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Professor C.BROEKEMA van de Landbouwhogeschool
te Wageningen heeft in de dertiger jaren de idee
naar voren gebracht, dat de problemen rondom een
bepaald genas het beste tot een oplossing kunnen
worden gebracht, als alle bij het gewas belang
hebbende groeperingen zich verenigen in - wat hij
noemde - een objectassociatie. Sindsdien zijn ver
schillende objectassociaties, o.a. voor vlas,
suikerbieten, peulvruchten en brouwgerst, tot
stand gekomen.
Het heeft lang geduurd, alvorens ook voor
andere graangewassen dan de brouwgerst een object
associatie werd gevormd. Eerst in 1950 werd een
dergelijk coördinerend orgaan voor de broodgranen,
tarwe en rogge, nl. de "Stichting voor Coördinatie
van Cultuur en Onderzoek van Broodgraan"( bij af
korting COCOBRO) ingesteld. Het bestuur was samen
gesteld uit vertegenwoordigers van het Bedrijfs
leven (kwekers, landbouw, handel en industrie), van
het toenmalige Bedrijfschap voor Granen, Zaden en
Peulvruchten en van de Overheid. Tot de taak van
deze objectassociatie behoorde niet het uitvoeren
van wetenschappelijk ondersoek; dit werd over
gelaten aan de daarvoor reeds bestaande Instituten.
Wel werd, waar dit wenselijk was, onderzoek ge
coördineerd en werd de uitvoering van nieuwe pro
jecten van graanonderzoek gestimuleerd.
Hoewel de COCOBRO als een objectassociatie
voor de broodgranen is opgezet, is bij haar werk
zaamheden allengs duidelijker gebleken dat tal
van problemen voor de verschillende granen in
grote lijnen gelijk liggen. Dit kwam ook duidelijk
naar voren bij de uitwerking van een urgentie
programma voor onderzoek op dit terrein, dat zich
weldra ook tot andere in ons land verbouwde
granen uitstrekte en uitgroeide tot een "tien
jarenplan" voor graanonderzoek in het algemeen.

In verband hiermede heeft het Bestuur van
de COCOBRO in de loop van 1955 de vraag onder
ogen gezien, of het gewenst was de COCOBRO te
doen uitgroeien tot een ohjectassociatie voor
brood- en voedergraan beide. Deze vraag is be
vestigend beantwoord en na overleg met de
Directie van de Akker- en Weidebouw van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening en met het georganiseerde bedrijfs
leven werd in het najaar van 1955 de .COCOBRO om
gezet in een objeotassociatie voor alle granen.
Hierbij werd de naam gewijzigd in Stichting
"Nederlands Graan-Centrum" (N.G.C.).
Als objectassociatie voor de granen heeft
het ïï.G.C. nu het plan opgevat om op gezette
tijden bijeenkomsten te organiseren, waarin be
paalde problemen, verband houdende met de graan
teelt, ter discussie worden gesteld. De eerste
van deze "graandagen", waarvan U hierbij het
verslag wordt aangeboden, was gewijd aan de ver
schillende aspecten van de graanteelt op de
lichte gronden (zand- en veenkoloniale gronden)
i'iclcL J? de mening van het Bestuur van het
ïT.G..C. heeft deze dag geheel aan het gestelde
doel beantwoord. Bovendien zijn bij de discus
sie een aantal problemen naar voren gekomen
(de kwestie van de zuurgraad van de grond, het
gedrag van de wortelontwikkeling, het optreden
van voetziekten op de zandgrond), waarvan thans
nader wordt onderzocht, in hoeverre hiervoor
door nieuw onderzoek, resp. aanvulling van
lopend, onderzoek een oplossing kan worden ge
vonden.

S «BROEKHUIZEN
Sekretaris Ned. Graan-Centrum
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Openingswoord
door Dr.Ir. W.FEEKES
Voorzitter van het Nederlands Graan-Centrum
Het verheugt het Nederlands Graan-Centrum
bijzonder, dat U hier heden in zo grote getale
bent opgekomen. Ik zie in de eerste plaats een
grote vertegenwoordiging van de Boerenstand en
verder de wetenschap, andere vormen van praktijk,
en de pers. Wij wisten niet, of deze wijze van
presenteren van het N.G .C» met een zgn. graandag
in zou slaan. Des te meer verheugt het ons, dat
deze zaal gèheel gevuld is. Ik heet allen dan ook
hartelijk welkom en open deze dag.
Het lijkt mij gewenst, dat ik U eerst een
korte schets geef van wat het IT.G.C. is. Het N.G.C.
is een zuivere ohjectassociatie« In haar zijn
praktisch alle groeperingen verenigd, die zich
met granen, dus tarwe, gerst, rogge, haver enz.
bezighouden. Een uitzondering is gemaakt voor de
brouwgerst, waar een zusterorganisatie, het NaCoBrouw, over waakt. Uiteraard onderhoudt het
N.G.C. zeer vriendschappelijke banden met het
IlaCoBrouw.
In het Nederlands Graan-Centrum werken dus
de vertegenwoordigers van vele organisaties, van
boer tot industrie, van handel tot wetenschap, enz»
samen. Een objectassociatie tracht het geheel van
de problemen rondom een bepaald gewas te overzien,
te coördineren, en het onderzoek daarvan te sti
muleren, dus progressief te bevorderen. Uiteraard
zijn hiervoor geldmiddelen nodig en indien de be
treffende instituten de mogelijkheid daartoe mis
sen of de geldmiddelen onvoldoende zijn, dan pro
beert het N.G.C. financieel bij te springen.
De projecten van het graanonderzoek hebben
wij een naam gegeven, een wat grote naam mis
schien, het "tienjarenplan voor graanonderzoek".
Over dit tienjarenplan wordt elk jaar een over
zichtelijk en interessant verslag uitgebracht.
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jectassociatie zelf geen andere werkzaamheden
dan organisatorische doet. Wel bestudeert zij
de projecten, doch de werkzaamheden die hieruit
voortvloeien, worden toevertrouwd aan de insti
tuten, die dergelijk onderzoek normaliter op
hun programma hebben.
Enige voorbeelden van het "tienjarenplan" zal
ik noemen,
In de eerste plaats wordt een geldelijke
steun aan de S.V.P. gegeven voor het onderzoek
op kouderesistentie. Iedere boer wenst een
tarwe, rogge of wintergerst, die, wanneer hij
deze in de herfst gezaaid heeft, nie.t meer uitwintert. Door de steun van het N.G.C. is de mo
gelijkheid geschapen voor het organiseren van een
breed kruisingsprogramma, zodat het werk van de
S,V,P, op een hoog plan zal komen te staan, ook
internationaal gezien.
Een tweede voorbeeld is de steun aan het
I.B.S., een van de nieuwe instituten in Wageningen, ontstaan door reorganisatie van het
vroegere C.I.L.O. Deze steun betreft het onder
zoek naar de invloed van klimaatsfactoren op
het ontwikkelingsverloop van de graanplant.
Het werk van de S.Y.P. is rechtstreeks op de
praktijk gericht, doch het I.B.S.-project is
in eerste instantie fundamenteel wetenschappe
lijk onderzoek, dat op de toekomst is gericht.
Naar onze mening is dit echter niet minder be
langrijk.
Als derde voorbeeld noem ik de internatio
nale organisatie van het gele-roestonderzoek
bij tarwe, waarbij o.a. het initiatief genomen
is tot het aanleggen van ca. 150 proefveldjes
in geheel West-Europa, Dit is een antwoord op de
schade van enkele miljoenen guldens per jaar
als gevolg van de gele-roestepidemiën, die op
Heine VII in 1955 en 1956 opgetreden zijn.
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zoek naar de afrijpingsziekten van granen, in
het bijzonder Septoria, dat is het zwart in de
aren,en Fusarium. De hevige epidemie in 1954 is
hiertoe aanleiding geweest en het noodjaar 1956
heeft het belang van dit onderzoek dubbel onder
streept.
Vijfde voorbeeld: onderzoek ter verbetering
van de bakkwaliteit van tarwe. "De bedoeling hier
van is na te gaan of naast'de kwantiteit ook de
kwaliteit van onze tarwe omhoog gebracht kan en
moet worden.
Zesde voorbeeld: een uitgebreid onderzoek
naar de oorzaken van de moeilijkheden, die op
treden bij het voederen van rogge aan biggon en
pluimvee. Aan dit onderzoek wordt door verschil
lende instituten, o.a. het Rijksproefstation te
Hoorn en het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt
te Beekbergen deelgenomen.
Zevende voorbeeld: steun aan het onderzoek
naar oogstverwerking, moderne dorswijzen en
drogen van granen op de boerderij * U ziet, een
rijk geheel met vele 'f et-a otsn.
Met deze "lichte-grondendag" wordt een nieuwe
stap gedaan, nl. een direct contact met de prak
tijk in de hoop en de verwachting, dat de boerenpraktijk zelf de vinger zal leggen op problemen
betreffende de graanteelt, waarvan zij een op
lossing wenst en waarbij zij wellicht tevens uit
haar rijke ervaring een aanwijzing zal geven voor
de richting, waarin bij de oplossing moet worden
gezocht.
Deze nieuwe stap val't samen met een orga
nisatorische verandering bij het N.G.C, Sedert
kort heeft het N.G.C. een personele unie met het
Proefstation voor Akker- en Weidebouw (P.A.W.)
aangegaan. Dit is een nieuwe instelling te
Wageningen, die eigenlijk in het groot een over
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associatie heeft en die de resultaten van weten
schappelijk onderzoek zo snel en deugdelijk
mogelijk zal uitdragen in de praktijk met behulp
van de personen, die daarvoor reeds aanwezig
zijn. De sekretaris van het N.G.C-. is nu kortelings
hoofd van de afd. Granen van het P,A.W. geworden.
De "lichte-grondendag" zal de eerste bij
eenkomst zijn van dit type. Wij willen op deze
dag een aantal problemen, die daartoe in enkele
voordrachten zullen worden behandeld, ter dis
cussie stellen. Op zichzelf zijn deze dagen
geenszins nieuw. Vóór de oorlog werden over
eenkomstige dagen wel georganiseerd door de
toenmalige Kwekersrond: graandagen, grassendagen, aardappeldagen, enz. Aanvankelijk werden
deze dagen eigenlijk gedragen door Prof ä
C.BROTCKEMA, die tevens de vader is van de ge
dachte der objectassociaties. In deze eerste
graandag van het N.G.C. vinden wij Prof.BRO"";:KEMA
dus dubbel terug en U ziet bovendien in het pro
gramma, dat ook de Kwekersbond terugkomt, want
deze dag is mede namens deze organisatie geor
ganiseerd.
Voor deze eerste graandag is de keuze haast
vanzelfsprekend gevallen op de lichte gronden,
die voor de boer het moeilijkste zijn en waar
voor het meeste moet worden gedaan.
De economische situatie van de landbouw op
de lichte gronden laten wij buiten beschouwing,
omdat de discussie ons dan te ver van het thema
zou voeren. Wij zullen ons heden met de tech
nische aspecten van de lichte gronden bezig
houden en wij kwamen tot vier lezingen om dit
te bereiken.
In de eerste plaats twee voordrachten over
de veredeling, het kweekwerk,. dat uitgedragen
zal worden door de optimisten in dit vak.
Het eerst is het woord aan het kweekbedrijf van
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lichte gronden te werken en dat, gezien de resul
taten, in haar betrekkelijk kortstondig bestaan
reeds zeer grote successen heeft geboekt» Ik noem
slechts de reup-resistente rogge, de vele fraaie
havers en de zeer goede mais, die door dit kweekbedrijf zijn ontwikkeld.
De t¥/eede voordracht ?rordt gehouden door
Ir. DA1TTUMA van de SrV.P., het officiële veredelingswerk dus, dat sinds 5 à 6 jaren breed
uitgevoerd wordt. De S.V.P. heeft tot taak het
particuliere kweekwerk te bevorderen. De dis
cussie over deze beide inleidingen zal ik per
soonlijk leiden.
In de namiddag sullen wij een ander aspect
behandelen, nl. de graanteeltproblemen op de
lichte gronden. Uit publicaties van Dr. VAN DOBBEIT
hoeft IJ kunnen zien, dat er de laats'te jaren
veel interessant onderzoek op dit terrein is ge
schied., De heer VAN DOBBEN zal hier enkele kanten
van belichten. De discussie over dit belangrijke
onderwerp zal geleid worden door Prof. DEWEZ,
De betekenis van de granen voor de veevoeding
op de bedrijven vormt het onderwerp van de vierde
lezing, nl. die van Ir. IWEMA. De discussie hier
over zal geleid worden door Ir. HORSMANS,
Sprekers en wij zijn er van overtuigd, dat
deze vier voordrachten het geheel van de pro
blemen van de graanteelt op de lichte gronden
onvoldoende omvatten. In het bijzonder komen bijv.
de vruchtwisseling en de bodembewerking onvol
doende tot hun recht. De discussie kan deze
"leemten wellicht overbruggen.
Alvorens wij met de lezingen sullen starten,
zal Prof.Ir. DEWEZ een kort overzicht geven over
de variatie van het bedrijfstype op de lichte
gronden in verband met de variatie van deze gron
den, waaruit tevens zal blijken, hoe gecompli
ceerd de vraagstukken op dit gebied liggen.

... O
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DE LANDBOUW OP D"E "LICHTE" G-IiOFDEN

door
Prof.Ir. W.J.DEWEZ
te Wageningen
Een "belangrijk deel van de in Nederland voor
de landbouw in gebruik zijnde cultuurgronden
wordt met de verzamelnaam "lichte gronden" be
titeld.
Zoals ü bekend is, houden de begrippen
"licht" en "zwaar" die wij op de Nederlandse
gronden toepassen, voornamelijk verband met het
gehalte aan klei- of afslibbare deeltjes van de
ze gronden. De zgn. "lichte gronden" bevatten
dan in de regel minder dan 10
kleideeltjes.
Onderling kunnen deze lichte gronden echter
nog in verschillende opzichten en in belangrijke
mate van elkander afwijken. Dit houdt verband
met de wijze van hun ontstaan, de onderlinge ver
deling binnen de grint-zandfractie(van grint,
grof zand en fijn zarid), hun humusgehalte, de
hoogteligging, vooral die t.o.v. het grondwater,
hun ouderdom als cultuurgrond (denken wij maar
aan b.v. de oude zandbouwlanden, de esgronden,
de oudere en de jongere ontginningsgronden, de
dalgronden enz.). Door dit alles v/ordt hun meer
dere of mindere geschiktheid als cultuurgrond
bepaald, terwijl deze omstandigheden bovendien
van invloed zijn op de keuze van de gewassen,
waarmede deze gronden beteeld worden.
Het vrij geringe gehalte aan kleibestanddelen maakt deze gronden "gevoelig" t.o.v. schom
melingen in de elementen die de algemene vrucht
baarheidstoestand van de grond bepalen.
Deze "gevoeligheid" komt vooral tot uiting in
hun reactie op afwijkingen in de waterhuishou
ding? zij zijn weinig watervasthoudend en sterk

10 doorlatend. Dit heeft tot gevolg, dat een deel
van deze gronden vrijwel regelmatig gedurende
het groeiseizoen een tekort aan water levert om
een normale groei van de daarop verbouwde gewas
sen te waarborgen (z.g. droge gronden)?, voor an
dere
de z.g. droogtegevoelige gronden,.jeldt
deze "gevoeligheid" alleen maar in droge jaren.
Het feit dat men veelvuldiger geconfronteerd wordt
met een tekort, dan met een teveel aan water,
maakt dat men ook weer anderzijds geen of te wei
nig voorzieningen getroffen heeft om een teveel
aan water met succes het hoofd te kunnen "bieden.
Lichte gronden zijn ook gevoelig t-.c.v. afwij
kingen - en dat zowel naar boven als naar bene
den - in de bemestingstoestand. Van nature arm
aan planterrvoedsel, reageren zij sterk d.w.z <
heftig, zowel op tekorten als op overmaat. Voel
meer dan op de zwaardere gronden zal men bij de
lichte gronden voortdurend attent moeten zijn,
dat er geen tekorten (ook aan sporenelementen)
optreden, terwijl men bij het doseren der bemes
ting, vooral in, b. t, de stikstofbemesting, exsteeds rekening mee moet houden - en dat vooral
bij de humusrijke gronden - dat de uitwerking
hiervan heftig en min or meer stootsgewijze kan
geschieden.
De gevoeligheid t.o.v. afwijkingen in de
zuurgraad (kalktoestand) is bij deze gronden al
gemeen bekend.
Samenhangend met genoemde "gevoeligheden"
zijn die t.o.v. stuiven, opvriezen, een te gering
weerstandsvermogen tegen penetratie enz. En als
wij deze gevoeligheden tevens onhebbelijkheden
zouden willen noemen, kunnen wij daaraan nog toe
voegen, dat zij verschillende onkruidzaden en
wortelonkruiden gunstige voorwaarden bieden om
lang levenskrachtig te blijven en stand te houden.
Dit alles heeft er toe geleid, dat men
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heeft op die gewassen, die op de "gevoeligheden"
van de grond nog op de minst "gevoelige" wijze
reageren (gevoelig hier dan in de zin van vermin
dering in opbrengst). Tot deze gewassen behoren
dan sommige granen en aardappels. Dit had weer
tot gevolg, dat de bedrijven op de lichte gronden
- voor wat de beteling van het land betreft - een
eenvoud.ige, zelfs min of meer eenzijdige struc
tuur verkregen. Van deze kant bezien, kwamen zij
in een kwetsbare situatie te verkeren.
Een groot aantal van deze bedrijven heeft
getracht» en dat met succes, om daar onder uit te
komen door een bepaalde structuur van de gehele
bedrijfsopbouw. De eenzijdigheid die de grond ver
oorzaakte, werd opgeheven door veelzijdigheid in
de bedrijfsopbouw. De veehouderij ging een grote
rol spelen (rundvee, varkens en kippen); uiteraard
hebben andere factoren hiertoe mede het hunne bij
gedrag-en. Deze bedrijfsopbouw leidde er toe, dat
de producten van het land hun bestemming vonden
in de veehouderij. Een belangrijke vraag is ech
ter, of zij daartoe in alle opzichten geschikt
waren »
Naast het type van het kleine en middelgrote
gemengde bedrijf komen er echter op de lichte
gronden ook een groot aantal nagenoeg zuivere akkerbouwbedrijven voor j bedrijven,waarvan de pro
ductie van de grond zijn weg moet vinden naar de
markt s de handel of de industrie. Ook op
deze
bedrijven, zoals wij die vinden op de dalgronden
in de Veenkoloniën en op de grotere, meestal jon
gere ontginningsbedrijven van de zandgronden,
spelen de granen een grote rol.
Meer nog dan de bedrijven op de zwaardere
gronden, verkeren die op de lichte gronden onder
de huidige omstandigheden in een moeilijke posi
tie. Deze positie vloeit ten dele voort uit de
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"lichte" grond de landbouw biedt. Deze mogelijk
heden liggen nog steeds in de verbouw van graan,
He vraag is echter,of er geen uitzicht geboden
kan worden om deze verbouw tot een hoger en voor
al beter gefundeerd niveau op te trekken: door
hogere productie, betere kwaliteit (aangepast aan
het gestelde gebruik) en vooral grotere oogstzekerheid; dit alles bij meer variatie in gewassen.
Gaarne zullen wij luisteren, naar wat de
deskundige inleiders ons daarover vandaag te zeg
gen hebben en hoe of de praktijk daarover zal
oordelen.

'Verklaring van de gebruikte afkortingen:
C.I.V, - Coöp. Centrale In- en Verkoopvereniging,
G.A.
I.B.S. - Instituut voor 'Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen
N.G.C. - Nederlands Graan~Centrum
P.A.W. - Proefstation voor Akker- en 7/eidebouw
S.V.P. - Stichting voor Plantenveredeling

GfiAABTBEPEUITS-lEB BEHOEVE YAW LICHTE •GRONDEN
door
Ir. J.W.LACKAMP
Directeur Kweekbedrijf G.I.V.
te Ottersum
Tien jaar geleden kwam er belangstelling uit
de praktijk om de veredeling van landbouwgewassen
ter hand te nemers, voor de zandgronden jdjd de zand
gronden. Dit lag eigenlijk helemaal in de lijn van
de toenmalige opzet om de gemengde bedrijven op de
zandgronden zelf een basis te verschaffen voor hun
veevoerbehoefte.
Vóór de oorlog waren deze bedrijven kopers
van het veevoer op de buitenlandse markt en de
noodzaak om zelf veevoer te produceren was minder
dringend. Iva da oorlog dwong de algemene armoede
tot • zelfvoorziening, Daarmee kwa.m vanzelf de
vraag of de genassen, waaruit deze zelfvoorziening
moest komen, \?el aanwezig waren en indien deze
vraag al bevestigend beantwoord kon worden, of de
plantenveredeling niet te hulp moest komen door
bewust voor die zandgronden te gaan kweken.
Tien heeft toen \roorlopig eerst gedacht aan
verschillende groenvoeders als nieuwe gewassen,
maar al heel spoedig werd het duidelijk, dat de
traditionele gewassen als granen, aardappels,
bieten en knollen op de gemengde bedrijven toch
ook hun weg zouden blijven vinden via de magen
van koeien, varkens en kippen. Het probleem werd
dus eigenlijk zo gesteld: de gewassen zijn er wel,
maar zijn de daaruit beschikbare rassen wel de
meest geschikte voor het gemengde bedrijf op de
zandgronden? Hu kon op de vraag eigenlijk alleen
een theoretisch antwoord gegeven worden.
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Wanneer men planten veredelt wordt het re- '
sultaat beinvloed door de omstandigheden van
grond en klimaat waaronder men werkt. Men zou dus
kunnen verwachten, dat wanneer men kweekt in het
milieu van de gemengde bedrijven op het zand in
het midden en oosten van het land, men meer aan
gepaste rassen vindt, dan wanneer men bijvoor
beeld in de kustprovincies op de zeeklei gaat
zitten. Of de verschillen nu zo groot zijn in
een klein land als Nederland dat dit zoden aan
de dijk zet, '.vas natuurlijk voor discussie vat
baar.
Maar men heeft niet te lang getheoretiseerd,
men is begonnen. Het begin was dus het zoeken
naar een geschikte zandgrond in het oosten of
midden van het land. Maar zandgrond en zandgrond
is twee. Y'.x zijn verschillende keuzen mogelijk.
Met de loop van de laatste jaren zijn er meer
kweekbedrijven toe overgegaan een filiaal te
stichten op zandgronden van diverse typen. Het
kweekbedrijf C.I.Y, is in 1948 gesticht, juist
opzettelijk voor de zandgronden en dit bedrijf
kwam terecht in het zuid-oosten des lands op een
humusarme meer of minder leemhoudende-laag terrasgrond, waar zeer veel percelen uitgesproken
tot het type lichte zandgrond behoren.
De watercapaciteit van deze gronden, dus het
waterbergend vermogen is gering, de grondwater
stand zit diep (2,70 tot 3 meter), waardoor in
bepaalde perioden van het jaar scherpe droogte
verschijnselen kunnen optreden. Dit werd aanvan
kelijk eerder als een voordeel dan als een nadeel
gezien, want voor de meeste zandbouwlanden kan
het kweken op droogteresistentie als een voordeel
gelden.
Maar de verhoudingen lagen toch iets inge
wikkelder dan eerst wel werd gedacht. Een kweker
begint niet zo maar te kweken. Hij meet van het
eerste begin af zijn resultaten aan het bestaande.

Reeds in een vroeg stadium introduceert hij prak
tijkrassen in zijn proefvelden om te zien of hij
erover heen kan schieten,
En nu ontdekte Ir. REEKERS, die "belast was
met de graanvoredeling, dat hij met verschillende
selecties onder de bovengenoemde omstandigheden
gunstiger resultaten had dan met de praktijkras
sen, maar wanneer hij met deze selecties in ande
re delen van het land op vochthoudende grond de
proef herhaalde, was de voorsprong soms verdwenen
ef in een nadeel omgezet. Sn dit was niet toeval
lig maar systematisch.
Met andere woorden de rassenvergelijking
bleek anders te liggen op de lichte droge zand
grond. dan op vruchtbare vochthoudende gronden, of
deze laatste nu zand dan wel klei waren.
Kaar inplaats van verheugd te zijn door te
conete+aren, dat bet dus zin had te kweken in een
afwijkend milieu, waren we bevreesd ons doel voor
bij geschoten te hebben. rre waren namelijk barg,
dat we zo wel zouden komen tot rassen voor bij
zondere omstandigheden, maar dat het totaal are
aal in Nederland., dat hiervan de vruchten zou
plukken, zo klein zou zijn, dat wij er als kweker
niet van zouden kunnen leven. Het "primum vivere,
deinde philosophari", eerst leven dan philosopheren, geldt, wel is waar tot verbazing van velen
in Nederland, ook voor de kweker.
En in die mening werden ve versterkt door
het toenmalige rassenonderzoek, dat niet kon be
speuren, dat op hun proefterreinen in het hele
land verspreid, meer dan sporadisch behoefte zou
zijn aan rassen voor afwijkende, in het bijzonder
dus droge omstandigheden. Men stelde het dus toen
zó. Het economisch belang van het kieken voor
dergelijke afwijkende gronden is landelijk bezien
maar klein. Dit was dus nogal ontmoedigend. Maar
we waren toch niet helemaal overtuigd. Zou het
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was in de landelijke proefopzet, waardoor de dro
gende lichte gronden niet voldoende vertegenwoor
digd waren? Wij werden in deze mening versterkt
doordat wij merkten, dat de keuze van een proefterrein voor het landelijk rassenonderzoek zelfs
in die gebieden waar veel slechte gronden aanwezig
waren, vaak toch viel op een goed vochthoudend
perceel, omdat men een goed geslaagd proefveld
wenste.
Nu was men "bij het rassen-onderzoek zeker
wel bereid om bij de proefvelda,anleg met deze
feiten rekening te houden, maar mon 7/ilde toch
eerst wel eens weten, hoe groot het areaal zand
gronden, dat in aanmerkelijke mate van droogteschade zou kunnen leiden, dan wel '/as. De Stich
ting voor Bodemkartering kwam toen aan de hand
var bepaalde maatstaven tot de conclusie, dat ca
JO rfi van het zand-bouwland in Nederland te droog
was. In verband met de beregening kreeg men voor
dit a.reaal ook belangstelling.
In het Cilo-jaarverslag van 1955 berekent
VAS TfiS, dat in Nederland van 9Ö0.000 ha zandgron
den, 351*000 ha vooral in het midden en zuiden
van het land tot de droogtegevoelige of verdrogen
de zandgronden behoort. Dat zou dus nog meer dan
1/3 zijn.
In ieder geval vond het I.V.B.C. het toen de
moeite waard om spéciale proefvelden op droge
grond aan te leggen en voor deze grondexi een spe
ciale rubriek in de rassenlijst te openen, eerst
voor haver. Het resultaat was frappant. Het bleek
toen, dat een haverselectie, die onder het nummer
C.I.V.229 voortdurend tussen wal en schip was
blijven hangen, omdat deze selectie alleen spora
disch onder bijzondere omstandigheden haar kunnen
had getoond, in eens een plaats kreeg als goed
bruikbaar ras voor droge gronden, zo zelfs, dat
dit ras toen onder de naam Zandster, in 1955 op
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de 10 I.V.R.0.-proefvelden op droge zandgrond
top-opbrengsten gaf.
'Dit gaf dus de burger moed en het was de
practische bevestiging van de theoretische ge
dachte van 1948» dat het ook in het kleine ïïederland mogelijk zou zijn voor afwijkende omstandig
heden, afwijkende rassen te kweken, die daar vol
doen. F.n dit dus betrokken op lichte zandgronden
met 'droogteschade.
Dit was om zo te zeggen de proef op de som,
waardoor de opzet van het geheel geen zinloze
onderneming was. Wu kwam echter de systematische
aanpak. Wanneer het areaal lichte droogtegevoelige zandgronden in Nederland niet te verwaarlo
zen is, moet de kweker zich afvragen aan welke
speciale voorwaarden zijn rassen moeten voldoen.
Ilfen kan het ook zo zeggen; Wat zijn de algemene
aspecten van de lichte gronden, waarop de kweker
zich moet richten'? Fet gaat echter niet over de
grond, het gaat om de boer, die er op boeren
moet. Als men voor praktijk werkt kan men geen
theoretische abstractie mak&n tussen grond en
bodrijf, maar men moet het hele complex in zijn
visie betrekken.
,5elnu, men kan in het algemeen wel stellen,
dat men op deze lichte gronden te maken heeft
met een meestal klein gemengd bedrijf, waarvan
de meeste bouwlandproducten, ook de granen, voor
veevoer worden benut. Niet alleen de uitwendige
hoedanigheden als strostevigheid, opbrengst e.d.
maar ook de waarde als veevoeder moeten beoor
deeld worden.

Het zal het beste zijn, wanneer we de pun
ten stuk voor stuk bezien. Eerst de gebrekkige
vochtvoorziening, waardoor vaak verdrogingsverschijnselen optreden. Dit richt het kweekdoel op
droogte-resistentie. Wanneer we te maken hebben
met een constant klimaat, waarin vaste perioden

- 18 van droogte optreden kan men op ontsnapping gaan
kweken. Hiermee wordt dus bedoeld, dat het ras
zijn critische periode voor de opbrengst heeft,
vóór bepaalde ongunstige omstandigheden optreden.
Het ras is dus niet resistent, maar ontsnapt aan
het kwaad. Zo heeft men er bijvoorbeeld aan ge
dacht om haverrassen op vroege afrijping te selec
teren om daardoor aan de droogte te ontsnappen.
Die gedachte komt hieruit voorts
'n'r is een zeker positief verband tussen waterop
name en verdamping enerzijds en droge stofproductie anderzijds in de planten. De aanvoer van mi
neralen door de wortels en het transport van assi
milaten vanuit de groene plantendelen, geschieden
in een waterstroom. Tekorten aan water in de peri
oden van sterke groei en van snelle assimilatie
drukken dus de productie aan droge stof. Men zou
dus kunnen verwachten, dat planten, dié droogteresistent zijn en dus in het leven blijven bij
weinig watertoevoer, niet de meest productieve
zijn. En omdat men toch productieve rassen wenst,
wil men liever het gevaar ontsnappen, dan .het te
trotseren en men zocht het dus in rassen, die als
het ware klaar zijn "ist hun productie, wanneer de
droogte optreedt.
Hu klinkt dat allemaal wel heel aantrekke
lijk, maar men moet dan kunnen rekenen op droogte
die niet te vroeg optreedt, b.v. in de maanden
juli of augustus. In ons wisselvallig klimaat ech
ter weet inen in de eerste plaats nooit zeker of
het werkelijk droog zal zijn en als het scherp
droogt, kan het even goed in april of juni zijn.
Men kan daar geen koers op varen.
Daarom is de hele ontsnappingsresistentie
voor ons niet echt belangrijk, '»'ij moeten dus wel
degelijk letten op echte droogteresistentie. Maar
nu brengt ons wisselvallige klimaat nog een com
plicatie mee. Droogte-resistente rassen, die de
droogte goed verdragen omdat ze niet veel eisen
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boeren niet interessant. In twee van de drie,
of misschien drie van de vier jaren is er wel
voldoende vocht en dan moeten dezelfde rassen
geen matige opbrengsten, maar goede opbrengsten
leveren. Dat verlangen ook de boeren op droogtegevoelige gronden. Zelfs op onze droogtegevoelige gronden leven wij niet in een aride klimaat
en daarom zullen onze kweekproducten wel een
compromis betekenen.
Nu is het toch denkbaar, dat er rassen ge
vonden kunnen morden, die goed produceren met
minder water, dus om zo te zeggen geen minimum
lijders, waar niemand mee gebaat is, maar rassen
die een betere economie van watergebruik hebben.
Kier zijn wel aanwijzingen voor, dat zulks be
staat. ?iaar het zal niet meevallen om ze te vin
den. Baar zijn fijne methoden voor nodig en het
valt nu buiten mijn opzet om hier verder-op in
te gaan. Doch er is een ander aspect, dat inte
ressant is om te vermelden. REEKKIiS ervaarde,
dat de in ïlederland op goede gronden zeer pro
ductieve ra,ssen op de droge zandgronden niet
alleen in opbrengst tegen-zielen, maar ook te
weinig stro-ontwikkeling hadden, en dat er een
correlatie bleek te bestaan tussen kort stro enkorte wortels, waardoor ze minder van het water
in de grond konden profiteren. In het algemeen
waren de langstro selecties beter droogteresistent dan de kortestro selecties. Dit zou op
zichzelf nog niet zo erg zijn, wanneer het lange
stro onder gunstige omstandigheden van vochtvoorz-iening niet vaak slap blijkt. Iiier moet dus
wel sterk op gelet worden. ?Jaar we worden hier
geconfronteerd met. het feit, dat we voor lichte
droogtegevoelige gronden bij diverse gewassen
wel eens met heel andere typen moeten gaan wer
ken dan voor de goede gronden in Nederland en
tevens dat de beoordelingsmaatstaven daaraan
zouden moeten worden aangepast.
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woorden in de mond, dat men zich inderdaad zou
moeten afvragen of men door de legering en de strolengte op betere gronden te zwaar te wegen, de
gewassen- en rassenkeuze voor de lichtere gronden
niet nodeloos bemoeilijkt.
Vermoedelijk zal Ir. DÀNTUMA straks hierbij
nog wel aanknopen. Nu is de situatie op de lichte
gronden echter zó en hier komen we aan het tweede
aspect, waarmee de kweker rekening moet honden,
dat men er vaak veel onkruid heeft (windhalm bij
voorbeeld) waardoor de grondbedekking goed moet
zijn en het stro niet te kort. Dit komt niet in
strijd met het boven betoogde en dat is dus een
gelukkige omstandigheid.
Een derde aspect is de j^H-geschiedenis. Over
het algemeen is de zuurgraad op de lichte gronden
aan de lage kant. Nu is het zeer de vraag of de
kweker hierop moet gaan selecteren. Als zo iets
veranderd kan worden door eenvoudige cultuurmaat
regelen, is dat. de eenvoudigste weg. Men gaat nu
eenmaal ook niet selecteren op een laag stikstof
niveau, omdat sommige boeren weinig stikstof ge
bruiken. Maar het ligt bij de pH wel iets anders.
Wij waren tot voor kort als kwekers geneigd om de
bezwaren van de practijk tegen flinke bekalking
op lichte gronden in verband met schurft op aard
appelen en verbranding van de humus zo zwaar te
tellen, dat we meenden er rekening mee te moeten
houden, maar het schijnt, dat de inzichten van
bodem-en bemestings-deskundigen in de laatste ja
ren hierover gewijzigd zijn en daarom zullen we
eerst hun oordeel eens afwachten. Vermoedelijk
komt dit punt wel weer naar voren bij de voor
dracht van Dr. VAN DOBBEN vanmiddag.
Nu komen wij aan een vierde gezichtspunt.
De gebreks-bodem- en andere ziekten, die eerder
op lichte gronden optreden. We denken hierbij b.v.
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parasitaire ziekten als "bepaalde vormen van
roest, meeldauw, fritvlieg of reup.
Voor zover het gaat om gebreksverschijnse
len, zou men weer geneigd zijn om te stellen, dat
deze maar door bemesting moeten worden opgeheven.
Wij geloven echter, dat dit toch niet zo eenvou
dig is. De lichte gronden verkeren nu eenmaal in
labiel evenwicht en men ziet ieder ogenblik gekke
dingen, die men zo een, twee, drie niet thuis kan
brengen. '%nneer de kweker bij zijn selecties met
de verschillen, die in dat opzicht eventueel op
treden, rekening houdt is hij o.i. op de goede
weg. Als de boer er op andere wijze ook nog iets
aan kan doen door heines ting, is dit meegenomen,
•'laar wij geloven, dat het nog wel even zal duren
vóór men door cultuurmaatregelen al deze gevolgen
van de labiele toestand van de grond op kan hefi e ii -,
--s

Bij de parasitaire ziekten is er een aardig
voorbeeld te vinden in de selectie op reup
(aaltjes)-resintentie in de rogge. Er zijn grote
oppervlakten op de humusarme laag- en midden
terras gronden in Limburg en Brabant, waar de
aantasting door reup zo hevig kan zijn , dat de
roggebouw soms niet mogelijk was. Bij de toch al
geringe vruchtwisselingsmogelijkheden en omdat
andere gev/assen, b.v. mais, aan hetzelfde euvel
lijden, is het gekweekte ras Heertvelderrogge
toch wel een voordeel gebleken, ook al haalt het
op goede gronden de opbrengst van Petkuser niet.
Voor de bestrijding van de reup Y/orden ook wel
cultuurmaatregelen geadviseerd, maar de ervaring
leert, dat de praktijk er nog niet zo veel mee
doet, schuldig of onschuldig, dat kunnen wij niet
beoordelen. Maar zolang de praktijk dit blijkbaar
nog niet onder de knie heeft, is zij door de
kweker toch geholpen.
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bedrijfstype op lichte gronden, is de vraag naar
de waarde als veevoeder van de gekweekte granen.
Hier kunnen wij al dadelijk onderscheid maken
tussen onmiddellijk vanuit de praktijk rijzende
verlangens en wensen die uit meer theoretische
overwegingen voortvloeien.
Daar zijn in de eerste plaats de praktijkbezwaren, die de rogge als veevoer betreffen. Dit
blijkt bij het voederen van grotere hoeveelheden
aan biggen en kuikens. Het zou inderdaad van
groot belang zijn wanneer dit graan, dat zo be
langrijk is voor de bedrijven op lichte grond in
het bouwplan, volledig kan worden benut voor de
grote varkens- en kippenstapel, die op de bedrij
ven 8„ldaar gevonden wordt. De oplossing van dit
probleem werd zo belangrijk geacht, dat er een
werkgroep voor de verbetering van rogge als vee
voeder is opgericht, waarin voedingsdeskundigen,
dierphysiologen, kwekers en landbouwkundigen
samenwerken. Daar men voorlopig niet wist, waar
de nadelige eigenschap nu precies uit voortkwam,
heeft men geprobeerd in voedemroeven met ver
schillende rassen met op het oog afwijkende hoe
danigheden te achterhalen of één of andere vari
ëteit minder bezwaren gaf dan men gewoon was.
Hiertoe werden gebruikt; Petkuser, Dominant, La
Plata, Blanke Zwaan en Hellkorn rogge. Het is
voor zo'n onderzoek vaak zeer belangrijk te we
ten met welke variëteiten geen bezwaren optre
den, wanneer men direct de oorzaak nog niet kan
opsporen.
Uit de rassenbeproeving zijn tot dusver
voor zover ik weet, nog geen duidelijke aanwij
zingen gekregen, dat dit ene ras uit oogpunt van
voedergraan voor kippen en varkens beter zou zijn
dan het andere. Fel weet men nu, dat de schade
lijke stof voor biggen vooral voorkomt in de
roggezemelen en veel minder in de roggebloem.
Ook zijn er aanwijzingen, dat het v/ellicht een

eiwitkwestie is. Maar van de kweker kau men eerst
wat verwachten, wanneer er voldoende inteeltstammen uit verschillende herkornsten aanwezig
zijn, waarvan zaad voor voederproeven beschik
baar komt. Men kan immers niet verwachten, dat
een eigenschap, waarop niet geselecteerd is,
overal in een ras aanwezig zal zijn. T)e zaadvermeerdering uit inteelt gaat echter langzaam en
daarom duurt het wat langer voor voldoende zaad
voor voederproeven aanwezig is. ïïet vermeerderen
van de rogge inteeltlijnen geschiedt onder lei
ding van Dr. F « P.FPRWR'DA van de Stichting voor
Plantenveredeling. Een ander nunt, dat uit prak
tische overwegingen hier dicht "bij ligt, maar
merkwaard!gerrijze nie 'o door de praktijk wordt
gestimuleerd, misschien zelfs wordt tegengewerkt,
is de waarde van haver voor het gemengde graan
in het kippenvoer. F.venal s voor de rogge geldt,
dat het van belang is, wanneer een eigen nroduct
van. do gemengde bedrijven op lichte grond, weer
volledig in die bedrijven kan worden benut, zo
is het ook voor haver.
net vreemde feit doet- zich namelijk voor,
dat do haver die zelf geteeld wordt, deels het
bedrijf verlaat, terwijl van elders aware stukkige haver met grove bast v/ordt gekocht via het
gemengde graarx. In het algemeen vraagt de prak
tijk van de haverkweker toch wel een grove kor
rel, speciaal voor de handel en ook de haver
kweker voor de lichtere gronden is geneigd aan
deze roepstem gevolg te geven.
Maar het is wel onze vraag of wij- hiermee
voor de gemengde bedrijven op de goede weg zijn.
Wij menen, dat een laag bastgehalte, dus een
hoge voederwaarde gecombineerd met hoge opbrengst
voor de gemengde bedrijven toch eigenlijk hoofd
zaak zijn.
flu niet van de praktijk, maar meer van we
tenschappelijke kant heeft de kweker wel de
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de verhoging van het eiwitgehalte in granen,
ïïu is dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Chemisch
onderzoek is toch al vrij omslachtig en wanneer
de kweker dit niet alleen moet gaan toe Dassen op
zijn eindproduct, maar ook op al zijn duizenden
lijnen en stammen, is het haast niet meer uit te
voeren. Maar de vraag is ook, of er wel veel
perspectief in zit. Fe willen bij voorbaat duide
lijk stellen, dat wij niet sproken over gewas
sen, die speciaal om het eiwit worden verbouwd.
Hiervoor ligt de zaak anders, omdat dit eiwit ook
meestal hoogwaardig is.
Wij hebben destijds wel degelijk overwogen
of het voor ons van belang is, in deze richting
aan het werk te gaan. Maar eerst wilden we toch
wel weten of er praktijkbolang achter zit,
'•'Vij hebben daartoe de medewerking ingeroepen van
het TïaCoBrouw en van het Proefstation te Hoorn.
Het moet immers mogelijk zijn partijen graan,
b.v. gerst, te vinden, eventueel uit import, met
extreme eiwitgehalten om daarmee een voederproef
te nemen teneinde na te gaan wat er van hoger
eiwitgehalte in gerst terecht komt. ])e redenering,
waarmee men ons heeft geprobeerd over te halen,
was de volgende;
Wanneer we het eiwitgehalte van granen kun
nen verhogen met 50
dus b.v. van 8 ^ tot 12 fo,
dan hebben wij een winst per ha (bij een gemid
delde opbrengst van 3000 kg) van 120 kg eiwit.
Deze winst kost de boer niets extra en is dus
netto. Daarbij wordt echter vergeten, dat deze
hoeveelheid niet apart beschikbaar komt, als het
ware op een schotel, maar verpakt blijft in een
veel grotere hoeveelheid zetmeel. En nu is het
helemaal de vraag of het dier van deze verhoging
in een bepaald dagrantsoen eigenlijk wel merkbaar
profiteert. Om dit. eerst op te lossen heeft Ir.
DAMMERS in Maarheeze proeven genomen door groepen

varkens te mesten met gelijksoortige rantsoenen,
alleen met dit verschil, dat in het ene rantsoen
gerst met 7 » 9 °f° eiwit en
het andere gerst met
11,2 io eiwit was opgenomen. Deze partijen gerst
waren door het ÏTaCoBrouw opgespoord.
Het resultaat van de proef is negatief ge
weest. Het rendement van de gerst met het hoger
eiwitgehalte kwam er niet uit. Hu is er nog wel
een zwak punt in de proef. Wij zouden graag ge
zien hebben, dat de groep met het hoogste gerst
eiwit juist de theoretische minimumbehoefte had
gekregen in de groep met het laagste eiwit dus
daaronder. Maar daar wilden de veevoederspecia
listen niet aan. Ze waren bang, dat de groep var
kens beneden het minimum ziek zouden worden of
zelfs dood zouden gaan. ^n wij, daarentegen wel,
hadden ze zo graag ziek of dood gezien.
Desondanks geloven wij, dat wij er voorlopig
verstandig aan doer geen veredelingsmethode te
gaan opbouwen op verhoging van eiwitgehalte in de
granen, vanwege de problematieke kans op succes
voor de practische veevoeding, ook al omdat het
graanoiwit ook bij verhoging toch niet volwaar
dig is.
Anderzijds volgt o.i. nog een conclusie uit
deze proef. Het heeft, geloven wij, niet veel zin
om een apart programma op te zetten voor brouwgerst, die een lager eiwitgehalte, en voergerst,
die een hoger eiwitgehalte moet hebben. Een
brouwgerst, mits voldoende productief en resis
tent tegen ziekten enz., is tevens een goede
voergerst. Het eiwitgehalte is betrekkelijk onbe
langrijk. Tenslotte zijn onze granen zetmeel- en
geen eiwitproducenten.
Wij willen ons nu verder bepalen tot de drie
belangrijkste graangewassen voor de lichte gron
den, nl. rogge, haver en zomergerst, terwijl we
nog even over tarwe zullen spreken, maar daar

komen ne spoedig Duiten ons boekje.
Rogge is eigenlijk een enig gewas, het mis
lukt bijna nooit, zeer oogstzeker, weinig gevoe
lig voor ziekten en gemakkelijk te hanteren.
Bovendien is er een goede stoppelvrucht-opvolging
verzekerd. Het, zaad is alleen niet all-round als
veevoeder geschikt en hoe de kwekerswereld haar
bijdragen aan dit probleem wil leveren, heb ik TJ
verteld.
Een der parasitaire aantastingen waaronder
de Petkuser rogge kan lijden is de reup (het
stengelaaltje) en daarvoor is dus door de kweker
een gedeeltelijke oplossing geschapen door een
reup tolerant 'ras. Van droogte of vorst heeft
rogge, tenzij op de allerlichtste gronden, zelden
last. Waar we in het begin van onze voordracht
hebben gewezen op de kans, dat we voor de lich
tere verdrogende gronden terecht komen in een
graansortiment met langer stro, hetgeen in ver
band met onkruid eigenlijk niet zo'n bezwaar is,
wanneer het maar niette slap is, mogen wij bij
de rogge toch wel zeggen, dat het stro al lang
genoeg is. Wanneer het stro niet meer zoveel
waard is, zal de praktijk weer iets korter stro
prefereren.
Haver is ook een echt gewas voor de lichtere
gronden, maar het is zeker niet ongevoelig voor
droogte. Integendeel, wij kunnen wel zeggen, dat
haver behoorlijk veel vocht nodig heeft. Kweken
op droogteresistente havers heeft zeker zin. Dat
men hier gedeeltelijk al in geslaagd is, heb ik
TJ verteld. Voor de waarde als veevoer, speciaal
in het gemengde graan voor de kippen, heb ik U
al gewezen in verband met het bastgehalte. T-r
zijn enkele plagen en ziekten, waaraan haver on
derhevig is, waarop de kweker voor de lichte
gronden meer speciaal moet letten en waartegen
mogelijk resistentie gevonden kan worden.

We denken hier aan fritvlieg, meeldauw en in ver

band met gebreksziekten aan magnesiumtekorten,
waaraan haver sterk lijden kan. Hoewel door een
gebalanceerde bemesting, gebreksziekten vaak ver
holpen kunnen worden, is het voor de labiele
lichte gronden toch wel gewenst, wanneer enige
resistentie tegen dergelijke verschijnseler, die
inderdaad in bepaalde selecties gevonden wordt,
in cultuurrassen kunnen worden ingebracht.
Zomergerst is langza.merha.nd ook een normaal
praktijkgewas voor de zandgronden. Dr. VA F
DOBBBN zal straks uiteen zetten, hoe verschillen
de cultuurrnaatregelen ertoe zouden kunnen leiden,
dat de verbouw nog minder riskant wordt. Door de
uitbreiding van de mengcultuur haver/gerst ziet
d:> kweker zich voor de opgave geplaatst rassen
van haver zowel als van gerst te vinden, die in
dcr:.; combinatie het best voldoen.
Voor we speciaal gaan letten op tolerantie
tegen lage pH, willen we liever eerst afwachten
of de pH verhogende cultuurrnaatregelen niet zon
der bezwaar overal kunnen worden toegepast,
âan de voedersaarde van gerst willen we als kwe
kers niet te veel experimenteren. Deze is ons
voorlopig goed genoeg. De droogteresistentie zal
nog wel verbeterd kunnen worden, hoewel die mis
schien al beter is dan bij haver. Maar vooral
moeten wij, ook al om het onkruid, niet bang zijn
voor lang, mits stevig stro. De korte gerstjes
zijn op de lichte gronden vaak een ergernis.
Voor de ziekteresistentie denken we vooral aan
meeldauw en roost, maar ook aan Rhynchosporium,
dat vooral op de lichte droge gronden veel min
der onschuldig is dan elders.
We '.villen tot slot nog iets zeggen over de
tarwe, hoewel de heer DAHTUMA hier veel meer
over zal zeggen. liet is moeilijk, van de tarwe,
zoals we die thans kennen, een zandgewas te ma-

- 28 ken. Wat er precies aan mankeert, weten we ook
niet, maar het is geen zandhaas. Zij heeft er
geen schik. T?e moeten dunkt ons, niet "bang zijn
voor langer stro, vooral in verband met windhalm.
Gele roest is "bij ons helemaal niet belangrijk;
bruine en zwarte roest, voetziekten en afrijpingsziekten, ook meeldauw, zijn veel bezwaar
lijker en resistentie is toch in verschillende
selecties wel aanwezig.
Ik ben nu aan het eind van de tijd en hoop
U enig inzicht gegeven te hebben in datgene wat
de practische kweker voor de lichte gronden doet
of althans van plan is te doen.

HET GRAANVEREDELINGSPROGRAMMA VAN DE S.V .P.
VOOR JE LICHTE GRONDEN
door
Ir. G.DAFTUMA
Stichting voor Plantenveredeling
te Wageningen
Een van de taken van de S.V.P. "bestaat uit
het verlenen van hulp aan kv/ekers van landbouw
gewassen. In het kader hiervan kan ik nog iets
mededelen over de veredeling van haver en zomergerst.
Van beide gewassen beschikt de S.V. P . over
collecties van rassen, afkomstig uit de gehele
weroldj zo bezitten we _+ 500 haverrassen en _+ 600
zomergerstrassen. Van deze rassen worden zoveel
mogelijk belangrijke eigenschappen bepaald, zoals
b.v. resistentie tegen diverse ziekten, drcogtegevoelighoid, tolerantie tegen lage pH, enz.
Piassen met gunstige eigenschappen worden voor
kruisingen gebruikt en deze kruisingen worien na
een paar jaar ter beschikking van belangstellende
kwekers gesteld.
Enig kweekwerk van haver en zomergers4: voor
zandgronden wordt ook door ons verricht, do^h dit
geschiedt op betrekkelijk kleine schaal en de
beste selecties worden na een paar jaren onder de
Nederlandse kweekbedrijven verloot.
Een andere taak van de S.V.P. is het ver
richten van veredelingsonderzoek bij landbouw
gewassen waaraan door andere k?;ekers onvoldoende
of geen aandacht wordt besteed. Wat de granen
betreft zijn dit die graangewassen waarvan geen
of vrijwel geen verbouw op lichte gronden plaats
vindt en hierover v/ilde ik vanmorgen het een en
ander mededelen. Als hoofdvoorbeeld heb ik
winterkerst gekozen.
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al op lichte gronden een wintergewas de voorkeurverdient boven een zomergewas. De vochtvoorraad
die in het voorjaar in de grond aanwezig is, kan
door een wintergewas op meer economische wijze
worden "benut dan door een zomergewas en bovendien
valt de oogsttijd vroeger, hetgeen belangrijk is
bij droogteperioden in de zomer. De mogelijkheid
tot verbouw van een stoppelgewas mag natuurlijk
ook niet worden vergeten.
De vraag waarom wintergerst tot nu toe van
vrijwel geen betekenis voor de lichte gronden is
geweest, terwijl op deze gronden wel steeds meer
zoraergerst wordt verbouwd, kan eenvoudig worden
beantwoord s tot nu toe zijn geen geschikte wintergerstrassen voor lichte gronden bekend. Hier
mee is tevens de oorzaak gevonden van de geringe
aandacht, die de wintergerstkwekers aan de zand
gronden hebben besteed, 'coiiomisch gezien was het
niet bepaald aantrekkelijk, omdat de kans op
succes niet groot leek. Fe kunnen dus zeggen dat
wintergerst geen zandgewas is, doch dienen dan
hierbij te bedenken dat deze uitspraak berust op
resultaten verkregen met rassen die ook niet voor
zandgronden zijn gekweekt.
De wintergerstveredeling is in Nederland
tot voor kort van zeer geringe omvang geweest en
heeft zich geheel op de klei afgespeeld.
Als we nagaan welke ifederlandse rassen tot
nu toe in omloop zijn geweest, dan blijken dit
in totaal 11 te zijn, waarvan 8 selecties uit
het Groninger landras.
Een van deze selecties was Vindicat.
kruising Vindicat x Escourgeon1 85/79
^Urania
1949
"
x
"
"
-s Vinesco
1954
Vindicat x Breustedt 75/29
> Trias
1955
i
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Het zou wel toevallig zijn geweest, wanneer
uit materiaal van een dergelijke beperkte omvang
en op kleigrond gekweekt, een ras was gekomen
dat zonder meer ook voor zandgrond geschikt was.
'Hoe staat het nu met de mogelijkheden tot
het kweken van oen wintergerstras dat wel ge
schikt is voor de lichte gronden.
Hiertoe kunnen we het "beste eerst nagaan,
welke "bezwaren de huidige wintergerstrassen "bij
verhouw op lichte gronden vertonen.
Winterhardheid. âlle bekende praktijkrassen
zijn onvoldoende winterhard, hetgeen zich speci
aal wreekt op zandgronden. In de eerste plaats
wordt nl. aan de winterhardheid op zandgronden
hogere eisen gesteld dan op kleigronden, doch
vooral in het vroege voorjaar treedt verschil
tussen deze beide grondsoorten op. Een plant die
in de winter wordt beschadigd moet in het voor
jaar grotendeels weer nieuwe wortels vormen. Op
kleigrond waar voldoende vocht voorradig is, ver
loopt dit meestal gunstiger dan op een droge
grond, waar een droge schrale periode, die we
meestal eind maart of in april kunnen verwachten
de planten vaak de genadeslag geeft.
Dit verschijnsel konden we na de strenge
winter '53/54 mooi op onze proefvelden waarnemen
?/e hadden nl. te Wageningen dezelfde serie win«
tergerstlijnen zowel op rivierklei als op lichte
zandgrond uitgezaaid; de overwintering van deze
beide series was vrijwel gelijk. Een paar weken
na de dooi volgde een droge schrale periode waar
bij de planten op zandgrond grotendeels afstier
ven, doch die op kleigrond vrijwel alle door
groeiden.
De planten op zandgrond vormden evenals die
op kleigrond nieuwe wortels, doch op het zand
waren deze slechts enkele mm's lang en op de kle
reeds enige cm's.
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winterhardheid heeft dan de bestaande rassen. Deze
vraag kan m.i. volledig positief worden beantwoord.
Door gebruik te maken van buitenlandse gerst
rassen in de kruisingsprogramma's, o.a. winter
harde Amerikaanse en Roemeense rassen, doch b.v.
ook een wilde zomergerstvorm uit het Midden Oos
ten, is gebleken dat de winterhardheid sterk kon
worden verhoogd.
Zo heb ik in 1954 op een Duits instituut
wintergerstlijnen gezien, die op een proefveld
waar tarwerassen al-s Carsten V en Heine ¥11 vrij
wel waren uitgevroren een zeer behoorlijke over
wintering vertoonden. De beste van deze lijnen
gaf na die strenge winter een opbrengst van 47^0
kg/ha. Een groot deel van ons kweekprogramma is
de laatste jaren op dergelijk materiaal gebaseerd.
Een punt wat direct met de winterhardheid in
combinatie moet worden gebracht is vroegheid,
daar een vroege ontwikkeling vooral op zandgrond
wenselijk is.
Tot voor enkele jaren heerste nog de mening
dat verhoging van winterhardheid automatisch een
latere ontwikkeling zou inhouden, doch dit is
onjuist. Het is zelfs zo, dat enkele van onze
meest winterharde kruisingen tevens de vroegste
ontwikkeling vertonen.
Evenals op andere gronden is ook op de lich
te gronden de resistentie tegen verschillende
ziekten van belang.
Bij wintergerst is vooral de resistentie
tegen, meeldauw belangrijk, omdat vooral op zand
grond de planten in een zachte herfst hevig kun
nen worden aangetast en dan verzwakt de winter
ingaan.
Verder wordt in ons kruisingsprogramma aan
dacht geschonken aan resistentie tegen gele
roest, dv/ergroest, stuifbrand en Rhynchosporium,
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jaren sterker optreedt.
Een andere "belangrijke eigenschap is de ge voeligheid voor een lage pH, dus voor zure grond.
Gerst eist voor alles een hoge pH-waarde (hoven
pH-water 5,5> of pH-KCl 4? 5)> een eis waar nu
eenmaal niet alle lichte gronden aan kunnen vol
doen.
Zowel uit eigen proeven als uit proeven in
het buitenland is echter gebleken dat deze gevoe
ligheid voor zure grond niet voor alle rassen
even groot is. Wintergerst is op dit punt nog wei
nig onderzocht, doch toen wij het vorige jaar een
twintigtal rasben en selecties op grond met lage
pH-waarden uitzaaiden (pH-KCl 3?7 , 3*9 en 43 )viel vooral een Amerikaans ras op door zijn ge
ringe gevoeligheid.
Daar dit. ras niet alleen deze gunstige eigen
schap bezitj doch tevens winterhard, zeer vroeg
en stuifbrandresistent is en tot nu toe in vele
kruisingen geen ongunstige eigenschappen vertoont,
zijn we optimistisch gestemd ten aanzien van het
bereiken van een geringere pH-gevoeligheid bij
nieuwe gerstrassen. Dit jaar zullen een groot aan
tal rassen en een aantal kruisingen met het ge
noemde ras op een zure grond worden uitgezaaid.
Faast de reeds genoemde en gewenste eigen
schappen voor een wintergerstras, kunnen nog
meerdere worden besproken, doch ik wil nu alleen
nog de korrelkwaliteit noemen. Vele gerstrassen
die op kleigrond een goede dorsbaarheid vertonen,
gedragen zich op zandgrond heel v/at ongunstiger
en zelfs met zwaar korten is dan soms vrijwel
geen behoorlijk product te krijgen.
Bij het kweken voor de lichtere gronden die
nen we dus hoge eisen aan de korrelkwaliteit te
stellen. Tot nu toe hebben we ten aanzien hiervan
gunstige resultaten bereikt met een aantal krui
singen tussen zomer- en wintergerst. Dit materiaal
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worden verwacht, dat ook op dit punt voldoende
vooruitgang kan worden geboekt.
"et het voorgaande meen ik te hebben aange
toond, dat wintergerst kan voldoen aan verschil
lende belangrijke eigenschappen, die voor de
lichte gronden gesteld dienen te worden. Diverse
van deze eigenschappen zijn reeds gecombineerd
en niets wijst er op, dat het niet mogelijk zou
zijn om de gestelde eisen in één ras te combine
ren.
Bovendien wordt nu ook vrijwel ons gehele
kweekprogramma voor wintergerst op zandgrond uit
gevoerd, wat noodzakelijk is om het gestelde doei
te bereiken. Hoewel ik in het voorgaande slechts
van bepaalde eigenschappen, dus onderdelen, heb
gesproken, is er m.i. een grote kans dat het
huidige kruisingsprogramma in rasseri zal resul
teren, die met succes op lichte gronden kunnen
worden verbouwd.
Tenslotte nog een meer practisch facet van
de wintergerst. Tegenover rogge heeft wintergerst
het na.deel, dat het meer aan een bepaalde zaaiti jd is gel)ondeïj. Wanneer te vroeg wordt gezaaid
gaat de ontwikkeling in het najaar te ver en het
gewas loopt dan gevaar in de winter.
Aan de andere kant moet'wintergerst goed
ontwikkeld de winter ingaan, want anders is de
winterhardheid ook onvoldoende. Naar de ervaring
met onze proefvelden zaaien we op zandgrond wat
later dan op kleigrond en bij voorkeur zo om
streeks 5-10 oktober.
Wintertarwe op lichte gronden
Hoewel de veredeling van wintertarwe op veel
breder basis en door meer kwekers wordt beoefend
dan die van wintergerst, geldt bij tarwe eigen
lijk in grote lijnen hetzelfde als in het begin
bij wintergerst werd opgemerkt. Een ideaal win-
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Soms lukt het wel om een goed tarwegewas op zand
grond te krijgen, doch de oogst valt dan meestal
tegen door het dichtslaan van de korrel.
De grote droogtegevoeligheid is een grote
moeilijkheid voor tarwe op lichte grond.
Aan de andere kant kan echter --veer worden ge
steld, dat tot nu toe vrijwel geen veredeling van
tarwe voor lichte gronden heeft plaats gevonden.
Ons oordeel over tarwe op lichte gronden wordt
dus, evenals bij wintergerst, geveld aan de hand
van de rassen die niet voor deze gronden zijn ge
kweekt.
Als voornaamste bezwaar voor tarwe op lichte
grond geldt wel de grote droogtegevoeligheid, die
in 't algemeen weer in 2 perioden optreedt, nl.
een voorjaarsdroogte en een zomerdroogte.
De schade veroorzaakt door de eerste periode
kan grotendeels worden voorkomen door goede win
terhardheid en snelle voorjaar.s ontwikkeling. Een
winterhardheid van rassen als Carsten V en Heine
VII is voor lichte gronden niet voldoende, daar
dergelijke rassen 1 s winters te. vaak kunnen wor
den beschadigd en dan in het voorjaar een. te lange
herstelperiode moeten doormaken.
Evenals bij rogge het geval is moet een win
tertarwe direct na de winter de groei kunnen her
vatten en dit kan alleen, indien we extreem win
terharde rassen nemen.
Hu kunnen we de zeer winterharde tarwerassen
ruwweg in twee groepen verdelen, nl. de Scandina
vische en de Russisch-Amerikaanse groep.
De Scandinavische is productief, doch is laat
in ontwikkeling en rijping en daardoor ongeschikt
voor de zandgronden.
De Russisch-Amerikaanse groep vertoont daar
entegen een snelle voorjaarsontwikkeling en een
vroegere rijping, doch is voor ons land onvol
doende productief. In deze groep van rassen komen
echter wel v;eer enkele voor, die over een zekere
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ter 1953/54 hebben wij het tarweprograrnma voor de
zandgronden totaal gewijzigd. Alle, wat ik zou
willen noemen, "normale kruisingen" zijn er uit
verdwenen en we zijn begonnen met een nieuw klein
programma, gebaseerd op verschillende Russische,
Amerikaanse en enkele Finse rassen. Het geheel is
nog te jong om er reeds veel resultaten van te
kunnen vermelden.
Wel is het mogelijk om een goede winterhard
heid, vroege ontwikkeling en afrijping met een
betere productiviteit te combineren. Het is echter
nog een vraag of het zal lukken in één ras de com
binatie van productie en droogteresistentie te
verkrijgen.
Voor het oplossen van deze vraag geldt echter
weer dezelfde moraal, nl. een antwoord is alleen
te verkrijgen door een kweekprogramma van vol
doende omvang on lichtere gronden te voeren en
niet te wachten of er uit de "kleiprogramma1 s:leen
tarweras rolt,dat voldoende oogstzeker is op zand
gronden.
Hoewel niet opgenomen in het programma van de
S.V.P. dienen volledigheidshalve de kruisingen
tussen tarwe en rogge genoemd te worden. Deze
kruisingen hebben lange tijd in de belangstelling
van vele granenkwekers gestaan. Men koesterde de
hoop dat het via deze kruisingen mogelijk zou zijn
de gunstige eigenschappen van de rogge te combi
neren met die van de tarv/e. M.a.w. of een gewas
met de kwaliteit van tarwe en geringe eisen aan de
bodem zoals bij rogge te realiseren zou zijn.
Zowel in het buitenland als in Nederland zijn
vele kruisingen tussen tarwe en rogge uitgevoerd,
doch tot nu toe zijn de practische successen niet
groot. Bij het Instituut voor Plantenveredeling
wordt dit probleem nog steeds bestudeerd en regel
matig worden nieuwe kruisingen uitgevoerd.
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dig te zijn, èn omdat er nog wel eens naar ge
vraagd wordt, een ander gewas noemen,.namelijk
winterhaver.
In vele landen wordt haver als wintergewas
verbouwd, doch wanneer we dit nader beschouwen,
blijken dit landen te zijn, waar bf vrijwel geen
winter voorkomt, b.v. het Middellandse-zeegebied,
of de winter meestal vrij zacht is, b.v. de zuid
west-kust van Frankrijk, Zuid-Engeland, Ierland
en het zuidelijke gedeelte van de Verenigde Sta
ten. In gebieden waar 's winters vorst van meer
dan 10 à 12°C optreedt, moet meestal met belang
rijke uitwinteringsschade bij winterhaver worden
gerekend.
Vooral in de Verenigde Staten Y^ordt aan
dacht besteed aan de veredeling van winterhaver
en op het gebied van de winterhardheid hiervan
schijnen enkele successen te zijn geboekt.
Gezien het voordeel van winter- boven zomer
gewassen, zou het voor de lichtere gronden ideaal
zijn, als we over winterhaverrassen konden be
schikken.
Ik weet niet of er kansen bestaan om de win
terhardheid van haver zodanig te verhogen., dat het
voor onze omstandigheden een oogstzeker gewas kan
zijn. liet probleem is m.i. voldoende belangrijk
om er enige aandacht aan te besteden.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal win
terhaverrassen verzameld,waaronder de nieuwste
Amerikaanse. Het ligt in de bedoeling op kleine
schaal te onderzoeken waarop de winterhardheid
van deze rassen berust en of het mogelijk is deze
eigenschap d.m.v. kruisingen te verhogen.

- 38 Discussie naar aanleiding van de lezingen
van de HH LACRAMP en DANTUMA
t.a.v. de zuurgraad
Pr.Ir.- Th.J.FERRARI (instituut voor Bodemvrucht
baarheid, Groningen);
De heer LACKAMP heeft naar voren gebracht, dat
bij de veredeling, vooral van gerst voor de
zandgrond, gestreefd moet worden naar een grote
re tolerantie ten opzichte van een hoge zuur
graad (lage pH). Dit verbaast mij wel, aangezien
in verband met de vruchtwisseling op de zand
grond een betrekkelijk hoge pH wordt gevraagd.
In het algemeen zal de pH op zandgrond op een
niveau tussen pH (KCl) 4,6 en 4,9 moeten liggen.
Met het cog op de teelt van bieten is dit zeker
gewenst, ifen zou ook nog wel hoger willen gaan,
doch stuit dan op moeilijkheden met betrekking
tot de aardappelteelt. Technisch is verhoging
van de pH der zandgronden zeker mogelijk. Bij
lage pH heeft men bovendien kans op het optreden
van gebreksziekten, vooral magnesium- en moge
lijk molybdeengebrek..
Ir. w.C. v.d.MEER (Bestuurslid F.I.B.3,
vageningen)?
Aansluitend bij de opmerkingen van de heer'
FERRARI meen ik, dat men bij het opvoeren van de
pH op zandgrond niet tc ver moet gaan. Een hoge
pH bevordert de kans op het optreden van schurft
bij aardappelen. Al is het areaal van aardappe
len op zandgrond de laatste jaren achteruitge
gaan, dit gewas is toch voor de zandgrond nog
van zoveel betekenis, dat het.van belang is er
rekening mee te houden. Een pH-KCl van 4,9 is
reeds aan de hoge kant; niettemin heeft men in
Limburg de pH op de zandgronden reeds tot dit
niveau opgevoerd. Maar heeft men reeds een gefun
deerd oordeel over de vraag, hoever men met de
bekalking op zandgrond door kan gaan"? Misschien
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zeggen.
Pr.Ir. Th.J."FERRARI (instituut voor Bodemvrucht
baarheid, Groningen):
Bij een pH van à,6 is het gevaar voor het optre
den, van schurft bij aardappelen nog beperkt.
Ir. F,.F.VAN HIJPTE (Ri jkslandbouwconsulent, Oss)s
Ik zou een opmerking-willen maken over de pïïkwestie en wel het volgende. Pe heer LACK!AMP
heeft gezegd; men kan die pH best verhogen. Pe
heer FERRARI heeft ook gezegd? bodemfysisch
heeft liet geen bezwaar om de pïï te verhogen. Ik
zou daar tegenover willen stellen, dat de maxima
le opbrengst, zowel van rogge als van aardappe
len, ligt bij betrekkelijk lage pH en daarbij
willen opmerken, dat ongeveer 40 y van het tota
le bouwareaal op de normale gemengde zandbedrijven bestaat uit rogge, 20 i-- uit aardappelen, dus
al 60 5 die eigenlijk belang hebben bij lage pïï.
Paar komt nog bij 20 # haver, die tamelijk pïïindifferent is. Pan blijft dus. alleen over ± 20
van het totale areaal, wat een betrekkelijk hoge
pïï vraagt. In verband daarmede zou ik dus willen
zeggen, dat men, gezien de betrekkelijk kleine
oppervlakte van de gewassen op. zandgronden, die
een hoge pH vragen, over het algemeen voor zand
grond te veel de nadruk legt op een hoge pïï.
Hr P.OOSTERVELP (P.V.C., Zwolle):
Van verschillende zijden is reeds aangedrongen
op aanpassing van de granen, in het bijzonder
van gerst, bij een lage pH. Op de Proefboerderij
in Heino zijn wij de laatste jaren de andere
richting opgegaan en hebben de pïï opgevoerd tot
+_ 5,5 "tot 5>8. Gebleken is, dat de opbrengst van
aardappelen bij deze pïï niet is gedaald, terwijl
de gerstteelt hierdoor beter mogelijk is gewor
den. Een hogere pïï heeft het voordeel van een
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een hoge pH in het voorjaar minder last van
magnesiumgebrek en andere gebreksziekten heeft.
Hoewel op onze hoge esgronden de bouwvoor
slechts 20 cm bedraagt, kan zomergerst zich bij
deze pH goed ontwikkelen. Daarom zien wij meer
heil in bekalking van deze zuurdere gronden,
waardoor de mogelijkheid ontstaat de rogge ge
deeltelijk door zomergerst te vervangen.
Ir. J.W.LACKALIP •
Deze hele pH-kwestie heb ik zó gesteld. Wij
wachten als kwekers even tot wij de neerslag van
de meningen horen van de practijk. De heer
FERRARI is daar mede begonnen en de heer v.d.
MEER is hierop doorgegaan. Bij de opmerkingen
gaat het telkens tussen een wat hoger en lager
zuurgraadniveau. Eigenlijk behoef ik de.ze niet
eens stuk voor stuk te behandelen. Er is dus een
aantal meningen, die sterk afhankelijk zijn van
de omstandigheden, waaronder iemand ze bekijkt.
Ik heb het probleem van de zuurgraad enger
gesteld dan de heer DAÎTTUMA..Ik meen dat, als er
geen bezwaren zijn om de pH te verhogen, dit de
eenvoudigste maatregel is zonder meert Indien er
echter moeilijkheden zijn, moet men deze als
kweker kennen en er rekening mee houden. .
De heer DAÏÏTUT-A stelt het probleem ruimer.
Deze zegts een ras, dat tolerant is tegen lage
pH, geeft mij aanwijzing voor tolerantie tegen
meerdere ongunstige omstandigheden. Dit is een
selecteringsmaatstaf. Deze hanteert hij niet
dadelijk als opzet om de practijk te dienen met
een selectie, die tolerant is tegen lage pïï,
maar wanneer hij daaruit af kan leiden, dat deze
selecties andere voordelen hebben, dan kan hij
deze methode altijd hanteren.
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baarheid, Groningen)s
Ik zou nog een opmerking willen maken naar aan
leiding van een bewering va,n de heer van'HIJFTE.
De heer VAIT ITIJETE heeft gesteld, dat aardappelen
kalkmijdend zouden zijn, haver indifferent en
rogge zuurminnend. Ik geloof, dat de heer'VAF
HIJPTE daar mis in is. 'Wanneer wij zien, wat de
kalkproefvelden juist op de lichte grónden in
Limburg getoond hebben, blijkt, dat voor aardap
pelen de optimale kalktoestand tussen pH-KCl ca
4,5 en 5,0 ligt en dat de optimale kalktoestand
voor de rogge en haver aanmerkelijk hoger ligt,
ongeveer bij 5*0. Nu moet ik hier wel aan toevoe
gen, dat hierbij practisch altijd ook magnesium
gebrek voorkwam en wel speciaal op de zure veld
jes. -aar ik ben er van overtuigd, dat ook wan
neer men voldoende magnesium op deze veldjes had
toegevoegd, men nimmer uit deze proeven had kun
nen beweren, dat haver indifferent is voor de pH.
Ik zou nog een opmerking willen maken naar
aanleiding van het betoog van de heer LACKAMP.
De heer LACKAMP heeft zich afgevraagd of het zin
zou hebben te gaan selecteren ten eerste onder
zuurdere omstandigheden en ten tweede bij een
slechte magnesiumtoestand, dus te zoeken naar
rassen, die magnesiumgebrek zouden kunnen verdra
gen. Ten aanzien van de pH-kwestie is hier al
veel voor en tegen over gezegd en ik geloof, dat
de houding van de heer LACKAMP om eerst maar eens
af te wachten wat het onderzoek verder zal ople
veren, de juiste is.
Ten aanzien van de kwestie van magnesium
resistentie zou ik het volgende advies willen ge
ven, dat men zeker niet moet gaan zoeken naar
rassen, die resistent zijn tegen magnesiumgebrek
en wel om dezelfde reden, die de heer LACKAMP
zelf al genoemd heeft, nl. dat het zeer gemakke
lijk en ook uiterst goedkoop is om de magnesium

toestand van het bouwland weer goed te doen zijn
en er overigens ook geen gevaren aan verbonden
zijn, wat juist met het oog op schurft bij aard
appelen bij de bekalking wel het geval is.
t.a.v. de voetziekten
Prof. A.DTJMON (Veredelingsstation, Leuven)s
De heer LACKAMP heeft gewezen op de wenselijkheid
om bij de tarweveredeling voor lichte gronden te
stroven naar langer stro dan op zware gronden.
Ik heb echter niets gehoord over de wenselijkheid
bij de veredeling voor de zandgrond, juist in ver
band met de legervastheid van het stro, ook te
streven naar resistentie tegen voetziekte, in het
bijzonder tegen O-rcosporella. In dit opzicht be
staan er grote rasverschillen en ik meen, dat een
onderzoek in deze richting zeker zijn nut zal op
leveren.
Dr.Ir. W.FEEg'ES (discussieleider);
uij hebben in ons land aan het voetziekte-onder
zoek nog weinig gedaan, terwijl bij ons voor de
zandgronden Ophiobolus belangrijker is. Ik mag
misschien de heer DAÏÏTUMA vragen hierover zijn
mening te geven.
Ir. G.DANTTJMA (3.V.P., Wageningen):
Over Cercosporella wordt al in verschillende lan
den gewerkt, o.a. te Versailles en Kopenhagen.
Wij zijn er ook mee begonnen, maar het is zo'n
moeilijk probleem, dat ik er v/einig over durf te
zeggen. Vooral ook, omdat men niet van absolute
resistentie kan spreken, maar van een zekere to
lerantie tegen Cercosporella. Ook uit het onder
zoek te Versailles is wel gebleken, dat de meest
resistente tarwerassen toch altijd nog voor ca
30 % door voetziekte worden aangetast. Dit is een
enorme handicap voor de veredeling. Het wil zeg
gen, dat wij geen testmethode voor populaties
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nen moeten werken.
Bovendien is er nog de moeilijkheid van de
infectiemethode. De schimmel laat zich gemakke
lijk kweken, maar vormt moeilijk sporen.. Het in
fecteren van de jonge plantjes leverde tot nog
toe veel moeilijkheden op. )
Ir. P.C.KEEKERS (C.I.V., Ottersum)?
Prof. DU.MOT'T heeft al gewezen op het gevaar van
voetziekte bij de gewassen, die op de zandgronden
nieuw zijn, zoals tarwe. Ik zou hierbij ook gerst
willen noemen, hoewel ik hier nog niet voor 100 ?(•
zeker van ben. Het is nl. bij ons veredelingswerk
bij wintertarwe opgevallen, dat op zandgrond
practisch alle selecties en alle afzonderlijke
planten - ook uit de populaties, dat zijn eigen
lijk rassen in de dop - ik zou haast willen zeg
gen, min of neer sterk gevoelig zijn voor voet
ziekte.
Deze voetziekte lijkt zeer veel op
Cercosporella, zonder dat men vaak het typische
boekvoorbeeld vindt, dat deze planten gaan door
knikken. Ik zou dus vooral voor deze nieuwe ge
wassen op de lichte gronden speciaal willen bena
drukken, dat men de voetziekte, die in min of
meerdere mate optreedt, niet uit het oog mag ver
liezen, mede omdat de verschillende afrijpings-

) Intussen blijkt, dat volgens een methode, die
o.a.- door Dr. BOCXMAOT te Eiel wordt toege
past, het verkrijgen van sporen van Cercospo
rella geen probleem meer te zijn. Op 23 febru
ari 1957 waren we in de gelegenheid deze metho
de bij Dr. BOCKMA.hTÎT te aanschouwen en sinds
dien is het ons eveneens gelukt grote massa's
sporen te kweken. Het infecteren kan vervol
gens plaats vinden door sporensuspensies over
de planten te versproeien.
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sterker voorkomen op die planten, welke meer door
voetziekte hebben geleden.
Prof. A.DUMON (Veredelingsstation, Leuven)s
Als de voorzitter mij toestaat nog iets over de
Cercosporella te zeggen, kan ik U mededelen, dat
er zeker een tamelijk groot onderscheid bestaat
tussen de verschillende rassen en dat wij rassen
kennen, die door Cercosporella elk jaar legeren,
vooral op gronden, waar eenmaal Cercosporella is
opgetreden. De moeilijkheid is om over grond te
beschikken, die inderdaad mogelijkheden biedt om
een onderzoek naar weerstand in te stellen.
In Gembloux is Prof, VàNDFRWALLE op het
ogenblik bezig mot een onder-zoek naar Cercospo
rella. Men ondervindt hier dezelfde moeilijkheden
om zijn grond in te enten. Soms heeft men posi
tieve resultaten, dan weer negatieve. Men hoopt
echter in deze richting iets te vinden, maar ab
soluut weerstand biedende rassen zijn zeker niet
voorhanden op dit ogenblik. Wanneer wij maar een
gedeeltelijk resistent ras kunnen kweken, dan is
dit voor de zandgronden nog van meer belang dan
voor de kleigronden.
Dr.Ir. W.FEEKES (discussieleider):
Het merkwaardige is, dat de Cercosporella op de
zandgrond aantastingen geeft, terwijl het toch
tot dusverre een kleigrondziekte was. Ik moet
zeggen, wij hebben er nog weinig aandacht aan ge
geven. Ongetwijfeld ligt hier een taak voor het
Nederlands Graan-Centrum om zijn aandacht en mid
delen ook op het vraagstuk van de voetziekten
(Cercosporella, Ophiobolus en stengelfusariae) te
richten.
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Hr P.G.VAN DAM (Landbouwer, Wilnis);
Bestaan er, voor wat de graangewassen be
treft, ook punten van overeenkomst, b.v. ten aan
zien van de pH, tussen zand- en veengronden en
wordt bij de veredeling van de granen voor de
zandgronden ook aandacht aan de veengronden ge
schonken?
Dr.Ir. W.FEEKES (discussieleider):
Het Nederlands Graan-Centrum heeft sedert
vorig jaar in samenwerking met de deskundigen ter
plaatse een proefveld voor de Veenkoloniën (nl.
te Borgercompagnie) in het leven geroepen, waar
heen de kwekers jonge stammen ter beproeving voor
de veengronden kunnen sturen. Dit materiaal wordt
beoordeeld door een commissie, waarin naast de
kwekers ook het IVRO, het Consulentschap en ce
S.V.P. zijn vertegenwoordigd.
Ir. D.J.PATTJE (Bijkslandbouwconsulent, Veendam):
1e. In verband met de mogelijkheden van het telen
van gerst op veenkoloniale gronden, wil ik er
op wijzen, dat gerst zeer sterk reageert op al
lerlei afwijkingen van de grond, waarop andere
granen niet reageren. Gerst is dus erg gevoelig
en daarom een gevaarlijk gewas. Men krijgt er
spoedig mislukkingen mee. De veenkoloniale grond
vertoont, ook in het profiel, nogal vaak een af
wijking t.o.v. het schema, dat men van dit pro
fiel in leerboekjes vindt. De veenkoloniale grond
is vaak zuur, in verband met vrees voor optreden
van aardappelschurft. De ondergrond, zeker voor
zover die uit veenlagen bestaat, is dikwijls zeer
zuur.
Kan gerst met zijn wortels wel tegen deze
zure grond en ondergrond, en groeien gerstwor
tels wel door zure lagen heen9

2e. In de Veenkoloniën is het, voor een vergelij
king van de opbrengsten der verschillende
granen van groot belang ook de stro-opbrengst en
de financiële kant daarvan in de gaten te houden.
De bestaande gerstsoorten leveren weinig stro,
dat bovendien kwalitatief tamelijk ongeschikt is
voor de strocartonfabricage en daarom ook lager
in prijs is dan tarwe- en roggestro. De kweker
zal dus moeten zoeken naar gersten, die stro pro
duceren van een kwaliteit, die even gunstig is
voor strocartonfabricage als die van rogge.
Ir. J.W.LACKAMP:
Ik ken de Veenkoloniën niet zo goed, maar
ik heb de indruk, dat wanneer wij spreken over
de lichte zandgronden, dit niet klopt met de
Veenkoloniën uit het boekje. Het profiel van het
boekje is heel'iets anders. In de eerste plaats
hebben de veenkoloniale gronden een groter ge
halte aan humus, in de tweede plaats is de water
capaciteit van die gronden, ook al zou het een
hangwaterprofiel zijn, toch veel groter dan bij
de zandgronden. Nu zit het met de Veenkoloniën
vaak zo, dat men daar veel van het schema afwij
kende gronden heeft, b.v. gronden, die juist een
ondoorlaatbare laag hebben of een stuk veen, dat
niet goed ontgonnen is en daar vindt men aankno
pingspunten met de lichte zandgronden, die arm
zijn aan humus.
Nu hebt U ook gewezen op de zuurgraad in de
ondergrond. Ik geloof, dat dit inderdaad een
zeer belangrijk punt is en dat, wanneer je de pH
in de bovengrond in de hand hebt, je nog aan
dacht aan de ondergrond moet schenken. Deze kan
nog afwijkende omstandigheden geven, waar je zo
maar niet mee klaar bent.
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Ik zou in de eerste plaats mijn voldoening
willen uitspreken over het houden van deze lichtegrondendag. Het Nederlands Graan-Centrum richt
zijn zoeklicht vandaag op de lichte gronden, waar
de moeilijkheden zo groot zijn, dat het waard is,
dat men daar voldoende aandacht aan schenkt.
Wij hebben op de lichte gronden en daarbij
denk ik ook speciaal aan de Veenkoloniën, behoef
te aan een ruimere keuze van de gewassen. Met
veel voldoening heb ik geluisterd naar de lezing
van de heer DANTUMA. Wij moeten speciaal onze aan
dacht richten op het kweken van gewassen, die een
niet al te hoge pH vragen, vooral in verband met
de teelt van aardappelen, waar men het hoofdzake
lijk van moet hebben.
Kan de heer DAÏÏTUMA iets vertellen over de
opbrengst van de nieuwe gewassen op de lichte
gronden in verhouding tot de opbrengst, van die ge
wassen op de betere gronden7 Tot dusver hadden de
gewassen op de lichtere gronden vergeleken bij de
betere gronden een lagere opbrengst. Is deze ver
houding gunstiger bij de nieuwe rassen9
Ir. G.DA JTTUMA:
Wat betreft de vraag van de heer LASTBARS
valt op te merken, dat ons materiaal eigenlijk
nog te jong is. We hebben nog te weinig gegevens
om vergelijkingen te maken tussen de lichte en de
betere gronden en ik vraag mij ook af, of dit in
de toekomst wel vergeleken kan worden. Als wij
inderdaad iets kweken voor lichtere gronden, ge
loof ik niet dat dit materiaal zo zeer geschikt
is voor betere gronden. Wij. krijgen dus eigenlijk
twee groepen van rassen.

T.a.v. wortelontwikkeling, uitstoeling,
strostevigheid en opbrengst
Hr J.A.J.POOS (Kweekbedrijf C.I.V., Veghel):
1e. Kan de heer DAÏTTÜMA enige mededelingen doen
omtrent de wintergerst, die sterk resistent
was tegen de koude9 Is deze gerst vroeger rijp
dan winterrogge"71
2e. Men hoort over het algemeen, dat de graange
wassen op onze zandgronden niet direct de
hoogste eisen aan de stevigheid van het stro stel
len. Door Prof.
is al gesproken over stik
stofbemesting op onze zardgrond en ik meen ge
hoord te hebben ^an de heer LACKAMP, dat stevig
heid van stro niet zo urgent vras. Wanneer wij op
onze zandgronden een behoorlijke stikstofbemes
ting toedienen, dan zien wij over het algemeen
een veel grotere vegetatie-ontwikkeling dan op
de kleigrond. Het stro wordt langer, het blad
wordt groter en zwaarder en in verband daarmede
is de lichttoetreding tot de onderste delen van
de halm minder en ook is het watervangend vermo
gen van zo'n plant veel groter. Wanneer het re
gent krijgt de plant meer water te torsen en
zo'n plant vangt meer wind, Dit zijn ding-en, die
wijzen op gevaar voor legering.
Is het niet van belang, dat onze zandgewassen juist speciaal sterk van stro zouden zijn?
Ik wil even een kleine practische ervaring mede
delen. Ik heb nl. reeds enkele jaren proeven ge
nomen met rogge op zandgrond en zodra deze rogge
in de aar begon te komen, dan kreeg zij een
stikstofbemesting. Ik heb daar goede ervaringen
mee en ik meen daardoor aan te tonen, dat onze
gewassen op de zandgronden dankbaar zouden zijn
voor een grotere stikstofgift, wanneer de gewas
sen daardoor niet gaan legeren. Wanneer wij de
rogge zo laat de stikstof geven, dan is de in
vloed van legering kleiner. Ik heb de ervaring,
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krijgt.
Ir. G.DAWTIJMA;
In antwoord op de eerste vraag van de heer
POOS kan ik in het algemeen zeggen, dat de wintergerst zeker een week vroeger is dan de winter
rogge.

Ir. J.W.LA CICAMP .*
Wat het probleem strolengte betreft, heb ik
niet gezegd, dat lang en slap stro zonder meer
geschikt is voor droge gronden. IJ moet dit bota
nisch bekijken. Wanneer men zijn materiaal schift
in datgene voor de betere gronden en dat voor de
lichtere gronden, dan raakt men botanisch in an
dere typen verzeild. Dit is ook wat de heer
DA'JTUMA gezegd heeft in verband met zijn tarwe en
gerst. Wendt TJ even af van wat IJ kent, dus zeg
niet zonder meer; wintergerst is toch niets voor
de zandgronden, want IJ kijkt naar een groep, die
daar niet hoort. Dit geldt ook in verband met de
strolengte. Maar ik heb wel degelijk gezegds
legering en stevigheid tegen legering, dat is
iets wat de kweker op de lichte gronden niet moet
vergeten. In de eerste plaats omdat het ras op
een andere plaats ook wel eens groeit en in de
tweede plaats, als het weer meezit en er is wel
voldoende vocht en voeding in de grond, dan
wordt legering een bezwaar.
Hr H.DECKERS (Roermond):
Door verschillende oorzaken, o.a. zuurgraad,
zijn de graangewassen op de zandgronden gevoeli
ger. Een belangrijk punt voor de ontwikkeling van
de granen is de uitstoeling en in verband daar
mede zou ik willen vragen of aan de uitstoeling
bij de veredeling wel voldoende aandacht is ge
schonken, Bij flinke uitstoeling zal de stro
lengte enigszins terugblijven, terwijl bij een

geringere uitstoeling het langere stro toch nist
hinderlijk is. Aan de uitstoeling moet echter aan
dacht geschonken worden, omdat op lichte gronden
hoge opbrengsten alleen te bereiken zijn'bij vol
doende dichte stand.

Ir. J.W.LACKAMP:
U zegt dus 5 zoek het ook in de richting van
de uitstoeling; naarmate het ras meer uitstoelt,
zal men minder last hebben van legering. Dit is
inderdaad een wenk voor de kweker om daar op te
letten.
Ir. J.J.JQTTKBR (Directie Wieringermeer, Afd.
Foordoostpolder-'erken, Emmeloord)
1e. De heer LACrAMP heeft gezegd, dat lange haver
rassen een diepergaand wortelstelsel hebben
dan korte haverrassen. Ik zou gaarne vernemen hoe
dit is geconstateerd, daar in het algemeen een
dergelijke conclusie niet wordt aangenomen.
2e. De heer DAJTTUFA heeft gezegd, dat de niet uit
gewinterde wintcrgerstrassen op de zandgrond
stierven als gevolg vàn onvoldoende wortelvorming
in een vroege droo/vteperiode. Daar bij wintertar
we en winterrogge het kiemwortelstelsel blijft
bestaan gedurende de gehele groeiperiode van het
gewas, en dit dus bij wintergerst zeer waarschijn
lijk ook het geval is, rijst de vraag hoe de ont
wikkeling hiervan was op de zandgrond in verge
lijking met de klei. Verdroging lijkt bij een
goed kiemwortelstelsel enigszins onwaarschijnlijk
Bovendien mag worden aangenomen dat de altijd
vroeg gezaaide wintergerst, welke voor de winter
al sterk uitstoelt, ook reeds kroonwortels zal
hebben gevormd, die evenals de kiemwortels in
leven blijven.
Ik zou gaarne vernemen welke waarnemingen
over het wortelstelsel zijn verricht.
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Het voorbeeld, dat ik aanhaalde over de wintergerst in 1954, kan ik als volgt verklaren.
Het wortelstelsel is over het algemeen minder kouderesistent dan het blad. Het oude wortelstelsel
was vrijwel geheel vernietigd. De plant moest dus
nieuwe wortels vormen* dit waren kroonwortels. Op
de kleigronden konden zij wel uitgroeien, maar op
de zandgrond werden zij in hun groei gestopt en
stierven af.
Hr E.J.ROSKAM (Landbouwer, Lunteren);
Ik heb de indruk, dat de wetenschapsmensen
te hoog grijpen voor de boeren op de hoge, schrale
zandgronden. Ik zal dit met een praktijkvoorbeeld
toelichten. Enige jaren geleden had ik een aantal
Groningse en Zeeuwse boeren op bezoek. Ik was
trots op mijn bedrijf, had een mooie oogst, enz.
Toen ik vroeg wat ze er van vonden, zeiden ze:
"Als vâj op deze grond moesten zitten, gingen we
liever dood". Ik ben bang, dat de wetenschapsmen
sen de zaak vanuit een te hoog Gronings en Zeeuws
standpunt bekijken. He heer DAHTIP-'A heeft gespro
ken over een opbrengst van wintergerst van 4700
kg. Dit vind ik veel te hoog. Als wij gerst zou
den kunnen telen met een opbrengst van 2500 à
2800 kg, dan zou ik daar best 10 jaar voor willen
tekenen.
Ir. G.BA-ÎTTHMA ;
De heren LATTBERS en ROSKAM spraken over het
opbrengstvermogen. De heer ROSKAM heeft gezegd:
met een opbrengst van 4700 kg hoef je niet aan te
komen. Wij krijgen 's zomers enorm veel praktijk
mensen en wanneer ze zien met welke rassen wij
kruisen, zeggen zes daar kan nooit wat uit komen.
Als de wilde zomergerst (ïïordeum spontaneum
nigrum) verbouwd werd, dan was de opbrengst nog
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noemd met het idee, dat deze ook overal gehaald
wordt. Ik heb alleen willen zeggens wanneer zo'n
wilde vorm gebruikt wordt, is het toch mogelijk
er iets uit te halen, wat wel opbrengst heeft,
maar ik wil niet zeggen, dat het mogelijk is op
de lichte gronden zulke hoge opbrengsten te halen.
Hoofdzaak is wel, dat U een oogstzeker gewas
krijgt.
T.a.v. diverse onderwerpen
Ir. TV. C.A. C.FRANKEN (Rijkslandbouwconsulent,
Horst)%
Ik wou de aandacht vestigen op iets, wat mis
schien van minder belang is, nl. de kwestie van
naakte ' haver en naa,kte gerst; hebben deze gewassen
bepaalde voedertechnische voordelen0
Een ander punt is het feit, dat men de plan
tenveredeling dient te zien tegen de achtergrond
van de vruchtwisseling. Op de lichte gronden is
de gewassenkeuze zeer beperkt. Er wordt al veel
graan verbouwd, maar mede in verband met de arbeidsmoeilijkheden zal men in de toekomst mis
schien nog meer graan gaan verbouwen. Wij zitten
dus met eenzijdige graanbouw en de moeilijkheden,
die daaraan verbonden zijn van ziekten en plagen,
die in de bodem overblijven.
Men hoort vaak, dat men rogge kweekt,: die
tolerant is tegen stengelaaltje, maar moet men
nog niet meer nagaan en b.v. van haver of mais
rassen kweken, die voldoende resistent zijn tegen
reup, - om zolang er geen. volledig onvatbaar roggeras is, toch de aaltjesbezetting te verminderen,
daar dit aaltje ook schade doet aan andere gewas
sen -.
Ook haver wordt aangetast door een aaltje en
- nu er nog geen haverras is met resistentie te
gen cystenaaltje - zouden wij geholpen zijn als
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dat resistent is tegen een dergelijk aaltje.
Ir. G.DAMTTMA-.
Vanuit kwekersstandpunt zijn naakte haver en
naakte gerst nog weinig attractief, want die vor
men hebben tot nu toe een zeer gering opbrengst
vermogen. Bovendien lukt het bijna nooit gerst te
kweken, die, als ze gedorst wordt, voor 100 °Jo
naakt is. Wij hebben op het ogenblik wat krui
singsmateriaal met naakte gersten, die bij het
dorsen wel een groot deel naakte korrels leveren,
maar Y/aarvan een groot gedeelte van de korrel
toch altijd in de kafjes blijft zitten.
Aangaande de voedertechnische voordelen kan
de heer IWEMA wellicht bij zijn inleiding nog
iets meedelen.
Ir, J.W.LA CK AMP
De heer FRANKEN heeft nog gewezen op de Dezwaren in verband met het extensiveren van het
bouwprogramma op de lichte gronden.
Als de kweker een programma opzet, komen de
resultaten pas na 8 of 10 jaren, als hij vlug
werkt. Het is altijd moeilijk om met het programma
vooruit te lopen op de conjunctuur. Het kan wel
zijn, dat men dit er naast kan doen. Voor de proef
velden zal men de beste gronden kiezen, vooral
wat de voorvrucht betreft en het is te overwegen
of het de moeite waard is de voorvrucht zodanig
te kiezen, dat men naar een eenzijdig bouwplan
toe gaat en men hierop gaat selecteren. Het merk
waardige is, dat als de resultaten pas na 8 jaren
zichtbaar beginnen te worden, de economische
structuur wel veranderd kan zijn, zodat het hele
kweekprogramma in de war ligt.
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Langbroek):
Uit "Landbouwvoorlichting" is mij duidelijk
geworden, dat in het Z.O. van Utrecht de gevolgen
van het haveroystenaaltje met het blote oog merk
baar worden. Als wij monsters nemen voor onder
zoek, blijkt dat de grond zwaar besmet is. De in
leiders hebben hier niet over gesproken, maar ik
zie dit wel als een probleem.
Pr.Ir. W.FEEKES (discussieleider);
Het havercystenaaltje is een van de nieuwe
problemen, waarvoor het onderzoek zich de laatste
jaren geplaatst ziet. Het heeft v;el de aandacht
van de deskundigen, o.a. van de Plantenziektenkundige Dienst. Wij zullen nagaan, in hoeverre
het onderzoek hierover gestimuleerd moet worden.
Hr G.LIJFTOGT (Apeldoorn)
doet enige mededelingen over door hem gewon
nen roggeselecties, waarbij hij is uitgegaan van
een zeer forse, vrijstaande roggeplant. De thans
verkregen selecties vallen op door fors hard stro,
grote aren en grote korrels, sterk ontwikkeld
wortelstelsel, groot uitstoelend vermogen en ten
slotte door. zelffertiliteit. Bij cytologisch on
derzoek zijn deze selecties diploid gebleken.
Pr.Ir. W.FEEKES (discussieleider);
Ik dank U voor Uw mededelingen en wil U aan
raden contact op te nemen met Dr.FERWERPA van de
Stichting voor Plantenveredeling en Uw problemen
aan hem voor te leggen.
Ik dank de heren LACKAfTP en DAuTïïFLi zeer
hartelijk voor hun inleidingen en eveneens de
heren, die aan de discussies hebben deelgenomen.

NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR DE GRAANT^LT
OP LICHTE GRONDEN
door
Dr. W.H.VAN DOBBEN
Instituut voor Biologisch en Scheikundig
Onderzoek van Landbouwgewassen
te Wageningen Mijn onderwerp werd dus aangekondigd als
"Nieuwe mogelijkheden voor de graanteelt op de
lichte gronden". U weet ook wel, dat het niet
meevalt om iets werkelijk nieuws te vertellen
over, laten wij zeggen de roggeteelt, door de
boeren al generaties lang beoefend en ten opzich
te waarvan uw generatie al jarenlang voorzien is
van goede raadgevingen van de zijde van de Voor
lichtingsdienst , die tl ook op de hoogte houdt
van de nieuwste ontwikkelingen van de wetenschap.
Desondanks meen ik vanmiddag toch nog wel
met iets tamelijk nieuws te kunnen komen, maar
voor ik daartoe overga zou ik nog even willen
stil staan bij de iets minder nieuwe mogelijkhe
den voor de' graanteelt op lichte gronden, waaraan
door de practijk vaak nog niet de nodige aandacht
wordt ge schenken. Wij kunnen wel zeggen, dat de
graanteelt niet altijd de zorg ontvangt, die zij
verdient. De graanteelt is relatief gemakkelijk.
Zij kosT weinig arbeid, er komt altijd wel wat
van terecht en daarom lokt zij ons gemakkelijk op
de weg van de minste weerstand en daarin schuilt
een gevaar, want het leidt er toe, dat men. er
niet meer over nadenkt. De situatie is dan ook
zo, dat de graanteelt op de lichte gronden gemak
kelijk is te verbeteren, vrijwel zonder meer
kosten of moeite, alleen maar door meer oplet
tendheid. Soms zonder enige verhoging van kosten
of moeite of zelfs met besparing van kosten of
moeite is de graanteelt te verbeteren.
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waarbij ik aanknoop bij de resultaten van een on
derzoek, dat wij enkele jaren geleden enige jaren
lang hebben gedaan in de practijk op enkele dui
zenden practijkpercelen, die volgens toeval waren
uitgekozen. Dat was dan het Productie-niveauonderzoek van het oude C.I.L.O. Dat heeft ons eenaardig inzicht gegeven in de mate, waarin verschil
lende fouten worden gemaakt, ook in de graanteelt
en ik beperk mij nu maar tot de fouten, die eigen
lijk vrijwel zonder extra, kosten of moeite kunnen
worden vermeden.
In de eerste plaats de hoeveelheid zaaizaad
per ha. Die is naar mijn mening in het algemeen
te hoog. Er komen veel meer percelen voor met een
te dichte stand dan met een te dunne stand. Ik
vergat nog te zeggen, dat ik mij even beperk tot
de teelt van winterrogge, die tenslotte
het
meest verbouwde graan is. In de noordelijke helft
van ons land wordt op 10 f? van de roggepercelen
200 of meer kg per ha gezaaid en dat is veel te
veel^ 120 kg moet genoeg zijn, tenminste als men
machinaal zaait en op tijd zaait. Wanneer de
stand, van de rogge te dicht is, dan werkt dit de
legering in hoge mate in de hand en dit remt weer
de aanwending van stikstof.
Men schrijft vaak legering toe aan stikstof,
die in feite het gevolg is van te diep zaaien en
te dik zaaien. Daar is rogge zeer gevoelig voor.
Men krijgt een zeer stevig gewas als men 100 kg
zaaizaad verzaait. Het moet goed zaad zijn, ont
smet, machinaal gezaaid op 30 cm rijenafstand. De
rogge wordt aanmerkelijk steviger dan op 20 cm.
Ik memoreerde al, dat er veel meer schade ont
staat door te dik zaaien dan door te dun zaaien.
Ik meen, dat te dik zaaien echt een erfenis is
uit de tijd, toen men zaaizaad-ontsmetting nog
niet kende. Wanneer U zich dus beperkt tot het
zaaien van 100 kg i.p.v. 140 kg, dan hebt U al
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De ontsmetting roerde ik al even aan. In
1952 was de situatie zo, dat de helft van de rog
ge ontsmet werd uitgezaaid. In de Veenkoloniën
was dat veel hoger, wel JO fo, maar in het zuiden
van het land nogal Avat lager. Dit is jammer,
want het onontsmet uitzaaien van rogge lokt weer
uit tot dik zaaien met de narigheden, waar ik het
in het begin al over had en ik zou zeggen, dat de
kleinigheid, die het ontsmetten van rogge kost,
er nog wel af kan.
Een volgend punt. Er wordt nog vaak te diep
gezaaid. Op 6 io van de machinaal gezaaide roggepercelen vi-.10011 wij halmheffers van 4 cm of lan
ger. Dit wil zeggen, dat op de verse voor deze
rogge op 6 cm diep gekomen is. Dat heeft men vaak
niet in de gaten en dat is zeer schadelijk. Daar
door krijgt men een slap gewas en dat scheelt
vele honderden kg in de zaadopbrengst.
Wanneer een boer rogge gaat zaaien met een
zaaimachine, dan moet hij dat controleren. Dan
moet hij zich ervan vergewissen, dat deze rogge
niet dieper in de grond komt dan hoogstens 3 cinIs dat dieper, dan moet hij er mee ophouden en
dan moet hij zien, dat hij voorzieningen treft.
De zaaimachine is misschien niet geschikt. Men
kan proberen een andere zaaimachine te krijgen.
Men kan dan de zaaimachine voorzien van drukrolletjes of dergelijk hulpmateriaal. Maar wanneer
men dit zo gauw niet voor elkaar kan krijgen,
dan moet men er mee ophouden. Men kan dan veel
beter de machine opzij zetten en breedwerpig gaan
zaaien. Maar als men breedwerpig zaait, moet men
vooral niet meer eggen dan strikt nodig is.
Dit diep zaaien was wederom een,fout, die heel
gemakkelijk vermeden kan worden.
Wat de stikstofbemesting betreft, wij weten
uit veel proeven, en wel heel zeker, dat de be-
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mesting vroeg gegeven moet worden. In deze tijd,
eind februari/begin maart, behoort deze bemesting
gegeven te worden. Volgens ons onderzoek wordt op
14 °/o van de roggepercelen in Nederland nog na
1 april die stikstof gezaaid en als ik dan ie zeer
enkele percelen, waarop dit mag - dat zijn zeer
vruchtbare percelen - uitzonder, dan xvordt deze
fout toch op meer dan 10 $ van de percelen ge
maakt. Wanneer men de stikstof op de goede tijd
zaait, eind februari, dan is daar tijd voor. In
april heeft men wel wat anders te doen dan stik
stof op rogge te zaaien, dus deze verbetering van
de teelt betekont een verbetering over de gehele
linie.
Tenslotte nog iets over het onkruid. In 1952
werd 11 <f0 van de roggepercelen geschoffeld en dat
waren natuurlijk de machinaal gezaaide percelen.
Ook daarvoor geldt al weer, dat dit in de Veen
koloniën veel hoger ligt. 16 cï- van de winterrogge
werd toen bespoten met de gele boomkleurstof DHC
en dat is inmiddels opgelopen tot 30 i° en dat is
een uitstekende maatregel. Toch is momenteel zeker
nog wel 10 Je van de roggepere el on dermate met on
kruid bezet, dat er een duidelijke schade ontstaat
iri de zaadopbrengst en men moeilijkheden onder
vindt bij de oogst en bij het drogen van het stro.
Ook de stevigheid van de halm ksn door onkruid
bezetting worden geschaad.
Volgens onze proeven is op betrekkelijk
schoon land op zandgrond het nut van schoffelen
dubieus. Men krijgt dan wel een soms vlottere ont
wikkeling van de rogge, maar men vindt deze in de
opbrengst niet terug. Wanneer deze gele boomkleur
stof vroeg in de winter en vakkundig wordt verspo
ten, dan geeft dat ook, afgezien van alle onkruiddodend effect, een meerdere opbrengst in het _zaad
van 6 à 1 0 ?o. De oorzaak daarvan is ons niet pre
cies bekend. Dit DNC heeft een stimulerend effect
op de zaadopbrengst en zodoende betaalt deze be-
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is.
De toeneming van deze methode van het spuiten
van DïTC op de rogge in de practijk bewijst, dat
een nieuwe mogelijkheid er nog wel in wil bij de
boeren, wanneer dit werkelijk een duidelijke ver
betering is. Het zou verantwoord zijn om alle
winterroggepercelen met DNC te bespuiten. Hu heb
ik met de DÏÏC ?/el een betrekkelijke nieuwigheid
te pakken (van de laatste 10 jaren) en wanneer ik
mij nu wil richten op iets, wat dan voor velen van
U misschien echt nieuw is, dan heeft dit betrek
king op de stikstofbemesting.
Wanneer ik de stalmest-stikstof er even bij
neem. dan ontvangt de ITederlandse rogge per ha
ongeveer goed 2-g- baal kalkammon, als ik de stik
stof omreken op kalkamraonsalpeter. In het hoorden
van het land is dat wat meer. Maar de rogge kan
meer stikstof hebben. Yele proeven van de Voor
lichtingsdienst bewijzen dit. Op de meeste roggepercelen is 4 à- 5 baal stikstof heel goed tot
waarde te brengen, maar de practijk is daar een
beetje huiverig voor wegens het risico van lege
ring. Nu valt het met deze legering erg mee en ik
ben van oordeel, dat de legering zeer zeker even
vaak, zo niet vaker, het gevolg is van gemaakte
fouten als te diep zaaien, te dik zaaien, onvol
doende onkruidbestrijding, dan van. te veel stik
stofbemesting. Maar deze vrees voor legering is
nu eenmaal -een realiteit, waar men rekening mee
moet houden en daarom is het mij een groot genoe
gen te kunnen komen met iets wezenlijk nieuws,
nl. een mogelijkheid om de roggeopbrengst met
stikstofgiften te verhogen zonder dat de kans op
legering hierdoor toeneemt en dit kan door na de
bekende vroege stikstofbemesting, die dus februa
ri/maart moet worden gegeven, nog een tweede-aan
vullende stikstofgift te geven, zeer laat in mei.
Dat dit hier en daar ook al doorgedrongen is, dat
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als geheel is het toch wel iets nieuws en het on
derzoek daarover is ook in volle gang. Men kan in
het algemeen zeggen, dat naarmate men stikstof op
graan later in het voorjaar strooit, het steeds
minder in het stro gaat zitten. De reactie van
het stro wordt steeds minder. Eind februari/begin
ma.art gestrooid is dus de reactie van het stro
het sterkst. Wanneer graan aan het schieten toe
is, dan reageert het stro niet op stikstof. Het
verkleurt wel, maar het stro wordt niet langer.
Wanneer men zo laat strooit, dan kan de korrel
nog heel goed reageren en dat is ook logisch,
want die korrel moet nog komen. Deze groeit pas
wanneer het gewas gebloeid heeft. De
korrelop
brengst kan dan op dat moment nog heel goed rea
geren, mits er een redelijke stro-ontwikkeling is
en daarom moet deze rogge ook vroeg stikstof ter
beschikking hebben om stro te krijgen. Wij bemes
ten dus 2 keer, 1 keer het stro (februari/maart)
en dan is er nog een mogelijkheid om in tweede
instantie de korrel te bemesten in mei.
Nu hangt de toepassing van deze methode zeer
af van de vruchtbaarheidstoestand van de grond.
Ik wil drie gevallen onderscheiden.
Het eerste geval s gronden van een zo grote
vruchtbaarheid, dat men er nauwelijks met stik
stof durft te komen.
Tweede groep: de matig vochthoudende gewone zand
gronden.
Derde groep: de droogtegevoelige, lichte»arme
roggegrond.
Voor deze drie groepen wil ik U een globaal voor
schrift geven voor een uitgekiende stikstofbemes
ting, zoals die op het ogenblik aan de hand van
onze proeven is op te stellen.
Eerste groep, het zeer vruchtbare land, waar
men altijd een grote stro-ontwikkeling krijgt.,
waar men dus onder alle omstandigheden zeer voor-

61 -

zichtig zal zijn met stikstof. Op een dergelijk
perceel behoeft men niet vroeg met de stikstof
te komen. Dat is de enige uitzondering. Daar kan
men dus afwachten. Valt de ontwikkeling van het
stro half april tegen, dan kunt U dat beoordelen.
Als hij dan tegenvalt, dan kan men nog stikstof
geven, "b.v. 1 à 2 haal. Deze gift heeft in de
korrelopbrengst nog geheel en al hetzelfde effect
als de vroege bemesting. In het stro heeft hij
minder effect, maar dat wil men op dergelijke
gronden juist graag.
•Do middengroep. Dat zijn dus de middelmatig
vochthoudende zandgronden en ik reken hier nu ook
bij de oude Veenkoloniën. Hier kan men dus de
vroege bemesting niet weglaten, maar moet men
eind februari/begin maart stikstofbemesting
geven, "en bemest dan tot wat men durft geven
met het oog op het legeringsgevaar en dan maar
niet te bang zijn! Wanneer deze rogge dan toch
nog tegenvalt half april, dan kan men bijgeven:
als in het vorige geval ten hoogste 2 baal.
Ban laat U haar verder met rust. Wanneer de stroontwikkeling naar Uw zin is, dan wacht TJ tot het
schieten, b.v. tot half mei. Dit hangt natuurlijk
van het voorjaar af, of dit koud of warm is.
Men wacht tot het gewas, laten wij zeggen 30 cm
lang is en dan kan men met een baal stikstof
extra 200 à 300 kg zaad meer krijgen»zonder dat
het stro langer wordt en zonder dat U het gevaar
voor legering vergroot.
Fu komen wij tot de laatste groep. Dat zijn
de droogtegevoelige, arme roggegronden. Daar
krijgt men niet zo gauw legering, wanneer men ten
minste niet te dicht of te diep zaait. Niet met
stikstof forceren. Wij kunnen het stro dan wel
opjagen, maar de korrel zal dan tegenvallen. Wij
geven hier 3 balen, vroeg in het voorjaar, eind
februari. Wij wachten tot het schieten, tot het
gewas 30 cm hoog is in mei en dan geven we 2 ba-
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afgelopen jaar in een serie proeven op dé Renkumse
heide (hoge, arme roggegrond) een meerdere op
brengst aan zaad van 1000 kg/ha. Dat is dus een
rendement, wat tot het beste behoort wat men in
het algemeen van bemestingen kan verwachten.
Deze resultaten zijn bevestigd door proeven
van de Voorlichtingsdienst binnen het kader van
het interprovinciale proevenplan op overeenkom
stige gronden. Het lijkt er op het .ogenblik op,
dat met deze gedeelde gift op arme gronden hogere
zaadopbrengsten zijn te bereiken dan wanneer, men
deze 5 baal (5 vroeg plus 2 laat) ineens vroeg
zou geven.. Hoe kan dat9 Om dit te begrijpen moet
men zich realiseren, dat bij een gedeelde gift de
korrel-stroverhouding heel anders is. Deze is
veel hoger. Het effect van de bemesting wordt ver
schoven van het stro naar de korrel, omdat naar
mate men de stikstof later geeft, hij minder in
het stro gaat werken. Deze verschuiving van de
ontwikkeling van de rogge van de richting van het
stro naar de richting van de korrel is'op rijke
gronden een voordeel, omdat men de kans op lege
ring verkleint. 'Waar op de droge gronden komt er
nog een ander aspect bij. Groei van.stro ver
bruikt water, groei van stro evenveel als groei
van een korrel, want het water kan het niets
schelen waarvoor het gebruikt wordt. Deze groei
van het stro verbruikt dus water van de bodemvoorraad.
Op droge grond dreigt een vochttekort op een
moment, dat de korrelvorming zal beginnen. Door
het stro te remmen door niet alle stikstof ineens
te geven, sparen wij water voor de korrelvorming.
De bijzonder goede reactie, speciaal van deze
arme roggegronden op de late aanvullende stikstof
gift, dus een betere reactie dan de rijke gronden
geven, is een aanwijzing, dat deze arme grond na
het schieten van het gewas geen stikstof nalevert.
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De bodemstikstof is dus op,wanneer de korrel
moet worden gevormd. Deze grond herkennen wij ook
aan een slechte korrel-stroverhouding. Haast het
criterium, dat dus de arme, verdrogende grond
hierop goed reageert, hebten wij ook nog het
criterium van de korrel-stroverhouding. Op per
celen, waar de ko.rrel-stroverhouding tegenvalt,
moet men hier eens een proef mee nemen. Onze
proeven hebben bewezen, dat men dit effect al ver
krijgt, dus een goede reactie van de korrelop
brengst zonder verlenging van het stro,
wanneer men de stikstof strooit bij het schieten,
•wanneer het gewas 30 cm hoog is.
Aanvankelijk zijn onze proeven genomen bij
het in aar komen van het gewas. SFu hebben wij ge
probeerd, of men de stikstof eerder kan geven
zonder het stro te verlengen en dat kan dus in
ieder geval op het moment, dat het doorschietend
gewas nog slechts JO cm hoog is. Eventueel kan
men de stikstof nog machinaal strooien. Het is
dus gemakkelijk voor de technische uitvoering;
wanneer men niet in zo'n lang gewas behoeft rond
te baggeren.
Fu zijn hier nog wel meer aspecten aan deze
late stikstofbemestingen. Het stikstofgehalte van
de korrel wordt veel hoger en volgens Duitse on
derzoekers, die zich speciaal op dit aspect heb
ben toegespitst, neemt ook het verteerbaar eiwit
toe. Wat de betekenis daarvan is, durf ik niet te
beoordelen. Misschien kan ik het beter aan de
heer IWEMA overlaten om eventuele vragen te be
antwoorden. Er is een aanwijzing, dat de korrel
met hoog stikstofgehalte wat minder gevoelig is
voor schot. Dat zou natuurlijk een belangrijk
voordeel zijn bij deze methode. Wij zullen daar
komend jaar proeven over nemen. Ik durf mij daar
nog niet met zekerheid over uit te laten.
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zich wellicht afvragen: hoe is het met de zomer
granen. Wij weten, dat haver en zomergerst ook
kunnen reageren op een late stikstofgift bij het
schieten, maar wij hebben daar minder proeven
over. Wij zijn daar nog aan bezig. Ik durf mij
daar niet zo positief over uit te laten als over
de rogge. Men moet zich voorts goed realiseren,
dat deze late stikstofbemesting nooit een middel
kan zijn om een zeer schraal gewas te redden.
Het is dan zelfs gevaarlijk om nog in mei te ko
men met stikstof; dan heeft men kans op hevige
doorwas. Deze methode kan alleen worden toegepast
op een behoorlijk ontwikkeld gewas.
Tenslotte wil ik ook nog iets anders zeggen
over de zomergranen, de haver en zomergerst.
In de eerste plaats wil ik Uw aandacht er op ves
tigen, dat in het algemeen deze granen op de
zandgronden te laat worden gezaaid, tenminste op
de hoge droge zandgronden, waar men veel vroeger
zou kunnen zaaien. Naar mijn mening moeten haver
en gerst op de hoge droge gronden, waar men te
recht kan in de winter, reeds eind februari wor
den gezaaid. Onze proeven zijn daar zeer positief
over. Het is prettig, dat men op deze hoge droge
zandgronden, die verder alles tegen hebben,
's winters kan komen. In de meeste Hollandse win
ters kan dat. Men krijgt dan een veel beter gewas.
Men kan b.v. in januari stalmest onderploegen en
in februari zaaien. Dan is daar alle tijd voor.
Nu worden uit de practijk verschillende tegenwer
pingen gemaakt tegen dit zeer vroeg zaaien van
haver. Men spreekt b.v. van vogelschade, maar het
beste middel daartegen is Uw buurman over te ha
len ook vroeg te zaaien, want als men allemaal
tegelijk zaait, heeft men er minder last van.
Wat de nachtvorst betreft, deze valt op de
hoge koppen en hellingen wel wat mee.
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•zeer vroeg gezaaide percelen. Wanneer men echter
het onkruid moet. bestrijden door in april te
zaaien, dan is er met de akkerbouw op de zand
gronden niet veel meer te verdienen. Wanneer er
onkruid is, kan men de haver schoffelen of met
DTTC laten bespuiten, vat heel goed gaat. Men
krijgt bij deze vroege zaai een veel beter en
steviger gewas en dit scheelt gauw 10 °fo in de
opbrengst. Ook krijgt men een vroege oogst. De
gevaren van hitte en droogte worden ernstiger
naarmate men later in het seizoen komt en deze
bedreigen speciaal de laat gezaaide gewassen.
Men kan ook beter profiteren van de vroege stop
pel, die de zomergerst achterlaat.
Wat de zojnejrgerst betreft, de kwestie van de
pH is vanmorgen al uitvoerig ter sprake geweest
en daar zou ik graag nog iets van willen zeggen.
Het is inderdaad juist, dat de zomergerstrassen,
die wij kennen, een hoge pH eisen en wij hopen
van harte, dat er zomergerstrassen zullen komen,
die deze eis niet zo hoog stellen. Wij moeten
proberen cm zomergerstrassen te krijgen, die geen
extreem hoge eisen aan de pïï stellen. Aan de an
dere kant zijn er andere argumenten om de pH van
de zandgronden iets op te voeren. Voorlopig houd
ik er rekening mee, dat zomergerst behoorlijk
gevoelig is voor de pH-toestand van de grond.
Wanneer deze pH in orde is, minstens 5»5 pH—wa
ter =4» 5 pH-KCl, dan is zomergerst zeer droogteresistent, meer dan de haver. Dat weten wij heel
zeker uit de resultaten van de vele proeven van
de Voorlichtingsdienst, waarin wij ook steeds
veldjes hadden met haver en gerst in monocultuur
naast elkaar. Wij hadden veel proeven, waarin
gewone haver naast gerst stond en wanneer men de
resultaten daarvan overziet, dan lijdt het geen
enkele twijfel, dat op verdrogende gronden, mits
de pH niet te laag is, de gerst het van de haver
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wint, nog afgezien van kwesties van bastgehalte,e.d.
De verhalen uit de de practijk, dat gerst niet
droogteresistent zou zijn, minder dan haver,
stammen van percelen met een minder goede pHtoestand.In de steppe-gebieden verhouwt men
gerst, maar geen haver. In dergelijke gebiedeti is
de pH hoog, de grond is alkalisch.
Ook klachten over onkruid in de. zomergerst
stammen van percelen met een minder goede pH.
Want hij hoge pH is gerst met zijn vlotte jeugdontwikkeling juist een zeer krachtige concurrent
en bij de
mengteelt werkt gerst haver ex onder
bij hoge pïï, terwijl bij lage pH op zure grond
het net andersom is. Dan verdringt de haver de
gerst. Het is dus inderdaad zaak bij de uitbrei
ding van de gerstcultuur op de zandgronden de
pH-kwestie voorlopig als nummer één in gedachten
te houden.
Tenslotte de mengteelt. Deze is na de oorlog
zeer sterk toegenomen en die heeft ook bepaalde
voordelen. Het is in ieder geval een middel ge
weest om de landbouw op de lichte gronden aan de
teelt van gerst te wennen. Uit een oogpunt van
veevoeding is dit gunstig en uit proeven is ge
bleken, dat die mengteelt op vochthoudende gron
den iets meer opbrengt dan het gemiddelde van
haver en gerst.
Deze mengteelt bracht ook mee, dat men zich
in eerste instantie niet veel zorgen hoefde te
maken over de pH-kwestie. âls de grond te zuur
was voor gerst, vulde de haver de leemte wel op
en men kreeg toch geen mislukkingen. Wanneer men
deze pH-kwestie goed in de gaten heeft en ge
schikte gerstrassen voor de zandgronden heeft, is
monocultuur op de duur te verkiezen. Men krijgt
een betere, ruimere vruchtwisseling. Men kan dan
ook beter profiteren van de zeer vroege stoppel,
die de zomergerst nalaat en waarna men nog heel
goed knollen kan zaaien, mits men op rijen zaait
en schoffelt.

- 67 Discussie naar aanleiding van de voordracht
van Dr. W.H.YAÏT DOBBBÎT
T.a.v. de bemesting
Ir. J.W.C.WEZENBERG (Landbouwbedri jf N,7.- H. van
Puyenbroek, Tilburg):
Ik wil wijzen op de verwarring, die er mo
menteel in de practijk heerst bij het op peil
brengen van de pH door middel van bekalking. Je
hoort de laatste tijd vrij algemeen, dat voor
het omhoog brengen van de pH grote kalkgiften
ineens kunnen worden toegediend, wel tot 4-000 à
5-000 kg per ha. Is momenteel wetenschappelijk
met juistheid vastgesteld, of o.a. met het oog
op het gevaar van humusverbranding, dergelijke
grote hoeveelheden inééns verantwoord zijn?
Pr. W.K.VA.N DOBBELT;
Beze vraag wil ik liever endosseren aan de
heer SLUI, die hier misschien iets over
Fil zeggen.
Ir. C.M.J .SLUIJSMAÎJS (instituut voor Bodemvrucht
baarheid, Groningen):
Pe vraag is gesteld, of er enig gevaar
schuilt in het geven van grote kalkgiften ineens.
Het antwoord is voor zover wij dat kunnen nagaan,
aan de hand van de resultaten op onze proefvel
den, neen, tenminste niet voor bouwland op de
lichte gronden. Voor grasland ligt het heel an
ders. Men denkt wel eens, dat het gevaarlijk is
uit dien hoofde, dat de humus zal verbranden,
maar misschien heeft II in een van de afgelopen
jaren een publikatie gezien van mijn collega
KORTLEVEN, waarin staat, dat na bekalking het
humusgehalte van zandgrond weliswaar daalt, maar
dat deze daling zeer en zeer gering is en haast
niet merkbaar is. Wij moeten dus eigenlijk con
stateren, dat deze bewering van de verbranding
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is wat ik daarover wilde zeggen. Men kan dus ge
rust grote bekalking ineens op de bouwlanden
toepassen.
Hr H.DECKERS (Coöp. "Landbouwbelang", Roermond)?
Ik ben het volkomen eens met de heer VA IT
D0BBE1 wat betreft de stikstofbemesting en ik
ben er van overtuigd, dat er zelfs nog meer in
zit. Ik heb ervaring bij de vermeerdering van de
Ottersumse rogge, die vrij slap is en gemakkelijk
legert, dat je deze dan ook met stikstofbemes
ting in de hand kon houden en dat wij op deze
manier met een optimale stikstofbemesting bi j
Ottersumse rogge hogere opbrengsten kregen dan
bij Petkuser rogge, die normaal bemest was.
Een tweede punt betreft de hoeveelheid
stikstofbemesting. Ik vraag mij af, of 3 baal in
februari niet te veel is, omdat je daardoor een
geil en bladrijk gewas krijgt, met. gevaar voor
legeren. Nu is er al een opmerking geweest van- .
morgen over de uitstoeling en dat vind ik een
ontzettend belangrijk punt, want voor een hoge
opbrengst hebben wij een hoog halmgetal en veel
aren nodig, juist op de zandgronden. Ik wil maar
zeggen, dat men die uitstoeling niet uit het oog
moet verliezen. Ik zou gaarne rassen met grote
uitstoeling krijgen, die met gedeelde stikstof
gift tot hoge opbrengsten in staat zullen zijn.
Dr. W.H.VAN DOBBEUs
Ik ben U zeer erkentelijk voor Uw steun.
Bij het aanbevelen van deze gedeelde stikstof
gift op rogge is het zo, dat wanneer men daarmee
begint, de hele roggecultuur op een hoger niveau
moet worden gebracht. Er moet een beroep gedaan
worden op de vakkennis van de boer. De rogge is
een gemakkelijk gewas. Wanneer het gezaaid is en
de boer komt nog een keer kijken en de zomer is
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daar, dan staat er een uogstbaar gomao. Dit is
een van de redenen van de populariteit van de
rogge, maar het is niet de manier om de hoogste
opbrengst te krijgen. Ik ben blij^ dat U nog meer
van de late stikstofoverbemesting verwacht dan ik.
Ik kan U niet volledig inlichten over alle aspec
ten. Als dit v,Tel kon, was het niet nieuw meer.
Hr P.OOSTERVELD (P.V.C., Zwolle)s
Op de Proefboerderij in Heino hebben wij ook
proeven genomen met late stikstofbemesting, maar
we hebben geen positieve resultaten gezien. Mis
schien zijn we te laat geweest met deze bemesting.
Dr, W.H.VAÎT DQBBENs
Kr zijn inderdaad een aantal proeven, waar
bij deze late stikstofbemesting in mei geen ef
fect heeft. Ik heb nog een paar weken geleden een
stippenkaart gemaakt, waarbij het opbrengstverhogend effect is uitgezet tegen de zaadopbrengst
van de onbehandelde percelen, die als een maat
staf voor de vruchtbaarheid kunnen worden be
schouwd. Men krijgt dan een zeer duidelijke aan
wijzing, dat de armste percelen het beste reage
ren. Die niet reageren zijn de meest vruchtbare.
Bij een perceel, waar in het late voorjaar omzet
tingen plaats hebben, waar stikstof geminerali
seerd wordt en dus vrij komt, daar kan men geen
hoog rendement van een extra stikstofgift ver
wachten. Dit moet men verwachten bij de percelen,
die het zelf niet geven. Er zijn percelen, die
zoveel stikstof produceren, dat deze extra gift
niet werkt. In het algemeen zijn dit de vrucht
bare percelen.
Hr E«J.MARKERICTK (Landbouwer, ITeede);
Ik heb nog niet gehoord of late stikstof
gift ook invloed heeft op het laat rijpen van
het gewas, vooral met het oog op maaidorsen.

Dr. W.H.VA H DOBBEffs
Er zit inderdaad iets in deze opmerking.
Het gewas "blijft wat langer groen. De latere
oogst, die men daarbij krijgt, die heeft practisch niets om het lijf, misschien 1 of 2 dagen.
Dit is geen bezwaar. Wel krijgt men, dat het blad
wat minder gemakkelijk afvalt en daardoor vaak een
verhoging van de stro-opbrengst. Of II dit als een
voor- of nadeel ziet, kunt U zelf uitmaken.
Hr A.JÏÏRRIIJS (Landbouwer, Heelsum)?
Maakt het verschil of je de stikstof als
ammonium of als nitraat geeftv
En een tweede vraag is, of de late overbe
mesting ook in de vorm van mengrnest gegeven kan
worden.
Pr. W.H.Viff DOBBEl'h
Hier durf ik niet veel van te zeggen. Door
de Voorlichtingsdienst is kalkammonsalpeter met
kalksalpeter vergeleken. Kalksalpeter is nitraat,
kalkammonsalpeter halfnitraat. Men heeft wel
betere effecten met kalksalpeter. Ik schrijf dit
niet toe aan het feit, dat het alleen nitraat is,
maar aan het feit, dat kalksalpeter wat hygroscopisch is.
In een droge tijd heeft men het gevaar, dat
het onopgelost op de grond blijft liggen. In de
practijk valt dit mee, vooral wanneer men de late
bemesting toevoegt, wanneer het gewas'nog maar
JO cm hoog is. Er valt altijd wel een buitje en
het vocht trekt de grond in. Het zou kunnen zijn,
dat kalksalpeter dan wat vlotter in de grond trok
dan kalkammonsalpeter, maar hoe het staat met
ammon tegenover nitraat bij het effect van deze
late bemesting, daar durf ik niet veel over te
zeggen.. Kalkammonsalpeter is practisch zeer goed
bruikbaar voor deze methode. Wij hebben waar
schijnlijk het voordeel van ons vochtige klimaat.

- 71 In Engeland heeft men hierover ook proeven geno
men. In een droog klimaat, waar men niet meer op
regen hoeft te rekenen na het schieten van het
gewas, daar werkt men met ureumbespuitingen, zo
als in Amerika. Daar werkt men. met ureumbespui
tingen, omdat men daar van het "belang van deze
late overbemesting overtuigd is.
Het strooien van mengmest'stoffen, zo laat
in mei, daar heb ik geen ervaring, mee. Ik heb
het gevoel, dat dit niet goed is, maar ik wil
dit graag aan het Instituut voor Bodemvruchtbaar
heid te Groningen endosseren om dit eens na te
gaan en uit te maken, of b.v„ fosfaatammonsalpeter ook mérites heeft voor deze late overbe
mesting.
Br P.G.VAS BAM(Landbouwer, Wilnis):
Wat denkt U van de uitspoeling van die
vroeg gegeven stikstof?
Dr,_W,H.. VAN D0B3JN:
Wanneer men eind februari met stikstof op
de rogge kernt, kri.jgt U daar geen uitspoeling. .
Wij hebben al jaren geleden, al in de oorlog,
proeven genomen met rogge in het voorjaar. Ik
herinner me een geval. Op 22 februari hadden we
de eerste aanwending gestrooid, daarna 3 weken
kwakkelwinter, sneeuw en regen, plassen op het
land. Ik had het gevoel; nu zal hij wel minder
zijn dan de latere aanwending in maart, maar ook
in dat geval won de vroege gift het. Ik durf on
der alle omstandigheden aan te bevelen om deze
stikstofgift, wanneer de toestand van het land
het toelaat, eind februari te strooien. Ik ge
loof, dat er geen vrees behoeft te zijn dat deze
stikstof uitspoelt, want de winterrogge heeft
het land dermate doorv/orteld, dat deze stikstof
wordt opgenomen.
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Ik zou hier nog een vraag aan toe willen
voegen. U hebt de grond in 3 categorieën inge
deeld en nu zou ik willen terugkomen op de derde
categorie, n.l. de hoge zandgrond. In verband met
de opmerking van vanmorgen over de uitstoeling
zou ik willen vragen, of het aanbeveling verdient
op deze hogere, schrale zandgronden, waar de
stikstofleverantie tamelijk gering is, ook reeds
bij het zaaien een geringe stikstofgift toe te
passen, zodat de jeugdontwikkeling behoorlijk tot
stand kan komen; dit ook in verband met de vroege
aaraanleg.
Pr, W.H.VAW DOBBEF;
Ik heb bij mijn proeven nooit ingeschakeld
stikstofbemestingen bij het zaaien, maar ik heb
we1 het gevoel, dat het in de winter, in januari,
voorkomt, dat de rogge blijk geeft van enige
stikstofbehoefte» Hidden in de winter komen ver
kleuringen voor van de rogge, die men kan genezen
door stikstof te geven. Dat is dus een aanwijzing,
dat ook dan stikstoftekorten voorkomen. Meer durf
ik hier niet van te zeggen. Of het goed is om aan
deze behoefte aan stikstof te voldoen, daarvoor
weet ik te weinig van deze materie af, maar ik
acht het de moeite waard dit te bestuderen.
T.a.v. de grondbeiverking
Hr

E.JOMER (Bedrijfsleider Proefboerderijen
Borgercompagnie en Emmercompascuum):
De heer VAIT DOBBEN heeft zich sceptisch uit
gelaten over het schoffelen van rogge. In de
Veenkoloniën is het gewoonte de rogge in het voor
jaar eenmaal te schoffelen. Wij doen dat om ver
schillende redenen. In de eerste plaats omdat de
grond in het voorjaar heel erg slempig kan zijn.
Wij zijn van mening, dat men door schoffelen de
grond openmaakt en licht en lucht in de grond
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brengt. Of dat nu goed is of niet, daarover zou ik
graag het oordeel van de heer VAN DOBBEN horen.
Dr. W.H.VAN DOBBEÏÏs
Wij hebben een klein land, maar er zijn zeer
veel bodemverschillen. Ik wil niet generaliseren
wat wij' doorgaans op proefvelden vinden. Wanneer
men een proef neemt, wil men graag een opbrengst
verhoging zien van het schoffelen. Soms.was het
gewas wel een handbreed langer dan het niet ge
schoffelde, maar bij het dorsen bleek echter, dat
er geen hogere opbrengst was. Schoffelen is goed
voor onkruidbestrijding.
Hr J .BT?RG Fz. (Landbouwer, De Krim)s
Onze ervaring is, dat wanneer wij schoffelen,
je behoorlijk veel wortels doorsnijdt. Ik zou wil
len vragen of dit schadelijk is of dat het niet
zo veel hindert.
Dr. W.H.VAU DOBBffrJ;
Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden.
Het kan wel degelijk schadelijk zijn. Wanneer men
te diep of onoordeelkundig schoffelt, kan dit scha
delijk zijn. Wanneer het schoffelen beslist nood
zakelijk is, moet het voorzichtig gebeuren, want
inderdaad heeft beschadiging van het gewas nadeli
ge Invloed op de ontwikkeling. Daarbij komt, dat
beschadigde rogge zich minder goed herstelt dan
tarwe, omdat tarwe nog enige weken voor de boeg
heeft, terwijl de rogge in het voorjaar zo maar de
lucht in gaat. Deze verdraagt dergelijke bewerkin
gen wat moeilijk, niet wanneer ze vakkundig worden
uitgevoerd, maar dat gebeurt niet altijd en daarom
moet men voorzichtig zijn èn met schoffelen èn
met eggen in het voorjaar.
Hr. P.OOSTTgRVEL'D (P.V.C., Zwolle);
Wij hebben vele jaren in Heino schoffelen en
niet-schoffelen vergeleken. Daarbij werd door het
schoffelen wel een opbrengstverhoging verkregen en
als het schoffelen nagelaten wordt, zou men in het
voorjaar toch moeten eggen om de grond, die dicht
geslagen is, weer los te maven.
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men dikwijls veel last van gerstopslag. Hier is
wel aan te ontkomen door eerst het land ondiep te
bewerken, zodat de gerstkorrels ontkiemen en
daarna diep te ploegen met een voorschaar. Dan
heeft 'men van gerstopslag minder last.
Dr. Y/.H.VA?T DOBBEL;
U heeft voorbeelden gegeven, dat schoffelen
en eggen op schoon land wel opbrengstverhogend
werkt. Ik kan mij voorstellen, dat er plaatselij
ke omstandigheden voorkomen, waarbij dit het ge
val is. Bij bepaalde kleigronden ben ik er van
overtuigd. Wanneer ik op zandgrond probeer dit
met opbrengstproeven te bevestigen, dan wil dit
niet lukken.
Voorts maakte IJ een opmerking over de mengteelt. U prijst dus ook de monocultuur aan, omdat
hierbij beter gebruik gemaakt kan worden van de
vroege stoppel van zomergerst. Volgens II is er
dus vóór het zaaien van de knollen nog wel even
tijd voor grondbewerking, waarbij men beter de
gerstopslag de baas kan worden.
T.a.v. de onkruidbestrijding
Hr E.J 0.IM ER (Bedrijfsleider Proefboerderijen
Borgercompagnie en Emmercompascuum)
U hebt gesproken over het gebruik van DNC
bij de onkruidbestri jding. Hu hebben ?/ij een paar
erg lastige onkru.iden, o.a. muur en windhalm en
die zijn moeilijk te bestrijden met D »IC. Een van
de redenen waarom wij de rogge schoffelen is dus
ook de bestrijding van muur en windhalm tussen
de rijen. Daar zou ik graag U?f oordeel over
willen horen.
Dr. W.H.VAN DOBBEAT;
Muur en windhalm kan men alleen met DNC
bestrijden, als het nog kleine planten zijn.
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DÎTC te bespuiten. Het schoffelen is zeer goed
verantwoord als noodzakelijke onkruidbestrijdingsmethode.
Hr G.M.LAMBERS (Eexterveenskanaal)s
Ik wou ook graag even de nadruk leggen op
het schoffelen. De heer VAU DOBBTW heeft gepleit
voor chemische behandeling van al"le rogge met
DITCo Ik zou willen vragen of dit geen verstoring
van het biologische evenwicht tot gevolg heeft en
of het niet beter is de percelen, die geen last
van onkruid hebben, niet te behandelen met DUC.
Dr. W.H.VAN DOBBER;
Of het 100 °Jo gebruik van DHO gevaar kan in
houden in verband met het biologische evenwicht
in de grond, is een vraag, die ontkennend kan
wordan beantwoord. Van schadelijke gevolgen heb
ben wij nooit iets gemerkt. Wij hebben geen
reden om ook maar enigszins remmend op te treden
bij DUC-'bes pui tingen. Dergelijke verbindingen
worden in de grond spoedig ontleed.
Hr F;.BOS (Landbouwer, Putten):
Wij hebben zo veel last van wilde haver,
dat wij zomergraan bijna niet meer verbouwen
kunnen. Is hier iets aan te doen?
Dr. W.H.VAN DOBBEH%
De wilde haver is een grote bedreiging voor
de zomergraanteelt. Op percelen, die hiermede
vergeven zijn, kan men geen zomergraan telen
zonder in dure maatregelen te vervallen. Ik kan
helaas geen enkele mogelijkheid noemen om deze
wilde haver de baas te worden.
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Hr G.M.LAMBERS (Eexterveenskanaal)s
De heer VAN DOBBEN heeft gezegd, dat het
nachtArorstgevaar bij vroeg zaaien niet zo groot
is.
Hier ben ik het niet mee eens, want het
nachtvorstgevaar in de Veenkoloniën en op de dal
gronden is wel vaak zo groot, dat er een sterke
oogstdepressie is.
Wat betreft de opmerking van de heer VAN
DOBBEN over 120 kg zaaizaad meen ik, dat dit wel
kan onder gunstige omstandigheden bij gebruik van
eerste klas zaaizaad, maar ik zou liever de voor
keur geven aan 140 of 150 kg.
Pr. w.H.VAN DOBBEN;
Dat men de zaaizaadhoeveelheid alleen kan
verminderen onder optimale omstandigheden, geef
ik toe. Het moet ontsmet worden uitgezaaid, en op
tijd, d.w.z. de gehele cultuur moet op een hoger
niveau staan, en dan gelden al deze dingen wel.
Zo is het altijd met verbeteringen.
U hebt ook gesproken over het nachtvorstge
vaar. Er is een hoek in ons land, waar de nacht
vorsten veel erger zijn dan elders en dat zijn de
Veenkoloniën. Eind mei kunnen de gewassen nog
schade lijden. Ik kan de mensen op de dalgronden '
geen ongelijk geven, dat zij een beetje voorzich
tig zijn met mijn aanwijzingen van vroeg zaaien,
waarbij het gevaar voor nachtvorst een beetje
wordt gebagatelliseerd. Overigens wordt in de
Veenkoloniën al vrij veel haver in februari ge
zaaid.
Hr P.OOSTERVELD (p.V.C., Zwolle):
Met het vroeg zaaien van de zomergranen ben
ik het eens, maar ik wil niet, zoals de heer VAU
DOBBEN gezegd heeft, in januari ploegen, doch
liever in november of december. Wat de nachtvorst-
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aantrekken. Wel kunnen op de hoge zandgronden
behoorlijke nachtvorsten optreden, maar in de
practijk blijkt, dat het gewas hiervan weinig te
lijden heeft en ik juich het inderdaad toe, dat
er vroeg gezaaid wordt.
•Pr. W.H.VAfr DOBBEF;
Waar ik heb gesproken over nachtvorst, die
op de hoge koppen en hellingen vaak minder is,
geldt dit speciaal voor late nachtvorst. Daar is
dit juist voor. Met zeer vroege nachtvorst - dat
moet ik toegeven - ligt het anders.
'"let üw opmerking over het ploegen in novem
ber of december ben ik het eens.
Ir. J.W.C.( L a n d b o u w b e d r i j f " T . V . H . v .
Puyenbroek, Tilburg);
Het wil nog wel eens voorkomen bij vroeg
zaaien van de rogge op de zandgrond, dat deze
grond nat is. Om te voorkomen, dat de zaaipijpen
te diep in hot zand wegzakken, kan men steun-y?5 <.-! i.,iys aanbrengen. Dan blijkt echter heel snel,
dat
ze steunwieltjes vast gaan zitten en aan
lopen en mijn. vraag is nu, heeft men op het ogen
blik bepaalde vormen van.steumvieltjes, waarbij
deze narigheid niet optreedt, of heeft men wel
licht zaaipijpen, die geen steunwieltjes meer
behoeven9
Dr. W.H.VAÏÏ D0BBF1ÏÏ:
Wat betreft Uw vraag over de steunwieltjes,
deze vind ik ook niet ideaal. Het is natuurlijk
gewoon, dat men op het zand het met dezelfde ma
chine gaat proberen als op de klei. Op zand zak
ken de vorentrekkers dieper weg en daarom moet
men een andere machine met bredere zaaipijpen
hebben. Dit is eigenlijk de enige oplossing en
steunwieltjes en drukrolletjes zijn eigenlijk

- 78 maar een noodoplossing.
Ir. C.A.J.VAÏÏ SCKEKDflL (Dir. Middelt. Landbouw
school, Roermond);
Ik "ben ook een voorstander van het vroeg
zaaien van haver en zomergerst, ook in verband met
de mogelijkheid van ontsnapping aan droogte;. Maar
nu is mijn vraag, hoe het met de koudebehoefte
van deze gewassen staat.
Dr. W.H.VAF D03BEIT:
Haver en zomergerst hebben geen koudebehoefte. Gerst is het enige graan, dat als noodgewas
kan worden gebruikt. Men kan het in mei nog zaaien
en dat bewijst wel, dat men bij gerst geen reke
ning met de koudebehoefte hoeft te houden.
Prof. W.J.DET'T.Z (discussieleider);
U hebt gepleit voor een ruimere rijenafstand
van ca 30 cm om legering te voorkomen. >Tu vraag
ik mij af: als men de zaaidichtheid, die U aanbe
veelt, nl. 120 kg/ha, toepast en daarbij een rijenafstand van 30 cm neent, hoe verkrijgen wij dan
het juiste halma&ntal por ha" Of TI krijgt als ge
volg van de schralere grond bij deze hoeveelheid
zaaizaad een te gering aantal halmen omdat de
uitstoeling gering blijft en daardoor reductie van
de opbrengst, of U krijgt als gevolg van de gro
tere rijenafstand toch een vrij sterke uitstoeling
en dan vraag ik mij af of dit op deze grond wel
zo gewenst is.
Ik kan mij nl. voorstellen, dat in het
laatste geval een gedeelte van deze halmen, die
als zijhalmen van 2e en 3e orde ontstaan zijn,
een korrel leveren die minderwaardig is, die
klein is, of dat zelfs een gedeelte van deze hal
men later toch weer afsterft. Is het dan wel
juist om voor deze gronden de rijenafstand groter
te nemen dan wij gewend zijn, d.w.z. groter dan
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buiten beschouwing, want daartoe kunnen wij che
mische middelen benutten. Het gaat mij alleen
maar over de vraag, hoe bereiken wij het juiste
aantal halmen9
Dr. W.H.VAN DOBBEN:
In de eerste plaats vestig ik er Uw aan
dacht op, dat, wanneer men bij de rogge de rijenaf s tand wat ruimer neemt, wat ik op de betere
gronden aanbeveel, ter wille van de stevigheid
en de ondervrupht (de klaver wordt beslist veel
beter), dat men dan de hoeveelheid zaa.izaad na
tuurlijk niet te hoog moet nemen, b.v. niet veel
hoger dan 100 kg. Als je 60 kg neemt, krijg je
ook nog een maximale opbrengst. Ik bedoel, wij
hebben dan nog een zeer ruime veiligheidsmarge.
De practijk wil dit waarschijnlijk niet geloven,
maar de proeven wijzen het uit. Dus wanneer men
de rijenafstand verruimt, moet men met de zaai
zaadhoe veelheid terug, anders krijgt men te veel
planten in de rij en dat is niet goed. Dit komt
de stevigheid niet ten goede.
"Verder ia het zo, dat de winterroggeplant
uitstoelt. Als hij behoorlijk ontwikkeld is,
vormt hij wel 8 scheuten. Er komen er echter maar
enkele tot ontwikkeling, want er sterft altijd
een aantal af. Hoeveel er tot ontwikkeling komen,
hangt af van de dichtheid van stand, van de con
currentie. Wanneer de stand zeer dicht is, gaat
alleen de hoofdas omhoog, de zijscheuten sterven
af; ze hebben meegeholpen en reserves verzameld
en stellen alles ter beschikking aan de hoofdas.
Wanneer men aan de ruime kant zaait, corrigeert
zich dit min of meer automatisch. Men krijgt dan
een bepaald halmgetal met 3 "tot 0 zijscheuten.
Bij dunne stand soms met 3 zijscheuten, soms 2
of bij dichte stand alleen de hoofdas, maar als
men nog dichter zaait, komt men in moeilijkheden.
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te dichte stand is zeer funest voor de stevigheid
van de rogge.
T.a.v. het legeren
Hr J.BRIJIII (Leeuwarden):
Er is veel gesproken over legering van ge
wassen, met name van de rogge, maar over de lege
ring van gerst is '«einig gezegd. Gerst is zeer
legeringsgevoelig en terecht gebruikt men de oude
spreuk "zevenvoetjesgerst". Graag zou ik horen,
of men ook bij het kweken in de richting van min
dere legeringsgevoeligheid van gerst goede vorde
ringen maakt. In de practijk kan dit bij het
maaien grote voordelen opleveren,
Pr. W.H.VAW DOBBEIM;
T/at betreft Uw vraag betreffende het moeilijk
maaien van door elkaar gewaaide gerst is het zo,
dat de gerst gemakkelijk legert, maar zij kan er
ook goed tegen. Men krijgt niet zo gemakkelijk
schade bij de opbrengst. Het is echter lastig
bij de oogst. Dit iß een van de moeilijkheden op
de kleine zandbedrijven, dat men zo moeilijk kan
maaien. Op de kleigronden is dit veel gemakkelij
ker, omdat men daar de maaidorsmachine kan ge
bruiken. Daarom werkt de gerstveredeling in de
richting van een steviger en langer gewas, dat
men behoorlijk met de hand kan zichten en binden.
Prof. J.W.DBWEZ (discussieleider);
Ik wil de heer VA3 DOBBEW hartelijk danken
voor zijn feitelijk dubbele inleiding. Hij heeft
dit gedaan op een manier, die naar ik vertrouw,
U allen en speciaal de vragenstellers heeft tevre
den gesteld. Wij wensen hem van harte toe, dat
hij bij zijn werk in de toekomst nog meer voor
ons kan uitzoeken en wij hopen, dat de boer hier
van profijt zal trekken.

- 81 DE GRABEN ALS VEEVOER OP HET BEDRIJF
OP LICHTE GRONDEN
door
Ir. S.I^EMA
Lector aan de Landbouwhogeschool,
Oud-Rijksveeteeltconsulent
I. Inleiding
Tot de binnenlandse voedergranen behoren:
gerst, haver, rogge en mais. In verband met, de
activiteit van de organiserende instantie willen
we dit laatste produkt geheel buiten beschouwing
laten. Een tweede beperking, die we ons willen
opleggen, staat in direct verband met het karak
ter van deze "lichte-grondendag". Slechts die
graanproaukten zullen in de beschouwing worden
opgenomen, welke onmiddellijk of na een zeer op
pervlakkige voorbewerking bruikbaar zijn in het
bedrijf zelf. De afval- en bijprodukten, die ont
staan bij de bereiding van voediïigs- en genot
middelen (gort, havermout, roggebloem5 bier,
alcohol) zullen dus niet nader worden besproken.
Het opzet luidt de titel van deze inleiding niet?
de betekenis van de granen als veevoer. De graanvruchten als zodanig (of als meel), het stro en
kaf en ook de snijgranen worden daarmede in het
middelpunt van de belangstelling geplaatst. De
plaats van het graanmeel in de mengvoeders zal
grotendeels worden genegeerd, maar wel zal wor
den gewezen op de gewenste samenstelling van
aanvullende mengvoeders. Zeer kort samengevat
gaat het dus om het gebruik van het graangewas
op de bedrijven,waar dit groeit.
II. De graankorrel als voedermiddel
a) samenstelling en voederwaarde
Haar bekend mag worden verondersteld worden
de granen tot de krachtvoeders gerekend, d.w.z.
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andere kant is het eiwitgehalte laag, daarmede
behoren de granen tot de eiwitarme krachtvoeder
middelen. Wanneer y/e de samenstellende bestand
delen van de granen nader beschouwen, kunnen we
het volgende opmerken.
Vocht ; In goede partijen gerst, haver of
rogge is het vochtgehalte lager dan 14
In
regenrijke jaren kan het vochtgehalte aanzienlijk
hoger zijn, wat voor de voederwaarde en de houd
baarheid nadelen oplevert. Ook al wordt naderhand
het vochtgehalte kunstmatig op het gewenste peil
gebracht, dan kunnen reeds aanzienlijke verschui
vingen zijn opgetreden. Uit Canadese proeven is
echter wel gebleken, dat dergelijke nagedroogde
Produkten geen enkel nadeel voor de gezondheid
opleveren.
Kiwit; Zoals reeds werd opgemerkt,is het
eiwitgehalte laag te noemen. Drukken we dit cij
fer uit in verteerbaar raw eiwit, dan varieert
dit van 7j4 bij gerst tot 9?3 bij haver; rogge
neemt een tussenpositie in. Ten aanzien van het
werkelijk verteerbaar eiwit is een omkering in
getreden, haver is het hoogste gebleven (8,0),
maar rogge is het laagst geworden (5,8), terwijl
gerst nu de middenpositie inneemt. Qua eiwitbron
worden de granen ook om een andere reden niet
hoog gewaardeerd. De kwaliteit van het eiwit laat
namelijk veel te wensen over, we spreken van een
lage biologische waarde. Dit staat in verband met
de bouw van het graaneiwit. Een eiwit is namelijk
opgebouwd uit maximaal ruim 20 aminozuren (bouw
stenen), een tiental daarvan moet het dier met
het rantsoen opnemen (of dit bij herkauwers ook
opgaat ,is nog niet voldoende onderzocht, mis
schien bij hoogproduktieve koeien); mochten ande
re op een bepaald moment gewenst zijn, dan kunnen
deze in het dier Y/orden gevormd. Des te beter de
aminozurensamenstelling nu overeenkomt met de
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logische waarde (vergelijk een ton uit duigen
van verschillende lengten bestaand, de kortste
duig bepaalt de inhoud).
Bij de granen valt het lage lysinegehalte
op, juist voor groeiende dieren is de behoefte
aan dit aminozuur groot. Ook het methioninegehalte is laag te noemen. Dit betekent dat ne
bij de aanvulling tot een volledig rantsoen
extra-aandacht aan deze punten moeten schenken.
Als zeer goede lysinebronnen kunnen dierlijke
Produkten worden genoemd, verder - in mindere
mate - sojameel en de binnenlandse peulvruchten.
Om de methionine aan te vullen kunnen we ons oog
vooral slaan cp melkprod.ukten en visprodukten.
Hierop komen ">e nog nader terug.
Yet s In vergelijking met vele andere kracht
voeders is het vetgehalte laag te noemen. Voor
de verschillende granen loopt dit nog wel iets
u it e e n s r o g g e 1 , 0 f c , g e r s t 1 , 7 / » e n h a v e r 4 , 5
verteerbaar ruw vet. Aangezien we in de rundveemengsels graag 4 i,:- vet zien opgenomen, speciaal
wel in de gebieden met veel bieten en bouwlandpersvoeders (dus op de lichte gronden)7zoals door
het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn is vast
gesteld, komt haver hiermede tegenover de beide
andere granen te staan.
Het ruwvet uit haver wordt echter weer niet
gewaardeerd in de varkensvoeders - ook om nog
nader te noemen redenen staat haver in dit op
zicht niet hoog aangeschreven - omdat het de
slachtkwaliteit, speciaal de hardheid van het
varkensvet nadelig beïnvloedt: zacht makend. Om
die zachtmakende invloed is haver echter juist
wel gezien in de rundveevoeders in de winter:
zachtere, beter smeerbare boter. Het vet uit de
andere granen werkt neutraal tot wellicht iets
hardmakend.
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naakte, resp. bedekte zaden wel zeer duidelijk
naar voren. De naakte graanvrucht rogge heeft wel
een zeer laag ruwe celstofgehalte (2,4 °/-)> de
bedektzadige ha.ver komt bijna 5 maal zo hoog
(11 ,6' fo), terwijl de wel bedektzadige, maar toch
min of meer een tussenpositie innemende gerst
6,2 "fi ruwe cel s tof bevat. Aan verteerbare ruwe
celstof liggen de gehalten veel dichter bijeen
(resp. 0,4 » 3j6 en 2,4) waaruit dus volgt, dat
speciaal de haver veel onverteerbare ruwe celstof
bevat. In de nog nader te bespreken voederwaarde
komt dit wederom duidelijk tot uiting.
In de varkensvoeding is een hoog ruwe cel
stofgehalte allerminst gewenst; ook in de pluim
veevoeding heeft men met maxima te maken. Ofschoon
de herkauwer het best is ingesteld op de ruwe
celstofvertering, is ook daarbij de haver niet zo
heel hoog gewaardeerd, immers in de eerste plaats
probeert, men deze dieren zoveel mogelijk ruwvoer
- meestal zeer rijk aan ruwe celstof - op te la
ten nemen. liet krachtvoer is nodig, omdat het dier
een beperkt voeieropnamevermo;7en heeft: het
krachtvoer moet dus een hoge voederconcentratie
bezitten^ door opname van veel haver zou dit
sterk worden tegengewerkt.
3ij paarden is o.m. om deze reden de haver
juist zeer gezien; krachtvoer en toch niet te erg
geconcentreerd. In onze streken menen we dat de
haver wel het paaraenkrachtvoer bij uitstek is,
in Hoord-Afrika en Klein-Azië is juist de gerst
(lichte gerst) zeer in trek. Zelfs in de Koran
komt dit tot uiting: Zoveel gerstekorrels gij Uw
paard geeft, zoveel zonden zijn U vergeven.
Overige koolhydraten
Uit het voorgaande volgt reeds min of meer.
dat het gehalte aan overige koolhydraten - hoofd
zakelijk zetmeel - zeer hoog moet zijn. Dit samen-
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de voederwaarde van de granen. Zijn deze zetmelen
chemisch niet te scheiden en geven ook de zuivere
zetmelen geen enkel verschil hij voederproeven,
de onderzoeker kan met zijn microscoop de zetmeelkorrels zeer wel onderscheiden (deel van de meng
voedercontrole). Het gehalte aan verteerbare
overige koolhydraten loopt nogal uiteen: van 44>3
bij haver, via 57»9 "bij gerst, naar 63,6 bij
rogge.
Asbestanddelen. Uit het voorgaande volgt
reeds dat het asgehalte bij de granen niet hoog
zal zijn; rogge 2
gerst 2,7 $ en haver 3*2 "fo.
Het belangrijkste mineraal daarbij is het fosfor;
gerst wijkt in ongunstige zin iets af. Het tweede
mineraal is K; terwijl Ca en Mg elkaar ongeveer
in evenwicht houden, de gehalten zijn echter laag
te noemen.
Ten aanzien van het fosfor is de zaak echter
ingev^ikkelder dan op het eerste oog wordt vermoed.
Het fosfor is nl. in de vorm van phytine aanwezig,
dat moeilijk opneembaar is. Verder heeft phytine
de onaangename eigenschap dat het zich graag met
Ca verbindt tot een eveneens onoplosbare verbin
ding. Kan het dierlijk organisme hieraan niets
veranderen, sommige granen kunnen dit door middel
van een plantenenzym: phytase, wel. In rogge en
gerst komt deze phytase voor, in haver niet. Door
menging van haver met rogge of met gerst kan ook
de haver-P voor het dier beschikbaar komen.
Vitamines. De granen gelden als goede tot
zeer goede vit. B-bronnen (speciaal in de kiemen
komen deze voor, evenals vit. E), slechts het
riboflavinegehalte is laag, maar dit komt juist
veel voor in melkprodukten, die voorheen bij var
kens en soms ook pluimvee werden gebruikt. Ook
andere dierlijke produkten bevatten doorgaans vol
doende riboflavine. Voor de herkauwers en in iets
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Met uitzondering van gerst, dat nog enige
B-vitaminewerking bezit, zijn de granen arm aan
dit vitamine.De caroteen ontbreekt nagenoeg ge
heel.
Wanneer we dit voorgaande eerst samenvatten
in het begrip zetmeelwa.arde, dan zien we dat gerst
en rogge bijna gelijk zijn te stellen. Hierbij
heeft de rogge een iets gunstiger samenstelling,
maar gerst wordt gemakkelijker opgenomen (ver
schil van 4 f°)• De haver wijkt sterk af van de
beide andere granen: veel minder overige koolhy
draten, maar meer vet; de opneembaarheid is als
van rogge. ZW gerst 72; rogge 69*6; haver 61,6.
Brengen we ook het gehalte aan verteerbaar
ruweiwit in het geding, dan heeft haver de nauw
ste voederverhouding en gerst de wijdste (6,6
tegen 9,7).
Maast deze meetbare grootheden treffen we
ook nog een aantal onmeetbare eigenschappen aan,
die wel degelijk onze aandacht nodig hebben. Zo
wordt gerst met de grootste voorkeur opgenomen
door alle dieren, gerst werkt gunstig op de baconkwaliteit. Voor paarden is gerst zeer wel bruik
baar, mits men niet te veel verstrekt: te gecon
centreerd voer (16 fc meer geconcentreerd dan
haver!), om koliekverschijnselen te voorkomen
mengt men wel haksel of kaf door de gemalen, ge
plette of onbehandelde gerst.
Rogge kan niet geheel en al met gerst worden
vergeleken. Zij wordt minder graag gegeten (voor
al bij pluimvee en varkens), geeft wel eens moei
lijkheden bij de gezondheid van de. dieren. Uit
proeven van Ir. DAMMERS is gebleken, dat de bran
derige eigenschap van rogge zetelt in de buiten
ste lagen; meer fundamenteel onderzoek is gaande.

Worden voor gerstgebruik bijna nooit restricties
gegeven (tenzij uit financiële overwegingen), voor
rogge wordt dit 'wel gedaan. Voor jonge biggen
laat men de rogge zoveel mogelijk weg (max. 20 fo)
boven 50 kg kan men echter wel tot 50 /& gaan.
Typisch is dat de bezwaren van perceel tot per
ceel en ook van jaar tot jaar variëren. Hieruit
zou wellicht de conclusie getrokken kunnen worden
dat teeltmaatregelen en/of. weersomstandigheden
een invloed uitoefenen op de toxische stoffen.
Rogge heeft ook een invloed op de melkvorming en
melksamenstelling. Biggen zogend bij zeugen die
roggemeel' ontvangen, ondervinden grote bezwaren;
bij herkauwers geeft rogge iets meer melk dan
gerst, voor het vetgehalte geldt het tegengestel
de. Voor hardvoer neme men geen rogge, de dieren
nemen haar niet op. Wel kan iets rogge in het
ochtendvoer worden verwerkt.
Haver werkt rachitis in de hand; bij paarden
werkt haver gunstig op de beharing (glans). In
biggenmeelmengsels kan iets havermeel worden op
genomen, dit werkt gunstig op de vertering en
gaat vroege vetvorming tegen. Mestvarkens boven
50 kg kan men met betere resultaten andere granen
voeren. Bij legkippen werkt haver gunstig, zij
kan zelfs - naast passend ochtendvoer - het gehe
le hardvoerrantsoen uitmaken. Verder heeft haver
een beschermende eigenschap ten opzichte van vi
tamines en andere gemakkelijk oxydeerbare stoffen
b) Gebruik
Granen komen in de eerste plaats in aanmer
king voor varkens. Zij dienen dan fijn te worden
gemalen. De aanvulling moet bestaan uit s
onder- of karnemelk (of poeders)
kernvoeders (waarin altijd dierlijke

Produkten)

z.g. DA-meel (waarin altijd dierlijke

Produkten)
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in het meel te laten verwerken. Met rogge dient
men zeer voorzichtig te zijn; een overgang van
haver naar mengteelt haver-gerst en op betere
gronden later misschien naar gerst is voedertechnisch zonder meer toe te juichen. De gewoonte
zelf vismeel e.d. produkten ter aanvulling aan te
kopen houdt gevaren in; gebruikt men dan wel de
juiste hoeveelheden, vergeet men de mineralen,
soms vitamines niet?
Vanzelfsprekend kan men ook de eigen granen
bij de coöperatie of molenaa.r laten -aanvullen tot
volledig varkensmeel (of volledig biggenmeel als
er geen rogge bij is).
De tweede categorie vormt het pluimvee.
Hier kan het hardvoer uit eigen granen(ongemalen)
bestaan. Rogge dient men echter niet op te nemen.
Voedertechnisch bestaat ook bij het pluimvee voor
mengteelt geen bezwaar5 gaat men over tot zuivere
gerstteelt, dan verdient het aanbeveling wat ha
ver in het hardvoerrantsoen op te nemen.
Zoals reeds meerdere malen naar voren is ge
bracht, zijn de granen arm aan eiwit. Hoewel de
granen juist op de gemengde zandbedrijven zo'n
belangrijke rol spelen, bestaat er helaas in de
meeste gevallen weinig gelegenheid de granen in
het rundveerantsoen te verwerken. Wat is namelijk
het geval? De hoeveelheid hooi en kuilgras is
veelal aan de kleine kant, daarbij komt nog dat
men terwille van wat meer buikvulling het hooigras doorgaans meer laat uitgroeien dan in de
weidestreken. Het gevolg is,dat er bijna steeds
een nijpend tekort aan eiwit is, terwijl de zetmeelwaarde, dank zij de veelal behoorlijke kwan
titeit bieten, aan de royale kant is in het ruwvoerrantsoen. Ofschoon dan wel een meer geconcen
treerd voedermiddel (dus krachtvoer) als aanvul
ling gewenst is, moet dit krachtvoer ook eiwit
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juist. In de knollentijd kan men nog het beste
gebruik maken van de eigen granen. In verband met
de drijvende werking van knollen zijn dan bieten
feitelijk minder op hun plaats; beter kan dan
graanmeel worden genomen, waarbij gerst of een
mengsel van gerst en haver de voorkeur verdient
boven haver (te sterk drijvend, iets te weinig
geconcentreerd)
of rogge , ( omdat deze
mirtder
graag wordt opgenomen).Hoewel het
geen aanbeveling verdient de granen als zodanig
te geven, is pletten of grof malen minstens zo
goed als fijn malen. Deze behandeling kost ook
minder; of de coöperatie, dan wel molenaar daar
mede ook rekening kan of wil houden, zou een na
dere overweging verdienen.
Kan graanmeel in de echte winter niet ter
uitbalancering worden gebruikt, na het bereiken
van een juiste eivit/zetmeelwaardeverhouding
(door middel van zeer eiwitrijke, zo mogelijk
vethoudende produktcn) kan wel degelijk weer
graanmeel worden gebruikt. Dan is er immers z.g.
A-meel (jf 1 5 / eiwit) gewenst, dit meel bevat
zeer veel graanmeel. De boer op het gemengde be
drijf kan dan beter een eiwitrijk mengsel kopen
(B, C, D of D-extra al naarmate de voorraden
granen; des te meer granen, des te eiwitrijker
mengsel is gewenst!) en dit met eigen graanmeel
gaan verdunnen (hierbij moet wel worden gelet op
de mineralentoediening). Een ontwikkeling van
haver via haver-gexst naar gerst is uit dit oog
punt alleszins toe te juichen. Men lette op het
vet.
Ook bij de kalveropfok is het eigen graan
meel zeer wel bruikbaar. Dit geldt zowel voor de
tijd dat er volle melk-ondermelk wordt gebruikt,
als voor het geval dat men weinig volle melk wil
geven en daarna water met eiwitrijk kalvermeel.
Bij ondermelk zou een mengsel verstrekt kunnen
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worden van
50-55 i° gerst
55-40 io haver
5- 7 i° lijnkoekmeel
1,5 i° mineralen
Naast water is een eiwitrijker mengsel -(met dier
lijk eiwit) nodig. In Hoorn had men goede resul
taten met
40-45
gerst
2'5-30 < haver
5 io lijnkoekmeel
20 ^ magere melkpoeder
3 ^ vismeel
-.1.5 /o mineralen ,
,
..
,.
Deze mengsels zou men het best op de coöperatie
of bij de molenaar kunnen laten bereiden; in dit
geval is fijnmalen wel van belang (tegen ontmengen, voor betere vertering).
Over het gebruik bij paarden kunnen we kort
zijn; het is heel goed mogelijk de haver groten
deels door de andere granen te vervangen, zij het
dat dan aanvulling met wat ruwvezel (haksel, kaf)
gewenst is.
III. Stro en kaf als voedermiddel
Ofschoon we deze produkten vooral moeten
zier; als buikvulling, moeten zij, speciaal op
vele gemengde zandbedrijven, vaak een deel van
het hooi vervangen. De voederwaarde is laag,zowel
wat betreft de zetmeelwaarde, de eiwitten als de
rest van de samenstellende delen. Dit betekent
dat graan en graanstro niet bij elkaar passen.
Bij koud weer kan men nog het beste gebruik maken
van stro; er komt bij de vertering veel warmte
vrij.
De zomergraanstrosoorten zijn het beste in
de veevoeding bruikbaar - dit beperkt zich uiter
aard tot de koeien en paarden - gerststro staat
het hoogst aangeschreven, gevolgd door haverstro.
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der goed bij knolgroen, bietenloof e.d. Dan kan
men beter gebruik maken van het licht stoppende
roggestro, ook gerststro heeft deze stoppende
eigenschap. Voor paarden kan men het stro met
voordeel hakselen, het wordt dan beter verteerd.
Het hakselen van stro met korrel (haver) voor
paarden leidt veelal tot tegenslagen; te weinig
eiwit, vitamines en mineralen. Speciaal is dat
het geval als ook nog een behoorlijk kwantum
bieten wordt verstrekt.
De voederwaarde van het kaf moet hoger wor
den aangeslagen dan het overeenkomstige stro. Van
de behandelde granen komt in feite alleen haver
kaf in aanmerking (te beschouwen als zeer matig
hooi). Gerstekaf moet voor de voeding worden ont
raden 5 ook roggekaf is minder goed bruikbaar.
IV. Snijgranen als veevoer
De ervaringen benerken zich hoofdzakelijk tot
snijrogge en snijhaver. De eerste is reeds een
oud gewas, de laatste heeft de laatste jaren meer
bekendheid gekregen i.v.m. het gebruik als dekvrucht voor kunstweiden of inzaai van blijvend
grasland.
ïïoewel de snijrogge reeds zeer oud is, en
vooral in Duitsland veel toepassing vindt, is het
areaal in ons land gering gebleven; vooral de
grote vochtbehoefte schijnt een bezwaar te vor
men. De laatste jaren is een geheel nieuw ge
zichtspunt aan deze snijrogge gekomen, en wel
door het werk van Ir. ACHTERSTRAAT en zijn mede
werkers op de Veluwe. Ook aan het Laboratorium
voor Landbouwplantenteelt van de Landbouwhoge
school heeft men onder leiding van Prof.Ir. DEWEZ
aan dit gewas aandacht geschonken. Zonder op de
teelt in te gaan kunnen we zeggen, dat hier twee
oogsten mogelijk zijns in de voorwinter een snijroggegewas en in de zomer een volledig graangev/as.
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mindering van de korrelopbrengst te betekenen.
Zowel als wintergewas en als voorjaarsgewas
is snijrogge voedertechnisch gezien zeer aantrek
kelijk. In de eerste plaats komt dit produkt als
rundveevoer in aanmerking. In de herfst-winter
kan snijrogge de groenvoedertijd verlengen, wat
een besparing op het hooi èn op het krachtvoer
betekent, In het voorjaar geldt deze besparing op
het wintervoer eveneens, maar bovendien kan men
daarmede een meer geleidelijke overgang naar de
weidetijd bewerkstelligen. Vooral in het voorjaar
moet men zeer geleidelijk beginnen en niet boven
25 kg uitgaan: trommelzucht. Er z:gn aanwijzingen
dat dit gewas soms ook kopziekte kan veroorzaken,
maar bij een beperkt gebruik en aanvulling met
goed hooi schijnt dit bezwaar toch heel erg mee
te vallen. Zekerheidshalve strooit men in Duits
land wat keukenzout over dit eerste groenvoer.
Er dient op te worden gewezen, dat de voederwaarde van het voorjaarsgewas ongeveer 1,5
maal zo hoog is als in najaar-voorwinter. In het
voorjaar wijzigt zich de samenstelling zeer snel,
na 20 april is doorgaans het beste er af. Snij
rogge kan ook goed worden gekuild.
De snijhaver wordt gewoonlijk niet vers ververvoederd, doch ingekuild. Zij komt in de voor
zomer beschikbaar, wanneer de dieren doorgaans
over voldoende voer beschikken. Als vers produkt
heeft snijrogge een hogere voederwaarde dan de
snijhaver. Tussen de kuilprodukten van snijrogge
en -haver bestaat zeer ¥/einig verschil. Men kan
ze beschouwen als niet erg vroeg gemaaid kuilgras.
Ook snijgerst is zeer bruikbaar als veevoer ;
men dient vooral niet te laat te maaien, i.v.m.
de smakelijkheid.
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Behalve aan koeien kunnen snijgranen ook zeer goed aan paarden en fokvarkens
verstrekt worden. Bij hoogdrachtige of zogende
zeugen zij men echter voorzichtigs beïnvloeding
van het zog.
V. Nabeschouwing en samenvatting
Wanneer dank zij het veredelingswerk en/of
nieuwere cultuurmaatregelen een verschuiving
plaats vindt van haver naar mengteelt en zo
mogelijk naar gerstteelt, bestaat daartegen uit
voedertechnische overwegingen voor het bedrijf
zelf geen bezwaar, integendeel de voederwaarde
wordt daarmee vergroot. Yoor de bedrijven die
granen voor de markt telen, geldt dit in minde
re mate voer nengteelt, omdat men uit mengtechnischo ovo rwegingen gaarne de juiste ha.vergerstverhouding wil kennen.
TJr zijn uit chemische onderzoekingen geen
aanwijzingen verkregen, dat door veredelingswerk of cultuurmaatregelen de lage biologische
waarde van het eiwit is te beïnvloeden.
Uit dezelfde overwegingen achten wc het
niet urgent, dat de veredelaar extra aandacht
gaat besteden aan de voederwaardeverhoging van
het stro.
Uit voedertechnische overwegingen is de
teelt van snijgranen toe te juichen. Speciaal
de dubbele oogstmethode bij rogge kan een uit
komst voor velen zijn.
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Hr P.C.REEKERS (C.I.V., Ottersum);
De heer IWEMA heeft de haver genoemd als
matig veevoeder in verband met de grote hoeveel
heid ruwe celstof. De heer IWEMA heeft er echter
ook op gewezen, dat een aanvullende hoeveelheid
stro aan de dieren gevoederd moet worden en ik
zou willen vragen, of in. verhand met het hoge ge
halte aan ruwe celstof van het strorantsoen de
betrekkelijk geringe hoeveelheid ruwe celstof,
afkomstig uit de haver, nog van doorslaggevende
betekenis•is.
Ir. S.IFEMAi
Dit is nu juist het punt, waarom die haver
niet meer gezien is, want wij streven er naar de
voedoropnanj" van het eigen voer zo groot mogelijk
te doen zijn en dan speciaal van het eigen ruwvoer. Wanneer wij eigen krachtvoer gaan gebruiken
met vèèl ruwe celstof, dan drukken wij de hooi
en persvoeropriame van die dieren, want haver is
vrij lekker voor de dieren en deze nemen zij dus
in het algeneen wel op. ITit de grote tabel van
het Centraal Yeevoederbureau weten wij, dat wan
neer 3 kg haver wordt gegeven bij een ruwe celstofgehalte van 12, dan is er ook weer 360 g
ruwe celstof en dat drukt behoorlijk de ruwvoederopname. Bij eerste klas hooi en persvoer le
vert de haver bovendien te weinig ZW; op een
modern bedrijf past haver dus nog in versterkte
mate niet.
Hr E.J.ROSKAM (Landbouwer, Lunteren):
De rogge is er vrij slecht afgekomen, maar
er is bij ons een boer, die er een oplossing voor
heeft gevonden. Hij doet het volgende. Hij doet
een mud rogge in een stoomketel en deze wordt
's nachts gestoomd met goedkope electriciteit.
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de andere granen, die U genoemd hebt. Hij zegt,
dat hij hier al jaren lang succes mee heeft.
Kan dat waar zijn?
Ir. S.IWEMA:
De vraag van de heer ROSKAM kunnen wij vol
komen beamen. Wanneer men rogge stoomt, dan is
deze zeer goed bruikbaar in de varkensvoeding.
Ik heb zelf ook een proef genomen op het IVRO te
Wageningen en ook daarbij bleek, dat gestoomde
rogge buitengewoon goed bruikbaar was. Nu noemde
U al een factor, ni. de electrische stroom. Men
heeft niet overal electriciteit. Wanneer het zo
gaat als vroeger, dat men een grote hoeveelheid
tegelijk stoomt, dan krijgt men de kans op een
verzuurd product met als gevolg diarrhee bij de
varkens. Dank zij de voortschrijding van de
techniek (goedkope nachtstroom) is men er in ge
slaagd op deze wijze de zaak op te lossen, maar
wij hopen toch, dat de veredelingsinstanties er
in zullen slagen rogge te vinden, die deze voor
behandeling niet nodig heeft, want men moet niet
alleen s torsen, maar ook malen. We hebben proeven
genomen op het IVRO met gestoomde, ongemalen
niet de
rogge. We krijgen bij de varkens dan
groei, die we graag wensen.
Hr J.A.J.POOS (Kweekbedrijf C.I.V., Veghel);
Door de inleider is gewezen op de lage bio
logische waarde van eiwit in de granen, maar hoe
wel enigszins buiten het kader van deze voor
dracht zou ik willen vragenî hoe is het met de
eiwitten in de aardappel?
Ir. S.IWEMAs
De biologische waarde van aardappeleiwit is
buitengewoon hoog. Alleen is het in dit opzicht
jammer, dat aardappelen niet meer eiwit bevatten,
want nu is het wel mogelijk met behulp van de
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maar dat is een betrekkelijk geringe hoeveelheid,
die echter wel zeer gewaardeerd wordt en waarbij
vooral met name de threonine (een aminozuur)
moet worden genoemd, die voor het jonge dier
(kalveren en biggen) buitengewoon goed is. Bij
een proef is gebleken, dat biggen kunnen worden
opgefokt met behulp van aardappeleiwit in het
voer, zelfs zonder toevoeging van antibiotica
(Schothorst).
Ilr. G.v.d.KAMP (Landbouwer, Bcnnekom);
De inleider heeft gewezen op het grof malen
van de granen voor het rundvee. Verhoogt dit de
voederwaarde*7
Ir. S.IWEMA:

Grof malen geeft een hogere verteringscoëf
ficiënt dan bij fijn malen. Wij hebben de indruk,
dat bij fijn malen het graan te snel de pens pas
seert en in de lebmaag terecht komt en niet de
voorvertering kan doormaken, die onze granen
blijkbaar ook bij een koe nodig hebben.
Van fijn malen heb ik geen enkel voordeel gezien.
Wel daalt de verteringscoëfficiënt met 3 à 4 een
heden en met de winst gaat de Coöperatie of de
particuliere instantie spelen en dat moeten wij
toch trachten te voorkomen als boeren.
Hr G.M.LA?TBFHS (Eexterveenskanaal)
:
De heer
heeft gezegds als beschimmeld
graan goed gedroogd is, dan heeft het niets gele
den aan voederwaarde. Is dit nu wel juist? Want
het is toch zo, dat dit veel minder wordt opgeno
men, behalve wanneer men het verwerkt in mengvoe
der. Wanneer men het echter maalt, neemt het vee
het veel minder op en daardoor heeft het minder
effect voor de voederwaarde.
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Ik geloof, dat.de heer LAMBERS mij verkeerd
heeft begrepen. Ik heb niet gezegd, dat de voederwaarde van beschimmeld voer niet achteruit
loopt, ik heb alleen gezegd: als beschimmeld
graan zodanig gedroogd wordt, dat het weer op een
droge stofgehalte van 12 ^ is.terecht gekomen en
de schimmels dood zijn, dan heeft dit op de ge
zondheidstoestand en ook op de productie van de
dieren geen invloed meer. Natuurlijk, wanneer er
schimmel is opgetreden of schot, dan zijn er
koolhydraten verbruikt en verbrand en dan is de
voederwaarde daardoor gedaa,ld, maar het is geen
gevaarlijk voer. Dat was mijn bedoeling.
Ir. G .A.â.HORSHAHS (discussieleider):
Gaarne wil ik na deze discussie de heer
IWE-MA hartelijk danken voor zijn inleiding.
Ik ben van mening, dat Ik nog een kleine op
heldering verschuldigd ben voor het feit, dat ik
vandaag deel heb uitgemaakt van de discussielei
ding. Het Nederlands Graan-Centrum heeft getracht
persenen te vinden om de discussies te lelden.
Hierbij heeft men in de heer FEEKES de kweker ge
zien, in Prof.DEWEZ de onderzoeker en in mijn
persoon de praktijk en. als zodanig heb ik hier
via de Hoofdafdeling Akkerbouw.van het Landbouw
schap deze plaats ingenomen. In verband hiermede
zou ik ook namens de praktijk nog gaarne een en
kel woord zeggen over hetgeen hier vandaag is
gebeurd.
Men heeft hier gestelds de lichte gronden
zijn moeilijke gronden. De heer LACKAMP heeft ze
labiel genoemd. Daardoor vragen zij van de onder
nemer of de boer een .speciale belangstelling en
een speciale vakkennis. Voor die ondernemer
zijn de omstandigheden dus moeilijker. LTu ben ik
het met de heer VAN D0BBE1T eens, dat de teelt van
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uitgeoefend vanuit het gezichtspunt van de minste
weerstand. Ik zou daaraan toe willen voegen, dat
daar vaak' een zware traditia bij speelt. Maar alles
wat zich aandient als traditioneel, moet onder
zocht worden op zijn mérites.
Wat nu de lichte gronden betreft, is men
vaak geneigd de granen te bezien via de koe, de
kip en het varken. Tooh ben ik van mening, dat
wij ons niet moeten laten verblinden door deze
visie. Wij zullen moeten onderzoeken, in hoeverre
de traditionele granen als rogge en haver ver
vangen zouden kunnen worden door de zomergerst en
andere granen, die vandaag aan de orde zijn ge
weest. Verschillende argumenten zijn hiervoor ten
aanzien van de teelt en met het oog op de produktiviteit naar voren gebracht. Door de heer IWFMÂ
is er op gewezen, dat het ook vanuit gebruiks- en
voedertechnisch oogpunt van. belang is deze ont
wikkeling na te gaan.
Het verheugt mij zeer, dat het Nederlands
Graan-Centrum de problemen van de graanteelt
op de lichte gronden vandaag op deze manier aan de
orde heeft gesteld. Belangrijke,nieuwe gezichts
punten zijn hier naar voren gekomen. Uiteraard
zal men in de praktijk steeds veer geconfronteerd
T3orden met moeilijkheden, die nog niet onderzocht
werden. Sen goede uitwisseling van gedachten tus
sen praktijk en onderzoek juich ik daarom ten
zeerste toe en ik wil U allen, Graan-Centrum,
Landbouwhogeschool en Onderzoekers gaarne succes
bij Uw verdere werkzaamheden toewensen.
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Sluitingswoord
door Dr.Ir. W.FEEKES
Wij zijn thans aan het einde van deze eerste
door het Nederlands Graan-Centrum georganiseerde
graandag gekomen. Een samenvatting lijkt mij op
dit late uur niet nodig, te meer waar alle aan
wezigen de op schrift gestelde voordrachten met
de discussies zullen ontvangen.
Uit wat hier naar voren is gebracht, zullen
wij die punten moeten lichten, ten aanzien waar
van het ÎT.G,C. een speciale taak, heeft. In de
eerste plaats denk ik hierbij aan het probleem
van de zuurgraad. Dit is zo vaak ter sprake ge
bracht, dat het ongetwijfeld nader moet worden be
keken. Een tweede kwestie, die sterk naar voren
is gebracht, is het optreden van voetziekten op
zanögron&sn. Met nauwkeurigheid zal worden nage
gaan, wat deze dag opgeleverd heeft.
Gezien de grote belangstelling voor deze
dag en de aard van de discussie geloof ik, dat
wij met het organiseren van graandagen verder
zullen gaan, zij het dat dit met voorzichtigheid
zal geschieden. Deze eerste dag is centraal ge
organiseerd, maar nu zullen wij gaan decentra
liseren, waardoor regionaal bepaalde problemen
aan de orde kunnen worden gesteld.
Ik ben alle aanwezigen zeer erkentelijk
voor hun komst hier en hoop hen bij een volgen
de gelegenheid weer te zien. Kamens het ÏI.G.C,
wil ik ten slotte nogmaals de sprekers en dis
cussieleiders bijzonder danken voor hun mede
werking en hiermede sluit ik deze aan de lichte
gronden gewijde graandag.
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