vooral reageert op prijsveranderingen, maar het kennen van de kost
prijzen en het daaruit berekenen van de winstgevendheid van de ge
wassen kan hierbij toch nadere aanwijzingen geven. Overigens moet
men hierbij wel de nodige voorzichtigheid in acht nemen en wel om
twee redenen.
In de eerste plaats zijn de berekende kostprijzen slechts een zo
nauwkeurig mogelijke benadering van de gemiddelde kostprijzen voor
een bepaald gebied en voor bepaalde omstandigheden. Deze omstan
digheden zullen echter voor elk afzonderlijk bedrijf verschillend zijn.
Derhalve zal, bij een bepaald prijsniveau, de winstgevendheid van een
zelfde gewas op verschillende bedrijven sterk uiteenlopen.
In de tweede plaats is het zeer de vraag, hoe de winstgevendheid
van een gewas wordt beïnvloed door een uitbreiding of inkrimping
van de teelt van dat gewas. Dat daarin een verandering zal optreden,
is vrijwel zeker, in verband met het feit, dat de kosten gedeeltelijk vast
en gedeeltelijk variabel zijn. Ook is het mogelijk, dat de opbrengsten
worden beïnvloed door een sterke uitbreiding van een bepaalde teelt.
Een voorbeeld hiervan is de daling van de tarwe-opbrengst per ha in
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de jaren dertig, welke werd veroorzaakt door het optreden van ern
stige voetziekte-aantastingen t.g.v. een minder goede vruchtopvolging
(zie grafiek). Bovendien brengt de uitbreiding van het ene gewas een
inkrimping van één of meer andere gewassen met zich mede en roept
dus neveneffecten op. Of een uitbreiding van een bepaalde teelt voor
deel oplevert, zal men dus uitsluitend kunnen beoordelen door de
veranderingen van kosten zowel als van opbrengsten van het gehele
bedrijf na te gaan. De kostprijzen kunnen hierbij de richting aangeven,
waarin veranderingen waarschijnlijk gezocht moeten worden, terwijl
de kostprijsberekeningen waardevolle gegevens kunnen verschaffen
voor de te maken calculaties.
ENKELE PROBLEMEN VAN DE KOSTPRIJSBEREKENING

Aan het berekenen van de kostprijzen van afzonderlijke landbouw
producten is een aantal specifieke moeilijkheden verbonden, welke
hierna in het kort worden behandeld.
i. De normalisatie van kosten en opbrengsten
Zowel de hoeveelheden gebruikte productiemiddelen als de daar
mee verkregen opbrengsten in natura zijn aan sterke schommelingen
onderhevig. Deze schommelingen vloeien voort uit het organische
karakter van het agrarisch productieproces. Daar het uiteraard on
mogelijk is van te voren te voorspellen, hoe de verhouding zal zijn
tussen de gebruikte hoeveelheden productiemiddelen en de daarmee
verkregen opbrengsten in natura, is het noodzakelijk, zowel kosten als
opbrengsten te normaliseren. De kostprijsberekening wordt dus zo
danig uitgevoerd, dat zij weergeeft de hoeveelheden productiemidde
len, welke onder normale productie-omstandigheden nodig zijn ter
verkrijging van een normale opbrengst in natura. Waarnemingen over
een voldoend lange periode vormen de basis voor de bepaling van
bovengenoemde normale hoeveelheden. Hierbij wordt niet zonder
meer uitgegaan van het gemiddelde, maar wordt rekening gehouden
met wijzigingen in productietechniek en de invloed hiervan op kosten
en opbrengsten.
Als voorbeeld volgt hier een korte uiteenzetting, hoe de bepaling
van de normale opbrengst van wintertarwe ten behoeve van de kost
prijsberekening voor oogst 1952 heeft plaatsgevonden.
De beschikbare opbrengstgegevens zijn op de volgende manieren
bewerkt om langs onderling zoveel mogelijk onafhankelijke wegen te
komen tot de gevraagde normale opbrengsten voor 1952.
a. Extrapolatie van de trend, welke is af te leiden uit de opbrengst
ramingen van de gemeentelijke commissies over de periode 1911
t/m 1951 (zie grafiek).
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Wintertarwe - Noordelijke Bouwstreek
Opbrengst in kg/ha, gemeten maat (vlgs ramingen gemeentelijke commissies)
—

Opbrengst in kgjha, gemeten maat (vgls LEI-bedrijven)

***"•— Voortschrijdend 10-jaarlijks gemiddelde
•••«mu Trend op basis van het voortschrijdend gemiddelde
Trend op basis van de wijzigingen ven het rassensortiment

b. Omrekening van de opbrengstramingen van de gemeentelijke com
missies over de periode 1920-1940, met behulp van de gegevens
van de rassenstatistiek over de wijzigingen van het rassensortiment
en van de productiviteit der verschillende rassen, tot de bij het
huidige rassensortiment daarmee overeenkomende normale op
brengsten (zie grafiek).
c. Berekening van het verschil tussen de werkelijke opbrengsten
- volgens de eerder genoemde ramingen - en de volgens methode
b berekende normale opbrengsten voor de jaren 1946 t/m 1951.
d. Berekening van het verschil tussen de opbrengsten van de L.E.I.bedrijven en de volgens methode b berekende normale opbreng
sten voor de jaren 1946 t/m 1950.
e. Berekening van de verhouding tussen de opbrengsten van de ver
schillende gewassen.
Deze methoden hebben voor de Noordelijke Bouwstreek geleid tot
de volgende uitkomsten:
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Methode van berekening of beoordeling

Opbrengst wintertarwe
kg/ha (gemeten maat)

Berekening a
Berekening b
Beoordeling van b volgens c
Beoordeling van b volgens d
Berekening c

4070
4060
goed
goed
4060

Normale opbrengst

4100

2. De verdeling der kosten
In het landbouwbedrijf worden nagenoeg zonder uitzondering ver
schillende producten in combinatie voortgebracht. Om tot een kost
prijs voor elk product afzonderlijk te komen moeten de totale kosten
over de voortgebrachte producten worden verdeeld. Een gedeelte van
deze kosten wordt direct aanwijsbaar ten behoeve van een product ge
maakt. De berekening van deze directe kosten geeft geen moeilijk
heden. Een ander gedeelte van de kosten komt echter op rekening van
verschillende producten. Deze indirecte kosten moeten worden ver
deeld over de producten ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt. De
maatstaf voor de verdeling van deze indirecte kosten moet 20 goed
mogelijk het oorzakelijk verband weergeven tussen de afzonderlijke
producten en deze kosten.
Bij de voortbrenging hebben wij in de landbouw veelal te maken
met een verbondenheid der producten. Voorbeelden van zulke ver
bonden producten zijn graan en stro, melk en vlees. In deze gevallen
is een verdeling van de kosten, zowel directe als indirecte, over de ge
meenschappelijk voortgebrachte producten niet mogelijk en dus kost
prijsberekening per product evenmin. In de practijk worden bij deze
vorm van gemeenschappelijke voortbrenging toch wel kostprijzen be
rekend, waarbij de hier bedoelde moeilijkheid wordt omzeild door de
waarde van de bijproducten op de totale kosten van beide producten
in mindering te brengen. Het resterende bedrag wordt dan beschouwd
als de kosten voor het hoofdproduct.
3. De waardering van de productiemiddelen
Om een kostprijs te kunnen berekenen moeten de gebruikte pro
ductiemiddelen op hun geldswaarde worden gewaardeerd.
De algemeen geldende maatstaf voor deze waardering wordt ge
vonden in de vervangingswaarde. Dit betekent bij de practische toe
passing van dit beginsel, dat aangekochte productiemiddelen worden
gewaardeerd tegen aankoopprijs. In het eigen bedrijf voortgebrachte
productiemiddelen worden dan gewaardeerd tegen marktprijs of, in
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dien geen prijsvorming plaats vindt, tegen de waarde in de meest
lonende alternatieve aanwendingsmogelijkheid.
Een dergelijke waardering van productiemiddelen in het bedrijf
kan evenwel bezwaren ontmoeten uit een oogpunt van prijsbeleid.
Een voorbeeld hiervan is de waardering van „vrije" voedergranen in
de periode dat de prijzen hiervan ver lagen boven de prijzen, waar
voor het A.V.A. voedergraan ter beschikking stelde. Zou men de
„vrije" prijzen incalculeren in de kostprijsberekening van bijv. varkens
vlees, dan zou hiervan via de garantie voor varkensvlees een optrek
kende werking op de graanprijzen uitgaan. Een opgaande spiraal
beweging van de prijzen zou hieruit resulteren. Hetzelfde geldt voor
de waardering van het zaaizaad, waarvan de marktprijs werd bepaald
door de prijs van de vrije voedergranen. In de kostprijsberekeningen
werd het verbruikte graan daarom gewaardeerd op basis van het
A.V.A.-prijspeil. De doeleinden, welke de overheid in haar prijsbeleid
nastreeft, kunnen dus mede bepalend zijn voor de waardering van de
productiemiddelen.
OPZET EN UITVOERING VAN DE KOSTPRIJSBEREKENINGEN VOOR AKKER
BOUWPRODUCTEN

Sinds 1949 worden de kostprijzen van akkerbouwproducten be
rekend in het kader van een zgn. type-bedrijf. Een type-bedrijf is een
fictief bedrijf, dat zodanig is opgezet, dat het de bedrijven in een be
paald gebied t.a.v. grootte, grondsoort, bouwplan, veebezetting en
trekkracht zo goed mogelijk typeert. Hoewel het type-bedrijf dus geen
reëel bedrijf is, vertoont het grote overeenstemming met bestaande
bedrijven. Men zou zich het type-bedrijf dus in het betreffende gebied
als een reëel bedrijf kunnen voorstellen. Het voordeel van deze werk
wijze is, dat de kostprijs per gewas wordt bepaald in het bedrijfs
verband. Voor het opbouwen van het type-bedrijf worden de gegevens
gebruikt van bedrijven, welke een L.E.I.-administratie voeren. Deze
afhankelijkheid van de beperkte hoeveelheid gegevens, waarover men
kan beschikken, brengt met zich mede, dat men er niet altijd in slaagt
een bepaald gebied zuiver te typeren. Op het ogenblik worden kost
prijzen van akkerbouwproducten berekend voor een viertal gebieden,
nl. de Noordelijke Bouwstreek, het Oldambt, de Veenkoloniën en het
Zuid-westelijk kleigebied. Van grote delen van Nederland zijn de kost
prijzen dus niet bekend. Het is dan ook het streven om in de naaste
toekomst tot een uitbreiding van het aantal type-bedrijven te geraken
om hiermede de basis voor het prijsbeleid te verbreden.
Om het begrip type-bedrijf enigszins te verduidelijken volgt hierna
een korte karakteristiek van het type-bedrijf voor de Noordelijke
Bouwstreek.
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Bedrijfsgrootte :
35
3

ha bouwland
ha grasland

38
ha cultuurgrond
2,65 ha erf, sloten en wegen
Totaal kadastraal

40,65 ha

Grondsoort: zavel
Verkaveling: de percelen liggen rond de boerderij (zgn.binnenbedrijf)
Bouwplan:
Granen

Peulvruchten
Handelsgewassen
Hakvruchten
Groenvoedergewassen

wintertarwe
wintergerst
zomertarwe
haver
groene erwten
koolzaad
bietenzaad
vlas
consumptieaardappelen. . .
suikerbieten
voederbieten
rode klaver
witte klaver

Totaal bouwland
Nagewas klaver

6,30 ha
4,20 „
1,40 „
5,25 „
2,10 ,,
1,1 S »
2,70 ,,
3,15 „
2,45 „
3,15 „
0,70 „
1,25 „
1,20 „
35,00 ha
5,50 ha

Arbeidsvoorziening:
De arbeidskern bestaat uit :
de boer die ± 700 uren handenarbeid verricht,
i arbeider-veeverzorger op weekloon,
3 arbeiders op uurloon.
In de resterende arbeidsbehoefte wordt voorzien door losse ar
beiders.
Trekkracht:
i wieltrekker van ± 27 pk
4 werkpaarden.
Veebezetting:
6 melkkoeien,
4 stuks jongvee,
5 schapen.
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Bij de kostprijsberekening wordt voor ieder product in eerste in
stantie nagegaan, welke hoeveelheid van ieder productiemiddel onder
normale omstandigheden moet worden aangewend voor het verkrijgen
van een normale opbrengst. Het vaststellen van deze hoeveelheden
productiemiddel geschiedt aan de hand van de gegevens van de bedrijfsboekhoudingen. Om deze gegevens te kunnen leveren is een
eenvoudige rentabiliteitsboekhouding, aangevuld met een aantal tech
nische gegevens, o.a. betreffende arbeidsverbruik en bemesting, vol
doende. Aan de eis van normalisatie wordt voldaan door de kwanti
teiten productiemiddel vast te stellen op grond van de werkelijk ver
bruikte hoeveelheden in jaren, waarin de productie-omstandigheden
steeds verschillend waren. Nadat op deze wijze de kwantiteiten pro
ductiemiddel voor ieder product zijn vastgesteld, worden deze kwan
titeiten gewaardeerd tegen de prijzen, welke voor de naaste toekomst
kunnen worden verwacht. Het vaststellen van de kosten bergt dus
twee elementen in zich, nl. het kwantitatieve element en het waardeelement. Tegenover deze op hun geldswaarde omgerekende genor
maliseerde kwantiteiten productiemiddel worden de opbrengsten in
natura geplaatst, welke onder gemiddelde omstandigheden kunnen
worden verwacht. De tot geldswaarde omgerekende opbrengst van
eventuele bijproducten wordt van de bruto-kosten afgetrokken, ter
bepaling van de netto-kosten, welke ten laste van het hoofdproduct
komen. De relatie tussen deze netto-kosten en de opbrengst van het
hoofdproduct in natura is de kostprijs.
In de hierna volgende tabel is als practisch voorbeeld de kostprijs
berekening van het product wintertarwe weergegeven.
PRODUCTIEKOSTEN EN OPBRENGSTEN PER ha WINTERTARWE IN DE NOORDELIJKE
BOUWSTREEK; VOORCALCULATIE 1953

Gewerkte uren
Indirecte uren :
a. Grondbewerking
b. Algemene werkzaamheden
Directe uren:
a. Zaaien (incl. voor- en nabewerking)
b. Verplegen
c. Oogsten (maaien, hokken, schelven en rijden) .
d. Dorsen (uitsluitend uren van eigen personeel)
en afleveren
Totaal gewerkte uren
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Man
uren

Paardeuren

Trekkeruren

23
70

23

12,0
_

9

6

11

26
60

8
iS

3

-

188

66

_
-

6,3

_
18,3

1. Arbeidskosten:
Uurlonen 188 mu à f 0,98
Accoordlonen
Toeslagen
Sociale lasten 21,4%
2.
3.
4.
5.

f
"

"

Beloning voor bedrijfsleiding
Paardekosten 66 pu à f 0,78
Trekkerkosten 18,3 tu à f 3,72
Werktuigkosten :
Onderhoud + aanschaffing klein gereedschap
Afschrijving en rente

6. Bindertouw 7,1 kg à f 1,75
7. Werk door derden:
Dorsen 4100 kg à f 2,78 per 100 kg
8. Zaaizaad:
Aankoop ie nabouw 70 kg à f 36,50
Eigen bedrijf 130 kg à f 29,25
Ontsmetting zaaizaad
9'. Bemesting:
Stikstof 50 kg à f 0,97
Fosforzuur (omslag) 45 kg à f 0,60
Kali (omslag) 36 kg à f 0,34
Diverse bemestingskosten (omslag)
10.
11.
12.
13.
14.

184
4
40

f
"

-f 228
65
"51
"68

38
67
"

105

12

114
f
"
"
f
"
"
"

26
38
1
"

65

"

in

49
27
12
23

Pacht (incl. onderhoud gebouwen door pachter) ....
Drainagemateriaal
Rente omlopend kapitaal
Omzetbelasting
Algemene kosten

" 163
"
2
"18
"
8
"33

Totaal bruto-kosten
15. Af : opbrengst stro 5700 kg à f 45,— p. ton

f 1043
" 257

Totaal kosten hoofdproduct
16. Opbrengst hoofdproduct
17. Kostprijs per 100 kg

f

786
4100 kg
ƒ 19,15

Summary
UNIT COST CALCULATION OF WHEAT
In the Netherlands unit cost calculations of agricultural products are provided by
the Agricultural Economic Research Institute (L.E.I.). On the main, the only
purpose the calculation of the unit costs can fulfil is to serve the Government in
framing its price policy and the farmer in managing his farm. Therefore the calcu
lations refer to future transactions.
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Calculations are made on the basis of a prototype or standard-farm. A standardfarm is constructed in such a manner that it typifies the average farm in a given agri
cultural area, as regards its size, type of soil, parcelling out, production-plan, supply
of tractive power, labour methods and such like. It should be made clear, that the
standard-farm is not an existing farm, yet it nevertheless closely resembles the exist
ing farms which it typifies. Farms of nearly the same design do exist in practice.
In calculating the unit costs per product the quantities of means of production,
required to gather a normal produce under normal conditions, are determinated.
These quantities of all the means of production are assessed at their money value.
Total costs estimated in the above mentioned way, are diminished with proceeds of
by-products (e.g. corn-straw). The remaining-costs divided by the yield furnishes
the unit costs.
The main problems of this calculation-system are :
a. the normalisation of costs and yields,
b. the distribution of costs,
c. the valuation of means of production.
As an example the calculation of unit costs of wheat grown on clay soil is given.
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DE BETEKENIS VAN DE TERMIJNHANDEL IN GRANEN*)
W. VERBEEK
Voorzitter van de Rotterdamse Vereniging voor de Termijnhandel in
Granen, Rotterdam
(Summary see p. 42)

De „Rotterdamsche Vereeniging voor den Termijnhandel in
Granen" werd 6 Maart 1912 opgericht. Op 9 Juli d.a.v. werd de ge
legenheid tot het doen van termijnzaken voor de leden opengesteld,
voorlopig alleen voor maïs.
Na een hoopvol begin moest de termijnmarkt ten gevolge van het
uitbreken van de eerste wereldoorlog worden gesloten. Nadat de
termijnmarkt na de oorlog heropend werd, kwamen de zaken reeds
spoedig tot grotere ontwikkeling. Het aantal contracten nam telkenjare toe; de termijnmarkt was, toen zij in 1939 wederom gesloten
moest worden, een zeer belangrijk instituut geworden.
In het jaar 1912 over een tijdperk van ongeveer zes maanden werden
1716 maiscontracten van 50 ton geregistreerd. (Omgerekend op jaar
basis ongeveer 172.000 ton). In 1937, het laatste normale jaar voor de
oorlog, bedroeg het aantal maiscontracten 18.997 = 949.850 ton. In
1937 werden 11.584 tarwecontracten van 100 ton = 1.158.400 ton
geregistreerd.
De ervaring heeft geleerd, dat de aanwezigheid van de termijn
markt van groot nut voor de graanhandel is geweest, nl. de positie
van de graanhandel zowel in omvang als in financiële kracht in grote
mate heeft versterkt.
Geconstateerd kan voorts worden, dat de termijnmarkt al groeiende,
grotere hoeveelheden graan naar Nederland trok, hetgeen aan scheep
vaart, opslag, expeditie, verzekering, enz. ten goede kwam.
De termijnmarkt in Chicago is, voor zover mij bekend, de oudste
in de wereld. Reeds meer dan 100 jaar geleden werd de tarwe uit de
omgeving van Chicago op vastgestelde tijden door de binnenlandse
handelaren naar de grote stad aangevoerd en aldaar verkocht. Terwijl
men elkaar beter leerde kennen en vertrouwen, kwam al spoedig van
kopers zijde de wens naar voren, ook tarwe voor levering op een latere
termijn te kopen, tot tevoren afgesproken prijzen, teneinde de grondstoffenvoorziening voor hun bedrijven voor enige tijd te verzekeren.
De kopers hadden dan geen extra opslagruimte nodig, terwijl de be
taling eerst later bij de ontvangst geschiedde. Dit soort zaken breidde
zich uit. Zij werden op de beurs geregistreerd, hetgeen tot het ont
staan van de termijnmarkt in Chicago leidde.
In de loop der jaren is het karakter van de graantermijnmarkten
geheel veranderd. Tegenwoordig is de belangrijkste functie van de
*) Rede, uitgesproken bij de heropening van deRotterdamse Termijnmarkt inMais,
op 23 September 1953. Op 17 Mei 1954 is ook de Termijnmarkt in Gerst geopend.
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termijnmarkt, het bieden van de gelegenheid tot het zgn. ,,hedgen".
Wat is de betekenis van „hedgen"? (De vertaling is „tegenpositie in
nemen").
Iedereen, die betrokken is bij het produceren, verhandelen, be- of
verwerken van landbouwproducten, komt in aanraking met het pro
bleem van het risico van prijsschommelingen. Dit fluctueren, onver
mijdelijk verbonden aan vraag en aanbod, is één van de grootste
risico's. Men zal er daarom steeds naar streven dit risico tot een mi
nimum te beperken, of, indien mogelijk, het geheel te omzeilen.
Teneinde verliezen bij dalende prijzen te voorkomen, is men gaarne
bereid van speculatieve winsten bij stijgende prijzen afstand te doen.
Men is tevreden met een te verwachten normale handels- of fabrieksmarge, als beloning voor verleende diensten.
Men kan zich tegen verlies, tengevolge van prijsfluctuaties, be
schermen door gebruik te maken van de termijnmarkt. Deze hande
ling wordt „hedgen" genoemd.
Een eigenaar van landbouwproducten, die deze, of datgene wat
ervan gefabriceerd wordt, niet direct kan doorverkopen en die niets
doet om zijn risico van prijsdaling te ontgaan, zou men een speculant
kunnen noemen. Hij, die zich tegen dit risico dekt door te „hedgen",
zoals men zich tegenwoordig tegen bijna alles kan verzekeren, is zeker
geen speculant.
Bij de beoordeling of er van speculatie sprake is, moet natuurlijk
in aanmerking worden genomen, dat het tot het terrein van een koop
man behoort, dat er nu en dan een kans met het prijsverloop wordt
genomen. Dit gebeurt dan vrijwillig en in die mate, dat het te allen
tijde financieel verantwoord is. Enkele voorbeelden mogen dit ver
duidelijken.
Op de lange weg van producent naar consument wordt het grootste
gedeelte van het graanoverschot in de Verenigde Staten van Amerika
door de verbouwers aan de „country elevators" verkocht en door deze
opgeslagen. Dit zijn de in het binnenland gelegen graansilo's. Deze
silomaatschappijen beginnen op het moment van het kopen markt
risico te lopen. Zij proberen daarom het gekochte graan zo spoedig
mogelijk weer te verkopen, voor latere levering in de afscheephavens.
Door verschillende omstandigheden gelukt dit veelal niet. De silo
maatschappij zal het nog onverkochte graan naar de zeehavens ver
schepen, dit graan in de termijnmarkt „hedgen", om zich voor even
tuele catastrophale verliezen te behoeden. Op een later tijdstip wordt
het aan de kust opgeslagen graan aan de exporteur verkocht. De ver
zekering tegen het risico van de dalende prijs is dan niet meer nodig.
De „hedge" wordt dan in de termijnmarkt ongedaan gemaakt.
Doordat de exporteur in Amerika in staat is in zijn land te „hedgen"
kan hij, op een voor hem gunstig moment,mais, gerst of tarwe in
kopen en het zeevervoer regelen. Hij zal intussen proberen het graan
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in het buitenland te verkopen en kan dit voortzetten gedurende het
vervoer over zee of na aankomst op de plaats van bestemming. Immers,
omdat hij vanaf het moment van het kopen tot verkopen van het graan
in de termijnmarkt een tegenpositie heeft ingenomen, behoeven
marktfluctuaties hem geen zorgen op te leveren.
De hierboven genoemde exporteur zal, door bemiddeling van een
agent, het graan bijv. aan een Nederlandse handelaar verkopen, voor
wie het aanhouden van een zekere goederenvoorraad noodzakelijk is.
Indien deze de totale hoeveelheid van zijn onverkochte partijen te
hoog vindt, in verband met een dalende markt en het zich afzijdig
houden van kopers, kan hij een tegenpositie innemen in de termijnmarkt in eigen land en zich zodoende vrijwaren voor eventuele zware
verliezen.
Het graan kan ook door de agent direct aan een fabrikant worden
verkocht. Deze moet voor zijn bedrijf zekere voorraden grondstoffen
aanhouden en voor een regelmatige aanvoer zorgdragen, m.a.w. hij
moet een plus-positie in de markt innemen. Hiertegenover staat de
verkoop van de gefabriceerde producten, welke echter door een flauwe
markt kan stagneren. Ook de fabrikant zal dan dekking kunnen vinden
tegen verlies op zijn voorraad grondstoffen, door het innemen van een
tegenpositie in de termijnmarkt, dus door te „hedgen".
Volledigheidshalve zij hier vermeld, dat, behalve bovengenoemde
belanghebbenden, die een nuttig profijt van de termijnmarkt maken
als onderdeel van hun zaken of bedrijven, het ook voorkomt, dat
koop- of verkoopcontracten worden afgesloten zonder zakelijke achter
grond, dus alleen met speculatieve doeleinden. Buitenstaanders, die
niet van de betekenis van de termijnhandel op de hoogte zijn, doch
naar aanleiding van dit laatste soort zaken alle termijnmarkten ver
oordelen, hebben ongelijk.
Uit hetgeen ik zeer in het kort heb gezegd, blijkt, dat een termijn
markt alleen in een sfeer van ruimheid en vrijheid kan werken; daar
waar obstakels zijn, kan geen termijnhandel bloeien. Het feit, dat dit
ook het inzicht is van onze regeringsautoriteiten en dat deze autori
teiten op basis van dit inzicht hun volle medewerking en steun hebben
verleend aan de heropening van de termijnmarkt in mais, is dus het
bewijs, dat de vrijheid in de graanhandel een grote schrede voor
waarts heeft gemaakt; dat deze vrijheid voor alle artikelen en in alle
opzichten zal terugkeren, is, gezien dit feit, onze verwachting.
Ik moge besluiten met die woorden van onze eerste voorzitter bij
de opening van de termijnmarkt in 19x2, waarin de vereniging als het
ware de rechtvaardiging van haar bestaan vindt neergelegd, woorde
lijk weer te geven. Ze luiden:
,,Van een algemeen maatschappelijk standpunt is een Termijn
markt als aanvulling van de verkeersverbeteringen, in hoge mate be
vorderlijk aan het behoorlijk verdelen van de producten en het nivel41

leren hunner prijzen ten opzichte van tijd en plaats. Zij verruimt de
markt en verschaft de gelegenheid om het risico van prijsverandering
over een groot aantal personen te verdelen.
Deze verruiming van de markt belooft aan de plaatsen, waar termijnhandel gedreven wordt, groter aanvoeren en talrijker koop
orders, dus een verlevendiging van het verkeer."
De juistheid hiervan heeft de „Rotterdamse Vereniging voor de
Termijnhandel in Granen" doen besluiten tot heropening van de
termijnmarkt over te gaan.
Ik spreek de hoop en de verwachting uit, dat de practijk, gelijk zij
dit reeds in het verleden heeft gedaan, de juistheid wederom zal
bevestigen.
Summary
THE IMPORTANCE OF THE GRAIN FUTURES MARKET
The Rotterdam Grain Futures Market, since its inception in the year 1912, held
an important position before the war; in the year 1937, the last normal pre-war year,
the number of maize contracts totalled 18.997, aggregating 949.850 tons, and the
number of wheat contracts 11.854, aggregating 1.158.400 tons.
The rapid economic and monetary recovery of the Netherlands during the last
few years, also in relation to other countries, opened up the possibility of the Rotter
dam Grain Futures Market recapturing its former place. After in about the middle
of August it had become certain that the maize trade could be regarded as free, the
official re-opening of the Futures Market took place on the 23rd September, 1953.
The importance of the futures market is fully characterized by the words which
the former Chairman of the Rotterdam Grain Futures Association spoke in the year
1912 at the opening of the Futures Market:
„Looked at from a general social point of view a futures market is, as a supple
mentary means to the improvement and expansion of commercial intercourse, highly
conducive to a proper distribution of produce and the levelling of the prices thereof
in relation to place and time. It widens the market and procures an opportunity to
distribute the risk of price changes over a large number of persons." „This widening
of the market promises the places, where futures markets are held, larger supplies
and an increased number of buying orders, consequently an intensified goods
traffic."
On the 17th May, 1954 also the Barley Futures Market was opened.
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GEZICHTSPUNTEN VOOR DE INRICHTING
VAN GRAANDROGERS, SPECIAAL MET HET
OOG OP HUN GEBRUIK VOOR VERSCHIL
LENDE LANDBOUWPRODUCTEN2)
Prof. Ir J. J. I. SPRENGER
Droogtechnisch Laboratorium, Centraal Instituut voor Landbouw
kundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 55)

1. Inleiding
Het Nederlandse klimaat is weinig geschikt voor de teelt van baktarwe, terwijl in sommige jaren bovendien nog bederf optreedt door
schot. Door deze oorzaken vermindert de toch reeds veel te geringe
hoeveelheid beschikbaar inheems broodgraan. Zeer belangrijke hoe
veelheden broodgraan (bijna 1.000.000 ton) moeten daarom jaarlijks
worden geïmporteerd.
Het overwegend vochtige klimaat maakt, dat vaak met een hoger
vochtgehalte moet worden geoogst, dan voor veilige bewaring wen
selijk is. Vrij algemeen plaatst men de schoven in hokken op het veld.
Na natuurlijke droging wordt van het veld gedorst, dan wel eerst in
het stro opgeslagen.
Vroeger leed de kwaliteit tijdens de nadroging als gevolg van een
te hoog vochtgehalte.
Vóór de laatste wereldoorlog begon het kunstmatig drogen, vaak in
coöperatief verband, dientengevolge meer en meer ingang te vinden.
Na de oorlog werd dit verder gestimuleerd door de invoering van de
combine in de Nederlandse landbouw.
Tijdens de Duitse bezetting stond alle graanimport stil. Men was
voor de broodgraanvoorziening geheel op eigen bodem aangewezen,
en hiervoor moesten de bestaande drogers op korte termijn verbeterd
worden. Een hiervoor ingestelde technische commissie inspecteerde
de graandrogers stuk voor stuk, en gaf aan, welke wijzigingen nodig
waren. Uit deze rapporten, vaak van tekeningen voorzien, hebben wij
veel omtrent de aan een graandroger te stellen eisen kunnen leren.
In 1950 waren er in Nederland, de silo-bedrijven uitgezonderd,
268 graandrogers, die in dat seizoen 220.000 ton droogden, waarvan
*) Korte inhoud van een lezing, dd 15 September 1953 gehouden te Ashridge
College (Engeland) voor een gezelschap van vertegenwoordigers van 12 Europese
landen volgens het programma van economische samenwerking in het kader van
de OEEC/MSA (Course of Study on Grain Drying, Storage and Handling).
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ongeveer de helft combinegraan was. Gemiddeld werd gedurende
453 uren per seizoen gedraaid, met 2-3 arbeiders per drogerij.
Wat hun typen betreft, bleken aanwezig te zijn :
72 stuks eestdrogers ; max. capaciteit per stuk 1000 ton/jaar
80 ,, torendrogers
2700
61 ,,
cascadedrogers
2200
40 ,, trommeldrogers
3000
3 „ vacuumdrogers
2300
12 ,, van afwijkende constructie
1000
268

„ drogers met een gemidd. max. cap. van 2130

„

Na de oorlog bracht de invoering van de combine grote verande
ringen in de droogtechniek teweeg. De oogst van zomergerst geschiedt
thans grotendeels door de combine ; bij de andere granen handhaven
zich de oude oogstmethoden. Desondanks steeg het aantal maaidorsmachines in Nederland snel :
1946 : 5 1947 : 260 1948 : 500 1949 : 700 1950 : 1100
thans 1600 en nog steeds toenemende. Echter kunnen de kleinere
boeren zich vaak niet de kosten van een eigen machine getroosten,
als gevolg waarvan een deel der combines eigendom van loondorsers
is. Wie daarvan gebruik wil maken, moet de maaidorser voor een be
paalde datum bespreken, en dan moet de machine het veld in onaf
hankelijk van de weersgesteldheid. Waar men bij de nieuwe oogstmethode tevens de droging op het veld mist, wordt het combinegraan vaak veel natter geoogst dan volgens de oude werkwijze. En hier
door ontstond een overbelasting van de drogerijen.
Er zijn natuurlijk vele nieuwe drogers bijgebouwd, maar parallel
hiermede gevoelde men op vele plaatsen - zowel op de boerderij als
aan de droger - behoefte, om te trachten, de topbelasting wat af te
vlakken; men probeerde het graan door ventilatie met koude lucht
enige tijd goed te houden. Dit bleek maar zeer beperkt mogelijk te
zijn, zodat men al spoedig proeven met opgewarmde lucht nam, en
hiermede was de schuurdroogmethode geboren. Het laat zich aanzien,
dat zij een grote vlucht zal nemen, omdat dezelfde droogruimte voor
het drogen van veel andere producten kan worden benut.
In dit verband moge worden opgemerkt, dat, ondanks het kleine
oppervlak, het locale klimaat in Nederland tamelijk sterk kan variëren.
Nabij de zeekust is de relatieve vochtigheidsgraad hoog, terwijl het
zuidoosten meer onder de invloed van het Duitse continentale gebied
staat en droger is. Zowel voor droog- als bewaarproeven dient men
daarom met bepaalde klimaatzones rekening te houden. Hierin ligt
ook de verklaring, dat bij beproeving van installaties met onverwarmde
lucht vaak zeer uiteenlopende resultaten werden bereikt. Wij advi
seren steeds, een verwarmingsapparaat bij de hand te hebben, ook al
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blijkt dit niet nodig te zijn, omdat alle berekeningen gebaseerd zijn
op gemiddelde waarden van een lange reeks waarnemingen. In een
regenperiode kunnen grote afwijkingen hiervan optreden, en dan is
kunstmatige droging juist het meeste nodig!

2. Gebruikelijke drogersystemen
Vóór de wereldoorlog werden in Nederland graandrogers van zeer
uiteenlopende constructie gebruikt. Als gevolg van deze verschillende
bouwwijzen werd aangaande hun practische bruikbaarheid en doel
matigheid een ruime ervaring opgedaan, resulterende in de verdere
ontwikkeling van enkele standaardtypen. Thans treft men in hoofd
zaak aan:
A. Eestdrogers
Zij worden in wezen gevormd door een bak, waarvan de bodem
bestaat uit geperforeerde plaat, waardoor verwarmde lucht omhoog
strijkt. Hierop wordt het graan in een laag van constante dikte - meestal
10-20 cm - uitgespreid. Om een gelijkmatige droging te bereiken,
wordt het graan enige malen gekeerd. Dit kan uit de hand door werk
lieden met houten schoppen geschieden, waarbij men rekent, dat zulks
ten minste 6 maal per charge behoort te worden verricht; echter is dit
werk zeer onaangenaam, vooral indien de verbrandingsgassen van
een cokesvuur door de laag strijken. Daarom heeft men machinale in
richtingen ontworpen, welke dit werk van de arbeiders overnemen.
Een wagentje, van een horizontale as met schoepen voorzien, rijdt
over rails automatisch heen en weer, en keert daarbij het graan.
Eestdrogers zijn voor grote vermogens in gebruik (140 ma overeen
komende met 3 ton/h). Zij zijn echter in aanschaffing geenszins goed
koop, en hun discontinue werking is bezwaarlijk. Hun toepassings
mogelijkheden zullen in de toekomst wel worden verschoven naar
het drogen van mout, cichorei en wortelen.
Men kan zich natuurlijk voorstellen, dat het wagentje, naast het
dooreenmengen, het graan een weinig voortbeweegt. Op deze wijze
kunnen de korrels dan aan één zijde van de eest worden opgebracht,
en aan de tegenovergestelde zijde worden gelost; men is dan tot een
continu proces gekomen. Een kleine stap verder is, de geperforeerde
plaat te verlengen. Deze constructieve uitvoering kwam echter in
Nederland nimmer tot toepassing, hoewel daarin de mogelijkheid
schuilt van één droogapparaat voor grasdrogen zowel als voor het
drogen van graan.
B. Torendrogers
Indien men zich het langzaam over een stilstaande eestplaat voort
bewegende graan in gedachten voorstelt, en dit beeld 90 0 draait, zo
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dat het graan verticaal in een kolom omlaag beweegt, komt men tot de
torendroger. Hierbij zakt het graan tussen twee geperforeerde gaaswanden, op 15-20 cm afstand van elkaar geplaatst. De gebruikelijke
uitvoering is zodanig, dat men 2 dergelijke graanschachten heeft, waar
tussen de drooglucht intreedt. Door een kast, buiten de schachten
aangebracht, wordt boven de afgewerkte lucht afgezogen door 2 ex
hausters. Een dusdanige torendroger wordt meestal tweedelig ge
bouwd. Het bovenste stuk, ongeveer f der totale hoogte, werkt als
droger, terwijl het onderste i deel als koeler met koude lucht is inge
richt. De snelheid van het graan wordt geregeld door aftapschuiven.
Men heeft als verbeteringen aangebracht inspectieruitjes, waardoor
het zakken van het graan kan worden gecontroleerd, aftapbuisjes en
afstandsthermometers, om de graantemperatuur te kunnen contro
leren, luikjes voor het schoonmaken, en keerinrichtingen, welke het
graan tijdens de zakking dooreenwerken.
Torendrogers vragen een grote constructiehoogte, bezitten een
groot oppervlak dat geïsoleerd moet worden tegen warmteverliezen,
zijn lastig schoon te maken en moeilijk te bedienen. Voorts is de con
structie van een goede keerinrichting lastig; als gevolg hiervan worden
de korrels, langs de luchtweg beschouwd, in de regel ongelijkmatig
verwarmd. Zij worden tegenwoordig in ons land niet meer gebouwd.
C. Cascadedrogers (fig. 1 en 2)
Indien men de graanweg van een torendroger zigzag-vormig • op
gevouwen denkt, komt men tot het beginsel van de cascadedroger.
Een groot deel van de aan de uitwendige vorm van torendrogers ver
bonden bezwaren wordt hierdoor ondervangen; zij zijn compact van
vorm, en gemakkelijk te bedienen.
Een systeem van buizen voert de warme drooglucht aan, en een
ander systeem voert aan de andere zijde de afgewerkte lucht af. Het
te drogen graan schuift langs schuine glijdvlakken omlaag.
De ervaring heeft geleerd, dat men de luchtbuizen groot van vorm
moet uitvoeren, omdat anders de droger niet goed kan worden schoon
gemaakt. Verder mag er geen hindernis zijn, waardoor het graan kan
klemlopen. Er vormt zich dan een graankoek, welke vastbakt en onder
omstandigheden brand kan veroorzaken. Wordt vastgeraakt graan
aan het einde van het seizoen niet verwijderd, dan gaat dit later ont
kiemen. De droger zal daarna niet meer zonder demontage kunnen
worden gebruikt.
Men beschouwt in Nederland de cascade-droger als de thans best
beschikbare drogerconstructie. Hieronder zal nader worden uiteen
gezet, op welke wijze hij o.i. nog voor verbetering vatbaar is.
D. Trommeldrogers (fig. 3 en 4)
Bij een trommeldroger verloopt het droogproces in gelijkstroom
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Fig. I. Tweeling-cascadedroger met indirecte verwarming.
Machinefabriek Brabant, Zevenbergen.
Fig. i. Twin Cascade Drier with indirect heating.

Fig. 4. Trommeidroger, capaciteit
10 ton/h.
Machinefabriek Ensink, Hilversum.
Fig. 4. Drum drier with a capacity of
10 tons per hour.

binnen een lange, cylindrische trommel met ongeveer horizontale as.
De trommel roteert langzaam, wordt door middel van een tandkrans
aangedreven, en rust daarbij op looprollen.
Het graan komt aan één zijde de trommel binnen, wordt door bakjes
of schoepen omhooggevoerd en valt vrij omlaag, welk proces zich her
haalt, totdat het aan het uiteinde gedroogd de trommel verlaat. In de
regel wordt het graan voortbewogen door de luchtstroom, waarbij
kleine korrels de trommel sneller zullen doorlopen dan grotere; er
vindt dus automatisch een zekere selectie plaats naar de droogsnelheid.
De luchtstroom wordt zodanig geregeld, dat de inlaattemperatuur
ongeveer 140 °C bedraagt, en de temperatuur der afgewerkte lucht
40 °C. Meestal wordt het graan na de droging in een afzonderlijk
apparaat gekoeld.
In vergelijking met andere drogertypen biedt de trommeldroger
het voordeel, dat het graan zeer innig met de lucht in contact komt,
als het ware erdoor wordt omspoeld, hetgeen een snelle droging be
vordert. Voorts zullen in het graan voorkomende ongerechtigheden
gemakkelijk loswerken en met de luchtstroom worden afgevoerd.
Tevens werkt het droogproces intermitterend, hetgeen voor de water
beweging binnen in de korrel gunstig is.
Hier tegenover staat, dat de trommeldroger een groot vloeropper
vlak inneemt, alsmede, dat de massa van de trommel steeds opnieuw
als dode ballast moet worden aangedreven.
Tegenwoordig zal een trommeldroger uitsluitend worden gekozen
voor grote capaciteit (3-10 ton/h).
Het bovenstaande heeft uitsluitend betrekking op drogertypen,
werkende met convectie-droging. De plaatsruimte laat niet toe, hier
ook andere constructiewijzen, zoals vacuümdrogers, te beschouwen.
E. De warmtebron
Past men indirecte verwarming toe - d.w.z. dat de rookgassen langs
buizen strijken, waardoor de lucht wordt aangezogen - dan is het ta
melijk onverschillig, welke brandstof gebruikt wordt. De enige voor
waarde is dan, dat de roetafzetting op de buizen niet te groot wordt.
Voor kleine eestdrogers, welke fijne zaaizaden drogen, ziet men dit
systeem wel toegepast, vaak met hete-luchtkachels (calorifères).
Voor grotere capaciteiten - de eigenlijke graandrogers - zal men
liever stoom toepassen, welke binnen door de buizen van de lucht verhitter wordt geleid, terwijl de op te warmen drooglucht er buiten
langs strijkt. Men maakt dan gebruik van condensatiewarmte, waar
door het verwarmend oppervlak der buizen binnen redelijke grenzen
kan worden gehouden. Deze inrichting is echter uitsluitend econo47

misch voor drogerijen, waar om andere reden reeds stoom beschik
baar is.
De meeste graandrogers in Nederland werkten vóór de oorlog met
een cokesoven, waarbij de verbrandingsgassen rechtstreeks door het
graan werden gevoerd. Er komt dan een kleine hoeveelheid zwaveldioxyde (S02) mede, doch proeven hebben geleerd, dat de verdun
ning zo groot is (ca o, i gram S03 per m3 lucht), dat zij noch voor de
bakkwaliteit, noch voor de kiemkracht, bezwaarlijk werkt. Integen
deel wordt hierdoor een zeker gunstig desinfecterend effect verkregen.
Steeds behoort een vonkenvanger te worden aangebracht.
Een groot nadeel van zulke ovens is, dat bij het opstoken en slakken
verwijderen de temperatuur daalt, zodat tamelijk grote schommelin
gen in de luchttemperatuur kunnen optreden. Een grote verbetering
is de automatische cokesoven met verticaal rooster en naverbrandingskamer (half-generator type) ; echter is deze oven zeer kostbaar.
De moderne graandrogers, welke na de oorlog gebouwd werden,
zijn practisch steeds uitgerust met een oliestookinrichting en directe
luchtverhitting. Meestal wordt een vergassingsbrander toegepast, in
welk geval men uitsluitend zeer lichte olie (gasolie) mag verstoken. Zij
voldoen zeer goed, en kunnen door een thermostaat automatisch ge
controleerd worden.

3. Researchwerk voor de verbetering van droger constructies
In het Droogtechnisch Laboratorium zijn tal van vraagpunten
onderzocht, welke voor de verbetering van graandrogers van belang
zijn. Het is mij niet mogelijk, U hiervan binnen de beschikbare plaats
ruimte een volledig overzicht te geven, daarom zal ik mij tot enkele
belangrijke resultaten beperken.
A. De snelheid van waterverdamping
Door meting van droogkrommen aan een aantal landbouwproduc
ten van zeer uiteenlopende aard (gras, lucerne, lupine, klaver, voeder
bieten, wortelen, sojabonen, aardnoten, tarwe, gerst, mais, lijnzaad)
kon empirisch een algemene droogwet worden gevonden.
Indien men de droogsnelheid, gemeten in % per minuut van de
droge stof, beschouwt ten opzichte van het vochtgehalte op de droge
stof (dry basis), blijkt het verband tussen beide grootheden volgens
drie stadia te verlopen. De beide eerste stadia zijn rechtlijnig, het
derde stadium gekromd. Echter wordt dit derde stadium bij een prak
tijkdroging niet bereikt, zodat het verder buiten beschouwing kan
blijven. De overeenstemming tussen theorie en practijk is verrassend
nauwkeurig; bij droging van natte mais bijv. van 34tot3 % vocht bij
100 °C werd bij hoge vochtgehalten geen grotere afwijking gevonden
dan i % en bij voortgezette droging van i %.
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Mathematisch uitgewerkt, blijkt de droogkromme te bestaan uit
twee logarithmische krommen, welke rakend (dus zonder knik) in
elkaar overgaan. Een methode kon worden gevonden, om voor be
rekeningen slechts één logarithmische kromme in beschouwing te ne
men.
De verklaring van de discontinuïteit, welke in de droging optreedt,
moet vermoedelijk worden gezocht in het droog worden van het
oppervlak van de graankorrel, als gevolg waarvan de watertoevoer uit
het inwendige verder door diffusie moet geschieden, in plaats van door
directe capillaire stroming.
B. De warmte-toevoer aan de korrels
Getracht werd, tijdens het droogproces de hoeveelheid warmte te
meten, welke van de drooglucht in de korrels overgaat. Dit bleek
mogelijk te zijn, door in de graankorrels kleine thermo-elementen aan
te brengen. Gelijktijdig met zulke temperatuurmetingen werden
droogkrommen bepaald, zodat tevens de waterverdamping bekend
was.
Voor de warmte-balans kon een formule worden opgesteld, waaruit
een splitsing mogelijk bleek in opwarm-warmte en verdampingswarmte.
Wanneer men een koperen bol in een stroom warme lucht houdt,
vindt warmte-transport plaats van de lucht naar de bol, en de hoeveel
heid overgebrachte warmte verloopt evenredig met het temperatuurs
verschil tussen lucht en bol.
Anderzijds hebben wij een verdampingswet leren kennen, en deze
verdamping vindt plaats evenredig met het verschil in waterdamp
spanning van de korrelgrenslaag en van de drooglucht.
Er zijn dus twee physische wetten, die het droogproces kunnen be
heersen. Welke van deze twee is hier geldig?
Wij hebben om dit na te gaan, een groot aantal proeven verricht en
gevonden, dat het de waterdampspanning-wet is, welke men voor be
rekeningen moet gebruiken. Maar in het allereerste begin van de dro
ging is het oppervlak van de korrel nog te koud, om de uit deze wet
volgende, grote waterverdamping te kunnen volgen. Er vindt dan een
zeer snelle opwarming plaats, welke in 1-2 minuten is afgelopen, dus
een soort warmte-stoot, en daarna volgt de droging de algemene
droogwet.
Dit geldt voor alle soorten zaad, zodat geconcludeerd mag worden,
dat men in het begin van de droging, wanneer het graan nog koud is,
meer warme lucht moet doorblazen, of lucht van een hogere tempe
ratuur, dan in een verder stadium. Een warmte-stoot in het begin
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moet dus gunstig werken, en verder zal blijken, dat zulks ook voor
het glijden der korrels een gunstig effect heeft.
C. Dampdrukisothermen
Graan van een gegeven vochtgehalte is steeds in evenwicht met
lucht van een zeer bepaalde relatieve vochtigheidsgraad. Wij spreken
van evenwicht, wanneer geen vocht verdampt, of uit de lucht wordt
aangetrokken.
Physisch gesproken, is deze beschouwingswijze niet juist. Een natte
graankorrel is omringd door een laagje water, waarboven zich ver
zadigde waterdamp bevindt, en de spanning van die damp hangt
sterk van de temperatuur af. Is het vochtgehalte lager, dan zal ook de
dampspanning in de grenslaag dalen.
De omringende lucht heeft ook een bepaalde waterdampspanning,
en nu volgen die beide gasmassa's de wet, dat zich waterdamp ver
plaatst van het gebied van hoge druk naar lage druk. Bestaat er even
wicht, en gaat men zowel de graankorrel als de drooglucht opwarmen,
dan stijgt de dampspanning in de grenslaag rondom de korrel, maar
in de omgevende lucht blijft de dampspanning constant. Er zal dus
verdamping plaats vinden.
Wij zien dus, dat het opwarmen iets verandert aan het graan, waar
door dit gemakkelijker kan verdampen, maar niet aan de lucht. Vaak
wordt gemeend, dat de R.V. graad van de drooglucht maatgevend is
voor het drogend vermogen, doch in wezen is dit niet juist, men be
hoort de dampspanning te beschouwen.
Men kan nu experimenteel bij constante temperatuur zo'n dampdrukisotherm bepalen bij verschillende vochtgehalten, en verkrijgt
dan gegevens tot hoever de droging behoort te worden voortgezet.
De dampdrukisothermen van de meeste granen vertonen bij 7075 % R.V. een discontinuïteit, en men moet voor een veilige bewaring
even onder dit discontinuïteitspunt blijven. De verklaring hiervan is
vermoedelijk, dat dan het oppervlak van de korrels droog blijft. Schim
mels en bacteriën, die bederf veroorzaken, gaan op zo'n droog opper
vlak in slapende (latente) toestand over, en worden daardoor tijdelijk
inactief.
Tabel I geeft het resultaat van enige recente metingen in ons labo
ratorium.
Indien een dampdrukisotherm nauwkeurig bekend is, kan hij ook
worden benut om het vochtgehalte van graan te bepalen. Men plaatst
een hiervoor speciaal gebouwde haarhygrometer (zgn. „steekhygrometer") in een zak graan, met een thermometer er naast, en noteert
de aanwijzing van beide, nadat er evenwicht is gekomen. In een op de
dampdrukisotherm gebaseerd diagram kan men dan rechtstreeks het
juiste vochtgehalte aflezen.
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TABEL I. DAMPDRUKISOTHERMEN VOOR VIJF ZAADSOORTEN
Evenwichts R.V.-graad van de lucht (12-25 °G)
Vochtgehalte graan
% van totaal

tarwe

rogge

haver

mais

lijnzaad

%

%

%

%

%

2

S

4
6
8

15

IO
12

8
18

18

13

IO
21

61

35
50
66

74

78
85
89
92

91

33
49

33

25
38

48

55
70
78
82

14
i6
i8

64

63

79
83

74

20

89

87

81

22

91

24
20

94

85
89

39

82
88

94

94
95

Evenwichtsvochtgehalten in % van totaal bij

80% R.V.
75% R.V.
70% R.V.

16,7

I7.S

17,0

16,5

15,4

16,2

15.2

15.5

".S
10,3

14,6

15.1

14,0

14,6

9,3

Dit alles heeft betrekking op een statische evenwichttoestand. Maar
tijdens de droging verdampt er zoveel water aan het korreloppervlak,
dat dit door toestroming uit het inwendige van de korrel niet meer
kan worden aangevuld; er ontstaat dan een vochtgradient, en de
dampspanning aan het oppervlak daalt.
Echter kan de dampdrukisotherm ook worden gebruikt, om een in
druk te krijgen van hetgeen er dynamisch tijdens de droging gebeurt.
Bij het begin van de droging bestaat er nog geen vochtgradient; wij
kunnen dus van een punt van de isotherm uitgaan. Verder verloopt
de droging evenredig met het verschil in waterdampspanning, en ook
volgens de algemene droogwet volgens twee rechte lijnen. Dit maakt,
dat het verloop van de droging van een dunne laag in de dampdruk
isotherm kan worden getekend.
Heeft men een dikke laag, dan kan men die in een aantal dunne
lagen verdeeld denken, waarbij de temperatuur en waterdamphoeveelheid in zo'n laag constant worden gedacht. Men begint met de onder
ste dunne laag, berekent met welke temperatuur en waterdampspanning de lucht de tweede laag binnentreedt, en kan daarvoor weer
een dergelijke figuur tekenen. Men maakt dus als het ware moment
opnamen van de toestand op een gegeven punt in de graanlaag, en
wanneer men maar voldoende van zulke foto's heeft, is het gehele
droogproces bekend.
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D. Maximum toelaatbare temperatuur
Het is bekend, dat men graan in een droger niet mag oververhitten,
anders gaan de gunstige eigenschappen van het product - bakkwaliteit, of kiemkracht - achteruit. Dit kan slechts betrekking hebben op
de korreltemperatuur, en niet op die van de drooglucht. In een blaaspijpdroger zou men zonder bezwaar graan kunnen drogen met een
inlaattemperatuur van 400 °C, mits de droging maar snel genoeg ver
loopt (b.v. in i minuut) en de korreltemperatuur niet te hoog wordt.
Dat men zulks niet doet, vindt er uitsluitend zijn oorzaak in, dat dit
proces lastig te regelen zou zijn. Maar wel gebruikt men in Nederland
veel trommeldrogers met inlaattemperaturen van 140 °C.
De hoogte van de maximale temperatuur hangt af van drie omstan
digheden, te weten: het vochtgehalte van het graan, de tijd van bloot
stellen, alsmede van de graansoort, zodat dit een ingewikkeld pro
bleem is. Op grond van ervaring past men in Holland vaak de volgende
tabel toe:
TABEL 2. MAXIMAAL TOE TE LATEN KORRELTEMPERATUREN IN GRAANDROGERS
Vochtgehalte van het
aangevoerde graan

Broodgraan
tarwe
°C

rogge
°C

mais
°C

16

55

65

17

52

62

18

49

19

46

59
56

75
70
65

%

20
21
22
23
24

43
40

37

53
50

36

47
43

35

40

Zaai- en
moutgranen
°G

49

46
43

6l

40

58

38
36

55
52
47
44

34
32
30

Kritische temp.
volgens
Hutchinson
°G

61
59
58
56
55
54
53
52
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Deze tabel bezit, de laatste kolom uitgezonderd, een veiligheids
marge van 10 °C ten opzichte van laboratoriumproeven. Dit is tame
lijk veel, omdat de temperatuur van de kiem - waaruit het meeste
water verdampt - door koeling wel lager zal zijn dan de gemiddelde
korreltemperatuur. Deze marge zal wat mogen worden verkleind, in
dien men erin slaagt, een goede korrelstroming in de droger te be
reiken.
Verder zijn proeven aan de gang, om de cijfers uit de tabel nader te
controleren en eventueel te verbeteren.
E. De graanstroming in een cascadedroger
Reeds werd medegedeeld, dat men in Nederland de cascadedroger
als het beste type beschouwt. Maar ook hieraan kan nog heel wat
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worden verbeterd, zodat wij begonnen zijn met in het laboratorium
de graanstroom te onderzoeken. Er is in de technische literatuur zeer
veel te vinden over stromingswetten van vloeistoffen (hydraulica) als
mede over het evenwicht van korrelvormige massa's (gronddruk),
doch niet aangaande hun stroming.
Wanneer een graanlaag glijdt over een geperforeerd schuin vlak in
een gelijkmatig dikke laag, verandert het talud, wanneer men lucht
doorlaat. Onze proeven wijzen erop, dat het mogelijk moet zijn, in
eenzelfde droger zeer verschillende graansoorten te verwerken bij een
vaste stand van het glijdvlak, doch uitsluitend door wijziging van de
toevoeropening, alsmede van de luchtdruk. Een modeldroger, om dit
nader te kunnen onderzoeken, is in aanbouw.
Echter toonden de proeven aan, dat de glijding in het allereerste
begin slecht is, omdat dan het korreloppervlak vochtig is, en daardoor
stroef. Hiervoor zal voorverwarming uitermate gunstig werken.
F. Schuurdroging
Evenals in Engeland, gevoelt men op de boerderij in Holland grote
behoefte, het graan en tal van andere landbouwproducten zelf te
kunnen drogen. Dit klemt te meer, omdat men in ons land meer dan
600 speciale gebouwen voor aardappelbewaring heeft, welke des
zomers leegstaan. Het spreekt haast vanzelf, dat men naar mogelijk
heden heeft uitgezien, ze dan voor andere doeleinden te gebruiken,
en hiervoor lijkt het schuurdrogen een goede toepassing.
Meestal worden schroefventilatoren gebruikt, en daarmede kan
men normaal geen hogere luchtoverdruk toepassen dan ca 30 mm
waterkolom. Voor dikke graanlagen en silo's is men op centrifugaalventilatoren aangewezen.
Een eenvoudig verwarmingsapparaat, de zgn. Prior-brander is hier
voor in de handel. Hiermede kan 1-7 1 huisbrandolie per uur worden
verstookt.
Wij hebben, op verzoek van de boeren, ook een verwarmings
installatie ontworpen, die met een hooiblazer werkt. Door de lucht
stroom plaatselijk trechtervormig te vernauwen, wordt een onder
druk opgewekt, waardoor men de warme lucht uit de oven kan aan
zuigen.
De Arbeidsinspectie in ons land heeft de toepassing van verwar
mingsapparaten met directe verwarming voor het hoofdgebouw van
de boerderij verboden in verband met het brandgevaar.
Men kent voor het drogen ook afzonderlijke, gemakkelijk demon
tabele, gebouwtjes.
De luchtdistributie geschiedt in de regel door halfcylindervormige
lattenkokers, met metaalgaas bekleed, omdat zulke kokers nu eenmaal
in een aardappelkoelhuis aanwezig zijn.
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G. Maisdrogen
In de laatste jaren is de maiscultuur in Nederland sterk toege
nomen. Wij kennen het natte dorsen der kolven, waarbij korrels ver
kregen worden met ongeveer 40 % vocht. De korrels worden tijdens
het dorsen sterk beschadigd, doch dit is niet zo'n bezwaar omdat dit
product uitsluitend als voer voor varkens en kippen gebruikt wordt.
De droging geschiedt dan in de gewone graandrogers, waarbij het
materiaal 3-5 maal door de droger loopt; gekoeld wordt uitsluitend
bij de laatste doorgang. Verscheidene drogers zijn voor dit doel ver
bouwd, zodat desgewenst ook door de koelzône warme lucht kan
worden geblazen.
De natte korrels klinken tijdens het drogen sterk in, waardoor men
geen kleinere partijen dan 125 % der drogerinhoud kan behandelen.
Ook met een trommeldroger werden goede resultaten bereikt bij
een inlaattemperatuur van ca 190 °C.
Een geheel ander vraagstuk is het drogen van zaaimais. Hiervoor
dienen de ontvliesde kolven in hun geheel te worden gedroogd, om
daarna te worden gedorsen.
Wij hebben de Amerikaanse „bins" bestudeerd, doch vonden aan
de discontinue droging nog al bezwaren verbonden. Wil men de
bovenste kolven goed droog hebben, dan zijn inmiddels de onderste
reeds te ver ingedroogd. Verder zal de inhoud der cellen ongelijk van
vochtgehalte zijn, als gevolg waarvan een intensieve namenging nodig
wordt. En tenslotte kan de warme drooglucht op deze wijze niet zeer
intensief worden benut.
Dit gaf ons aanleiding naar een drogerconstructie te zoeken, waarbij
deze bezwaren zo goed mogelijk zouden zijn ondervangen. Wij heb
ben dus een ontwerp gemaakt, berustende op het tegenstroom
principe, en zo goed mogelijk continu werkende.
Er werden cellen gebouwd van gemetselde muren, ongeveer 2,85 x
2,85 m inwendige maat; een cel heeft een inhoud van 10 ton kolven.
De trechtervormige bodem bestaat uit houten latten, terwijl de uit
monding door een dubbele schuif is afgesloten. De warme lucht treedt
door het lattenrooster binnen, en ontwijkt door de kolvenmassa. Met
deze inrichting kan in 50 dagen 100 ton kolven worden gedroogd.
Een studie werd gemaakt van de aëro-dynamische stroming. Verder
werd, op grond van een groot aantal proeven, een obstakel ontworpen
van een zodanige vorm, dat de massa gelijkmatig zakt. Men tapt per
dag een vierde of een vijfde deel van de celinhoud af, en dit wordt
boven wederom door verse kolven aangevuld.
In een dergelijke inrichting kan men, behalve kolven, ook maïs
korrels drogen, alsmede graankorrels, indien op het lattenrooster een
geperforeerde staalplaat is gelegd. Ook kan men, voor het drogenvan
fijne zaden (graszaad, uien) boven in de cel een losse droogbak hangen.
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4. Conclusies
1. Wat het type van graandroger betreft, is in Nederland de cascadedroger het beste gebleken, en daarnaast voor grote capaciteiten ook
de trommeldroger.
2. Researchwerk heeft uitgewezen, dat aan een cascadedroger nog be
langrijke verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zij omvat
ten in hoofdzaak het eerst laten doorlopen van een vak met hoge
temperatuur, en verder de verbetering van het stromen van het
graan. Hierdoor kunnen de drogers beter voor uiteenlopende graanen zaadsoorten geschikt worden gemaakt. Dientengevolge zal met
een hogere luchttemperatuur kunnen worden gewerkt.
3. Als warmtebron komt tegenwoordig uitsluitend in aanmerking
directe verhitting met een oliebrander, alsmede indirecte ver
warming door lage-druk stoom.
4. Het vraagstuk van schuurdroging op de boerderij ondervindt grote
belangstelling. Echter zijn er nog moeilijkheden met het verwar
mingsapparaat. Dit zal goedkoop moeten zijn, gemakkelijk te be
dienen, en niet brandgevaarlijk.
5. Er bestaat eveneens toenemende interesse voor het kunstmatig
drogen van maiskolven. Een speciale drooginrichting kon voor dit
doel worden ontworpen.
6. De constructie en inrichting der graandrogers zal door research
werk nog aanmerkelijk kunnen worden verbeterd.
Summary
SOME ASPECTS OF INSTALLATION OF GRAIN-DRIERS, ESPECIALLY
IN CONNECTION WITH THEIR USE FOR VARIOUS TYPES
OF AGRICULTURAL PRODUCTS
As regard the best type of drier to use, the cascade drier appears to be the best
available in Holland, followed by the drum drier, for large consignments.
Research work demonstrated that important improvements may still be made in the
cascade drier. The main improvements are: to let some of the grain run through at a
higher temperature first of all, and improvements in the flow of the grain. In this
manner it would be easier to apply the use of the drier for different types of grain
and seeds, and as a result, it would be possible to operate it at higher temperatures.
As the source of heat, at the present moment the method of direct heating under
consideration is the use of an oil burner; indirect heating can be applied by lowpressure steam and an air heater.
The problem of drying in sheds or barns on farm premises appears to be of great
interest. There are, however, difficulties to be faced in respect of the heating appa
ratus. This must be cheap, easy to service and free from fire risks.
There is also an increasing interest in the drying of maize on the cob. A special
drying system for this purpose has therefore been evolved.
Construction and installation of grain driers should be subjected to research as
there is still room for considerable improvement.
ss

GRANENPROEFVELDEN, GEZAAID MET DE
„KACHELPIJP"
IR A. J. TH. HENDRIKSEN en D. TH. WIETEN
Koninklijk Kweekbedrijf-Zaadhandel D. J. van der Have, KapelleBiezelinge
(Summary see p. 61)

INLEIDING

Reeds geruime tijd is op verschillende Duitse veredelingsstations
een nieuw systeem voor het inzaaien van granenproefvelden met zeer
kleine objectveldjes in gebruik, voornamelijk voor het doen van waar
nemingen over ziekten.
In dit systeem zaait men met behulp van een „kachelpijp" ieder
object op een veldje van 30 cm diameter. In Duitsland spreekt men
van „Ofenröhre"; in Nederland hebben wij de methode daarom
„kachelpijp-methode" gedoopt. De veldjes worden bij ons aangeduid
met de naam „pollen".
De methode is in Duitsland op meerdere plaatsen in gebruik, doch
wij menen dat Dr A. LEIN van Saatzucht Ferdinand Heine te Schnega
wellicht de meeste aandacht aan deze methode heeft geschonken en
vandaar is deze werkwijze ook terecht gekomen op de gecombineerde
kweekbedrijven van N.V. Dr R. J. Mansholt, Westpolder; Fa G.
Geertsema, Groningen; en Fa D. J. van der Have, Kapelle-Biezelinge.
Sinds 1952 hebben wij de bruikbaarheid van deze methode voor op
brengstbepaling onderzocht; de resultaten waren zo interessant, dat
wij menen dat het verantwoord is de eerste gegevens nu al te publiceren.
METHODIEK

Op foto i zien wij de „kachelpijp" en een bijbehorende spade met
een bladbreedte van 30 cm afgebeeld. De kachelpijp heeft een dia
meter op de grond van 30 cm. De bovendiameter is 50 cm, de hoogte
is 100 cm. Aan één kant is de zijwand precies verticaal, de overliggende
zijde is hellend.
Een veld wordt nu eerst gemarkeerd in twee loodrecht op elkaar
staande richtingen met een rijenafstand van 50, 60 of 70 cm. Daarna
neemt men met de spade een laagje aarde ter dikte van 2 à 3 cm weg
uit een hoekpunt van een getrokken vierkant. Een bepaalde hoeveel
heid zaad wordt nu in de kachelpijp met kracht tegen de schuine zijde
geworpen en komt hierdoor verspreid over het grondoppervlak terecht.
De optimale hoeveelheid zaaizaad per pol blijkt bij wintertarwe te
liggen in de buurt van 40 korrels. Tenslotte neemt men de kachelpijp
weg en dekt af met de grond op de spade.
Voor snel werk is het eenvoudiger steeds de grond van de volgende
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Fig. I, "Kachelpijp" met bij
behorende spade.
Fig. r. Sowing ,,tube" and ac
cessory spade.

Fig. 2. Veld met „pollen" in het voorjaar.
Fig. 2. Trial field with „hassocks" in spring.

Fig. 3. Normale proefvelden met daarachter pollen-proefvelden.
Fig. 3. Normal plots in the foreground, "hassock-plots" in background.

Fig. 4. Volwassen pollen.
Fig. 4. Full-grown "hassocks".

zaaiplaats als dekgrond te nemen. De kachelpijp kan dan steeds direct
weer geplaatst worden.
Van het gewas in het voorjaar geeft foto 2 een beeld.
Op foto 3 zien wij op de voorgrond een normaal proefveld en daar
achter proefvelden in polvorm.
Tenslotte geeft foto 4 een beeld van volwassen pollen.
Hier wordt temidden van deze pollen kruisingsarbeid verricht. Het
is ons gebleken dat hiervoor de polvorm buitengewoon practisch is.
Men zaait dan van ieder ras steeds één pol bij een bepaalde zaaitijd
en bij een tweede zaaitijd achter iedere pol een tweede pol van het
zelfde ras en zo door, tot bijvoorbeeld bij vijf verschillende zaaitijden.
Zo kan men op een kleine oppervlakte vele géniteurs bij verschil
lende zaaitijden zeer overzichtelijk zaaien. Het kruisen is zeer een
voudig, omdat bij een polverband van 60 x 60, eventueel 70 x 70,
er overal tussen de pollen ruimte genoeg is om een klein krukje te
plaatsen en het kruisingswerk uit te voeren.
ALGEMENE VOORZORGEN

Om resultaten te verwachten die overeenkomend zijn met de ge
wone veldproeven, dient bij een kachelpijpen- of pollenproefveld ter
dege rekening gehouden te worden met de proefveldtechniek.
Men moet bijvoorbeeld eventueel rekening houden met vrucht- '
baarheidsverlopen van de grond. Maar een veel belangrijker factor is
de waarde die we aan iedere pol moeten hechten, in verband met het
feit of het een al dan niet goed gesloten pol is. Dit is in cijfers uit te
drukken en nu kunnen we pollen met een onvoldoende cijfer niet
oogsten of wanneer de cijfers betrouwbaar gegeven zijn via de covariancemethode, komen tot een juiste gemiddelde polopbrengst per ras.
Tevens zullen wij hier zien, wat we ook al uit de practijk wisten,
dat, behalve dat er veel randwerking bij pollen is, de stoelcapaciteit
van het ras een grote rol speelt. Bij de beoordeling der resultaten is
daarom rassenkennis vereist. Bij onbekende rassen krijgt men hierover
een indruk door het geven van meerdere standcijfers gedurende de
groeiperiode van het gewas.
Een tweede vraag is ook nog uit hoeveel pollen een veldje moet
bestaan om een betrouwbare opbrengst van een ras op die bepaalde
plaats te geven.
Het spreekt wel vanzelf dat men in ieder geval heel nauwkeurig
dient te werken. Wil men niet in proefveldvorm met meerdere her
halingen werken, doch in enkelvoud, dan is een vergelijk ten opzichte
van een standaard welke door het gehele veld loopt, nodig.
DE RESULTATEN

In 1952 hadden wij in Westpolder (Groningen) en in de Frederica57

polder (Rilland-Bath, Zeeland) een normaal rassenproefveld in zes
herhalingen aangelegd. Daarnaast werd als duplicaat van deze proef
een pollenproef uitgezaaid in 4 x 6 herhalingen, waarbij steeds ieder
veldje uit één pol bestond.
In 1953 hadden wij in dezelfde plaatsen gewone rassenproefvelden
en overeenkomstige pollenproefvelden.
Het aantal rassen bedroeg in 1953 10; het aantal herhalingen bij het
gewone proefveld 5 en bij de pollenproef 4 x 5 = 20. De gegevens
van deze proefvelden worden in de tabellen 1, 2, 3 en 4 en in de over
eenkomende grafieken (fig. 5) weergegeven. In iedere tabel zijn de rassen
gerangschikt naar gelang van de opbrengst op het gewone rassenproefveld.
Van deze gegevens zijn de correlatiecoëfficienten bepaald. Wij
vinden dan:
voor I:r = o,8i
voor II : r = 0,76
voor III : r = 0,76
voor IV: r = 0,94
Gezien het feit, dat bij alle proefvelden fouten optreden kan nooit
een r = 1 verwacht worden.
In hoeverre hier sprake is van werkelijk vaststaande verschillen tus
sen de resultaten van beide systemen moet nog verder berekend wor
den en ook nog aan de hand van meer proefvelden worden uitgemaakt.
Voorlopig mogen wij aannemen dat zeer slecht-stoelende rassen in
de pollenproef ongunstiger uitkomen dan bij de gewone veldproef.
Tevens kan verwacht worden dat eventuele verschillen in ziekte
resistentie bij het optreden van die ziekte in de resultaten der pollen
proef een groter effect zullen geven dan in de veldproef.
TABEL I. PROEFVELD FREDERICAPOLDER 1952
Opbrengst in
Rasnaam

Heine VII
Tadépi
Benoist 392
Cappelle
Nord
484-49
Alba I

Alba 6
Alba 3
Alba 8
MGH 2
Carsten VIII

5§

kg/ha

veldproef

pollenproef

5300

3850
3350
3400
2850

5200
5°S0
47SO

4650
4350
4IOO
4OOO
4OOO

2750
2900
2700
2900
2800

39OO
39OO
385O

2750
2750
2150

TABEL 2. PROEFVELD WESTPOLDER 1952

Rasnaam

Opbrengst in kg/ha
pollenproef

veldproef

Heine VII
Benoist 392
MGH 2
Alba 8
Alba 3
Tadépi
Cappelle
Nord
Alba I
Alba 6

6850
6850
6700
6250
6200
6100
6100
6000
6000
5950

H 484-49

5800

Carsten VIII

4650
4300
4600
3900
3650

4050
3950

4000
3700
3900
4200
3650

5550

TABEL 3. PROEFVELD FREDERICAPOLDER 1953

Rasnaam

Heine 51
Benoist 392
MGH i
Carsten VI
Heine VII
Heine 476
Heine e 5
MGH 2
D 071
D 042

Opbrengst in kg/ha
veldproef

pollenproef

6250

4450
3500

6050
6000

3900
3800

S900
5850

39OO

5800

3650

5650
5550
555°
5450

3800
370°

3150
3°5°

TABEL 4. PROEFVELD WESTPOLDER 1953

Rasnaam

Heine 51
MGH I
Heine es
Carsten VI
Heine VII
Benoist 392
Heine 476
Dumon 071/49
MGH 2
Dumon 042/49

Opbrengst in

kg/ha"'

veldproef

pollenproef

7030
6700

4660
3860

653°

3940

6520
6280
6250

3840
3620
3620
3840
3200

6250
6000
5920

3390

5470

2880

59
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Fig. 5. Verband tussen de opbrengsten van veldproeven en van pollen-proeven,
vermeld in de tabellen 1 t/m 4.
Fig. 5. Yield of normal trial fields plotted against the yield of "hassocks".
I Fredericapolder 1952
II Westpolder 1952
III Fredericapolder 1953
IV Westpolder 1953

Het valt verder op dat de gemiddelde opbrengst per ha der pollenproeven veel lager is dan die der veldproeven. Dit kan, naar wij thans
geconstateerd hebben, nog ten dele verbeterd wordendoor een kleinere
polafstand. Wij hebben tot nu toe steeds gewerkt met een polver
band van 60 x 60, dus een afstand tussen de pollen van 30 cm. Het
blijkt dat hogere opbrengsten per ha behaald kunnen worden met een
polverband van 50 x 50 cm. Het is echter de vraag of dit in andere
opzichten ook een verbetering zal blijken te zijn. De beoordeling van
de pollenproef wordt er in ieder geval moeilijker door omdat men las
tiger tussen de pollen door kan lopen. Tevens neemt misschien de
heftigheid van het optreden van ziekten wat af.
VERSCHILLEN TUSSEN POLLENPROEF EN GEWONE VELDPROEF

Als we nu nog even naar afwijkingen kijken tussen beide systemen
op de proefvelden in 1952, dan valt in de Fredericapolder het ongun
stige gedrag van Tadépi in de pollenproef op. Tadépi stoelt matig en
geeft hierdoor misschien in de pollenproef een slechter resultaat.
Cappelle en Nord komen ook in de pollenproef minder gunstig uit
t.o.v. de erop volgende rassen. Ook dit zijn vrij matige stoelers.
In de Westpolder valt het matige gedrag van Benoist 392 op. Ook
hier kan weer van verschuiving, tengevolge van weinig stoelen van
Benoist 392 sprake zijn.
H 484-49 is in de pollenproef veel gunstiger, maar hier vragen wij
ons af of niet de plaatsing die H 484-49 op de gewone veldproef ge
kregen heeft erg ongunstig geweest is. Dit ras heeft het in de Frede60

ricapolder, zowel in de gewone veldproef als in de pollenproef beter
gedaan.
In 1953 geeft Benoist 392 op beide pollenproeven weer een ongun
stiger resultaat dan in beide veldproeven. Hierin zien wij weer een
aanwijzing dat mogelijker wijze in de pollenproef slechte stoelers on
evenredig slechte resultaten behalen.
VERDER ONDERZOEK EN TOEPASSING

Wij hebben in de afgelopen jaren ook oriënterende proeven ge
nomen over zaaizaadhoeveelheid, poldiameter, polafstand, stikstof
bemesting etc. De resultaten van deze proeven geven tot nu toe geen
belangrijke verschillen te zien wat betreft de rangorden, waarin de
rassen geplaatst worden.
Wel bleek, dat men minder stikstof moest geven dan aan een nor
maal proefveld, om te vroege legering te voorkomen.
Daar de arbeidsbesparing bij gebruik van pollenproeven in ver
gelijking met gewone proeven zeer groot is, gaan wij verder met ons
onderzoek en de toepassing van deze methode. Wij zijn o.a. bezig de
methode te toetsen voor gerst en haver. Tot en met de eerste j aarslijnen zijn al onze proefvelden thans al in pol vorm gezaaid en het ziet
er naar uit dat de methode in de toekomst een nog uitgebreidere toe
passing zal vinden.
Summary
CEREAL PLOTS SOWN BY THE „TUBE METHOD"
In Germany a method of sowing small quantities of seed has been developed by
Dr A. LEIN of Saatzucht Ferd. Heine at Schnega. In applying this so-called „tubemethod' (Ofenrohr-Methode) small plots can be sown rather quickly. The apparatus
(see fig. 1) consists of a metal tube with the following dimensions: height about
3o"-4o",topdiameter ig1//'—20", bottomdiameter 1 I3/4". Ithas one perpendicular and
one sloping side. For carrying purposes the tube is provided with two handles.
In sowing a thin layer of soil of about 1" is first taken away by means of a spade
with a blade of II3/4" wide. The tube is then placed on the soil, and the seeds are
vigourously thrown against the sloping side of the tube. The seeds are thus scattered
and are then covered with the soil from the spade.
The resultant tufts have been called „hassocks" (see fig. 2). For wheat the optimal
number of seed per hassock proved to be about forty. The distance between the rows
in which the hassocks are sown, may be 23", thus allowing movement between the
full-grown hassocks for observation and crossing purposes (see fig. 4).
In 1952 and 1953 we compared the yield of normal plots with that of corresponding
„hassock-plots" on two trial fields (Westpolder, Groningen and Rilland-Bath, Zeeland). The results are shown in the tables 1-4 and in fig. 5. It is evident that the
average yield per acre from hassock-plots is much lower than that from normal plots.
An increase can be obtained by a shorter distance between the hassocks, e.g. 20".
It is also evident that varieties which tiller poorly compare unfavourably in hassockplots with those in normal plots. Hassocks are more easily attacked by diseases so
that differences in susceptibility are more readily demonstrated. On the other hand
they save considerable labour. We shall continue therefore to apply this method,
which is also being tested for barley and oats.
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DAGLENGTE-ONDERZOEK
BIJ TARWE EN GERST
Ir G. DANTUMA
Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
(Summary see p. 69)

Sinds het begin van het photoperiodiciteitsonderzoek hebben een
betrekkelijk groot aantal onderzoekers granen als proefplanten ge
nomen, zodat vrij veel resultaten in de literatuur te vinden zijn. De
meeste onderzoekers hebben zich echter alleen bezig gehouden met
het photoperiodiciteitsvraagstuk van de wintergranen in de eerste ont
wikkelingsstadia, en wel tijdens de eerste phase, de thermophase.
In het voorjaar gezaaid, komt wintergraan niet of zeer traag tot ont
wikkeling, terwijl zomergraan onder dezelfde omstandigheden nor
maal afrijpt. Dit komt, omdat de wintergranen, in tegenstelling tot de
zomergranen, een zekere koudebehoefte hebben. Voor een normale
ontwikkeling en afrijping van wintergranen, dient aan deze koude- of
vernalisatiebehoefte voldaan te worden. (In het Technisch Bericht
nr 5 van de Stichting COCOBRO wordt de koudebehoefte van een grote
collectie wintertarwerassen vermeld; zie verder FEEKES: De tarwe en
haar milieu.)
Uit diverse onderzoekingen is nu gebleken, dat de wintergranen
tijdens de thermophase, waarin koude ter bevrediging van de ver
nalisatiebehoefte nodig is, korte-dag-planten kunnen zijn. Onder be
paalde omstandigheden kunnen namelijk vernalisatie (koudebehandeling) en korte dagbehandeling elkaar vervangen. Zolang de vernalisatietoestand onvoldoende is, kan de korte dag (korter dan 13 à
14 uur) vernaliserend werken. De korte dag bevordert bij winter
granen echter alleen de bloemaanleg, want zodra de thermophase is
beëindigd, is voor het intreden van de volgende phase, de photo- of
strekkingsphase, een lange dag en hogere temperatuur nodig.
In de photophase zijn de granen lange-dag-planten, dus planten,
waarbij de morphologische ontwikkeling, resulterende in de geslachte
lijke reproductie, door lange dag wordt bevorderd. In het algemeen
reageren zomergranen scherper dan wintergranen. Over dit laatste ge
deelte, het photoperiodiciteitsvraagstuk, na beëindiging van de ther
mophase, zijn in de literatuur slechts zeer weinig gegevens te vinden
en deze hebben bovendien betrekking op een gering aantal rassen.
Om de betekenis van de daglengte voor de tarweplant te leren
kennen, onderzocht FEEKES bij 4 daglengten (8, 10, 12 en 15-17 uren)
de ontwikkeling van een 5-tal tarwerassen (Florence x Aurore,
Blanka, Joncquois, Chanteclair en Janetzki's Früher). Mc KINNEY en
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SANDO geven resultaten van dergelijk onderzoek met een wintertarwe

(Harvest Queen), een overgangstarwe (Purplestraw) en een zomertarwe (Marquis).
Voor het kwekerswerk zou het echter gewenst zijn, te kunnen be
schikken over de daglengtereactie van een uitgebreid rassensortiment,
daar deze reactie samenhang vertoont met andere belangrijke factoren,
als vroegheid van ontwikkeling, kouderesistentie, ontwikkelingstype,
vroegrijpheid e.d. Dit is dan ook de aanleiding geweest, dat wij in
1953 zijn begonnen met het onderzoek van de daglengtereactie van een
beperkt rassensortiment winter- (11 stuks) en zomertarwes (23) en
winter- (2) en zomergersten (5).
De volgende resultaten moeten worden gezien, als het begin van een
onderzoek, dat we de komende jaren hopen uit te voeren, namelijk de
bepaling van de kouderesistentie, koudebehoefte en daglengtereactie
van een uitgebreid rassensortiment van tarwe en gerst.
Proefopzet
De gebruikte rassencollectie werd in 3 series verdeeld, die ieder
aan een bepaalde daglengte werden blootgesteld. Serie I kreeg de nor
male daglengte van 14-2—17 uren, serie II kreeg 12 uren en serie III
kreeg 9 uren daglicht.
Gezaaid werd op 14 April 1953, dus op een tijdstip waarna natuur
lijke vernalisatie practisch is te verwaarlozen.
De wintertarwe werd als juist gekiemde korrel gevernaliseerd ge
durende 6 weken, de beide wintergerstrassen gedurende 3 weken.
De waarnemingen werden verricht volgens de morphologische
schaal in 23 delen van FEEKES (zie: De tarwe en haar milieu), waarbij :
i t/m 5:
6 t/m 10:

periode van stoelen (period of tillering)
periode van stengelontwikkeling, schieten
(development of a stem, shooting)
10.i t/m 10.5: het in aar komen (heading)
10.5.i t/m u: bloei (flowering)
I t/m IV:
rijping (ripening).
De eerste waarneming werd verricht op 21/5 (37 dagen na het
zaaien), de laatste op 7/8 (115 dagen na het zaaien).
De plänten werden in geëmailleerde potten opgekweekt; daglengteverkorting werd verkregen, door de op een lorry geplaatste planten in
een donkere ruimte te rijden.
Resultaten
De morphologische ontwikkeling 115 dagen na het zaaien is weer
gegeven in bijgaande tabel. Uit de gegevens van deze tabel blijkt, dat
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MORPHOLOGISCHE ONTWIKKELING 115 DAGEN NA HET ZAAIEN

Morphological development 115 days after sowing
Daglengte

Land van herkomst
Origin

Ras
Variety

Day length

Normaal
Normal

12 uren
12 hours

9 uren
9 hours

Carsten V
Heine VII
Silber

9-IO-5-3
u-I
11-111

5

7-8

5
5-6

9

6

Bersee
Magdalena
Cappelle

11-111
IV

10.2
u

7
7
7

Wintertarwe - Winter wheat
Duitsland
Germany
Frankrijk
France

m
in

België
Belgium

Minister
Prima

HI

Nederland
The Netherlands

Juliana

Zweden - Sweden
Zwitserland
Switzerland

9

10.5.2
IO.I

7-8
7

11

8

5-6

Eroica

1-11

5

5

Probus

IV

IO-5-3

7

Wintergerst - Winter barley
Duitsland
Germany

Engelen II

IV

5-7

5-6

Nederland
The Netherlands

Vinesco

IV

7

5-6

9-10

Zomergerst - Spring barley
Zweden
Sweden

Balder
Herta

IV
IV

10
u

Duitsland
Germany

Frisia
Heine 501
Piroline

IV
IV
IV

II
III
II

IO.I

IV
IV
IV
IV

u
u
10.2
u

8

u
u

Zomertarwe - Spring wheat
Canada
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Reli&nce
Can. 3842/3663-3/1
Can. 3843/4553
Can. 3845/3886

7
5
7

Fig. I. Morphologische ontwikkeling van twee zomertarwerassen (Blanka en Mentana) op I Juli 1953
(78 dagen na het zaaien).
Fig. I. Morphological development of two spring wheat varieties (Blanka and Mentana) on July ist, 1953
(78 days after sowing).

v.l.n.r. :
1. Blanka
2. Blanka
3. Blanka

from left to right:
norm. dagl. : stadium u
12 h dagl. : stadium 6-7
9 h dagl. : stadium 5

4. Mentana norm. dagl. : stadium I
5. Mentana 12 h dagl.: stadium u
6. Mentana 9 h dagl. : stadium 9-10

Daglengte
Land van herkomst
Origin

Ras
Variety

Day length

Normaal
Normal

12 uren
12 hours

9 uren
9 hours

Can. 3847/3310

IV

U

7

U.S.A.

Thatcher

IV

U

6

Argentinië
Argentina

Klein Titan
Klein Exito
Klein Cometa
Klein Condor

IV
IV
IV
IV

I
11
i
i

8
I
10.5.2
8-9

Duitsland
Germany

Strube 4090
Strube 5736
Peko
Koga II

IV
IV
IV
IV

10.5.2.
10.5.2
10.5.2.
u

7-8
8
8
7

Noorwegen
Norway

Fram II
Norrana

IV
IV

u-I
U-I

7-8
9

Zweden
Sweden

Blanka
(fig. 1)
Fylgia
Pondus
Kam II
Diamant II

IV
IV
IV
IV
IV

9
I
u
io-S-3
9-10

5-6
8-9
6-7
7-8
6-7

Frankrijk
France

Florence

IV

II-III

I

Italië - Italy

Mentana (fig. 1)

IV

III

I-II

X

Aurore

de reactie van de verschillende rassen op de drie toegepaste dag
lengten een grote spreiding vertoont.
De wintertarwes Carsten V en Heine VII zijn waarschijnlijk on
voldoende gevernaliseerd, daar ze bij de normale daglengte respec
tievelijk slechts de stadia 10.5.3 en u_ï bereiken.
De Wintergersten Vinesco en Engelen II zijn uitgesproken langedagtypen, terwijl de zomergersten, vooral de drie Duitse, dit in veel
geringere mate zijn. Verder blijkt dat, zoals ook in de literatuur wordt
vermeld, zomertarwes in 't algemeen sterker op de daglengte reageren
dan wintertarwes. Het zijn over het algemeen minder uitgesproken
langedag-vormen dan de wintertarwes en ze worden door zeer lange
dag meer versneld dan deze laatste. Zeer sterk blijkt deze reactie bij
de rassen Mentana (Italië), Florence x Aurore (Zuid-Frankrijk,
Noord-Afrika) en Exito (Argentinië), die na 115 dagen, bij een dag
lengte van 9 uur, respectievelijk de stadia I—II, I en I bereikten.
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Duidelijker dan uit de tabel zijn de verschillen tussen de rassen
waar te nemen in de grafieken i t/m 8, waarin van 16 rassen het ont
wikkelingsverloop bij de drie daglengten is weergegeven. In deze gra
fieken zijn tegen elkaar uitgezet de morphologische ontwikkeling
(volgens FEEKES) en het aantal dagen na het zaaien.
ENKELE OPMERKINGEN OVER KOUDERESISTENTIE EN HET VERBAND DAGLENGTEREACTIE :KOUDERESISTENTIE

In het Technische Bericht nr 5 van de Stichting COCOBRO is reeds
meegedeeld, dat de regel hoe meer koudebehoefte een ras in zijn
jeugdstadium heeft des te meer kouderesistent het is, niet algemeen
geldt. Dit in tegenstelling met vroegere opvattingen.
Uit nog niet gepubliceerde resultaten van kouderesistentie-onderzoekingen in de winter 1952/1953 (publicatie zal t.z.t. volgen in een
Technisch Bericht van de Stichting COCOBRO) bleek ook de opvatting,
dat de mate van kouderesistentie sterk afhankelijk is van de mate van
vernalisatie van het materiaal, niet algemeen te gelden. Bij sommige
rassen neemt de kouderesistentie sterker af naarmate de vernalisatie
meer volledig is, andere rassen reageren veel minder sterk of zeer
weinig hierop.
Na beëindiging der thermophase begint de daglengtereactie een
grote rol te spelen bij de kouderesistentie. Zolang de daglengte name
lijk kort genoeg blijft om de plant nog niet in het volgende stadium te
brengen, blijft deze in een soort ruststadium en behoudt langer de
kouderesistentie of m.a.w. : de meest uitgesproken lange-dagtypen
behouden dan gedurende de langste tijd hun kouderesistentie (zie
SCHMALZ). Het nadeel van deze laatste typen is echter, dat hun voorjaarsontwikkeling laat is.

Bij wintergerst onderscheidt HOFFMANN twee verschillende vor
men van kouderesistentie nl. die, waarbij de kouderesistentie sterk
afhankelijk is van de vernalisatiegraad (hoe geringer de mate van ver
nalisatie des te groter de kouderesistentie) en die, waarbij de koude
resistentie te danken is aan remming door korte dag. Deze laatste
vorm vond hij bij Roemeense Wintergersten, die geen koudebehoefte
hebben. Bij de eerste vorm gaat de kouderesistentie verloren nadat de
vernalisatie optimaal is en de daglengte voldoende lang om de photo
phase te laten beginnen.

Het bovenstaande in beschouwing genomen is het gedrag van de
Canadese zomertarwerassen, die in de daglengte-proeven zijn ver
meld, zeer opmerkelijk. Deze tarwerassen bezitten een vrij goede tot
goede kouderesistentie (kunstmatig bepaald in Nederland en op na
tuurlijke wijze in Zwitserland).
Koudebehoefte hebben deze tarwevormen niet; het zijn minder
uitgesproken langedag-typen dan de onderzochte wintertarwe- en
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wintergerstrassen en hun daglengtereactie komt overeen met die van
zomertarwerassen als Peko en Koga II. Het zal vooral belangrijk zijn,
om bij de ontwikkeling van deze Canadese zomertarwerassen de in
vloed van de daglengtereactie bij verschillende temperaturen na te
gaan en bij dit onderzoek tevens kouderesistentiebepalingen uit te
voeren.
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Summary
INVESTIGATION INTO DAY-LENGTH RESPONSE
OF WHEAT AND BARLEY
Various studies have shown that winter cereals can be short-day plants in their
first stage of development, the thermophase. Little research has been done on the
response to day length after completion of the thermophase.
For breeding purposes it is desirable to have at one's disposal data concerning the
response to length of day of many varieties, as this response is correlated with various
other factors, such as earliness of development, cold resistance, growth habit, time
of maturity, etc. This article reports on an investigation into the response to day
length of winter and spring wheat and winter and spring barley. The three day
lengths used were: 14,5-17 hours (normal day length), 12 and 9 hours. Winter wheat
was vernalized for 6 weeks (not sufficient for some varieties) winter barley for3 weeks,
both at 2 °C (as freshly germinated seed). Sowing was done on 14 April 1953.
The results of this investigation are shown in the table and in the graphs. The
latter show clearly the great differences in the response to day length of the varieties
under examination.
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DE BAKKWALITEIT VAN DE IN NEDERLAND
VERBOUWDE TARWERASSEN
Ir H. DE MIRANDA
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afd. Graan-,
Meel- en Broodonderzoek, Wageningen
(Summary see p. 76)

1. INLEIDING

Jaarlijks worden door de Afdeling Graan-, Meel- en Broodonder
zoek van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.
onderzoekingen verricht in verband met de bakkwaliteit van de in
Nederland verbouwde tarwerassen. Hierbij wordt thans de nadruk ge
legd op de kwaliteit van het ongebuilde meel, dat gebruikt wordt voor
de bereiding van bruin brood en volkorenbrood. Het materiaal voor
dit onderzoek wordt in hoofdzaak verkregen van de interprovinciale
proefvelden. In voorgaande artikelen (1, 2, 3) werden de resultaten,
voor zover betrekking hebbend op de oogstjaren 1947 tot en met 1951,
reeds behandeld. Thans zullen enkele resultaten van het onderzoek van
oogst 1952 vermeld worden. Verder zal de bakkwaliteit van de in 1954
in de rassenlijst opgenomen tarwerassen worden besproken en zullen
enige bijzonderheden worden vermeld betreffende de wijze van onder
zoek van de monsters van oogst 1953.
2. HET ONDERZOEK VAN OOGST 1952
Voor het onderzoek van oogst 1952 werden monsters van de inter
provinciale proefvelden verkregen uit de volgende vier streken:
1. Groningen, Friesland
2. N.O. Polder, Zuidelijk N.Holland
3. Zeeland, Zuidelijk Z. Holland
4. Limburg.
Uit elke streek werden monsters ontvangen van verschillende proef
velden die per ras tot mengmonsters werden samengevoegd. Van elk
ras werden dus ten hoogste vier mengmonsters verkregen. Van de
zomertarwes werden geen monsters ontvangen uit Limburg. Van twee
der wintertarwes werden slechts mengmonsters van twee streken
verkregen.
De volgende rassen werden onderzocht i
Wintertarwe's
Mengmonsters uit
4 streken

Alba
Staring
Minister
Heine's VII
Mado
70

Mengmonsters
uit 2 streken

L.B.W. 3 ( — Tavero)
Cappelle

Zomertarwe's
Mengmonsters uit 3 streken
(niet uit Limburg)

Peko
Koga I
Blanka
Strube 10022/43

Zeer uitgesproken streekverschillen in bakeigenschappen werden
ditmaal niet waargenomen. Daardoor was het mogelijk voor alle rassen
onderling vergelijkbare gecorrigeerde rasgemiddelden te berekenen.
Tabel I geeft de gemiddelden voor het broodvolume, verkregen bij
de bakproeven met ongebuild meel (per bakproef 3 broodjes van
400 gram). De proeven werden uitgevoerd zonder en met kaliumbromaat als meelverbetermiddel (dosering: 75 mg kaliumbromaat per
kg meel).
TABEL I. BROODVOLUME IN ml PER 100 g MEEL
GECORRIGEERDE RASGEMIDDELDEN VAN TARWE, OOGST 1952.
Bread volumes (ml per 100 g whole wheat meal) for the 1952 crop.
Wintertarwe
Winter wheat varieties

Alba . . .
Staring . .
Minister . .
Heine's VII
Mado . . .
L.B.W. 3 .
Cappelle . .

.
.
.
.
.
.

.

Zonder
bromaat
Without
bromate

75 mg
bromaat/kg
bromate per
1 kg meal

341
292
316

356
306
35°
349
391
347

306

342
323

360

Zomertarwe
Spring wheat varieties

Peko . . .
Koga I . . .
Blanka . . .
Strube-10022

Zonder
bromaat
Without
bromate

75 mg
bromaat/kg
bromate per
1 kg meal

308

336
341
338
381

340
320

337

386

De gegevens van tabel I zijn in fig. 1 weergegeven. Duidelijk blijkt
uit deze figuur dat naast belangrijke niveauverschillen ook verschillen
voorkomen in bromaatwerking, d.w.z. in de mate waarin toevoeging
van bromaat, in een dosering van 75 mg/kg, verbetering van het brood
volume geeft. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge verhouding van
de broodvolumina door toepassing van deze dosis bromaat enigszins
gewijzigd wordt (men vergelijke het linker en het rechter deel van
fig. 1).

3. DE BAKKWALITEIT VAN DE IN 1954 IN DE RASSENLIJST OPGENOMEN
TARWERASSEN
3.1 Verschillende typen
Het beeld dat fig. 1 geeft van de bakkwaliteit der verschillende
tarwerassen in 1952 is geenszins incidenteel. Bij vergelijking met de
resultaten van vorige oogstjaren (2, 3) vindt men vele punten van over
eenstemming. Zo werden van de oogst 1951 speciaal de rassen Alba,
Minister en Staring zeer uitvoerig onderzocht (3). Van elk van deze
rassen werd materiaal onderzocht van 15 proefvelden. In fig. 2, die op
dezelfde wijze is samengesteld als fig. 1 zijn de gegevens van deze drie
rassen voor de beide oogstjaren vergeleken. Wel ziet men enige ver
schuiving en verandering van de grootte der onderlinge verschillen,
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maar overigens is de overeenstemming tussen de beide oogstjaren
duidelijk.
<oa •
MINISTER
ALBA

.STARING

STARING.
300

- ALBA
350

- MINISTER

ALBA-

ZONOER
BROMAAT

1SSÎ

ZONDER
BROMAAT
-™-

l952

MET
BROMAAT

FIG. I
FIG. Z
Fig. i. Broodvolume (in ml per ioo g meel) van inlandse tarwerassen, oogst 1952,
zonder en met bromaat.
Fig. i. Bread volume (ml per 100 g meal) of several home-grown wheat varieties without
(left) and with addition (rightJ ofbromate (1952 crop).
Fig. 2. Broodvolume (in ml per ioo g meel) van drie inlandse tarwerassen, oogst
1951 en 1952, zonder en met bromaat.
Fig. 2. Bread volume (ml per 100 g meal) of 3 home-grown wheat varieties without
(left) and with addition (right) of bromate.
a. 1951 crop; b. 1952 crop.

Kenmerkend voor het ras Alba is dat de bakkwaliteit op een hoog
niveau ligt, maar dat toevoeging van bromaat slechts weinig verbete
ring geeft. Dit vindt men nog sterker geprononceerd bij hetrasKogal.
Het ras Minister vertegenwoordigt een ander type : zonder bromaat
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is de bakkwaliteit matig en ver beneden Alba en Koga I. Maar dit ver
schil wordt bij gebruik van bromaat geheel gecompenseerd door de
sterke bromaatwerking (bij toepassing van grotere doses dan 75 mg
bromaat per kg wordt het niveau van Alba zelfs duidelijk overschreden
(zie (3) blz. 84, fig. 9). Hetzelfde type vindt men bij Heine's VII, De
bakkwaliteit van dit ras is zonder bromaat iets minder dan van Mi
nister, maar door de sterke bromaatwerking wordt bij toepassing van
bromaat het niveau van Alba, Koga I en Minister bereikt (zie fig. 1
en (2) blz. 50, fig. 2). Dit geldt echter alleen voor de bakproeven met
ongebuild meel. De bakproeven met bloem van oogst 1950 gaven
voor Heine's VII een minder gunstig resultaat (zie (2) blz. 50, fig. 2
en (3) blz. 84, fig. 7), hetgeen de beoordeling van de bakkwaliteit van
dit thans zo belangrijke ras nog enigszins onzeker maakt.
Het ras Mado werd in 1952 voor het eerst onderzocht. Blijkens
fig. i bereikte dit ras reeds zonder bromaat het bakwaardeniveau van
Alba en Koga, maar door de sterke bromaatwerking werd dit niveau
bij gebruik van bromaat nog verre overschreden. Het is mogelijk dat
dit gunstige resultaat mede veroorzaakt werd door de grote mate van
resistentie tegen schot, die deze roodzadige tarwe vertoont.
Omtrent de oorzaken van de hier beschreven rasverschillen in bro
maatwerking is nog weinig bekend. Het is mogelijk dat meer inzicht
omtrent de hier beschreven typen zal worden verkregen in het kader
van fundamenteel onderzoek betreffende de werking van meelverbetermiddelen.
3.2 Overzicht
In de rassenlijst (4) is voor de tarwerassen een waarderingscijfer
opgenomen voor „bakkwaliteit voor bruin brood". Dit is slechts een
zeer globale waardering, waarbij onvoldoende rekening wordt ge
houden met de verschillen in bromaatwerking. In de rassenlijst 1954
worden de belangrijkste rassen ingedeeld in drie klassen, met de cijfers
6, 64 en 7. In onderstaand schema is deze indeling opgenomen, waarbij
echter tevens een globale indeling is gemaakt naar de mate waarin ver
betering door toepassing van een bromaat-dosis van 75 mg/kg
mogelijk is.
Waarderingscijfer

6
Bromaatwerking

1 Sterk
1 Matig
Gering

Heine's VII
Peko
Staring

6i
Minister
LBW 3
Blanka
Koga i

7

Mado
Cappelle ')
Nord *)
Alba

*) Cappelle werd niet opgenomen in de rassenlijst.
2) De plaatsing van Nord in dit schema berust op slechts weinige gegevens (vgl. (3),
blz. 85).
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4. HET ONDERZOEK VAN OOGST 1953

In December 1953 was het onderzoek van het monstermateriaal van
oogst 1953 nog niet afgesloten. Wij kunnen hier dus nog geen resul
taten, maar wel enkele bijzonderheden over de wijze van onderzoek
vermelden.
Bijzondere aandacht wordt ditmaal besteed aan de invloed van
latent en zichtbaar schot op de bakkwaliteit. Het optreden van schot
gaat, zoals bekend, gepaard met de vorming en activering van zetmeelsplitsende en andere enzymen. Indien de enzymwerking bepaalde
grenzen overschrijdt wordt zij zeer schadelijk voor de bakkwaliteit.
De bakkwaliteit, zoals deze tot uiting komt bij de bakproef, wordt
echter ook door andere factoren bepaald, waarvan hoeveelheid en ge
aardheid der gluten en overige eiwitten, alsmede de physisch-chemi
sche en biochemische eigenschappen van het zetmeel en afbraak
producten hiervan de voornaamste zijn. De betekenis van de bak
proef is juist dat hierbij blijkt, welke bakkwaliteit tenslotte als resul
tante van al deze factoren tot stand komt. Maar daarnaast is het ook
van belang te weten wat hierbij de invloed is van de verschillende fac
toren afzonderlijk. Twee van zulke factoren zijn bijvoorbeeld de rek
baarheid en de rekweerstand van het deeg, zoals deze o.a. met de
alveograaf van Chopin worden gemeten. Maar voor de bakkwaliteit
van inlandse tarwe is veel belangrijker het onderscheid tussen ener
zijds grootheden als eiwitgehalte en eiwitkwaliteit, wier invloed op
de bakkwaliteit alleen zuiver tot uiting komt indien geen schot is op
getreden, en anderzijds de factoren die samenhangen met het op
treden van schot. Indien de bakproef een slecht resultaat geeft, is het
gewenst te weten in hoeverre het optreden van (al of niet zichtbaar)
schot hiervan de oorzaak is geweest.
4. I De bepaling van de mate van aantasting door schot

In Zweden, waar in sommige jaren in tarwe en in andere granen
zeer veel schot optreedt, wordt aan de bepaling van de mate van aan
tasting door schot veel aandacht besteed. Onderzoekingen van MOLIN
en HAGBERG (5, 6) hebben geleerd, dat bij een op de practijk gerichte
bepaling van de mate van schotaantasting rekening moet worden ge
houden met de omstandigheden die tijdens het bakproces van brood
optreden. De door genoemde onderzoekers ontworpen methoden zijn
alle gericht op de meting van de zetmeelafbraak door autolyse bij
temperaturen waarbij ver stijfseling van het zetmeel optreedt. Volgens
HAGBERG is daarbij de hoeveelheid en de aard van het resterende zet
meel belangrijker dan de hoeveelheid afbraakproducten (dextrinen en
suikers). Tenslotte zijn de plastische eigenschappen van het resterende
zetmeel bepalend voor de vastheid (of klefheid) van de broodkruim.
Hiervan uitgaand werd door HAGBERG een eenvoudige penetrometer
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Fig. 3. MICRO-PLASTOMETER
Apparaat dat thans in gebruik is voor de meting van de consistentie van verstijfselde
deegjes, in verband met de bepaling van de mate van aantasting door schot.
Fig. 3. Apparatus to be used in measuring the concistency of gelatinized dough, in order
to determine the rate of sprout damage.

Fig. 4. Invloed van schot op de bakkwaliteit van tarwe.
Twee monsters tarwe, links met enkele geschoten korrels en rechts niet door schot
aangetast, en doorsneden van de daaruit vervaardigde broodjes.
Fig. 4. The influence of sprouting on the baking quality of wheat. Two samples of wheat
(left: sprouted wheat, right: sound wheat), and crumb texture of the corresponding loaves.

ontworpen voor de meting van de vastheid van een verstijfselde bloemsuspensie.
In ons eigen instituut wordt voor dergelijke metingen thans gebruik
gemaakt van de microplastometer volgens HÖPPLER (zie fig. 3). Met
dit apparaat worden de plastische eigenschappen van zeer geconcen
treerde bloemsuspensies na verstijfseling gemeten, waarvoor slechts
i,S gram materiaal per meting benodigd is.
Het optreden van schot gaat niet alleen gepaard met de vorming
van zetmeelsplitsende enzymen. Daarnaast worden eiwitsplitsende
enzymen gevormd, die eveneens zeer schadelijk voor de bakkwaliteit
kunnen zijn. De activiteit van deze enzymen kan eveneens met de
microplastometer bepaald worden door gelatine als substraat te ge
bruiken. In dit geval wordt een mengsel van bloem, gelatinepoeder
en enig water enige uren op een temperatuur van 35 °C gehouden,
waarna bij 30 °C een meting met de microplastometer wordt verricht.
Reeds bij geringe eiwitafbraak treedt een merkbare vermindering van
de viscositeit op.
Tenslotte ligt het voor de hand ook aandacht te besteden aan de
mate van ontwikkeling van de kiempjes. Hiertoe worden van elk mon
ster minstens 100 korrels met een binoculair-microscoop onderzocht.
De genoemde methoden worden thans gebruikt bij het onderzoek
van het monstermateriaal van oogst 1953.
4.2 Bakproeven
Daar de zetmeel- en eiwitsplitsende enzymen die zich in de kie
mende graankorrel vormen, ongelijkmatig verdeeld zijn over de ver
schillende delen van de korrel, is het mogelijk dat de bakkwaliteit van
bloem en van ongebuild meel niet in dezelfde mate door het optreden
van schot wordt beïnvloed. Om dit nader te onderzoeken worden met
elk monster van oogst 1953 drieërlei bakproeven uitgevoerd: met
bloem, met ongebuild meel en met een samengesteld „ongebuild
meel", verkregen door de zemelrijke maalfracties van de monsters
(dus de bestanddelen die niet in de bloem worden opgenomen) te
mengen met een andere bloem, die voor alle monsters gelijk wordt
genomen. Op deze wijze zal worden getracht nader inzicht te ver
krijgen in de mate waarin de meelkern en de buitenste lagen van de
korrel afzonderlijk bijdragen tot de totstandkoming van een bepaalde
bakkwaliteit van het ongebuilde meel.
5. SAMENVATTING EN CONCLUSIE
Aansluitend op hetgeen hieromtrent in vroegere publicaties (1, 2 en
3) is bericht, werden enkele resultaten vermeld van het kwaliteits
onderzoek van monsters inlandse tarwe van oogst 1952, en werd een
overzicht gegeven van de bakkwaliteit van de thans gangbare tarwerassen. Tevens is aangeduid langs welke lijnen het onderzoek van
oogst 1953 zich zal bewegen.
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De geschetste onderzoekingen moeten worden gezien in het kader
van de in 1948 begonnen systematische bestudering der waarde van
ons inlands tarwesortiment als grondstof voor de broodbereiding en
een hierop gebaseerde doorlopende registratie van het kwaliteitsbeeld
der meest geteelde rassen in afhankelijkheid van milieuomstandig
heden als grondsoort, bemesting, weersgesteldheid, e.d.
Voorts kan worden gewezen op het bij uitstek belangrijke vraag
stuk van de aantasting van het te oogsten product door schot. Het
kwalitatief verlies, dat hiervan het gevolg is en dat zich onder ongun
stige weersomstandigheden in zeer sterke mate kan doen gevoelen
maakt het enerzijds noodzakelijk te beschikken over objectieve metho
den, waarmede de omvang van het effect op betrouwbare wijze kan
worden vastgesteld, en schept anderzijds de wenselijkheid het kwali
teitsaspect van het vraagstuk der schotresistentie onder de speciale
aandacht van de Nederlandse tarwekwekers te brengen.
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Summary
THE BAKING VALUE OF WHEAT VARIETIES GROWN
IN THE NETHERLANDS
In continuation of previous publications (1, 2, 3) data are given concerning the
baking quality of wheat samples from the 1952 crop.
The baking quality of the wheat varieties nowadays grown in the Netherlands is
discussed, and in particular their response to the addition of potassium bromate. As
a result of this investigation the baking quality of the varieties under examination
could be determined as follows.
Response to the addition of 7 J g
KBrOs per 100 kg whole wheat meal

High
Moderate

Baking value (for whole wheat meal)
6

Minister

7

Mado
Cappelle
Blanka
Nord
Little
Staring
Koga I
Alba
A brief description is given of some new methods used in examining samples of
the 1953 crop. Special attention is paid to the measurement of sprout damage.
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Heine VII
Peko

64

LBW3

HET BROOD VAN WEST-EUROPA
Dr J. VAN DER LEE
Station voor Maalderij en Bakkerij, Wageningen
(Summary see p. 83)

Inleiding
Indien men op de kaart van West-Europa de grondstoffen voor het
dagelijks brood aangeeft, ziet het beeld er als volgt uit :
Tarwe
Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland met
uitlopers in de overige landen en wel speciaal in Zuid-West Duits
land, Noorwegen en Zweden.
Rogge
Duitsland en Denemarken met uitlopers in Zweden, Noorwegen,
Nederland en Zwitserland.
Bij de tarwe hebben alleen Frankrijk en Zweden met practisch uit
sluitend graan van eigen bodem te doen, terwijl de overige landen tevens
een grotere of kleinere hoeveelheid geïmporteerde tarwe verwerken (1).
Het is bekend, dat de West-Europese tarwe als gevolg van klima
tologische invloeden van een mindere kwaliteit is dan de in een vas
telandsklimaat gegroeide importtarwe (2, 3).
De rogge in West-Europa is in het algemeen van behoorlijke kwali
teit. Hierbij valt echter duidelijk de invloed van het klimaat te be
speuren. Naarmate het productiegebied oostelijker ligt en men dus
meer een landklimaat krijgt, is de kwaliteit van de rogge beter. Zo
heeft in Holland de hier ook thans nog wel geïmporteerde Poolse
rogge een goede reputatie.

Broodsoorten
Bij het geven van het overzicht willen wij ons beperken tot het ge
wone consumptiebrood.
Het zgn. luxebrood, dat ook vaak in de vorm van kleinbrood wordt
gemaakt uit deeg, dat zeer rijk is aan allerlei hulpgrondstoffen als vet,
suiker, zuidvruchten enz. laten we verder buiten beschouwing.
Reeds een oppervlakkige kennisneming van de verschillende brood
typen in West-Europa leert ons, dat er ondanks de vrij sterke uiter
lijke overeenkomst van het brood in de verschillende landen, toch ook
duidelijke verschillen vallen te constateren.
Het zou veel te ver voeren, wanneer we het consumptiebrood land
voor land zouden bespreken. Liever willen wij hier een meer algemene
behandeling geven aan de hand van de verschillende factoren, die be77

palend zijn voor de uiteindelijke geaardheid van het brood. Bij deze
bespreking komen dan vanzelf ook de typische verschilpunten naar
voren, die men al reizend door Europa aantreft.
De bedoelde factoren zijn de volgende :
1. De hulpgrondstoffen, die naast meel, of bloem, water en zout
worden gebruikt.
2. Het toegepaste rijsproces.
3. De verwerking van het deeg tot brood.
i. Hulpgrondstoffen bij de broodbereiding
. a. Brood van tarwebloem of tarwemeel
Het veredelen van wittebrood, zoals men dit in de U.S.A. in sterke
mate en op grote schaal aantreft, wordt in Europa niet, of slechts in
beperkte mate toegepast.
Onder veredelen verstaat men het beïnvloeden van de smaak en de
malsheid van het brood door extra toevoeging van vet, suiker of stroop
aan het deeg. Een beperkte toevoeging (tot ca 2% van het bloemgewicht) vindt men speciaal in België en Nederland en ook wel in
Scandinavië. Het gebruik van melk als deegvocht voor wittebrood,
wordt vooral in Nederland toegepast.
b. R o g g e b r o o d
Bij het roggebrood bestaat in veel sterker mate dan bij het brood
gebakken uit tarwebloem of -meel de behoefte aan toevoeging van be
paalde stoffen, die de smaak beïnvloeden.
In ons land kennen we bijv. het Amsterdamse zoet roggebrood,
waarin 5-8 % stroop wordt verwerkt. Behalve door rechtstreekse toe
voeging van stroop aan het deeg, kan een zoete smaak aan het rogge
brood worden gegeven door het werken met de zgn. zoetpannen.
Hierbij ondergaat het deeg een broeiproces, waarbij een vrij sterke
versuikering van het zetmeel optreedt. Dit wordt toegepast bij de be
reiding van het donkere roggebrood, zoals dit in de noordelijke pro
vinciën van ons land wordt gefabriceerd (2).
Het toevoegen van stroop aan het deeg vindt men ook in andere
landen van Europa en wel speciaal daar, waar het zure roggebrood
geen of slechts een ondergeschikte plaats inneemt. We denken hier
bij in de eerste plaats aan het sterk-gezoete Zweedse brood, bereid uit
roggemeel of mengsels van rogge- en tarwemeel, of de overeenkom
stige bloemsoorten.
Het percentage aan toegevoegde stroop is tamelijk variërend. In
verschillende gevallen bedraagt het zelfs ±15% van het gewicht van
het gebruikte meel of de bloem.
Typisch voor het Zweedse brood is ook het gebruik van kruiden en
essences (b.v. kummel, anijs, venkel enz.), waardoor voor onze Hol
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landse smaak het niet-neutrale karakter van deze broodsoort nog ster
ker wordt geaccentueerd.
2. Het toegepaste rijsproces
a. H e t g e b r u i k v a n g i s t
De bakkersgist (Saccharomyces cerevisiae) is wel hèt typische rijs
middel voor het deeg van tarwebloem of -meel.
Nadat in de tweede helft van de 19de eeuw de fabriekmatige berei
ding van bakkersgist in West-Europa ingang heeft gevonden, ziet
men, dat zich vooral in de 20ste eeuw in meer of mindere mate een
zekere evolutie voltrekt wat betreft het gebruik van deze gist.
De toepassing van een slap voordeeg voor de vermeerdering van de
gist, wordt op het continent grotendeels verlaten en vindt thans alleen
nog maar toepassing in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
In Groot-Brittannië en Ierland is ook thans het gebruik van een
voordeeg (sponge dough) nog vrij algemeen.
In Frankrijk, België en Nederland wordt practisch algemeen de
methode toegepast, waarbij alle ingrediënten van het deeg onmiddel
lijk met elkaar worden gemengd. De duur van het rijsproces is dan
afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde gist.
In Frankrijk en ook in verschillende grote bedrijven in Engeland
gebruikt men ongeveer 1 % gist omgerekend op het gewicht van de
bloem bij een totale rijstijd van ca 5 uur, terwijl in de beide andere
genoemde landen de hoeveelheid gist 1,5 tot 2 % bedraagt en het rijs
proces in totaal ongeveer
uur duurt.
Hoewel uit de aard der zaak ook de hoeveelheid deegvocht en de
deegtemperatuur van invloed zijn op de geaardheid van de kruim van
het brood, kan worden vastgesteld, dat het gebruikte gistpercentage
in belangrijke mate bepalend is voor het aroma van de kruim van het
brood, speciaal in verse toestand.
Ook voor bepaalde roggebroodsoorten kent men het gebruik van gist
als rijsmiddel. Als voorbeeld noemen we hier het Brabants rogge
brood, dat uit 100 % rogge wordt gemaakt, en verschillende Scandi
navische en Duitse broodsoorten, die uit een mengsel van tarwe en
rogge worden bereid. In al deze gevallen is het gistpercentage meestal
niet hoger dan i %.
Bij de verschillende donkere, min of meer zoete roggebroodsoorten
(Fries, Gronings, Amsterdams roggebrood en de Duitse Pumper
nickel) wordt geen rijsmiddel gebruikt.
b. D e t o e p a s s i n g v a n z u u r d e e g
Sinds eeuwen wordt voor roggebrood het deeg volgens de zgn. zuur
deegmethode bereid, dat wil zeggen, dat men door middel van een
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langdurig in verschillende trappen verlopend proces, zowel zuurvormende bacteriën als gisten tot ontwikkeling brengt. Het aldus be
reide zuurdeeg levert een brood, dat zowel wat smaak als wat struc
tuur betreft, een typisch karakter heeft. Hierbij moge er nog aan
worden herinnerd, dat het in het deeg gevormde zuur, de zetmeelafbraak remt en hierdoor bij het bakproces een goede waterbinding
optreedt.
De bereiding van het roggebrood volgens een volledige zuurdeeg
methode, die tot een brood met een duidelijk zure smaak voert, wordt
op vrij grote schaal nog toegepast in Duitsland en Denemarken. In
ons land vindt men het zure roggebrood nog in Limburg en in de
Achterhoek.
Wat nu betreft deze oorspronkelijke vorm van roggebroodberei
ding kan men een duidelijke kentering waarnemen, die tot op zekere
hoogste parallel loopt met de ontwikkeling op het gebied van de brood
bereiding in Frankrijk, België en Holland.
Speciaal in West-Duitsland heeft de bakkerij zich gericht op een
voudiger werkwijze, het zgn. „Kurzsauerverfahren", waarbij de gist
afzonderlijk als rijsmiddel wordt toegevoegd en het kweekproces in
het deeg op de ontwikkeling van zuurvormende bacteriën is gericht.
Tevens is de smaak van het broodetend publiek in Duitsland ge
leidelijk veranderd, waardoor de broodproductie is verschoven in de
richting van het niet- of slechts weinig-zure brood.
Dat bij een groot land als Duitsland het algemene beeld in de ver
schillende delen uiteenloopt valt hierbij niet te verwonderen. Zo is
bijv. in het Zuidwesten van Duitsland (Rijnland) het consumptiebrood
veel minder zuur dan in het Oosten. Het feit, dat na de oorlog WestDuitsland een belangrijke hoeveelheid tarwe moest importeren speelt
bij deze omstelling zonder twijfel een niet onbelangrijke rol. Typisch
voor West-Duitsland zijn ook de verschillende soorten „Mischbrot"
en wel :
Roggenmischbrot (zuurdeegmethode gecombineerd met gist) en
Weizenmischbrot (1,5 % gist met voordeeg).
Het laatste kent men ook in de vorm van een zoetbrood, waarin
stroop is verwerkt.
In Denemarken eet men naar verhouding veel zuur roggebrood, dat
met name in Kopenhagen door afzonderlijke grote broodfabrieken
wordt gemaakt en door de bakkerijen hiervan wordt betrokken.
3. De verwerking van het deeg tot brood
In de eerste plaats is van belang de vorm van het deegstuk, zoals dit
in de oven gaat. Deze vorm is uiteindelijk bepalend voor de verhou
ding van het deel van het brood, dat tot de kruim wordt gerekend en
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Fig. z. Belgische broodsoorten.

Belgian bread types-,

v-,1..
Fig. 7. Zweedse broodsoorten.
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Swedish bread types.

a. Scotch square loaves

b. Twisted Sandwich Loaf
Fig. 8. Britse broodsoorten.

c. Scotch French Loaf
British bread types.

de rest, die de korst vormt. Wat dit betreft hebben we te maken met de
uitersten als het Franse stokbrood (fig. i) en het hoge aangeschoten
Schotse brood, dat alleen een (en dan nog vrij dunne) boven en beneden
korst heeft. (fig. 8a).
Hiertussen zijn alle mogelijke variaties niet alleen denkbaar, doch
ook in het Europese broodarsenaal aan te wijzen.
Indien we Nederland uitzonderen vinden we op het vasteland van
Europa voornamelijk vloerbrood. Dit brood, dat bij het bakproces aan
alle kanten aan de ovenhitte blootstaat, is gekenmerkt door een be
hoorlijk-stevige korst en een kruim, die gedurende het bakproces een
aanmerkelijk deel van de daarin aanwezige vluchtige stoffen (o.a.
water, alcohol en andere gistingsproducten) aan de omringende lucht
in de oven heeft afgestaan. Het is duidelijk, dat de algemene smaak
van deze broodsoorten op een zeer duidelijke wijze wordt beïnvloed
door het bakproces en dat vooral bij het brood, dat als stok of ring
wordt gebakken, de smaak van de korst overheerst.
Zoals uit de bijgaande foto's blijkt, zijn de broodmodellen in sterke
mate verspreid al zal bijv. in de verschillende landen een bepaald model
overheersen. Zo bijv. het stokbrood in Frankrijk en het ronde vrij platte
brood in België. In dit verband kan worden opgemerkt, dat het vloer
brood, dat op vrij ruime schaal in de zuidelijke provinciën van Neder
land wordt gebakken, een sterke overeenkomst vertoont met het Bel
gische. De broodmodellen in Scandinavië sluiten bij de Duitse aan.
Tot op zekere hoogte is dit ook het geval met die van Zwitserland, die
echter kennelijk ook nog de sporen dragen van een gebrekkige onder
linge communicatie in het verleden.
Het bakken van het deeg van tarwebloem of tarwemeel in broodbussen,
-blikken of -pannen
Deze vorm van bakken is typisch voor Nederland en - zij het dan
in mindere mate - voor Groot-Brittannië en Ierland.
Het deeg heeft gedurende het bakproces de bescherming van de
wanden van de bussen en rijst hierdoor in de oven ook nog wat gemak
kelijker uit, dan het vloerbrood. Een verder gevolg van deze manier
van bakken is, dat de korst, afgezien van die van de bovenkant van het
brood, minder tot ontwikkeling komt, dan die van het vloerbrood.
Verder is in vergelijking met het vloerbrood het volumen groter,
hetgeen een lossere structuur van de broodkruim tot gevolg heeft.
Door variaties in oventemperatuur en baktijd zijn er in ons land nog
weer bepaalde verschillen aan te wijzen. Zo is bijv., het busbrood in
het Westen van Nederland beter doorbakken dan in Friesland.
Wat betreft het type van het busbrood in ons land, valt op te mer
ken, dat in de laatste tientallen jaren een steeds grotere verschuiving
is ontstaan in de richting van het knipbrood. Door de bovenkant van
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het deegstuk onmiddellijk voor het inschieten in de oven te knippen,
ontstaat een broodtype, dat blijkbaar voor de consument aantrekke
lijker is, dan het ongeknipte brood.
Broodtypen in Groot-Brittannië en Ierland
Terwijl bepaalde broodtypen op het vasteland van Europa een zeer
groot verspreidingsgebied hebben, is het opvallend, dat het eilanden
rijk verschillende broodsoorten heeft, die men verder in Europa niet
aantreft. Zoals vroeger reeds werd aangegeven, heeft men daar bijna
uitsluitend het brood van tarwebloem en tarwemeel. Evenals in Neder
land wordt dit als busbrood gebakken, maar in meer gevarieerde vor
men. Zo kent men het zgn. „twist" brood. Hierbij wordt het deeg
stuk voor een brood gehalveerd en de helften om elkaar gewonden en
daarna in het blik gelegd (fig. 8b). Ook op het gebied van het vloerbrood
heeft men allerlei variaties, die men op het continent niet aantreft. Een
bijzondere vorm is bijv. het „turned over" brood (fig. 8c) en het
„cottage" brood.
In het algemeen hecht men niet veel waarde aan de korst van het
brood, hetgeen ook tot uiting komt in het bakken van het aangeschoten
vloerbrood. Het Engelse broodmodel is in het algemeen aanmerkelijk
hoger dan dat in Nederland, terwijl de kruimstructuur dichter is. Wij
moeten deze broodsoort ook in de eerste plaats zien, als het bestand
deel van de sandwich en als grondstof voor toast. Als gevolg hiervan
worden dus ook andere eisen gesteld, dan in verschillende landen van
het continent.
Slotbeschouwing
Als samenvatting van het voorgaande kunnen we constateren, dat
het brood in de verschillende landen van West-Europa in allerlei
samenstellingen en vormen wordt gebracht.
Enerzijds wordt het type brood bepaald door de grondstof, die al
eeuwen hiervoor beschikbaar is geweest, anderzijds valt er een nauwe
samenhang aan te wijzen met de algemene voedingsgewoonten van de
bevolking, die vaak in het brood een belangrijke basis hebben.
Wel staat vast, dat wij op dit gebied een eeuwenoude traditie aan
treffen, die vaak slechts nauwelijks door de moderne ontwikkeling
wordt aangetast of beïnvloed.
Wageningen, December 1953.
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Summary
TYPES OF BREAD IN WESTERN EUROPE
A review of the different types of bread in Western Europe has been given on the
basis of those factors which are determinative for the nature of the bread. These
factors are:
1. the use besides flour, water and salt of substances to improve the characteristics
of bread ;
2. the method of fermentation;
3. the method of dough handling and baking.
This review has been limited to the normal household bread.
A narrow connection can be shown between the type of bread and the feeding
habits of a country's population, which often have an important base in the bread.
In this domain thereare centuries old traditions which hardly areaffected or influenced
by modern development.
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HET ONDERZOEK OP GRAANGEBIED IN 1954

Dit jaar is het overzicht met betrekking tot het onderzoek op graangebied niet beperkt tot het broodgraanonderzoek, zoals in de vorige
Jaarboekjes geschiedde. Het is nl. zo, dat verschillende problemen
niet uitsluitend voor tarwe of rogge gelden maar voor de verschillende
granen in grote lijnen gelijk liggen. Daarom zijn thans in het over
zicht van de onderzoekingen, die bij verschillende instituten en labora
toria met betrekking tot de granen voor 1954 op het programma staan,
eveneens de gerst en de haver betrokken. Hierdoor is een o.i. beter
afgerond geheel verkregen.
Gaarne richten wij wederom een woord van dank tot de directies
van de verschillende instituten en laboratoria, die ons de gegevens
voor dit overzicht deden toekomen.
A. ALGEMEEN

Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van
Broodgraan (Stichting Cocobro), Wageningen

„De Stichting Cocobro heeft ten doel het bevorderen
van de kwaliteit, de teelt, de afzet en de be- en verwerking
van in Nederland geteelde tarwe en rogge, bestemd voor
menselijke consumptie."
(Art. 2 van de Statuten)
In het kader van bovenvermelde doelstelling omvat het werkplan
voor 1954 het bevorderen van de hierna genoemde onderzoekingen.

OECOLOGISCH ONDERZOEK

1.

Onderzoek naar de invloed van oecologische factoren (klimaat,
bodem, cultuur) op de ontwikkeling en de kwaliteit van tarwe en
rogge
Een nadere bestudering van de oecologische factoren klimaat en
bodem op ontwikkeling, opbrengst en kwaliteit van onze brood
graanrassen wordt wenselijk geacht voor het verkrijgen van een
beter inzicht in de mogelijkheden van onze tarwecultuur.

2.

Bevordering van oogstanalytisch onderzoek
Door de T.T.C. is aan het oogstanalytische onderzoek bij ver
schillende tarwerassen reeds veel aandacht besteed. Niettemin
blijven er op dit gebied nog veel vragen te beantwoorden.
Daarom is het nuttig om veel meer waarnemingen te verrichten.

3.

Voortzetting van het onderzoek inzake de spruitontwikkeling bij
tarwe
In het kader van het oogstanalytische onderzoek is een inzicht
in de ontwikkeling van het aantal spruiten in het verloop van de
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groeiperiode der verschillende tarwerassen van zeer veel belang.
Dit onderzoek is begonnen door het I.V.R.O. Voortzetting van
het onderzoek wordt wenselijk geacht.
4.

De vegetatieve groei in afhankelijkheid van temperatuur en licht
Waar de vegetatieve groei de grondslag is voor de productie, is
het duidelijk dat een productief ras ook in dit opzicht aan het
gebied waar het wordt verbouwd, of waarheen het wordt ge
ëxporteerd, moet zijn aangepast. Het is dus gewenst om de
groeisnelheid van graan onder verschillende condities van tem
peratuur en belichting na te gaan.
Aangezien hierover vrijwel niet meer bekend is dan dat er grote
verschillen zijn ook tussen de rassen van één graansoort, wordt
gestreefd naar bevordering van meer fundamenteel physiolo
gisch onderzoek om het gedrag van de graanrassen in dit opzicht
te leren kennen. Hierbij wordt gedacht aan onderzoekingen over
het verband tussen de assimilatie enerzijds en temperatuur, stra
ling en daglengte anderzijds.

5.

Het probleem van de afrijping van granen
Het is wenselijk, dat een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld
naar de afrijping van granen onder verschillende condities. Uiter
aard speelt het vochtgehalte 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 zetmeel in de korrel tijdens het afrij pen 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 probleem zal aan be
tekenis 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 klimaatsomstandigheden tijdens het afrijpen van de tarwe
wordt beïnvloed.

6.

Onderzoek aangaande het microklimaat in graangewassen
Het is noodzakelijk, dat een inzicht wordt verkregen in het ver
loop van het in een graangewas heersende microklimaat. Hier
over weten wij nog practisch niets.
Toch is een goed inzicht in de problemen van de klimaat
resistentie bij graangewassen pas mogelijk, indien dit onderzoek
wordt gecombineerd met microklimatologische metingen. Het
microklimatologische onderzoek heeft echter weinig waarde, in
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dien het niet zo breed mogelijk wordt opgezet en niet wordt uit
gebreid tot verschillende klimaatgebieden.
RASSENONDERZOEK EN VEREDELING

7.

Het, (op basis van onze géniteurskennis, realiseren van een groot
kruisingsprogramma en de bewerking hiervan
Voor het bereiken van zo goed mogelijke resultaten bij het veredelingswerk is een grondige kennis van de rassen, die als géni
teur in aanmerking komen, noodzakelijk.
Om zo snel mogelijk tot de gewenste resultaten te komen, moet
een uitgebreid kruisingsprogramma worden opgezet en door
gevoerd, waarbij wordt gedacht aan een schema van 1000
kruisingen.
De uitvoering van zo'n kruisingsprogramma is op zichzelf al een
grote opgave. De bewerking van de nakomelingschap van deze
kruisingen is echter een nog veel zwaardere taak. Toch is een
grondige bewerking van het materiaal beslist nodig om er uit te
halen wat er aan mogelijkheden in zit. De methodiek, die hierbij
moet worden gehanteerd, is een probleem op zichzelf.
Bij de opzet van een kruisingsprogramma voor tarwe zal uiter
aard ook aan het inkruisen van de factor bakwaarde aandacht
moeten worden geschonken.
Onder auspiciën van de gevormde Werkgroep voor Klimaat
resistentie-onderzoek vallen de volgende werkzaamheden:
8. Kouderesistentie-onderzoek
8.1 Verslag zal worden uitgebracht over het in 1952 en 1953, insamenwerking met C.I.L.O., S.V.P. en enige kweekbedrijven voort
gezette onderzoek naar de kouderesistentie en de koudebehoefte
van het West-Europese tarwerassensortiment.
8.2 Bevordering van het kouderesistentie-onderzoek van kwekers
monsters. Dit onderzoek wordt thans uitgevoerd door de S.V.P.,
die hiertoe over een modern geoutilleerde apparatuur beschikt.
9.
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Resistentie-onderzoek in verband met de invloed van temperatuur
en daglengte tijdens de voorjaarsontwikkeling
Naast de kouderesistentie is ook de koudebehoefte van belang;
zeer koudebehoeftige rassen hebben een trage voorjaarsontwik
keling. Van betekenis zijn daarom rassen, die een vlugge voorjaarsontwikkeling paren aan een goede kouderesistentie. Een
vlugge voorjaarsontwikkeling betekent een langere groeiperiode
en de vegetatieve groei vormt de grondslag voor de productie.
Bij de vegetatieve voorjaarsontwikkeling speelt ook de licht
behoefte een belangrijke rol, waardoor het noodzakelijk is de
daglengtereactie van de graanrassen te kennen.

Het is noodzakelijk een inzicht te krijgen in het gehele gecom
pliceerde vraagstuk van de voorjaarsontwikkeling. Dit is een van
de problemen, waarvan de oplossing de grondslag is voor het
verdere veredelingswerk.
10.

Het probleem van de hitteresistentie
De „gewone" granen (tarwe, rogge, gerst, haver) zijn eigenlijk
geen van alle bestand tegen hitte, zoals mais en rijst en nog in
sterkere mate sorghum (gierst) dat zijn. Het gaat hier inderdaad
om de temperatuur en niet om vochtgebrek; immers vochtige
hitte wordt door de granen nog slechter verdragen dan droge
hitte.
Vooral hitte tijdens en kort na de bloei geeft zeer ernstige op
brengstdalingen 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 voor
komend verschijnsel. Valt een hittegolf in de periode van de
bloei, dan zullen veel vruchtbeginsels aborteren, waardoor het
korrelaantal per aar sterk kan worden verminderd. Valt een hitte
golf samen met de periode van het schieten, dan kan dit leiden
tot een zwakke stengelbasis met als gevolg een grotere kans op
legeren en een ongunstiger afrijpen van de korrels.
De verwachting is gerechtvaardigd, dat resistentie tegen hitte
samen gaat met morphologische kenmerken en dit kan van groot
belang zijn voor het selecteren 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.

11. Resistentie tegen overmatige neerslag
i i.i Overmatige neerslag tijdens de bloei van de tarwe (in Nederland
niet ongewoon) doet eveneens veel vruchtbeginsels aborteren,
wat ernstige schade in opbrengst en kwaliteit ten gevolge heeft.
Haver schijnt hiertegen meer resistent te zijn.
Het is daarom gewenst na te gaan, wat de oorzaak hiervan is, of
er in dit opzicht rasverschillen zijn en of deze samenhangen met
bepaalde verschillen in bouw van de aar.
11.2 Schotresistentie-onderzoek
Overmaat van regen tijdens de laatste phase van de rijping en/of
tijdens het te velde staan van het geoogste graan heeft het op
treden van schot ten gevolge. Bij de tarwe zijn in het algemeen
de witzadige rassen, in tegenstelling tot de roodzadige, niet
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schotresistent. Toch ligt de oplossing niet in het uitsluitend ver
bouwen van rode tarwerassen, omdat hier te lande voor het
malen van ongebuild meel zeer speciaal witte tarwe wordt ge
vraagd. Daarom moet worden gezocht naar een combinatie van
een zo groot mogelijke schotresistentie met een zo licht mogelijke
korrelkleur.
In verband met dit streven is nodig:
a. het vaststellen van de schotgevoeligheid van een uitgebreid
tarwerassensortiment, speciaal in de groep van de gele tot
diep-gele korrelkleur;
b. de ontwikkeling van een betrouwbare, eenvoudige en weinig
materiaal vereisende methode voor het bepalen van schot
resistentie van kwekersmateriaal ;
c. het nagaan van de invloed van latent (onzichtbaar) schot op
de korrelkwaliteit, in het bijzonder op de bakwaarde;
d. fundamenteel onderzoek met betrekking tot het mechanisme
en de localisatie van het verschijnsel van schot.
12.

Droogte-resistentie
In verschillende tarwegebieden is het probleem van droogte
resistentie belangrijk. Voor Nederlandse omstandigheden met
betrekking tot grondsoort en klimaat zal worden nagegaan, in
hoeverre het nodig is bij de veredeling ook aan de droogte-resis
tentie van tarwe aandacht te schenken.

13.

Morphologisch type-onderzoek van graanrassen in verschillende
klimaatgebieden
Wenselijk is een onderzoek naar de morphologische eigenschap
pen in verband met het type van de graanrassen in verschillende
klimaatgebieden. Dergelijk onderzoek is van grote betekenis,
omdat deze kennis onontbeerlijk is voor het begrijpen van de op
brengststructuur der graangewassen, en bovendien zeer ge
wenst is indien wij op doeltreffende wijze graanrassen voor ex
port zouden willen kweken. Indien ook graanrassen voor het
buitenland worden gekweekt en export van zaaizaad mogelijk is,
is dit niet slechts voor de landbouw en de handel van belang,
maar geeft het in het bijzonder de kwekers een bredere basis,
waardoor in de toekomst door hun werk ook weer betere resul
taten mogelijk zijn voor ons eigen land.
Met het oog op export is het beslist noodzakelijk op de hoogte
te zijn van alle eigenschappen, waaraan een ras voor een bepaald
klimaatgebied moet voldoen. Deze kennis ontbreekt nog ten
enen male.

14-

Internationaal zaaitijdproeven-onderzoek
Door middel van zaaitijdproeven, vooral die waarbij de rassen
op verschillende tijdstippen in het voorjaar worden uitgezaaid,
is het mogelijk een inzicht te krijgen in hun koudebehoefte en
hun reactie op groeitemperatuur en daglengte, die zich uiten in
in de ontwikkelingssnelheid van het gewas. Bovendien verkrijgt
men gegevens aangaande het gedrag van de rassen ten opzichte
van uiteenlopende klimaatsomstandigheden in verschillende ont
wikkelingsstadia.
Dergelijke gegevens hebben eveneens waarde voor het onder
zoek naar de resistentie tegen ziekten (gele roest-, zwarte roest-,
meeldauw-resistentie, e.d.).
Aangezien Nederland een te klein gebied is voor een voldoende
differentiatie in klimaatgebieden, hebben deze proeven alleen
waarde, indien zij in groter, in Europees verband worden ge
organiseerd.

15.

Souplesse-onderzoek
Voor de verbreiding van een graanras is van zeer veel belang de
mate, waarin het ras zich aan extreme, klimatologische omstan
digheden kan aanpassen. Naast de internationale zaaitijdproeven
is het daarom eveneens van belang na te gaan, op welke wijze de
souplesse van een ras kan worden bepaald (o.a. welke proefveld
techniek voor dit doel moet worden toegepast).

16.

Bestudering van de mogelijkheden voor experimenteel onderzoek
met betrekking tot de problemen van de klimaatresistentie.

17.

Internationaal contact
Het contact met binnen- en buitenlandse specialisten op het ge
bied van het klimaatresistentie-onderzoek zal worden voort
gezet en de internationale samenwerking op dit terrein zal zoveel
mogelijk worden bevorderd.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE VEREDELING

18. Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep Ongebuild
18. i De Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
zal het onderzoek van de in ons land verbouwde tarwerassen op
hun geschiktheid voor de bereiding van ongebuild meel voort
zetten. Dit onderzoek dient tevens voor het vaststellen van het
bakwaardecijfer voor ongebuild, dat in de rassenlijst wordt
vermeld.
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18.2 Bakwaarde-onderzoek van kwekersmonsters
Bevordering van een oriënterend bakwaarde-onderzoek van kwekersmonsters, teneinde de belangstelling der kweekbedrijven
voor beter bakkende tarwerassen te stimuleren.
18.3 Schot-onderzoek
Bevordering van fundamenteel onderzoek met betrekking tot
het optreden van schot bij tarwe in verband met het hierdoor
veroorzaakte kwaliteitsbederf (zie ook punt 11.2).
19.

Bakwaarde-onderzoek van roggerassen
In samenwerking met de S.V.P., de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O., het Station voor Maalderij en
Bakkerij en het bedrijfsleven zal aandacht worden geschonken
aan de bakwaarde van roggerassen en in het bijzonder aan de
verwerkingswaarde van de tetraploide rogge.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE TEELT

20.

Kwaliteitsonderzoek van broodgraanmonsters afkomstig van het
productieniveau-onderzoek
Bevordering van dit onderzoek, indien het productieniveauonderzoek door het C.I.L.O. zal worden voortgezet.

21.

De invloed van een late stikstofgift bij tarwe en rogge op eiwitgehalte
en -kwaliteit van de korrel
In samenwerking met het C.I.L.O. en de verwerkende industrie
zal het onderzoek naar een gunstige beïnvloeding van de eiwit
kwaliteit in tarwekorrels door middel van late stikstofbemesting
(bijv. tijdens de bloei van de tarwe) worden voortgezet.
Indien mogelijk, zal dit onderzoek ook tot de rogge worden uit
gebreid om na te gaan, of een aldus bereikte verhoging van het
eiwitgehalte de voedingswaarde van de rogge ten goede komt.

22.

Onderzoek naar de invloed van onkruid-bestrijdingsmiddelen op de
kwaliteit van tarwe en rogge
Het is gebleken, dat de toepassing van sommige onkruidbestrij
dingsmiddelen (bijv. 2,4-D) in bepaalde ontwikkelingsstadia van
de tarweplant, een nadelige invloed kan hebben op opbrengst en
kwaliteit van de tarwe. Het schijnt, dat de reactie niet gelijk is
voor alle tarwerassen; van meer belang is echter, in welk ont
wikkelingsstadium het gewas wordt behandeld.
Hoewel enerzijds bij de thans in ons land toegepaste herbiciden
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(vrnl. DNC en MCPA) deze nadelen niet optreden, terwijl ander
zijds ook de omvang van de bespuitingen zeer gering is, zal niette
min aan de ontwikkeling op dit gebied aandacht worden ge
schonken.
23.

Roestbestrijding in tarwe met behulp van Dithane
In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst zal het
onderzoek naar het effect van Dithane als bestrijdingsmiddel
van roest bij tarwe verder worden voortgezet.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET OOGSTEN, DROGEN EN OPSLAG

24.

Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep voor
Oogstbehandeling en Opslag
24.1 Aandacht zal worden geschonken aan de verdere ontwikkeling
van het maaidorsen van tarwe, speciaal in verband met de
kwaliteit.
24.2 Het is voor de kwaliteit van tarwe en rogge van zeer veel belang,
op welke wijze het gemaaide graan op het veld te drogen wordt
gezet, vooral in verband met het optreden van schot. Daarom
zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de toe te passen
oogstmethoden en de invloed hiervan op de handelswaarde van
onze broodgranen.
24.3 Ten aanzien van nieuwe oogstmethoden zal de invloed hiervan
op de korrelkwaliteit worden nagegaan.
25.

Kunstmatige verlaging van het vochtgehalte in graan vóór de oogst
In de U.S.A. en in Engeland zijn proeven genomen, waarbij men
er in is geslaagd om door besproeien of bestuiven van het
graangewas met bepaalde chemicaliën (genoemd worden chloraten en cyanide-verbindingen) juist vóór de oogst een aanmer
kelijke verlaging van het vochtgehalte van de korrels te verkrijgen.
De aan deze behandeling verbonden kosten zouden ongeveer de
helft bedragen van die voor het kunstmatig drogen van het graan.
In samenwerking met het C.I.L.O. en het I.L.R. zal worden
nagegaan, welke resultaten met deze methodiek bij tarwe en
rogge kunnen worden bereikt en of de methode in de practijk
uitvoerbaar en rendabel is.

26.

Bepaling van de maximale droogtemperatuur van tarwe in ver
band met bakwaarde-beschadiging
Voor de practijk van het drogen van tarwe is het noodzakelijk,
dat men weet, waar de temperatuurgrens voor de korrels ligt,
waarboven de bakwaarde wordt beschadigd. Hierover zijn geen
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nauwkeurige cijfers bekend, zodat het niet mogelijk is de droge
rijen hierover precies in te lichten.
Daarom zal worden bevorderd, dat deze vraag door een des
betreffend onderzoek wordt opgehelderd.
KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET HET VERBRUIK

27.

Organoleptisch onderzoek van tarwerassen
Aandacht zal worden geschonken aan het organoleptische onder
zoek van tarwerassen, speciaal in verband met de betekenis van
de smaak van de tarwe bij de verwerking tot ongebuild meel en
biscuitbloem. Hiertoe zal de medewerking worden gevraagd van
de Afd. Voedingsonderzoek van het C.I.L.O. en de Afd. Graan-,
Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.

28.

Verbetering van de rogge als veevoeder
Een van de moeilijkheden, waarmede men bij de rogge te kam
pen heeft, is de geringere waardering van de voederwaarde ver
geleken bijv. met die van gerst. Daarom zal worden bevorderd,
dat wordt onderzocht aan welke eigenschap(pen) van de roggekorrel moet worden toegeschreven, dat rogge geen algemeen ge
waardeerd veevoeder is.
Aangenomen, dat het gelukt de oorzaak hiervan op te sporen,
zal vervolgens moeten worden onderzocht op welke wijze de
voederwaarde van de rogge kan worden verbeterd. In de eerste
plaats valt hierbij te denken aan het kweken van een roggeras,
dat het genoemde nadeel mist. In afwachting hiervan zou even
eens kunnen worden nagegaan of een eenvoudige, weinig kost
bare behandeling van de rogge kan worden gevonden, waardoor
het thans geldende euvel wordt weggenomen.

VOORLICHTING

29.
29.1
29.2
29.3
29.4
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Publicaties
De publicaties van de Stichting Cocobro zullen worden voort
gezet; zij omvatten:
de uitgave van het Cocobro-Jaarboekje;
het laten verschijnen van „Mededelingen", waarin o.a. verslagen
over de verrichte werkzaamheden worden opgenomen;
de uitgave van „Technische Berichten
de uitgave van „Literatuur-Mededelingen", waarin ook de nieuwe
aanwinsten van de bibliotheek worden vermeld.

3o.

Literatuurdocumentatie
Voortzetting van de literatuurdocumentatie op het gebied van
de (brood)granen.

Laboratorium voor Plantenphysiologisch Onderzoek der Land
bouwhogeschool (Wageningen)
Door Mr M. S. H. KHALIL (M. SE. Plant Phys., Caïro Univ., Egypte)
wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de in
vloed van a. temperatuur, b. daglengte en c. stikstofbemesting op de
vegetatieve groei en de physiologische ontwikkeling van tarwerassen.
Hierbij wordt zowel de invloed van elk der genoemde factoren afzon
derlijk, als ook de onderlinge relatie tussen deze factoren bestudeerd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met enige subtropische tarwerassen
(ni. met de thans nog algemeen in Egypte verbouwde Triticum, vulgare
var. Hindi D en Trit. pyramidale var. Baladi 116); bovendien zijn ter
vergelijking ook enige in Nederland verbouwde tarwerassen (Heine
VII, Koga II, Peko) in het onderzoek betrokken.

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Groningen)
Door Dr R. J. HELDER en de heer R. BROUWER biol. docts wordt
gewerkt over de opname en het transport van water en zouten bij
tarwe- en bij roggeplanten.

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Leiden)
Het onderzoek in dit laboratorium is voor een belangrijk deel ge
wijd aan de studie van het mechanisme van de opname van voedingszouten door wortelstelsels van planten in watercultures. Mais is hierbij
het meest gebruikte object; het is echter mogelijk dat in de loop van
1954 ook tarwe, gerst of haver in het onderzoek zullen worden be
trokken.
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B. ONDERZOEK BETREFFENDE
RASSENONDERZOEK

DE VEREDELING

EN

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen der Land
bouwhogeschool (Wageningen) en Stichting voor Plantenverede
ling, S.V.P. (Wageningen)
Het onderzoek in 1954 omvat:
1. Veredelingsonderzoek diploide rogge en tarwe-rogge kruisingen
(Dr F. P. FERWERDA)
1.1 Diverse proefvelden ter bepaling van opbrengst, stro-stevigheid,
ziekteresistentie, enz. van verschillende nieuwe roggeselecties in
vergelijking met gevestigde rassen.
1.2 Beproeving van werkwijzen, als massale proefkruising onder ge
bruikmaking van vegetatieve vermenigvuldiging en „recurrent
selection", om op meer rationele wijze met de veredeling tot een
resultaat te komen.
1.3 Onderzoekingen naar de waarde van diverse tarwe-rogge krui
singen.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Veredelingsonderzoek tetraploide rogge
(Mevr. Dr D. E. BREMER-REINDERS en Dr G. BREMER)
Proefvelden ter verdere selectie in ouderejaars stammen van te
traploide rogge.
Proefvelden ter vergelijking van oudere en jongere selecties, wat
betreft opbrengst, korrelzetting en kwaliteit.
Onderzoekingen naar de waarde van kruisingen van tetraploiden
uit verschillende roggerassen.
Instandhouding van verschillende roggerassen in tetraploide vorm.
Het maken van nieuwe tetraploiden uit verschillend rogge-uitgangsmateriaal door colchicinebehandeling en daarop volgend cytologisch onderzoek der verkregen mixoploiden.

3. Veredelingsonderzoek tarwe (Ir G. DANTUMA)
3.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomertarwe.
3.2 Kruisingspopulaties van tarwe en daaruit verkregen lijnen.
3.3 Bepaling van de koudebehoefte, daglengtereactie en snelheid van
voorjaarsontwikkeling van tarwerassen door middel van daglengte
en zaaitijdproeven, de laatste met normale en kunstmatig ver
lengde daglengte.
3.4 Vriesproeven ter bepaling van de kouderesistentie van tarwe.
3.5 Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwerassen, -lijnen en -popu
laties voor de verschillende roestziekten.
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3.6 Beproeving van tarwes, verkregen uit tarwe-roggekruisingen, op

zandgrond.
3.7 Onderzoek naar het spruit- en halmgetal bij normale zaai en korrel
belegging en verdere oogstanalytische bepalingen.
3.8 Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwegeniteurs voor brand
en voetziekten.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Veredelingsonderzoek gerst (Ir G. DANTUMA)
Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomergerst.
Kruisingspopulaties van gerst en daaruit verkregen lijnen.
Bepaling van de koudebehoefte en kouderesistentie van wintergerst.
Daglengteproeven met winter- en zomergerst.
Onderzoek naar de vatbaarheid van gerstrassen, -lijnen en -popu
laties voor de roestziekten, meeldauw en stuif brand.

Veredelingsonderzoek haver (Ir G. DANTUMA)
5.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-serie van haver.
5.2 Kruisingspopulaties van haver en daaruit verkregen lijnen (proef
velden op klei- en zandgrond).

5.

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
Prof. Dr R. PRAKKEN zal ook in 1954 het genetische en cytologische
onderzoek van ingeteelde rogge voortzetten.

Laboratorium voor Phytopathologie der Landbouwhogeschool

(Wageningen)
Door Ir TH. DE BRUIN worden in 1954 met betrekking tot de graan
gewassen in samenwerking met het I.P.O. onderzoekingen verricht
aangaande de resistentie van rassen tegen roest, meeldauw en stuifbrand.

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, I.P.O.

(Wageningen)

X. Graanviren
Gezien het belang van het optreden van bepaalde virusziekten in
de graanteelt in Amerika, wordt thans door Prof. J. W. OSWALD uit
Californië, die zich intensief met deze ziekte heeft beziggehouden, in
de virologische afdeling van dit laboratorium een onderzoek ingesteld
naar het voorkomen en de mogelijkheid van overdracht van boven
95

genoemde graanviren. Daar deze ziekten in de practijk in Nederland
nog nooit zijn waargenomen, ziet het er vooralsnog niet naar uit, dat
ze onder onze klimatologische omstandigheden van groot belang zullen
blijken. Wel heeft prof. OSWALD reeds nu aan kunnen tonen, dat der
gelijke ziekten ook hier in herfstopslag van haver en gerst voorkomen.
2. Gele roest
De levering van infectiemateriaal van gele tarweroest aan de kwe
kers wordt voortgezet. De determinatie van de voorkomende physio's
kan door ontbreken van een gekoelde kas nog niet worden aangevat.
3. Bruine en zwarte roest
De proeven over de vatbaarheid van tarwerassen voor bruine en
zwarte roest worden voortgezet. Het S.V.P. zal dit jaar eveneens van
de kunstmatige infectie, met materiaal van het I.P.O., gebruik maken.
Daarna zal worden nagegaan of de methode ook voor kwekers vol
doende betrouwbaar is.
De determinatie van de zwarte roestphysio's zal worden voort
gezet. Getracht zal worden de aanwezige herkomsten van bruine en
gele roest in Duitsland te laten determineren.
4. Stengelaaltjes in rogge
Een tweetal kwekers begint in 1954 met de veredeling van rogge op
resistentie tegen stengelaaltjes (reup) door middel van een methode
van kunstmatige infectie.

Rijks-Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen,
I.V.R.O. (Wageningen)
De proeven en werkzaamheden betreffende rogge, tarwe, gerst en
haver omvatten in 1954:
i. Onderzoek van roggerassen
1. i Een rassen-opbrengstproef met diploïde roggerassen.
1.2 Een rassen-opbrengstproef met tetraploïde roggerassen.
1.3 Een rassen-observatieproef (met jonge selecties) van diploïde
rogge.
1.4 Een rassen-zaaitijdenproef met diploïde en tetraploïde rogge
rassen.
Deze proeven zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
2. Onderzoek van tarwerassen
2.1 Rassen-opbrengstproeven op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
96

2.2 Een rassen-opbrengstproef met wintertarwe bij 2 verschillende Nbemestingen te Marknesse.
2.3 Een rassen-observatieproef (met jonge selecties).
2.4 Een rassen-zaaitijdenproef.
De proeven 2.3 en 2.4 zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge
Bom" te Wageningen.
3. Onderzoek van gerstrassen
3.1 Rassen-opbrengstproeven op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
3.2 Een rassen-opbrengstproef te Zevenbergen.
3.3 Een rassen-observatieproef.
3.4 Een rassen-zaaitijdenproef.
De proeven 3.3 en 3.4 zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge
Born" te Wageningen.
4. Onderzoek van haverrassen
4.1 Een rassen-opbrengstproef op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
4.2 Een rassen-observatieproef.
5. Algemeen onderzoek
5.1 Het bezoeken van interprovinciale proefvelden en proefvelden
van kwekers, die materiaal ter observatie inzonden.
5.2 De verwerking van de gegevens van de interprovinciale proef
velden.
5.3 Het onderzoek aan oogstmonsters van eigen en interprovinciale
proefvelden. Dit onderzoek omvat de bepaling van het korrel
gewicht en een handbonitering.
5.4 Onderzoek naar de gevoeligheid voor schot.
5.5 Onderzoek naar de neiging tot het laten vallen van korrels.
5.6 Onderzoek naar uitstoeling en halmgetal.
5.7 Bepaling van het bastgehalte bij haver.
5.8 Rasidentificatie en onderzoek naar rasvermenging.
5.9 Rasbeschrijvingen.
C. ONDERZOEK BETREFFENDE DE TEELT

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, C.I.L.O.,
Afdeling Akkerbouw (Wageningen)
i. Onderzoek betreffende de graanteelt (Dr W. H. VAN DOBBEN)
I.I Ecologisch onderzoek
De ontwikkeling van graanplanten van de kieming af wordt na
gegaan, waarbij samenhang wordt gezocht met de weersomstan
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2
3
4

5

digheden enerzijds, het ontwikkelingstempo, aantal en afmetingen
der bladen en moment van bloemaanleg anderzijds (zie Jaar
verslag C.I.L.O. 1951, blz. 90 en Jaarverslag C.I.L.O. 1952»
blz. 126).
Proeven over de invloed van de daglengte staan in 1954 op het
werkplan.
De invloed van het onkruid-bestrijdingsmiddel dinitro-orthocresol (DNC), dat daarnaast een opbrengstverhogende werking
vertoont, op de ontwikkeling van graanplanten wordt onderzocht.
Afrijping van granen
Gepoogd wordt om nauwkeurige gegevens te verzamelen over de
dagelijkse schommelingen van het vochtgehalte in stro en korrel.
Rijenafstand-stikstofbemestingsproeven met granen
Na de wintergranen zijn thans haver en zomertarwe in onderzoek.
Stikstofaanwendingstijden bij granen
Het is gebleken, dat bij wintertarwe de stikstof, althans gedeelte
lijk, zeer laat (tot in Mei) kan worden gegeven. Dit is zeer belang
rijk, want hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkeling
van het gewas af te wachten, alvorens men de totale stikstofgift
vaststelt.
De stro-opbrengst reageert weinig op late giften. Dit heeft het
voordeel, dat men het gevaar van legering beter in de hand heeft.
Late stikstofgiften verhogen voorts het eiwitgehalte van het graan
zeer sterk en het is gebleken, dat dit tot een verbetering van de
bakaard kan leiden.
Het is mogelijk gebleken, zelfs met giften kalkammonsalpeter
tijdens de bloei van de tarwe nog belangrijke opbrengstverbete
ringen te verkrijgen, terwijl de invloed op het eiwitgehalte dan
zeer sterk is.
Bij rogge is het voordeel van late stikstofgiften dubieus, al kan
ook hier het eiwitgehalte er door verhoogd worden.
De mengcultuur van haver en gerst
Het onderzoek over deze mengcultuur heeft aangetoond, dat ze
tot verhoogde opbrengst kan leiden, hoewel uit een oogpunt van
vruchtwisseling monocultuur verkieslijk is.
Voorts bleek de mengcultuur een zeer geschikt object te zijn voor
studie over concurrentie tussen plantensoorten. Het bleek, dat
een beconcurreerd gewas fijner reageert op milieu-omstandig
heden dan een zuivere monocultuur; dit biedt grote mogelijk
heden voor ecologisch onderzoek.
Ook is gebleken, dat gerst op zandgrond zeer gevoelig is voor de
pH-waarde en haver speciaal voor droogte. Dit geldt dus speciaal
bij concurrentie; een en ander heeft grote consequenties voor de
onkruidbestrijding.

1.6 De invloed van oogstmethoden en andere cultuurmaatregelen op de

kwaliteit
In samenwerking met het I.L.R. worden proeven genomen met
diverse methoden om granen op het veld te drogen. Het verloop
van het vochtgehalte in korrel en stro wordt door periodieke be
monsteringen gevolgd.
In deze proeven maken de schelfjes van ongeveer 60 schoven tel
kens een gunstige indruk; ze drogen bij goed weer langzamer dan
kleine eenheden, maar zijn bij zware regenval veiliger. Bij
dorsen van het land bieden ze het grote voordeel, dat men ze lang
kan laten staan.
Het opzetten vereist geen grote vakkennis, dit is een punt van
practisch belang.

2.

Onderzoek betreffende zaaizaden (Ir E. VAN ROON)
Dit onderzoek houdt zich bezig met oogsten en bewaren van zaai
zaden, waaronder ook granen.
Hier gaat het speciaal om de bewaring op de boerderij, voor en na
het dorsen.

Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der Landbouwhoge
school (Wageningen)
Voor 1954 staan de volgende onderzoekingen met betrekking tot
granen op het programma. De proeven worden uitgevoerd door Prof.
Ir W. J. DEWEZ en Ir A. DIJKSTRA, of door studenten onder hun
toezicht.
1. Onderzoek naar de droge stof- en ruweiwitproductie bij winter
rogge, behandeld als snijrogge. Éénmaal maaien in voorwinter of
in voorjaar, tweemaal maaien in voorwinter of in voorjaar. Tevens
wordt nagegaan of de aldus behandelde rogge nog zaad wil vormen
en in welke mate zulks het geval is vergeleken met: a. vroeg en dik
gezaaide, niet gemaaide rogge en b. op normale tijd en bij normale
zaaizaadhoeveelheid gezaaide rogge. Het ligt in de bedoeling bij
deze proef fundamenteel onderzoek te verrichten t.a.v. vernalisatie
en afsterven van halmen na schieten.
2. Zaaitijden-zaaizaadhoeveelheidsproef met winterrogge.
3. Zaaitijden-zaaizaadhoeveelheidsproef met wintertarwe.
Deze laatste twee proeven hebben ten doel een antwoord te geven
op de vraag, waarom de voor een voldoende bezetting theoretisch
berekende zaaizaadhoeveelheid, in de practijk niet gevolgd wordt.

Landbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
In 1954 zullen op de proefvelden van het Laboratorium voor Land99

bouwscheikunde onderzoekingen worden gedaan naar de invloed van
verschillende bemestingen en kalktoestanden van zandgrond op de
opbrengst en de samenstelling van haver, rogge, tarwe en gerst.
Wat het laatste betreft staan de eiwitgehalten en de eiwitsamenstelling, en in verband daarmede het vermogen om voedingselementen
op te nemen, op de voorgrond bij het chemische gewasanalytische
onderzoek, dat zal worden verricht aan de van de veldproeven ver
kregen producten.
Deze veldproeven zijn merendeels permanente proeven, d.w.z.
jarenlang op dezelfde plaats voortgezette proefnemingen; één proef
veld bestaat reeds meer dan 40 jaren.

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.

(Groningen)
Voor 1954 worden voor de hieronder genoemde onderzoekingen
graanproefvelden aangelegd.
1. Onderzoek naar de invloed van kalktoestand en kalitoestand op de
magnesiumvoorziening van de gewassen en omgekeerd van de
magnesiumtoestand op de samenhang tussen pH en opbrengst.
Pr 19, 32 en 999: K-Mg-hoev., Ca-toestand op
resp. dalgrond, dalgrond, zandgrond. Gewas:
resp. haver, haver, winterrogge.
2. Onderzoek naar het microbiologische evenwicht en de activiteit
van diverse groepen van microörganismen onder invloed van lang
durig voortgezette behandeling of bemesting.
Pr 65: N-, P-, K-, en organische bemesting
(compost en stalmest) op heideontginning.
Gewas: haver.
3. Onderzoek naar de landbouwkundige waarde van op verschillende
wijzen verwerkt stadsvuil.
Pr X 081 : Compostsoorten en -hoeveelheden op
zandgrond. Gewas: haver.
4. Vergelijking van de magnesiumwerking van magnesiakalksalpeter
met die van magnesiumsulfaat in combinatie met verschillende
stikstofverbindingen.
Pr 1312, 1325 en 1335: N-Mg op resp. zand-,
zand-, dalgrond. Gewas: resp. haver, haver,
winterrogge.
5. Onderzoek naar de betekenis van kunstmatige stabiele humus
voor bodem en bodemvruchtbaarheid.
Pr 1382 en 1384: Calha Humus op rivierklei.
Gewas : resp. wintergerst en haver.
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6. Onderzoek naar de invloed van groenbemesting op de bodem en
de bodemvruchtbaarheid.
Pr 1479: Stikstoftrappen op dalgrond. Gewas:
haver.
7. Onderzoek over de betekenis van organische bemesting voor de
samenhang tussen de pH van de grond en de opbrengst van de
gewassen.
Pr 120: Stalmest-Ca-toestanden-Mg op dal
grond. Gewas: winterrogge.
8. Onderzoek naar de noodzakelijke voorziening der bouwland
gewassen met verschillende voedingsstoffen bij stijgende giften
stikstof.
Pr 649: N-hoeveelheden, Ca-toestanden op
veengrond. Gewas: winterrogge.
9. Oriënterend bemestingsonderzoek op Brabantse zandgrond.
Pr 929: N-, P-, K-, Mg-stalmest op zandgrond.
Gewas: winterrogge.
10. Onderzoek betreffende het optreden van periodieke schomme
lingen van de uitkomsten van grondonderzoek en van opbrengsten.
Pr 934 en 935: N-hoeveelheden op dalgrond.
Gewas: winterrogge.
11. Onderzoek naar de invloed van de vorm der N- en P-bemesting
op de kalkhuishouding van de Zuidelijke zandgronden en naar de
betekenis voor de opbrengst van de gewassen.
Pr 976 en 977: N- en P-vormen, Ca-trappen
op zandgrond. Gewas: winterrogge.
12. Onderzoek betreffende de invloed van de bereiding van stalmest
volgens verschillende methoden op de kwantiteit en de kwaliteit
van de verkregen mest.
Pr 1370: N-stalmest-soorten op zandgrond.
Gewas: winterrogge.
13. Onderzoek naar de betekenis van de vorm vein magnesium in di
verse magnesium-houdende meststoffen bij verschillende kalktoestanden van de grond.
Pr 1376: Mg-Ca-P-Stalmest op zandgrond. Ge
was : winterrogge.
14. Onderzoek naar de invloed van kalium op de wortelontwikkeling
der gewassen.
Pr 1409: Bewortelingsonderzoekop zandgrond.
Gewas : winterrogge.
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15. Onderzoek naar de invloed van de kalktoestand van de grond op
de fosfaatvoorziening van de bouwlandgewassen.
Pr 1006 en 1007 : P-Ca-toestand op kleigrond.
Gewas: resp. wintergerst en wintertarwe.
16. Onderzoek betreffende de invloed van het onderploegen van stro
op bodem en bodemvruchtbaarheid.
Pr 1266: Strobemestingsproef op kleigrond.
Gewas : wintertarwe.
17. Onderzoek naar de invloed van de kalktoestand van kleigrond op
de kalivoorziening der bouwlandgewassen.
Pr 950: K-hoeveelheden op kleigrond. Gewas:
wintergerst.

Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), Afd,
Landbouwkundig Onderzoek (Kampen)
In 1954 zullen met betrekking tot de granen de volgende veld
proeven worden genomen:
1. Een bemestingsproef met wintertarwe.
2. Een rassenproef met 19 rassen wintertarwe,
3. Een rassenproef met 5 rassen zomertarwe.
4. Een rassenproef met 9 rassen zomergerst.
5. Een rassenproef met 13 rassen haver.

Laboratorium voor Bemestingsonderzoek van het Inlichtingen
bureau voor Chilisalpeter (Wageningen)
1. Veldproeven:
1.1 Natrium-kali-proeven met gerst en haver.
Bij uitéénlopende kalitrappen wordt de natriumwerking van chilisalpeter in vergelijking met de werking van natriumvrije stik
stofmeststoffen nagegaan op de opbrengst en samenstelling van
het gewas.
1.2 Kalktoestandsproef met winterrogge.
Bij verschillende kalktrappen wordt de invloed van chilisalpeter,
zwavelzure ammoniak, kalksalpeter en ammonsalpeter op de reac
tie van de grond (pH) en op de opbrengst en samenstelling van
het gewas nagegaan.
2. Potcultures
2.1 Potproef met rogge.
In deze proef wordt de invloed van de aard van de nitraatmest
stof (NaN03 en Ca (N03)2) op de fosfaatopname bestudeerd.
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2.2 Watercultures met diverse granen, teneinde de natriumopname
uit diverse natriumzouten na te gaan.
2.3 Potproeven en/of watercultures met radioactief natrium om de
opname en distributie van natrium te bestuderen.

Instituut voor Landbouwwerktuigen en -gebouwen der Land
bouwhogeschool (Wageningen)
Het in 1952 en 1953 aangevangen onderzoek naar het drogen van
in het zwad liggend graan zal in 1954 worden voortgezet, alsmede in
aansluiting daaraan het oogsten van graan met een chopper.

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Wageningen)
Wat de onderzoekingen voor 1954 betreft, kan met betrekking tot
het graan het volgende worden medegedeeld :
1. Onderzoek dorsmachines
De Heer P. H. DE HAAN houdt zich speciaal met het onderzoek van
dorsmachines bezig. Er zal o.a. aandacht besteed worden aan de
korrelbeschadiging, die bij het dorsen optreedt. Hetzelfde is het
geval met de verontreiniging.
2. Graanoogst
De Afdeling Arbeidsmethoden en Organisatie zal waarschijnlijk ook
in 1954 de oogst van de tarwe weer in haar onderzoek betrekken.
3. Algemeen onderzoek
Voorts onderzoekt het I.L.R. natuurlijk verschillende zaken, die
in minder rechtstreeks verband tot de granen staan (bijv. grond
bewerkingswerktuigen, maaidorsers, zelfbinders, maïsdorsers, e.d.)

Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
Met betrekking tot het onderzoek van granen kan het volgende
worden medegedeeld:
z. In 1953 is een onderzoek ingesteld naar de bepaling van het vocht
gehalte in zemelen en zemelengrent.
2. Een onderzoek is verricht over de invloed van verschillende tijden
van afkoeling in de exsiccator op het resultaat van de vochtbepaling.
3. Een proef is opgezet over het kiemkrachtsverloop van zaaizaden,
bewaard onder uitermate nauwkeurig geconditionneerde relatieve
vochtigheid (75 % en 85 %), waarbij ook tarwe is betrokken.
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D. ONDERZOEK BETREFFENDE HET DROGEN EN
WAREN

BE

Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
Een bewaarproef is ingezet, waarbij grote monsters van 50 ver
schillende zaadsoorten onder geregistreerde omstandigheden worden
bewaard en regelmatig ten aanzien van vochtgehalte en kiemkrachtsverloop worden gecontroleerd. De omstandigheden, waarbij deze
monsters respectievelijk bewaard worden, komen ongeveer overeen
met die in goede, minder goede en slechte pakhuizen. Deze proef kan
dus inlichtingen geven over de gevaren van een slecht pakhuis ener
zijds, en de voordelen van goede bewaaromstandigheden in een goed
pakhuis anderzijds.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Afdeling
Droogtechnisch Laboratorium (Wageningen)
Op het werkprogramma voor 1954 komen, als voornaamste punten
van het onderzoek van tarwe, rogge, gerst en haver, voor :
i. De verbetering van de inrichting van graandrogers
i.i Het opmeten van droogkrommen.
Wegens tijdgebrek kon hieraan in 1953 niet worden gewerkt; het
ligt in de bedoeling, in 1954 diverse droogkrommen op te meten.
1.2 Modelonderzoek.
De in 1953 uitgevoerde proeven hebben aangetoond, dat het mo
gelijk is, aan de gebruikelijke uitvoering van cascadedrogers be
tekenende verbeteringen aan te brengen, waardoor een betere glij
ding der korrels wordt verkregen en dode hoeken worden ver
meden. Dientengevolge wordt het gevaar van beschadiging door
oververhitting kleiner en kan met hogere temperaturen! worden
gedroogd, waardoor de drogercapaciteit toeneemt.
Volgens deze beginselen zal een droger op semi-technische schaal
worden gebouwd.
1.3 Verhittingsproeven.
Een serie monsters van verschillend watergehalte werd in een
waterbad gedurende wisselende tijden aan een bepaalde tempe
ratuur blootgesteld, teneinde de kritische grens, waarbij de kiemkracht wordt aangetast, vast te stellen.
Het ligt in de bedoeling, later met laboratoriumdrogingen ook de
analoge cijfers voor achteruitgang van de bakkwaliteit na te gaan,
waarvoor de kritische temperatuur voor kiemkrachtsdaling on
getwijfeld een aanwijzing zal geven.
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2. Bewaarproblemen van graan
2.1 Verbetering van de ventilatie-inrichting in graanpakhuizen.
Proeven in een bestaand graanpakhuis hebben geleerd, dat de be
waaromstandigheden gunstiger kunnen worden gemaakt, indien
men uitsluitend ventileert bij lage relatieve vochtigheidsgraad van
de buitenlucht. Een proefinstallatie, waarbij de ventilator auto
matisch gecommandeerd wordt door een hygrometer buiten, is
in bedrijf gesteld. Daarnaast worden de praktijkproeven voort
gezet.
2.2 Bewaarproeven.
Monsters graan van uiteenlopend vochtgehalte werden bij ver
schillende temperaturen in gesloten flesjes bewaard, teneinde de
kwaliteitsachteruitgang te kunnen vaststellen. In eerste aanleg
werd hiervoor de achteruitgang van de kiemkracht als maatstaf
genomen.
3.

Drogen van graansoorten in de schuur
De bij de tot nu toe uitgevoerde proeven opgedane ervaring wijst
er op, dat in vele gevallen goede resultaten kunnen worden be
reikt, door voor de schuurdroging gebruik te maken van wegens
het seizoen tijdelijk buiten bedrijf zijnde aardappelbewaarplaatsen.
In verband met eisen van de Arbeidsinspectie wordt gezocht naar
een doelmatig verwarmingsapparaat met indirecte luchtverhitting.
In het Droogtechnisch Laboratorium zijn proeven aan de gang
met een experimenteel apparaat, teneinde de snelheid van droging,
de luchtweerstand van het graan en eventueel bederf nader te
leren kennen.
Een begin werd gemaakt met een cursus voor in deze richting
belangstellende assistenten van de R.L.V.D. teneinde hen met
de beginselen van deze droogmethode vertrouwd te maken.
Behalve voor granen, vindt schuurdroging ook toepassing voor
peulvruchten, andere zaden en hooi.

4.

Snelvochtbepalingsapparaten
Een tweetal eenvoudige vochtbepalingsmethoden kon worden ont
wikkeld, bij toepassing waarvan met weinig kosten op de boerderij
zelf vochtbepalingen kunnen worden uitgevoerd. Een publicatie
van de beproeving van diverse in de handel zijnde apparaten zal
in 1954 het licht zien.

Plantenziektenkundige Dienst, P.D. (Wageningen)
Hoewel de Plantenziektenkundige Dienst geen onderzoekingen met
betrekking tot granen verricht, heeft hij wel een adviserende taak ten
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aanzien van de bescherming van opgeslagen granen tegen voorraadinsecten
en knaagdieren.
Voor de uitvoering van deze taak bestaat een samenwerking met de
Stichting Voedselvoorziening Importbureau (V.I.B.).
Bij deze samenwerking zijn drie verschillende afdelingen van de
P.D. betrokken, nl. :
a. de afdeling Diagnostiek (D.N.) voert de determinaties uit van in
voorraden aangetroffen insecten; daarbij aansluitend wordt in be
paalde gevallen een studie van de levenswijze gemaakt;
b. de afdeling Onderzoek Bestrijdingsmiddelen (O.B.) behandelt de
voorlichting aangaande de bestrijding van de in de opgeslagen
voorraden voorkomende insecten in samenwerking met de boven
genoemde afdeling Diagnostiek.
c. de afdeling Gewervelde Dieren geeft voorlichting over de bestrij
ding van knaagdieren.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van eventueel geadvi
seerde bestrijdingsmaatregelen berust evenwel bij de Stichting V.I.B.
Voor de uitvoering van deze gemeenschappelijke taak is een con
tact-ambtenaar van de Stichting V.I.B, bij de Plantenziektenkundige
Dienst opgeleid.

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.,
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Onderzoekingen over de physisch-chemische, biochemische en mi
crobiologische omzettingen, welke optreden in opgeslagen voorraden
tarwe en tarwebloem en hierin aanleiding kunnen geven tot verande
ringen in bakwaarde, geur en smaak. In dit verband zal ook worden
onderzocht, in hoeverre tarwes van verschillend ras en verschillende
herkomst (inlandse tarwe, geïmporteerde tarwe) zich verschillend ge
dragen.
E. ONDERZOEK VERBAND HOUDENDE MET DE BE- EN
VERWERKING VAN GRAAN EN GRAANSTRO

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Het programma van onderzoek voor 1954 omvat o.m. :
i. Verbetering van analytische methoden en methoden van onderzoek
voor de beoordeling van graanproducten
(Dr G. JONGH en Ir H. DE MIRANDA)
i.i Spectrophotometrische bepaling van de kleur en deeltjesgrootte
van bloem.
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1.2 Onderzoekingen voor de „Commissie voor de normalisatie van
beproevingsmethoden voor granen en graanproducten" (Com
missie 69 der HCNN), in het bijzonder betreffende de bepaling
van vocht, as en ruwe celstof. Ook aan de bestudering en even
tuele normalisatie van onderzoekingsmethoden in internationaal
verband zal worden meegewerkt.
1.3 Onderzoek van de bepalingsmethoden van voor de kwaliteit en
houdbaarheid van graan en graanproducten belangrijke enzymen
als amylase, proteinase, phosphatase en lipase.
1.4 Studie van de verdelingschromatografie als hulpmiddel bij het
onderzoek naar het verloop van enzymatische afbraakprocessen
gedurende het kneed-, rijs- en bakproces.
1.5 Ontwikkeling van werkschema's en van een objectieve waar
deringsschaal voor de organoleptische beoordeling van bakkerijproducten.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Onderzoek van broodgraanrassen
(Ir H. DE MIRANDA en Drs H. M. R. HINTZER)
Onderzoek van inlandse tarwerassen op hun waarde en geschikt
heid voor de bereiding van ongebuild meel.
Onderzoek van monsters tarwe van Nederlandse tarwekwekers
ten behoeve van de bepaling van de geniteurswaarde uit een oog
punt van bakkwaliteit.
Onderzoekingen over de biochemie van zichtbaar en onzichtbaar
schot bij tarwe in verband met het hierdoor veroorzaakte kwaliteitsbederf.
Vergelijkende studie van de betekenis van verschillende methoden
voor het onderzoek van de bakwaarde van zeer kleine monsters
tarwe.
Onderzoek van de bakeigenschappen van tetraploide rogge en
van tarwe-roggebastaarden (Triticale).

3. Onderzoek van gerstrassen
3.1 Beproeving van inlandse gerstrassen op hun geschiktheid voor de
gortbereiding.
4.

Onderzoekingen, verband houdend met de vermaling van tarwe tot
bloem (Dr G. L. BERTRAM)
4.1 Bestudering van verschillende structurele eigenschappen van de
korrel (breukvlakken, hardheid, „griffigheid"), die van belang zijn
voor het maaltechnisch onderzoek van tarwe.
4.2 Onderzoek over de structuur der tarwe-eiwitten in verband met
de bakaard en de beïnvloeding hiervan door oxyderende en redu
cerende stoffen (meelverbeteraars).
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S.
5.x
5.2
5.3
5.4

Technologisch onderzoek van broodgraanproducten
(Drs F. BOTHMA, Ir W. H. G. WIEBOLS en C. J. WENSVEEN)
Onderzoek over het ontstaan en de ontwikkeling van de structuur
in deeg en bakproducten met behulp van microfotografie en verdelingschromatografie.
Onderzoekingen over de oorzaken van het oudbakken worden van
brood en over middelen om dit te voorkomen.
Onderzoek ter voorkoming van bederf en ter verbetering van de
houdbaarheid van bakkerijproducten.
Ontwikkeling en verbetering van apparatuur voor de bakkerij.

Station voor Maalderij en Bakkerij (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan staan in 1954 de volgende werk
zaamheden met een algemeen onderzoekkarakter op het programma :
1. Medewerking aan de „Werkgroep productiviteitsonderzoekingen
in het bakkersbedrijf".
2. Onderzoek betreffende de middelen om brood langer mals te
houden.
3. Medewerking aan het onderzoek van de subcommissies „As" en
„Ruwe celstof" van de „Commissie voor de normalisatie van be
proevingsmethoden voor granen en graanproducten" (Commissie
69 der HCNN).

Nederlands Proefstation voor Stroverwerking (Groningen)
Voor 1954 staan met betrekking tot het graanstro de volgende onder
zoekingen op het programma.
Ba i. Analyse en onderzoek van stro van nieuwe graanrassen of van
nieuwe gewassen.
Gedeeltelijk bestemd voor eventuele voortzetting van het onder
zoek van stro van tetraploïde rogge, gedeeltelijk voor onderzoek
van andere rassen en gewassen, die in de loop van 1954 ter be
schikking kunnen komen.
Bb i. Procédé's voor celstofbereiding
Vergelijking der monosulfietontsl uiting van rogge- en tarwestro.
In 1953 is een zeer uitvoerig onderzoek over de ontsluiting van
roggestro met monosulfiet verricht; dit werk dient op kleinere
schaal met tarwestro te worden herhaald. Voorts staat een ver
gelijkend onderzoek van de ontsluiting van stro tot papiercelstof met natronloog, resp. sulfaatloog op het programma.
Ca 4. Malen van verschillende typen strocelstof in de kegelstofmolen
Vergelijking van het gedrag van verschillende strocelstofsoorten
in dit maalwerktuig.
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Ca 5. Verwerking van rogge-natron-strocelstof tezamen met naaldhoutcelstof tot pakpapier
Beide celstofsoorten zullen zowel afzonderlijk als gezamenlijk
worden gemalen, waarbij verschillende mengverhoudingen
zullen worden toegepast. Van de uit de mengsels vervaardigde
proefvellen zullen verschillende sterkte-eigenschappen worden
bepaald.
Ca 6. Uitwassen van celstof
De ontwikkeling van een nieuw apparaat voor het uitwassen
van celstof zal worden voortgezet.
Cb i. Ontwikkeling van methodiek voor vervaardiging en onderzoek van
carton
Beproeving van de nieuwe experimentele cartonmachine en van
apparatuur voor vervaardiging en onderzoek van golfpapier.
Cb 4. Vervaardiging van edele cartonsoorten
Voortzetting van onderzoekingen over ontsluiting van stro met
andere chemicaliën dan kalkmelk en verwerking van deze pro
ducten tot carton.
Cb 7. Ontsluiting van stro in de Hydrapulper
Voortzetting van de onderzoekingen over de mechano-chemische ontsluiting van stro tot cartonstof en papiercelstof.
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GEDURENDE 1952 EN 1953 VERSCHENEN
LITERATUUR OP GRAANGEBIED

(Recent publications on cereals, especially on wheat and rye)
Evenals de vorige jaren geven wij ook thans weer een overzicht van
de meest recente publicaties op graangebied, in hoofdzaak betref
fende tarwe en rogge. De in 1952 verschenen publicaties zijn opge
nomen, voor zo ver dit nog niet in het 3de Cocobro-Jaarboekje (blz.
104-116) geschiedde.
Wederom moest bij het samenstellen van de onderstaande lijst een
drastische beperking worden toegepast, aangezien het in verband met
de beschikbare ruimte niet mogelijk was de ruim 800 in onze kartotheek opgenomen nieuwe publicaties te vermelden.
De Stichting COCOBRO is gaarne bereid om hen, die recente litera
tuurgegevens over bepaalde onderwerpen op graangebied nodig heb
ben, hieraan te helpen. Aanvragen richte men tot de Deskundige van
de Stichting COCOBRO.
1. MORPHOLOGIE, ANATOMIE (Morphology, Anatomy)
REBISCHUNG, J. et K. KARSKA - Etude de la valeur systématique de quelques carac

tères observables sur le grain et les plantules de blé tendre. Ann. Inst. Nat. Rech.
Agron. Paris, Sér. B., Ann. Amélior. Pl., 2 (1952), nr 1, 1-30.
TANGE, M. - Study on the depth of the crown of wheat and barley plant. 1. On the
development of subcrown internodes and leaves by the effect of deep sowing.
Crop Sei. Soc. Japan Proc., 21 (1952), 81-82.
2. PHYSIOLOGIE, ECOLOGIE (Physiology, Ecology)
CARTER, H. W. - A study of winter wheat (Triticum vulgare) and cheat (Bromus

secalinus) when grown alone and when grown in combination at different popu
lations. Mich. U. Diss. Abs., 13 (1953), 1.
DANJSIN, T. E. - Changes in the growth periods of spring wheats caused by external
conditions. Agrobiologija (1952), nr 1, 149-151 (Russisch).
DIERCHEN, W. - Atmungsmessungen am gesunden und pilzinfizierten Getreide
korn. Getreide und Mehl, 3 (1953), nr 3/4, 53-55.
DOBBEN, W. H. VAN - Enige waarnemingen over de groei van zomergranen. (The
growth of spring cereals). C.I.L.O. Jaarverslag over 1952, (1953), 126-130.
GESLIN, H. et A. VERNET - Maturation du blé et du climat. Ann. Inst. Nat. Rech.
Agron., Paris, Sér. B., Ann. Amélior. Pl. 2 (1952), 253-256.
HANSEL, H. - Vernalisation of winter rye by negative temperatures and the influence
of vernalisation upon the lamina length of the first and second leaf in winter rye,
spring barley, and winter barley. Annals of Botany N.S., 17 (1953), 417432.

JONARD, P. a.o. - Evolution de la tige et de l'épi chez la variété de blé Vilmorin 27

au cours de la période de reproduction. Ann. Inst. Nat. Rech. Agron. Paris, Sér.
B., Ann. Amélior. Pl., 2 (1952), nr 1, 31-54.
KRESS, H. - Erfolgreiche Jarowisation bei Sommergetreide und Süszlupinen (I. Teil)
Die Deutsche Landwirtschaft, 4 (1953), nr 1, 14-20.
110

LAKON, G. - Über Keimpotenz und labile Keimtendenz bei Pflanzensamen, ins

besondere bei Getreidefrüchten. Saatgut-Wirt., 4 (1952), 210-213.
LOCHOW, J. VON - Versuche über Auswuchsfestigkeit von Weizen. Agri Hort. Gen.,

10 (1952), 113-14°OWEN, P. C. - The relation of germination of wheat to water potential. J. Expt. Bot.,

3 (1952), 188-203.

SCHRIMPF, K. - Beobachtungen über den Entwicklungsrhythmus der Weizenfor

men; dargestellt am Hohenheimer Weizensortiment. Z. Acker- u. Pflbau, 94
(1952), nr 4, 480-529.
VERVELDE, C. J. - The agricultural value of awns in cereals. Neth. J. Agric. Sei., r
(1953), nr I, 2-10.
VOGT, I. - Über den Hemmstoff und Wuchsstoffgehalt in Getreidewurzeln. Planta,
40 (1951), 145-169WATABE, T. - On the adaptabilities of winter cereals to transplanting. I. A note on
the ecological characteristics of transplanted plants. Saikyo U. Facul. Agr. Sei.
Rpt., 2 (1952), 40-49 (Japans).
WITTENROOD, H. G. - Het verloop van de vemalisatie van zes wintertarwerassen bij
Novemberzaai op het veld (The trend of vernalization of six winter wheat varieties
sown in November on the field) C.I.L.O. Jaarverslag over 1952 (1953), 161-170.
3. WINTERHARDHEID (Winterhardiness)
CHANASYK, V. - Theoretical studies in hardiness research. West. Canad. Soc. Hort.
Rpt. Proc., 8 (1952), 37-40.
DIEHL, R. - Quelques aspects de la résistance au froid chez les céréales d'hiver. Ann.

Inst. Nat. Rech. Agron. Paris, Sér. B., Ann. Amélior. Pl., 2 (1952), 257-303.
MARKOWSKI, A. - Laboratory methods of the winter resistance tests of winter wheat.

Rocz. Nauk Roln, 65 (1952), 71-113.

WELLS, D. G. - Wheat resists frost injury; performs well in tests at Experiment

Stations. Miss. Farm Res. [Miss. Sta.] 15 (1952), nr 9, p. 7.
ZISLAVSKY, W. - Die Auswertung von Frostresistenzversuchen in Kühlschränken.

Bundesanst. f. Pflbau u. Samenprüf. Wien, Jahrb. 1952, (1953), nr 4, 28-41.
4. ERFELIJKHEID, CYTOLOGIE (HeredÜy, Cytology)
Azzi, G. - Le basi ecologiche della evoluzione del grano (The ecological basis of
the evolution of wheat). Riv. Ecol., 2 (1952), nr 2, 139-155.
FORLANI, R. - Asservazioni su alcuni allopoliploidi artificiali con particolare reguardo
alla grandezza dei grani di polline. Genetica Agraria, 3 (1953), nr 3-4, 265-272.
MORRISSON, J. W. - Chromosome behaviour in wheat monosomies. Heredity, 7
(1953), 203-217.
NEDESEVA, G. N. - Changes in the inheritance of winter wheats caused by tempe
ratures below zero during the vernalization phase. Agrobiologija (1952), nr 2,
55-66 (Russisch).
PAL, B. P. - Some contributions to superior germplasm in wheat. Indian J. Genet.
PI. Breed., 12 (1952), nr 1, 5-9.
SACHS, L. - Chromosome behaviour in species hybrids with Triticum Timopheevi.
Heredity, 7 (1953), 49~58.
5. TAR WEVEREDELING (Wheat breeding)
BRUCHER, E. - „Agrotriticum", informe sobre un trabajo selectivo de ocho anos con

hibridos de „Triticum X Agropyron". Rev. Argentina de Agron., 19 (1952),
116-126.

III

DIONIGI, A. - Nazareno Strampeiii ed il miglioramento genetico del grano. Genetica

Agraria, 3 (1953), nr 3-4, 369-372.

JONES, I. K. (pseudonym) - The development and productionof grains in the U.S.S.R.

Seed World, 70 (1952), nr 7, 10, 40.
MALIANI, C. - La sperimentazione in atto presso L'Instituto di Tecnica Agraria „Na

zareno Strampelli" di Lonigo (The research in progress at the Nazareno Strampelli Institute of Technical Agronomy at Lonigo.) Atti del Convegno di Cerealicoltura, Lonigo 30-22 Maggio 1951. Genetica Agraria, 3 (1951), nos 1-2, 156178.
ONTARIO AGRICULTURAL COLLEGE - Winter wheat improvement in Ontario, tenth
annual report, 1952 crop. (1953), 24 pp.
SCHMIDT, J. W. a.o. - Progress of Agroticum breeding in Kansas. Kans. Acad. Sei.
Trans., 56 (1953), 29-45.
SHINDO, S.-Breeding of „Karafuto No 2" and „Karafuto No 3" varieties of the
hard spring in South Saghalien. Crop. Sei. Soc. Japan Proc., 21 (1952), 156-157.
ZWEIFLER, E. - Ernteergebnisse der Getreideversuche 1951/52. Bundesanst. f. Pflbau
u. Samenprüf., Wien, Jahrb. 1952 (1953), nr 4, 69-85.

6. BESCHRIJVING VAN TARWERASSEN, SYSTEMATIEK (Description of
wheat varieties; taxonomy)
BJAANES, M. - Norrana. Samvirke, 48 (1953), 124-126.
CENTRAL EXPERIMENTAL FARM, OTTAWA; CEREAL DIVISION - Oats, variety and strain

tests. Report nr 128, (1952), 67 pp.
DAAMS, J. - Osiris graan. Natura, 49 (1952), 125-127.
FAJERSSON, F. - Kärnvarvete II - en sammanställning av aktuella försöksresultat.

(The spring wheat Kärn II. A survey of recent experimental results). Agri Hort.
Genetica, Landskrona, 10 (1952), 75-96.
FAJERSSON, F. - Weibull's original Banco wheat. Weibulls Illus. Ärsb., 48 (1953),
3—6.
HORBERG, Y. - Weibull's original Herta and Rika barley. Weibulls Illus. Ärsb., 48
(i9S3). 3°-33-

JACOMETTI, G. -Razze italiane di grano di qualité. Genetica Agraria, 3 (1953), nr
3-4. 390-395-

LAUDE, H. H. and A. M. SCHLEHUBER - Ponça winter wheat. Kansas Bull. 354,

Oklahoma Bull. B. 380, (1952), 14 pp.
LUTRI, I. - Nuovi grani duri e teneri creati in Sicilia. Genetica Agraria, 3 (1953),

nr 3-4, 373-389.

NELSON, W. L., F. C. ELLIOT and M. A. BARMORE - Henry, a new variety of spring

wheat for reseeding in hard red winter for the Big Bend. Wash. Agr. Expt. Sta.
C. 211, (1953). 2 pp.
SCHIEMANN, E. und U. NÜRNBERG-KRÜGER - Neue Unters, an Seeale africanum
Stapf. II. Seeale africanum u. seine Bastarde mit Seeale montanum u. Seeale. Vor
läufige Mitteilung. Naturwissenschaften, 39 (1952), 136-137.
SOUSA, J. S. I. DE - Origin of some Brazilian wheats. Chacaras e Quintais, 87 (1953),
194.
THOMPSON, E. G. - Wheat varieties. Nat. Inst. Agr. Bot. J., 6 (1952), 289-299.
ZWEIFEL, J. et C. KELLER - L'orge de printemps Herta. Rev. rom. Agric., 9 (1953),
nr 2, 9-11.
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7. ROGGEVEREDELING (Rye breeding)
DANMARK STATENS FORS0GSVIRKSOMHED I PLANTEKULTUR - Wheat and rye variety
trials 1945-1951. Tidsskr. f. Planteavl, 56 (1953), 353—357HDBER - Der Tetra-roggen im Erntejahr 1952. Landwirtsch. Zeitschr. der Nord.
Rheinprov., 119 (1952), 1029.
PESOLA, V. - The breeding of winterrye at the Dept. of Plant Breeding, Jokioinen.
Publ. 138, 1953.
SANCHEZ-MONGE, E. - Los triticales. Inst. Agr. Catalan de Sanlsidro. Rev. 101,(1952),
101-104.
STATENS PLANTEAVLSUDVALG - Forsog med tetraploid rug 1950-1952. Tidsskr. f.
Planteavl. 56 (1953), nr 3, 537~539-

8. TARWE- EN ROGGETEELT (Growing of wheat and rye)
ARNY, D. C. and E. K. WADE - Seed treatment for oats, barley, wheat, rye, corn.
Univ. of Wisconsin Coll. of Agric., Circ. 416, (1952), 10 pp.
CARPENTER, R. W., H. J. HAAS and E. F. MILES - Nitrogen uptake by wheat in
relation to nitrogen content of soil. Agron. J., 44 (1952), 420-423.
SCHENDEL, U. VON - Die Wirkung künstlicher Beregnung in Sortenversuchen bei
Winterweizen, Wintergerste, Erbsen und Kartoffeln. Z. Pfl. Ernähr. Düng., 59
(1952), 27-48.
SINGH, K. - Effects of soil cultivation on the growth and yield of winter wheat.
1. Soil Cultivation and winter survivals. J. Sei. Fd Agric., 3 (1952), nr 6, 256-264.
2. Stand and tillering. J. Sei. Fd Agric., 3 (1952), nr 8, 354-361.
3. Crop growth. J. Sei. Fd Agric., 3 (1952), nr 9, 426-432.
4. Effects of cultivation on root development. J. Sei. Fd Agric., 3 (1952), nr 11,

5I4_S2S-

5. Effects of cultivation on the nitrogen uptake and growth of crop unfertilized
and fertilized soils. J. Sei. Fd Agric., 3 (1952), nr 12, 570-579.
SMITH, A. M. and L. A. MABBITT - The contribution to soil organic matter and

nitrogen from cereal residues and undersown crops. The Journ. of Soil Science,
4 (i9S3). nr I, 98-106.
9. TARWECULTUUR IN VERSCHILLENDE LANDEN (Cultivation of wheat

in foreign countries)
AL-SAYEGH, A. - Cereals in Iraq (wheat and barley). Iraq Min. Agr. Majallatu'Zzira 'Ati'l-'Iraqiyah, 8 (1953), 424-431.
BREJ, S. - Studies on the quality of spring and winter wheat in the conditions of
Lower Silesia. Rocz. Nauk Roln., 65 (1952), 143-169.
CABRAL, A. - Short notes on Mentana and Quaderna wheats in the Azores. Azores
Comis. Regulad. dos Cereals B., 8 (1952), nr 16, 92-99.
CiLLis, U. DE - Lo stato attuale della diffusione delle varieta elette di frumento in
Italia. Genetica Agraria, 3 (1953), nr 3-4, 265-272.
GADEA, M. - Tre anos de experiencias con nuevas variedades de trigos. Anal. Inst.
Nac. de Invest. Agron. Madrid ,1 (1952), 1-182.
GÖKGÖL, M. - Les différentes espèces de blé italien en Turquie. Genetica Agraria,
3 (1953), nr 3-4, 347-35°HANNAN, T. B. - Home-grown wheat in Ireland; handling,impurities, moisture con
tent, heating. Milling, 119 (1952), 115-116.
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HAY, W. D., A. G. O. WHITESIDE, G. B. SANFORD and A. E. PALMER - Winter

wheat varieties and their production in Alberta. Dominion Exp. Sta. Lethbridge,
Alta, Publ. 799, 1950.
KIRICENKO, F. G. a.o. - The choise of wheat varieties for irrigation farming in the
southern Ukraine. Selek. i. Semen., (1953), nr 3, 11-23.
PLAUT, M. and J. VENTURA - Summer cereal varieties in Israel. Hassadeh, 33 (1952),
196-197.
PORTER, K. B., I. M. ATKINS and C. J. WHITFIELD - Wheat production in the Pan
handle of Texas. Tex. Agr. Expt. Sta. B. 750, (1952), 38 pp.
SAHA, J. C. and A. K. KAR - Cereal rye ; methods of cultivation, and possibilities of
its introduction in India. Bot. Soc. Bengal B., 3 (1951), 135-139.
TEAKLE, L. J. H. - The future of wheat growing in Australia. Power Farming, 62
(1953), nr 2, I, 3, 116-118.
VERSUCHSANST. F. GETREIDEVERWERTUNG - Das Getreide und seine Verarbeitung. Universitätsschriften aus den Jahren 1900-1950. I. Anbau und Ernte, Berlin*
1952. V. Wirtschaft und Organisation Berlin 1953.
WEIBULL, G. - Distribution of our cereal varieties. Weibulls Illus. Ârsb., 48 (1953),.
11-22.
10. ZIEKTEBESTRIJDING EN -RESISTENTIE (Control of and resistance to di
seases and pests)
ALLEN, H. P.-The relative toxicity of 2:4-dichlorophenoxy acetic acid and 2-

methyl-4-chlorophenoxuacetic acid to wheat, oats and barley. J. Sei. Fd Agric.,
3 (19S2). nr 8, 378-384CIFERRL, R. - Sensibility of winter and spring wheat to the ,, Weedone" and „Erbitox". Not. sulle Mal. delle Piante, 19 (1952), 6-14 (Italiaans).
DIERCHEN, W. - Der äuszere und innere Pilzbefall beim Getreidekorn. Getreide
und Mehl, 2 (1952), nr 12, 125-127.
ESBO, H. och H. KOLK - Svartrostens (Puccinia graminis tritici, Eriks, et Henn.)
inverkan pâ veteskördens kvalitet och dess värde som utsäde. Medd. frân Staten»
Centrala Frökontrollanst. Nr 28, (1953), 29-41.
FISCHBECK, G. - Über die Grundlagen der Resistenzzüchtung gegen Puccinia gra
minis avenae Eriks, u. Henn. und ihre Berücksichtigung im Haferzüchtungs
programm der University of Minnesota. Z. f. Pfl. Züchtung, 32 (1953), nr 2, 143152.
GUYOT, L. et M. MASSENOT - Observations et expérim. sur la rouille noire des cé
réales au cours des années 1948 à 1950. Ann. I.N.R.A., Sér. B, 2 (1952), 507-523.
HASSEBRAUK, K. - Die physiologische Spezialisierung des Weizenbraunrostes Puc
cinia triticina Erikss. in der deutschen Bundesrepublik während der Jahre 1950/
51. Z. f. Pfl. Züchtung, 32 (1953), nr 2, 132-136.
HEUBERGER, J. W. - KF 467, (ethyl mercuric perthioeyanate) : a new chemical for
seed treatment of vegetables and cereals. Phytopathology, 42 (1952), nr 1, 11.
IIJIMA, K., T. TANAKA, K. MATSUSHIMA and H. HORI - Ecological and morpholo
gical studies on wheat and barley aphids, with analysis of injuries. Bull, of the
Nat. Inst, of Agric. Sciences, Nishigahara, Toykyo Japan, Series C, (Plant Patho
logy and Entomology), nr 3, 1953, p. 41.
MULLIN, J., D. Fox and J. J. BRADY - Wheat midge. Nature, 16g (1952), 629-630..
SLYKHUIS, J. T. - Wheat streak mosaic in Alberta and factors related to its spread.
Can. Journ. of Agr. Sc., 33 (1953). nr 2, 195-197.
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VALDEYRON, G. - Remarques sur l'évolution du charbon interne dans quelques cul

tures multiplication de Florence X Aurore en Tunisie. Acad. Agric. de France
Séance du 9 juill. 1952, 4 pp.
VALLE RIBEIRO, M. A. M. Do - O àcido 2,4-diclorofenoxiacético no combate às in
festantes das searas de trigo na leziria de Sacavém. Agronomia Lusitana, 14 (1952),
nr 4, 271-282.
VINCENT, A., J. PONCHET et J. KOLLER - Recherche de variétés de blés tendres peu
sensibles au piétin-verse. Ann. I.N.R.A., Sér. B, 2 (1952), 459-472.
WATSON, I. A. and D. SINGH - The future of rust resistant wheat in Australia. J.
Aust. Inst. Agric. Sei., 18 (1952), nr 4, 190-197.
11. OOGSTEN, DROGEN, OPSLAG (Harvesting, drying, storing)
ÂKERMAN, Â. - Some experiences concerning ripening and harvesting of grain in
1952. Sveriges Utsädesför. Tidskr., 63 (1953), 41-55.
BRUECKNER, G. - Der Einflusz der Lagerung auf den Verarbeitungswert des Wei
zens. Cong. Internaz. Indus. Agr. Relaz., 9 (1952), nr 1, 641-656.
CLEVE, H. - Die Trocknung von Mähdrescher-Getreide. Die Müllerei, 6 (1953),
nr 22, 317-318.

GREAT BRIT. MINISTRY OF AGRIC. AND FISHERIES; WORKING PARTY ON GRAIN
DRYING AND STORAGE - Grain drying and storage in Great Britain. Report London,

H. M. Stationary Off. 1952, 25 pp.
HANNAN, T. B. - Storing and drying wheat in Ireland. Milling, 119 (1952), 132, 134,

164, 196, 198, 310, 312.

KLITSCH, CL. und M. SEIFFERT - Wenn die Brotgetreidebestellung witterungs

bedingt gefährdet ist. Die Deutsche Landwirtschaft, 4 (1953), nr 1, 10-14.
OXLEY,
43 T. A. - Developments in grain drying and storage. Milling, 71 (1953), nr 15,

°"

PENCE, J. W., A. MOHAMMAD and D. K. MECHAM - Heat denaturation of gluten.

Cereal Chem., 30 (1953), nr 2, 115-126.

RIES, L. W. - Die Getreideernte-technik der Zukunft. Deut. Landwirt. Gesell.

Mitt., 67 (1952), 519-522.

SEBESTYEN, E. J. - The problem of grain handling and storing in Egypt. Egypte

Agr., 50 (1952), nr 397, 3-10.

THEIMER, O. F. - Behandlung und Lagerung von Mähdrescher-Getreide mit be

sonderer Berücksichtigung der Kaltluft-Trocknung. Die Mühle, 8g (1952),
nr 49. 753-757-

12. OPBRENGST EN KWALITEIT (Yield and quality)
ATANASIU, N. - Ein Beitrag zum Studium der Ertragsdepressionen durch Stickstoff.

Zeitschr. f. Acker- und Pflbau, 96 (1953), nr 2, 137-172.

HARRINGTON, J. B., B. C. JENKINS and J. WHITEHOUSE - Wheat varieties and their

production. Univ. of Saskatchewan, Coll. of Agr., Bull. Nr 86, Saskatoon, Sas
katchewan.
HUTCHINSON, J. B., N. L. KENT and H. F. MARTIN - The kernel content of oats.
Variation in percentage kernel content and 1,000 kernel weight within the variety.
J. Nat. Inst. Agric. Botany, 6 (1952), 149-160.
RIEPMA, P. KZN en R. SIJTSMA - Resultaten van het onderzoek omtrent de invloed
van D.N.C. op de opbrengst van wintergranen. Landbouwvoorlichting, 10
(1953), nr 8, 319-322.
"S

SANDFAER, J. - Studies on the basis of selection for yield in cereal crops; the impor

tance of tillering and number of heads in oats and barley. Danmark Vet. og Landbohojsk. Ârsskr., (1953), 1-14.
SUNESON, C. A. - Cereal breeding investigations show awned wheat exceeds awnless
in yield, kernel weight and test weight per bushel. California Agriculture, 4
(1950), nr 7, 5, 7.
SUNESON, C. A., C. W. SCHALLER and E. H. EVERSON - An association affecting
yield in barley. Agron. J., 44 (1952), 584-586.
WATSON, S. J. - The quality of cereals and their industrial uses. Chemistry and In
dustry (1953), 95-97WHITEHOUSE, R. N. H. - Breeding of yield in cereals. Heredity, 7 (1953), 146-147.
13. MAALBAARHEID EN BAK WAARDE VAN TARWE {Millability and
baking quality of wheat)
ÂKERMAN, Â., J. E. LINDBERG och S. AUGUSTIN - Undersökningar av kvaliteten hos
1952 àrs brödsädesskörd. Sveriges Utsädesför. Tidskr., 63 (1953), nr 5, 475-510.
FAJERSSON, F. - Our possibilities for improving the baking quality of wheat. Svensk
Jordbrforsk., (1953), 45-59.
HALL, W. E. - Breeding new wheats for milling quality. Nowest Miller (Milling
Prod. Sect.), 248 (1952), nr 24, 8a-na.
HARRIS, R. H., L. D. SIBBITT and G. M. SCOTT - Effect of variety on the milling and
baking quality of bread and durum wheat flour blends. Cereal Chem., 29 (1952),
421-430.
JONGH, G. - The baking value of wheat varieties grown in the Netherlands. Euphytica, 2 (i9S3)» 6-14.
LARKIN, R. A., M. M. MACMASTERS and C. R. RIST - Relation of endosperm cell
wall thickness to the milling quality of seven pacific Northwest wheats. Cereal
Chem., 29 (1952), nr 5, 407-413.
MAES, E. - Recherches concernant la valeur boulangère des races sélectionnées de
froment belge. Rev. de l'Agr., 5 (1952), 783-791.
SWORD, J. - The quality of cereals and their industrial uses, biscuit flour. Chem. and
Ind., (1953), 389-39714. EIGENSCHAPPEN VAN KORRELBESTANDDELEN EN MEEL IN
VERBAND MET DE VERWERKING (Properties of kernels and flour in
relation to technology)
ANONYMUS - Brosheid- en breukvastheidsmeter voor beschuit e.d. bakwaren. Consudel, 10 (1953), nr 5, 154-157.
BADENHUIZEN, N. P. - The influence of rétrogradation on starch grain structure.
South African Indus. Chem., 6 (1952), 155-157.
BENNETT, R. and J. B. M. COPPOCK - Measuring the physical characteristics of flour :
a method of using the Chopin alveograph to detect the effect of flour improvers.
J. Sei. Food and Agric., 3 (1952), 297-307.
BERTRAM, G. L. - Studies on crust color. 1. The importance of the browning reaction
in determining the crust color of bread. Cereal Chem., 30 (1953), 127-139.
BUNGENBERG DE JONG, H. L., W. J. KLAAR en J. A. VLIEGENTHART - A precursor
of methoxy-para-benzoquinone in wheat germ. Nature, 172 (1953), 402.
BUYS, V. - Le dosage d'humidité par les rayons infra-rouges. Meun. Franç., 70
(1952), 40-43.
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COLE, E. W. and M. MILNER - Colorimetric and fluorometric properties of wheat

in relation to germ damage. Cereal Chem., 30 (1953), nr 5, 378-391.
CUNNINGHAM, J. R., I. HLYNKA and J. A. ANDERSON - An improved relaxometer

for viscoelastic substances applied to the study of wheat dough. Can, J. Techn.,
98-108.
DESCHREIDER, A. R. - Influence des rayons ultra-violets sur la farine. IX. Cong.
Internaz. Indus. Agr. Relaz., 9 (1952), nr 2, 19-34.
FINNEY, K. F. and W. T. YAMAZAKI - An alkaline viscosity test for soft wheat flours.
Cereal Chem., 30 (1953), nr 2, 153-159.
GATES, R. L. and R. M. SANDSTEDT - A method of determining enzymatic digestion
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VORSTSCHADE AAN DE RASSEN VAN
WINTERTARWE IN DE WINTER VAN I953-'54.

Mededeling nr 17a van het RIJKSINSTITUUT VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN, „I.V.R.O.", Wageningen
(Summary see p. 125)
De schattingen voor de rassenstatistiek worden jaarlijks verricht
door de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Thans is niet alleen ge
schat het percentage, dat met de verschillende rassen der winter
gewassen werd bezaaid, doch tevens het percentage dat per ras uitwinterde.
Door deze schattingen te combineren met de inventarisatiegegevens
van het C.B.S. kan van elk ras worden berekend hoeveel ha daarvan
werd uitgezaaid en hoeveel ha er zijn overgebleven.
Het wintertarwesortiment wordt ingedeeld in drie groepen nl. : vrij
goed tot goed wintervast, matig wintervast en weinig wintervast. Uit
de gegevens van de rassenstatistiek, waarover wij van 1931 af beschik
ken, blijkt dat tussen 1930 en 1950 nooit een wintervast tarweras in
Nederland kans heeft gezien een belangrijke plaats in het sortiment
in te nemen. Geheel anders werd dit, nadat in 1951 het wintervaste
ras Heine's VII in de Rassenlijst werd opgenomen en snel een grote
verbreiding kreeg.
In tabel 1 is een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de rassen,
welke de laatste 5 jaar zijn uitgezaaid.
Uit deze tabel blijkt zeer duidelijk de snelle toename van het ras
TABEL I. UITZAAI DER WINTERTARWERASSEN IN % VAN DE TOTALE VERBOUW VOOR DE
OOGSTJAREN I95O-I954
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Heine's VII. De oudere wintervaste rassen, die de laatste jaren al een
geringe betekenis hadden gekregen, werden in de herfst van 1953
zeer weinig meer uitgezaaid. Van de minder wintervaste rassen was
het alleen Staring, die zich wist te handhaven.
De uitzaai van de rassen in verschillende gebieden zoals die in de
herfst van 1953 op de niet-geïnundeerde gronden heeft plaats ge
vonden, is in tabel 2 weergegeven. Er is nog een afzonderlijke samen
vatting gemaakt van de uitzaai op de geïnundeerde gronden in het
zuidwesten van het land. Hierbij valt op te merken, dat de verdeling
van het tarweareaal aldaar in niet en wel geïnundeerd gebied slechts
bij benadering viel vast te stellen, hetgeen enige invloed kan hebben
op de gegeven percentages.
TABEL 2. VERDELING DER WINXERTARWERASSEN IN % VAN DE UITZAAI IN 1953

Acreage of winter wheat varieties in% of total acreage in 1953 for the different
soil types
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In de onderscheiden gebieden bestaan dus vrij grote verschillen in
de keuze van het ras. Wel neemt Heine's VII, behalve op de noorde
lijke zeeklei en op de zuidelijke zandgronden, overal de eerste plaats
in. Hierbij dient nog te worden opgemerkt, dat er in het noordelijke
zeekleigebied grote verschillen in de rassenkeuze zijn geweest tussen
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Friesland en Groningen. In Friesland was 95 % van de uitzaai Heine's
VII, in Noord-Groningen daarentegen slechts 30% en in het Oldambt
40 %. Carsten's V had alleen op zand- en dalgrond nog enige betekenis,
terwij1de overige wintervaste rassen vrijwel niet meer werden uitgezaaid.
Van de matig wintervaste rassen werd Staring het meest uitgezaaid.
Een grote voorkeur voor dit ras bleek er te bestaan in Noord-Gronin
gen, waar 62 % van het areaal met Staring werd bezaaid. Verder was
er ook een belangrijke uitzaai van dit ras op de geïnundeerde gronden
in het zuidwesten van het land.
Alba, die op de zeekleigronden zijn grote verbreiding aan Heine's
VII heeft moeten prijs geven, hield op rivierklei, op löss en op zand
grond nog een vrij groot areaal.
Voor uitzaai van het weinig wintervaste ras Minister was vooral in
het noorden van het land de belangstelling belangrijk verminderd. In
het zuiden nam dit ras op alle grondsoorten, maar in het bijzonder op
löss en op zandgrond, nog een vrij grote plaats in.
Verder is er, speciaal in het noorden van het land, op kleigrond nog
enige uitzaai geweest van Peko zomertarwe in de maand December.
Getracht is door schatting vast te stellen hoeveel van ieder ras in de
TABLE 3. OVERGEBLEVEN PERCENTAGE WINTERTARWE, PER RAS EN IN TOTAAL
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verschillende gebieden is overgebleven (zie tabel 3). Deze schattingen
zijn hoofdzakelijk in de eerste helft van de maand April uitgevoerd.
Intussen zijn er verschillende aanwijzingen, dat deze, voor wat be
treft de minder wintervaste rassen, aan de hoge kant zijn. Het weersverloop is over 't algemeen zeer ongunstig geweest voor herstel van de tarwe.
Uit deze tabel blijkt, dat Heine's VII over het algemeen zeer goed
door de winter is gekomen. Op zand- en dalgrond is het overgebleven'
percentage lager dan op de overige grondsoorten. Deze grondsoorten
gelden in het algemeen als zeer vorstgevoelig. Carsten's V en Elisa
beth zijn, vooral ook onder de minder gunstige omstandigheden,
sterker gebleken dan Heine's VII. Van Lovink en Mendel is het over
gebleven percentage wat lager dan van de overige wintervaste rassen.
Bij de minder wintervaste rassen is er een duidelijke lijn van toe
nemende vorstschade van zuid-west naar noord-oost. Staring komt
bij de schattingen gemiddeld iets gunstiger uit dan Alba, hetgeen niet
in overeenstemming is met de verhouding in wintervastheid van deze
rassen onder gelijke omstandigheden.
TABEL 4. STATISTIEK WINTERTARWERASSEN VOORJAAR 1954, IN % VAN DE TOTALE
OVERGEBLEVEN OPPERVLAKTE
Table 4. Acreage of winter wheat varieties in % of the remained winter wheat acreage
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Waarschijnlijk is Staring iets gunstiger uitgekomen door het grotere
percentage, dat van dit ras zeer laat werd gezaaid. Van Mado is ge
middeld iets meer overgebleven dan van Staring, hetgeen een beves
tiging is van de waarnemingen op de proefvelden. Het nieuwe ras
Tavero bleek iets minder wintervast te zijn dan Staring.
Bevestigd is verder, dat de rassen Minister en Nord Desprez weinig
wintervast zijn, vooral van laatstgenoemd ras bleef vrijwel niets over.
De laat gezaaide Peko zomertarwe in het noorden van het land
heeft slechts voor een gering percentage de winter doorstaan.
Uit beide voorgaande tabellen laat zich het aandeel berekenen, dat
de rassen innemen van de na de winter overgebleven oppervlakte
wintertarwe (zie tabel 4, blz. 124).
Door de gegeven percentages van de rassen uit tabel 4 te vermenig
vuldigen met de overgebleven oppervlakte in een bepaald gebied,
verkrijgt men de huidige rasarealen.
De te velde staande wintertarwe zou dus volgens schattingen van
begin April voor 83% bestaan uit Heine's VII, voor 8% uit Staring
en voor 4 % uit Alba. De overige rassen nemen slechts een kleine tot
zeer kleine plaats in.
Uit de vergelijking van de tabellen 2 en 4 volgt, dat ca 37.000 ha
wintertarwe zijn uitgewinterd.
Wageningen, 10 Mei 1954
Noot van de Redacteur:
Uit tabel 4 kan worden berekend, dat van het overgebleven wintertarwe-areaal
ca 8000 ha met witte tarwe is beteeld. Aangezien vrijwel geen witzadige zomer
tarwe zal worden uitgezaaid, zal in 1954 op een opbrengst van slechts 30.000 ton
witte inlandse tarwe kunnen worden gerekend ten behoeve van de bereiders van
ongebuild tarwemeel.

Summary
FROST DAMAGE TO THE WINTER WHEAT VARIETIES
IN THE NETHERLANDS CAUSED BY THE WINTER I9S3/'S4
Every year estimations for the varietal statistics are made by the Agricultural Ad
visory Service. This year also estimations have been made about the hibernation
percentage of the various winter wheat varieties. The results are shown in table 3.
From these data the remaining winter wheat acreage could be calculated. Out of
228.000 acres of winter wheat about 40% have been killed by frost.
The dominating variety, Heine VII, occupying 58% of the total acreage under
winter wheat, survived on an average for 92% and occupies yet 83 % of the remain
ing winter wheat acreage.
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Kan ongefrankeerd
worden verzonden

ANTWOORDKAART

WAGENINGEN
Machtiging nr 86

Ondergetekende
Bedrijf, Instelling, Vereniging:

Adres:
Woonplaats:

wenst zich op te geven als donateur van de Stichting voor Coördinatie van
C u l t u u r e n O n d e r z o e k v a n B r o o d g r a a n t e g e n e e n jaarlijkse d o n a t i e v a n f4,—,
f 10,-. i)

Datum :

1)

Doorhalen, wat niet van toepassing is.

Handtekening :

a. Baslerbrot
a. Weizenbrot (Weiszbrot)

b. Glarnerbrot

b. Weizenmischbrot

c. Walliser Roggenbrot

c. Angeschobenes Roggenmischbrot

d. Tessinerbrot

d. Dauerstuten (Roggenmehl)

Fig. 3. Zwitserse broodsoorten
Fig. 3. Swiss bread types.

Fig. 4. Duitse broodsoorten.
Fig. 4. German bread types.

a. Fries roggebrood
a. Rond busbrood (High-round Tin Loaf)
; . y'f

•HIHi

d. Limburgs roggebrood

d. Wener Snijder ( Viennese (carved loaf )

Fig. 5. Nederlandse broodsoorten.
Fig. 5. Dutch bread types.

Fig. 6. Nederlandse roggebroodsoorten.
Fig. 6. Types of Dutch rye bread.

