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TEN GELEIDE

De tijd gaat snel. Een ieder is met vele werkzaamheden belast.
Hierdoor ontstaat dikwijls als eerste reactie, wanneer ergens een be
paalde mijlpaal wordt bereikt, het gevoel, wat gaat het toch snel en is
dit of dat nu reeds zo lang geleden.
Zo zal het menigeen gaan bij het herdenken van het iste lustrum
van de Stichting COCOBRO en het verschijnen van het 5de COCOBROjaarboekje. En wanneer men dan terug ziet, zullen velen met mij niet
ontkomen aan een zekere bewondering voor het resultaat, dat deze
Stichting met zeer bescheiden middelen in deze afgelopen periode
reeds heeft kunnen bereiken en voor de nog voortdurende groei en
ontwikkeling, die haar werk te zien geeft.
Zeker, niet alles wat men zich oorspronkelijk had voorgesteld zal
zijn verwezenlijkt; in sommige gevallen heeft men anders moeten
werken dan men in eerste instantie had gepland, maar toch is in de
afgelopen periode duidelijk naar voren gekomen het nut, dat derge
lijke objectassociaties, waarin de verschillende bij het betreffende
object betrokken organisaties van het bedrijfsleven samenwerken,
kunnen hebben.
Ook de CocoBRO-jaarboekjes hebben, en terecht, reeds een goede
naam verworven en worden met veel belangstelling ontvangen en ge
lezen.
Een belangrijk werk heeft de Stichting COCOBRO verricht door het
opstellen van haar programma voor het onderzoek op haar terrein en
dat van de granen in het algemeen voor de toekomst. En het zal de
COCOBRO in de eerste plaats tot voldoening stemmen nu met de uit
voering hiervan reeds kon worden begonnen.
Ook mag hier worden vermeld, dat de COCOBRO belangrijk werk
heeft verricht met betrekking tot de internationale samenwerking op
haar terrein.
Ik meen dus te mogen stellen, dat de Stichting COCOBRO het belang
van het feit, dat zij bestaat, in de afgelopen periode reeds heeft be
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wezen. Een gelukwens bij haar eerste lustrum is dus volledig op zijn
plaats, terwijl tevens op goede gronden de verwachting kan worden
gekoesterd, dat haar werk in de komende periode nog in betekenis zal
toenemen.
De tijd, die het actieve D.B. en Bestuur van de Stichting belange
loos aan dit werk heeft gegeven, heeft goede vruchten afgeworpen en
wij mogen hen hiervoor dankbaar zijn. Dit geldt eveneens voor de
activiteit van de Deskundige-Secretaris, Dr S. BROEKHUIZEN.
Dat de belangstelling, die dit 5de CocoBRO-jaarboekje zal onder
vinden, wederom die van de voorgaande moge overtreffen.
H. T. TJALLEMA

Directeur van de Akker- en Weidebouw

VIJFDE JAARVERSLAG
VAN DE STICHTING COCOBRO
(Verslag over 1954)
Dr S. BROEKHUIZEN
Secretaris-Deskundige

1. BESTUUR

Het contact, opgenomen met de vrije verenigingen van de graan
handel, leidde er toe dat in de loop van 1954 de Centrale Vereniging
voor de Coöperatieve Handel als deelnemende organisatie tot de
Stichting COCOBRO toetrad en als bestuurslid aanwees de Heer G. H.
MORSINK te Rotterdam.
De heer B. HERINGA, Directeur van de Binnenlandse Economische
Landbouwaangelegenheden van de Directie van de Voedselvoor
ziening zag zich door zeer drukke werkzaamheden genoodzaakt als
bestuurslid te bedanken. In diens plaats werd door de Minister van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de Heer K. KOK van de
Afd. Akkerbouw, Veehouderij en Zuivel van de Directie van de
Voedselvoorziening te 's-Gravenhage als bestuurslid van de Stichting
COCOBRO benoemd.
2. VERGADERINGEN

Het Bestuur van de Stichting vergaderde twee maal, nl. op 30 juni
1954 te Hoofddorp en op 27 october 1954 te Utrecht.
In de zomervergadering werden de exploitatierekening over 1953 en
de balans per 31 dec. 1953 besproken en goedgekeurd; hetzelfde ge
schiedde met de begroting voor 1954. Uitvoerig werd van gedachten
gewisseld over de ontwikkeling en de uitvoering van het 10-jarenplan
voor aanvullend graanonderzoek.
In verband met de gestadige uitbreiding van de werkzaamheden van
het CocoBRO-bureau werd als administratief assistent benoemd de
Heer J. H. F. HASSINK te Oosterbeek.
Aan de hand van een serie lichtbeelden hield de Deskundige een
korte inleiding over het internationale aspect van de COCOBRO.
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan het Veredelingsbedrijf van het „Centraal Buerau", waar het bestuur werd ontvangen en
rondgeleid door de Directeur, de Heer Ir C. KOOPMAN.
De tiende bestuursvergadering was eveneens voor een groot deel
gewijd aan besprekingen over het 10-jarenplan voor aanvullend graan
onderzoek. Er werd besloten het probleem van de afrijpingsziekten bij
granen als nieuw project aan het plan toe te voegen. In verband hier
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mede werd tevens besloten tot de instelling van een „Werkgroep
Graanziekten" onder voorzitterschap van de Heer Dr W. FEEKES.
De gewijzigde begroting voor 1954 en de begroting voor 1955 be
treffende het 10-jarenplan werden goedgekeurd, evenals de begroting
voor 1955 van de Stichting COCOBRO.
Na afloop van de vergadering hield de Heer Dr W. H. VAN DOBBEN,
wnd Hoofd van de Afd. Akkerbouw van het C.I.L.O. te Wageningen,
een zeer interessante voordracht over zijn reis naar de U.S.S.R. en de
daar verkregen inlichtingen inzake het graanonderzoek, de graanteelt
en de graanveredeling.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde zes maal, nl. op 6 jan., 19 maart,
12 mei, 30 juni, 16 sept, en 10 dec. 1954.
3. DONATEURS
Bij het einde van 1954 telde de COCOBRO 86 donateurs (eind 1953:
70), nl. 30 verenigingen, instellingen en bedrijven en 56 particulieren.
Hoewel het aantal donateurs regelmatig blijft toenemen, menen wij
toch dat dit aantal nog veel groter kan zijn. Wij hopen dan ook, dat in
de komende jaren velen, vooral uit landbouwkringen, zich als dona
teur van de Stichting COCOBRO zullen aanmelden.
Met het doel de donateurs in contact te brengen met verschillende
onderzoekingen op graangebied, werd op 16 Juni 1954 evenals het
vorige jaar een studiedag georganiseerd, wederom te Wageningen.
Na een uiteenzetting door de Deskundige over de werkzaamheden
van de COCOBRO, besprak Prof. Ir J. J. I. SPRENGER het onderzoek van
het Droogtechnisch Laboratorium van het C.I.L.O. Hierna gaf Drs
F. M. v. D. VAART een overzicht van het onderzoek op graangebied,
waaraan bij het I.V.R.O. wordt gewerkt. Na een gemeenschappelijke
koffietafel werd een bezoek gebracht aan het Droogtechnisch Labora
torium, waarna deze geslaagde studiedag werd besloten met een bezoek
aan de proefvelden van het I.V.R.O.
4. TIEN-JARENPLAN
Overleg met de Directie van de Akker- en Weidebouw van het
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, het Be
drijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten en met de Stichting
voor de Landbouw leidde ertoe, dat de Minister zich bereid verklaarde
tot een subsidiëring van het opgestelde plan voor aanvullend graan
onderzoek op 50 : 50 basis met het bedrijfsleven. De bijdrage van het
bedrijfsleven werd gerealiseerd, nadat door het bestuur van het Be
drijfschap in zijn vergadering van 6 mei 1954 een voorstel was aan
vaard om ten behoeve van de financiering van het eerste jaar van het
10-jarenplan een heffing van zi cent per 100 kg op de inlandse tarwe
van oogst 1954 te leggen.
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Door deze ontwikkeling was het mogelijk, dat met het onderzoek
aangaande de meeste der in het vorige verslag genoemde projecten nog
in de loop van 1954 een begin kon worden gemaakt.
Het feit, dat de COCOBRO gepoogd heeft de financiering van een
aantal, naar de mening van het bestuur, belangrijke en urgente pro
jecten van onderzoek op graangebied mogelijk te maken en daarin ook
geslaagd is, heeft de aandacht op het gehele graanonderzoek gevestigd
en heeft ertoe geleid, dat ook van andere zijden wensen op dit gebied
naar voren zijn gebracht. Met name is gevraagd meer aandacht te be
steden aan de voergranen en aan de teeltproblemen op de lichtere
gronden. Een uitvoerige bespreking in de technische werkgroep voor
de granen van de Nederlandse Kwekersbond heeft tot gevolg gehad,
dat van kwekerszijde wensen voor het onderzoek bij haver en rogge op
schrift zijn gesteld. Deze zullen zo veel mogelijk in het kader van het
10-jarenplan worden gerealiseerd.
Het feit echter, dat de Stichting COCOBRO een objectassociatie voor
de broodgranen is, terwijl het 10-jarenplan voor aanvullend graan
onderzoek is uitgegroeid tot een plan voor brood- èn voergranen beide,
heeft de Afd. Akker- en Weiaebouw van de Landbouworganisatie
T.N.O. aanleiding gegeven tot het instellen van een adviescommissie
voor het gehele graanonderzoek: de Commissie van Bijstand voor het
Graanonderzoek AW/TNO. Deze, uit 10 personen bestaande, com
missie onder voorzitterschap van Prof. Ir W. J. DEWEZ werd op 13
juli 1954 geïnstalleerd. Doordat 4 bestuursleden van de Stichting
COCOBRO in deze Commissie werden benoemd (nl. de Heren Ir F. K.
T. BEUKEMA TOE WATER, Dr W. FEEKES, G. M. LAMBERS en G. A. I.
WIJNE), terwijl als secretaris de secretaris van de COCOBRO werd aan
gewezen, is een nauw contact tussen de adviescommissie en de
COCOBRO tot stand gebracht.
In de eerste vergadering van de Commissie van Bijstand voor het
Graanonderzoek werd een Commissie ad hoe benoemd om advies uit
te brengen over de in het CocoBRO-plan voorgestelde projecten van
onderzoek en de hiervoor opgestelde begroting voor 1954 ten bedrage
van f131.000,—•. Deze Commissie ad hoe heeft eveneens een ontwerp
begroting voor 1955 opgesteld en voorgesteld om aan het plan twee
nieuwe projecten van onderzoek toe te voegen, nl.:
a. de verbetering van het bakwaardeniveau bij inlandse tarwe,
b. het probleem van legering en strostevigheid.
Het rapport van de Commissie ad hoe werd op 13 aug. 1954 door de
Commissie van Bijstand behandeld en vrijwel ongewijzigd goedge
keurd. De resultaten van al deze besprekingen zijn neergelegd in een
tweetal nota's, die aan het bestuur van de Afd. Akker- en Weidebouw
van de Landbouworganisatie T.N.O. zijn toegezonden. Laatsgenoemde instantie heeft deze nota's in haar vergadering van 28 sept. 1954
behandeld en ongewijzigd goedgekeurd. Hiermede werd de periode
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van het voorbereidende overleg inzake het io-jarenplan in feite be
ëindigd.
Voor de wijze, waarop de verschillende onderzoekingen in het
kader van het io-jarenplan zich in de loop van 1954 hebben ontwikkeld
en voor de tot dusverre daarbij verkregen resultaten, moge worden
verwezen naar het afzonderlijk hierover uit te brengen verslag.
5. WERKGROEPEN
5.1 Werkgroep voor Klimaatresistentie-onderzoek
Deze werkgroep heeft in 1954 twee maal vergaderd, nl. op 26 maart
en op 28 sept.
In de vergadering van 26 maart gaf de Heer Ir G. DANTUMA een
overzicht van het door hem bij de S.V.P. verrichte onderzoek, in het
bijzonder van de gecombineerde zaaitijden- en daglengtenproef, die
in het najaar van 1953 is uitgezaaid en die opvallende resultaten met
betrekking tot de uitwintering van de rassen heeft opgeleverd. Dr
W. H. VAN DOBBEN besprak in dit verband een inrichting voor het
onderzoek van de daglengtereactie, waarvan het C.I.L.O. er enige
dacht te construeren.
In de vergadering van 28 sept, werden de resultaten van de voorjaarszaaitijdenproeven besproken en werd een commissie in het leven
geroepen om na te gaan, op welke wijze de talrijke gegevens het beste
kunnen worden verwerkt. Voorts werd besproken, op welke wijze het
meer op de veredeling gerichte onderzoek net beste kan worden aan
gevuld door fundamenteel physiologisch onderzoek. Tenslotte gaf Dr
W. H. VAN DOBBEN een boeiend verslag van zijn ervaringen op het
gebied van het graanonderzoek, opgedaan tijdens zijn studiereis naar
de U.S.S.R.
In het voorjaar van 1954 is wederom in het kader van deze Werk
groep een internationale zaaitijdenproef georganiseerd. Hiervoor werd
een serie van 22 wintertarwes, 9 zomertarwes, 4 Wintergersten en 5
zomergersten, in totaal 40 rassen gekozen. Deze serie werd op 16
plaatsen in West-Europa, zoveel mogelijk op 6 overeenkomstige data
in het voorjaar tussen 20 febr. en 10 april, uitgezaaid en wel in België
(1 X ), Denemarken (1 X ), Duitsland (4 X ), Engeland (2 x), Frank
rijk (2 x ) , Nederland (4 x ) , Oostenrijk (1 x ) en Zwitserland (1 X).
Ook ditmaal mag een woord van dank aan allen in binnen- en buiten
land, die hun tijd aan deze proeven hebben gegeven en de vele waar
nemingen hebben verricht, zeker niet achterwege blijven.
Uit de vriendschappelijke samenwerking van de COCOBRO met de
aan dit onderzoek medewerkende instituten en particuliere kweekbedrijven is de behoefte ontstaan tot een gezamenlijke bespreking van de
verschillende problemen met betrekking tot de klimaatresistentie van
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granen. Dit heeft ertoe geleid, dat met samenwerking van de „Biolo
gische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft" op 22 en 23
april 1954 door de Stichting COCOBRO een internationale bespreking
over het bovengenoemde onderwerp te Braunschweig werd georgani
seerd. Er was voor deze bijeenkomst een plaats in West-Duitsland ge
kozen om het mogelijk te maken, dat zij ook door enige deskundigen
uit Oost-Duitsland kon worden bijgewoond. In totaal hebben 36
onderzoekers en graankwekers aan de conferentie deelgenomen, aan
wie vooraf een uitvoerig inleidend rapport, samengesteld door de
Heren Dr W. FEEKES, Ir G. DANTUMA en Drs H. G. WITTENROOD, was
toegezonden.
Een samenvattend overzicht van deze conferentie is opgenomen in
Literatuur-Mededeling nr 4 van 2 sept. 1954.
5.2 Werkgroep voor Oogstbehandeling en Opslag

De Werkgroep voor Oostbehandeling en Opslag is in de loop van
1954 niet bijeen geweest.
5.3 Werkgroep Ongebuild

De Werkgroep Ongebuild heeft in 1954 één maal vergaderd, nl. op

3 december.

In deze vergadering werden de resultaten van het onderzoek naar de
schotresistentie van graanrassen, dat in de loop van 1954 door het
I.V.R.O. is uitgevoerd, besproken en werd de organisatie voor schotproeven bij materiaal van oogst 1955 onder ogen gezien. Vervolgens
werd door de Heer Drs B. L. TH. BELDEROK een overzicht gegeven
van het onderzoek met betrekking tot kiemrust en schot, dat in 1954
door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O. in
het kader van het 10-jarenplan voor graanonderzoek werd uitgevoerd.
In aansluiting hierop werd aan de hand van een nota van Dr G. L.
BERTRAM uitvoerig gesproken over de richting, waarin zich dit onder
zoek verder dient te bewegen. Ten slotte werd van gedachten gewis
seld over de voortzetting van het bakwaarde-onderzoek van tarwerassen in het bijzonder met betrekking tot de verwerkingswaarde voor
ongebuild meel.
5.4 Werkgroep voor de verbetering van de rogge als veevoeder

De vraag, wat gedaan kan worden tegen het feit, dat rogge moeilijk
heden biedt bij de afzet als veevoeder, heeft de Stichting COCOBRO aan
leiding gegeven tot het instellen van een werkgroep voor dit probleem.
Hoewel het probleem van de verbetering van de rogge als veevoeder
slechts één facet is van het gehele roggeprobleem, dat in feite een prijsprobleem is, is het van veel belang als hiervoor een oplossing kon
worden gevonden, waardoor de rogge als veevoeder een ruimere afzet
zou vinden.

De Stichting COCOBRO heeft daarom dit probleem opgenomen in het
i o-jarenplan voor aanvullend graanonderzoek. Aangezien hierdoor de
mogelijkheid werd geopend om onderzoekingen met betrekking tot dit
probleem te doen uitvoeren, achtte het bestuur van de Stichting
COCOBRO het wenselijk een werkgroep aan dit onderzoek te verbinden,
waarin alle bij dit probleem belanghebbende groeperingen tezamen
zijn gebracht. Deze werkgroep werd op 29 april 1954 geïnstalleerd en
zij heeft aanstonds de verschillende kanten van dit vraagstuk in be
spreking genomen. Besloten werd tot het verrichten van een litera
tuur-recherche aangaande de waarde van rogge als veevoeder. Eveneens
werd het organiseren van voederproeven met verschillende roggerassen onder ogen gezien. Deze bespreking leidde ertoe, dat uit de
werkgroep een kleine commissie werd samengesteld, die een plan voor
de te nemen voederproeven zou opstellen. Bespreking van het toxi
cologische aspect leidde ertoe, dat onderzoek in deze richting afhanke
lijk werd gesteld van de resultaten, die bij de voederproeven zullen
worden verkregen. Ten slotte gaf de Heer A. R. ZWAAN aan de hand
van een uitgebreide monstercollectie een overzicht van de wijze, waar
op hij een blanke rogge heeft gekweekt.
De Voederproeven-Commissie vergaderde voorts op 21 mei 1954.
In deze vergadering werd besloten nog in de loop van 1954 een aan
vang te maken van de volgende voederproeven:
A. Door de Rijksconsulent voor de Veevoeding, Ir S. IWEMA te
Wageningen, zal door middel van voederproeven bij biggen worden
nagegaan, hoeveel rogge maximaal in het rantsoen kan worden ver
strekt en tevens of er in overeenkomstige proeven verschil bestaat in
schadelijkheid tussen rogge en tarwe.
B. Door het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn zal door middel
van voederproeven bij biggen getracht worden uit te maken in welk
deel van de roggekorrel de schadelijke factor voorkomt. Er is nl. aan
leiding om te veronderstellen, dat de minder gunstige werking van
veel rogge bij jonge varkens veroorzaakt zou kunnen worden door
stoffen of factoren, die zich vooral in de buitenlagen der korrels bevin
den en minder of in het geheel niet in het zetmeel. Daarom werden bij
de eerste proef de volgende rantsoenen vergeleken :
a. gerstemeel + de nodige aanvulling van dierlijk eiwit, enz.,
b. gerstebloem + roggezemelen + de nodige aanvullingen.
c. roggebloem + gerstezemelen + de nodige aanvullingen.
d. roggemeel + de nodige aanvullingen.
C. Door het Rijksinstituut voor Pluimveeteelt te Beekbergen zal bij
enige groepen kuikens gedurende een aantal weken worden nagegaan,
hoeveel rogge als hardvoer wordt opgenomen in vergelijking met an
dere granen, indien de kuikens de vrije keuze wordt gelaten tussen
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rogge en een andere graansoort; bovendien zou deze proef met een
aantal verschillende roggerassen worden uitgevoerd. Voorts zal door
dit instituut door middel van voederproeven met leggende hennen
worden nagegaan, of door de voeding van rogge de inwendige eikwaliteit wordt beïnvloed.
De hier genoemde voederproeven zijn alle nog in de loop van 1954
ingezet. Een verslag over de verkregen resultaten zal binnenkort tege
moet kunnen worden gezien.
Voor de roggeveredeling is het van belang te weten, in hoeverre de
nadelige eigenschappen van de rogge genetisch zijn bepaald. Voor dit
onderzoek kunnen de gewone roggerassen feitelijk niet worden ge
bruikt. Het is nl. niet te verwachten, dat in een obligate kruisbestuiver,
als de rogge is, een bijzondere kwaliteit waarop niet is geselecteerd, in
dat ras alom aanwezig zal zijn. Men moet daarom gebruik maken van
zgn. inteeltstammen, die men door zelfbestuiving of door nauwe fa
milieteelt heeft verkregen. Om echter over voldoende zaad van der
gelijke inteeltstammen voor voederproeven te beschikken, is een
speciale vermeerdering op geïsoleerde veldjes buiten ons roggegebied
noodzakelijk. Door Dr F. P. FERWERDA van de Stichting voor Planten
veredeling te Wageningen werden in het najaar van 1954 de voorbe
reidende maatregelen voor de vermeerdering van rogge-inteeltstam
men genomen.
Ten slotte kan in dit verband worden vermeld, dat Prof. Dr W. K.
HIRSCHFELD te Utrecht zich bereid heeft verklaard te willen nagaan,
hoe verschillende laboratoriumdieren op rogge reageren. Het is nl.
denkbaar, dat met behulp van een biologisch testobject practische
resultaten kunnen worden verkregen bij het opsporen van de schade
lijke factor in rogge. Dit vooronderstelt, dat men de beschikking heeft
over een geschikt proefdier, waarvan precies bekend is hoe het op de
toxicologische factor reageert. Een dergelijk onderzoek zal worden
verricht met muizen, ratten, cavia's en grauwe hamsters, waarvan
Prof. HIRSCHFELD over genetisch zuivere dieren beschikt.
5.5 Werkgroep Graanziekten
In 1954 is ten gevolge van de slechte weersomstandigheden grote
schade bij granen, vooral bij tarwe, opgetreden door het meer of min
der zwart worden van halm, aarspil en kafjes tijdens de afrijping. Voor
al in de gevallen, waarin de bruin-zwarte verkleuringen van kafjes en
aarspil hevig waren, bestond de oogst slechts uit kleine, verschrom
pelde korrels, zodat zowel de opbrengst als de kwaliteit der korrels zeer
nadelig werden beïnvloed. Over de oorzaken van deze verkleuringen
gedurende de rijping is nog slechts weinig bekend; vaak worden zij
door schimmels, met name door Septoria nodorum BERK., veroorzaakt.
Daarnaast heeft het hevige optreden van andere schimmels, vooral
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Fusarium, eveneens in vele gevallen de oogst kwalitatief en kwantitatief
zeer nadelig beïnvloed. Een en ander heeft het Dagelijks Bestuur van
de Stichting COCOBRO doen besluiten te onderzoeken, in hoeverre iets
aan het probleem van de afrijpingsziekten bij granen zou kunnen wor
den gedaan. Daarom is op 28 sept. 1954 een bespreking gehouden met
verschillende deskundigen op het gebied van plantenziekten (onder
zoek en bestrijding) en zaaizaadcontrôle.
Het resultaat van deze bespreking was, dat het gesignaleerde pro
bleem van zoveel belang werd geacht, dat het alleszins verantwoord is
het nader in studie te nemen en te trachten een bestrijdingsmethode te
vinden. Door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek werd
een project van onderzoek nader uitgewerkt.
Nadat het bestuur van de Stichting COCOBRO besloten had het pro
bleem van de afrijpingsziekten op te nemen in het plan voor aanvul
lend graanonderzoek, waardoor de mogelijkheid werd geopend voor de
uitvoering van het desbetreffende onderzoek, werd het tevens wense
lijk geacht een werkgroep voor graanziekten in te stellen. Het is bij de
oriënterende besprekingen wel duidelijk gebleken, dat de graanziekten
de laatste tijd nogal stiefmoederlijk bij het onderzoek zijn behandeld.
Het werd daarom wenselijk geacht voor dit terrein een werkgroep in te
stellen, waar niet alleen de afrijpingsziekten maar de graanziekten in
het algemeen aan de orde kunnen worden gesteld en van waaruit het
onderzoek kan worden gestimuleerd. Deze werkgroep werd op 3 dec.
1954 te Wageningen geïnstalleerd.
Na een uitvoerige bespreking van de verschillende aspecten van dit
probleem werd besloten het in 1955 te beginnen onderzoek op te dra
gen aan de Heer Drs G. J. F. BECKER. Deze is werkzaam in het Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn,
waar hij bezig is met een onderzoek naar de invloed van de aantasting
door verschillende schimmels op de kiemkracht van tarwekorrels. De
werkgroep besloot voorts tot de instelling van een contact-commissie
voor het onderzoek van de Heer BECKER, ten einde een zo doeltreffend
mogelijk contact met de verschillende onderzoekingsinstituten op dit
gebied en met de practijk te waarborgen.
Deze contact-commissie vergaderde op 10 dec. 1954 om de richting,
waarin het onderzoek zich zal bewegen, nader vast te stellen. Eveneens
werd nagegaan op welke wijze bestrijdingsproeven kunnen worden ge
organiseerd, waarbij op medewerking van de Plantenziektenkundige
Dienst kan worden gerekend.
6. CONTACT BUITENLAND, CONGRESSEN, LEZINGEN

6.1 Contact buitenland
Door Dr W. FEEKES en Dr S. BROEKHUIZEN werden verschillende
der in het buitenland op verzoek van de COCOBRO aangelegde zaaitijd12

proeven bezichtigd en werden tevens verschillende instituten en
kweekbedrijven bezocht, o.a. :
24 juni - Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung te StuttgartHohenheim.
25 juni - Bayerische Warenvermittlung-Landwirtsch. Genossen
schaft A.G., „Baywa" te München.
28 juni - Probstdorfer Saatzucht bij Wenen.
20 juli - Stations fédérales d'essais agricoles te Lausanne met:
21 juli - het Substation: Domaine du Château de Changins bij Nyon
en het bergstation : La Frétaz in de Jura.
23 juli - Etabl. Vilmorin-Andrieux te Verrières.
24 juli - Station Centrale pour l'Amélioration des Plantes de Grande
Culture te Versailles.
7 oct. - Station de Recherches pour l'Amélioration des Plantes de
Grande Culture te Gembloux.
8 oct. - Ecole Agricole de l'Etat te Ettelbruck, Luxemburg.
11 oct. - Station Centrale pour l'Amélioration des Plantes de Grande
Culture en Station Centrale de Bioclimatologie te Versailles.
12 oct. - Ecole Française de Meunerie en Laboratoire d'Etudes et de
Controle de la Qualité des Blés français te Parijs.
Verschillende buitenlandse relaties werden ook ter gelegenheid van
een bezoek aan Wageningen in het kantoor van de COCOBRO ont
vangen.
6.2 Congressen, e.d.
Tezamen met Dr W. FEEKES en Ir G. DANTUMA (S.V.P.) woonde de
Deskundige de door de Arbeitsgemeinschaft Getreideforschung van
8 tot 11 febr. 1954 te Detmold georganiseerde Züchtertagung bij.
Op 22 en 23 April 1954 vond de reeds eerder besproken internatio
nale conferentie over „Klimaat-resistentie bij granen" te Braunschweig-Gliesmarode plaats.
Op 7 October 1954 werd te Gembloux de bijeenkomst van de
„Commission pour la Recherche sur l'Adaptation des Céréales au
Climat" bijgewoond.
6.3 Lezingen
In het kader van de Züchtertagung te Detmold hield de Deskundige
op 10 febr. 1954 een voordracht over „Qualitätsmasznahmen auf dem
Getreidegebiet in Holland".
Op 28 oct. 1954 hield de Deskundige voor een gecombineerde bij
eenkomst van de Afd. St Maartensdijk van de Zeeuwse LandbouwMaatschappij en de afdelingen Tholen van de Nederl. Bakkersbond en
van de Molenaarsbond een lezing over „De mogelijkheid van kwali
teitsverbetering bij de inlandse tarwe".
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7- BIBLIOTHEEK EN LITERATUURDOCUMENTATIE

7.1 Bibliotheek
Ruim 400 publicaties werden in 1954 aan de bibliotheek toegevoegd.
Het aantal uitleningen bedroeg 15; een bescheiden begin, dat uiter
aard voor uitbreiding vatbaar is.
De nieuwe aanwinsten werden in de Literatuur-Mededelingen van
de Stichting COCOBRO gepubliceerd.
7.2 Literatuurdocumentatie
De documentatie van literatuur op graangebied, die mede dient
voor de publicatie van nieuw verschenen literatuur in het Jaarboekje,
werd voortgezet.
7.3 Landbouwdocumentatie
De medewerking aan het samenstellen van referaten ten behoeve
van het Centrum voor Landbouwdocumentatie werd eveneens voort
gezet.
8. PUBLICATIES

8.1 Jaarboekje
In april 1954 verscheen het 4de Cocobro-]aarboekje in een oplage van
1000 exemplaren.
8.2 Technische Berichten
Er werd één Technisch Bericht gepubliceerd, nl. : „Het sterk op
treden van ziekten (vrnl. Septoria nodorum BERK.) tijdens de rijping
van tarwe in 1954" door Ir G. DANTUMA. (Techn. Ber. nr 7, nov.
1954)

8.3 Literatuur-Mededelingen
Van deze publicatie-serie verschenen in 1954 drie nummers, resp.
op 4 maart, 2 sept, en 30 dec.
9. PERSONEEL
Met ingang van 1 aug. 1954 werd de Heer J. H. F. HASSINK als ad
ministratief assistent aan het bureau van de COCOBRO verbonden.
Mej. E. BÖHMER trad in het huwelijk en beëindigde op 31 aug. 1954
haar dienstverband. Zij werd op 13 sept, als steno-typiste opgevolgd
door Mej. M. M. C. BOTTEROP.
Wageningen, 4 april 1955
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VERBREIDING E N OPBRENGST DER I N 1954
IN NEDERLAND VERBOUWDE GRANEN1)

Distribution, and grain and straw yield of cereals grown in the
Netherlands in 1953 and 1954
1954

TARWE (Wheat)

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

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

ROGGE (Rye)

Totaal verbouwde oppervlakte
waarvan: Petkuser winterrogge
Dominant
Petkuser zomerrogge en andere roggerassen

Gem. graanopbrengst (Grain yield) per ha:

tarwe (totaal) (wheat)
wintertarwe (winter wheat)
zomertarwe (spring wheat)
rogge (rye)

110.146 ha

65.000 ha

58.832 ha

42.200 ha

56%
25%
9%

6%

43%
24%
13%
14%

2%

1%
1%
51.314 ha

3%
3%

22.800 ha

95%
3%
i%
i%

81%

166.988 ha

171.420 ha

96%
2%
2%

97%

3.604 kg
3.869 kg
3301 kg
3.086 kg

3.866 kg*
3.992 kg*
3.662 kg*
2.512 kg

4.098 kg
3-697 kg
4-558 kg
4-587 kg

4.308 kg*
4.270 kg*
4-383 kg*
4.188 kg

Gem. stro-opbrengst (Straw yield) per ha :

tarwe (totaal) (wheat)
wintertarwe (winter wheat)
zomertarwe (spring wheat)
rogge (rye)

1953
(ter vergel.)

10%

5%
4%

3%

*) Gegevens, ontleend aan de oogstramingen 1953 en 1954 van het C.B.S. en aan de
30ste Rassenlijst (voor 1955).
* Exclusief overstroomde grond.
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GERST (Barley)
Totaal verbouwde oppervlakte
Verbouwde oppervlakte wintergerst
(Winter barley)
waarvan: Urania
Vindicat
Vinesco
Andere wintergerstrassen

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

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

Gemiddelde graanopbrengst per ha :
(Grain yield per ha)

gerst (totaal) (barley)
wintergerst (winter barley)
zomergerst (spring barley)
haver (oats)

1954

1953
(ter vergel.)

63.080 ha

61.230 ha*

3-413 ha

15.068 ha*

88%
7%
3%
2%

59-667 ha
37%
16%
13%
9%
9%
8%
4%
4%

88%
9%

2%

46.164 ha*
39%
21%
19%
4%

5%
8%
4%

142.817 ha 156.037 ha
66%
8%
7%
5%
4%
3%
7%

63%
8%
10%

3-294 kg
3.171 kg
3-3°i kg
3-267 kg

3.412 kg*
3.256 kg*
3.463 kg*
3-109 kg

2.221 kg
2-936 kg
2.181kg
3.752 kg

2.777 kg*
3.287 kg*
2.611 kg*
3-555 kg

5%

3%
3%

8%

Gemiddelde stro-opbrengst per ha:
(Straw yield per ha)
gerst (totaal) (barley)
wintergerst (winter barley)
zomergerst (spring barley)
haver (oats)
* Exclusief overstroomde grond.
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D E W I N T E R T A R W E - O P B R E N G S T E N I N 1954
EN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Dr W. H. VAN DOBBEN
Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. 22)

Evenals vorig jaar zijn de resultaten van slechts 10 wintertarweproefvelden op zeekleigronden beschikbaar. Zoals ook toen reeds werd
opgemerkt, is de waarde van deze gegevens hierin gelegen, dat wij de
volledige oogstcompositie, nl. korrelgetal, iooo-korrelgewicht, stro
opbrengst en stro-lengte, in de beschouwingen kunnen betrekken.
De minder wintervaste rassen zijn in de winter 1953-1954 geheel
verloren gegaan, zodat we niet over gegevens betreffende het de laatste
jaren gebruikte ras Staring kunnen beschikken. Wij plachten steeds de
gegevens van de Staring volgens bepaalde normen om te rekenen op
het oude standaardras Juliana, maar dat kan ook gebeuren met het ras
Heine's VII, dat op alle proefvelden de winter goed doorstond. Wij
kiezen hiervoor de volgende normen :
korrel-opbrengst van Juliana 13 % lager dan van Heine's VII
stro-opbrengst
„
„ 12% hoger „ „
stro-lengte
„
„ 20% langer „ „
iooo-korrelgewicht „
„ 11% lager
„ „
„
„
Deze omrekening, op het gemiddelde van de 10 proeven uit 1954
toegepast, geeft de volgende cijfers, vergeleken met vorige jaren:
TABEL I.

GEMIDDELDE WAARDEN VAN HET STANDAARDRAS STARING OP DE RASSENPROEFVELDEN IN HET ZEEKLEIGEBIED, OMGEREKEND OP JULIANA
Jaar

Gemiddeld 1940-1949
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
x)

Korrel
Stro
opbrengst opbrengst
in kg/ha
in kg/ha

44IO
4190
5400
3930

4700
4700
4430

5OOO

7890
8920
10400
8580
8100
8930
8270
8200

Korrel:
stro-verhouding

0,56
0,47
0,52
0,46
0,58
0,52
o,S4

0,60

Lengte
stro

121,4
129,0
I33»°

121,0
118,0
122,0
124,0
122,0

1000-

korrel
gewicht

4i>2
43»9
44»7

41,0
44,0
42,3
42,4
4M

Aantal
korrels
per ms X

1000

10,7
9,5

12,1
9,6
10,7
11,I
10,5
12,1

1954 heeft betrekking op Heine's VII

In de hier volgende beschouwingen nemen wij dus maar aan, dat de
aldus „gelijk geschakelde" rassen Juliana, Staring en Heine's Vil niet
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zeer uiteenlopen wat betreft hun reacties op de weersgesteldheid in het
zomerhalfjaar.
Het opbrengstcijfer, speciaal de zaad-opbrengst, ligt in 1954 ver
boven het gemiddelde en zelfs boven de goede jaren 1951 en 1952.
Men zou hier - gezien het geringe aantal proefvelden - aan toeval
kunnen denken, maar hiertegen pleit de stro-opbrengst, die niet uit
steekt boven die der voorgaande 6 jaren. De korrel-stro-verhouding
was zeer hoog, en deze waarde is minder afhankelijk van het toevallige
opbrengst-niveau van de proefvelden.
Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat inderdaad de korrelopbreng
sten in het algemeen hoog zijn geweest. Dat er door miserabel oogst weer veel verloren is gegaan van het gegroeide, doet in dit verband niet
ter zake.
De officiële cijfers stellen het jaar 1954 niet boven 1953, integen
deel:
TABEL 2.

GEMIDDELDE WINTERTARWEOPBRENGSTEN IN kg/ha IN HET ZEEKLEI-GEBIED
Jaar

I9SO
1951
1952
1953
1954

Rassenproeven
(standaardras
Juliana)

Schatting C.B.S.

3230
3S80
399O

3930

4700
4700
4430

5000

Schatting
Afd. A. en W.
Min. L.V.V.

3960

3560
4050
4300
435°

3872

41S0

Nu moet hierbij in de eerste plaats worden opgemerkt, dat inde
schattingen, waarop deze cijfers zijn gebaseerd, de verliezen bij de
oogst min of meer zijn verdisconteerd. Op de proefvelden zijn die veel
geringer dan in de praktijk.
Verder staat vast, dat de lage opbrengsten in het rampgebied, waar
dit jaar voor het eerst weer een flink oppervlak wintertarwe stond,
drukkend op het landsgemiddelde hebben gewerkt.
De schattingen van het C.B.S. per provincie apart beschouwd, latea
dit zien:
TABEL 3. OOGSTRAMING WINTERTARWE 1954 VAN HET C.B.S.

Gemiddelde opbrengst in kg/ha
Oogstjaar

Groningen
Friesland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
18

I9S3

1954

3516
4387

3739
4405
4509
3685
3872

4516
4182
4403

Hier blijkt, dat de taxaties, waarop de C.B.S.-cijfers berusten, in de
noordelijke provincies in 1954 wat hoger lagen dan in 1953, ondanks
alle pessimisme over het oogstweer. De provincies van het rampgebied
geven volgens verwachting lage cijfers.
Wij nemen dan ook aan, dat inderdaad 1954 wat de korrelgroei be
treft, een zeer goed jaar is geweest.
Naar uit tabel 1 blijkt, blinkt vooral het korrelgetal hierbij uit; dit
evenaarde zelfs het record-jaar 1949. Met het iooo-korrelgewicht was
dit niet het geval, dit lag niet boven normaal.
De grondslag voor het korrel-getal zoeken wij in de eerste plaats in
de stro-ontwikkeling. Veel halmen en lange halmen met flinke aaraanleg zijn voorwaarde voor een hoog korrelgetal ; vergelijk (5) fig. 2.
De stro-ontwikkeling was echter in 1954, zoals reeds opgemerkt, niet
sterker dan in de jaren 1950-1953. De stro-ontwikkeling is vrij sterk
afhankelijk van het % zonneschijn in de periode 20 maart-10 mei (4,
fig. 2) en deze was gemiddeld 44 %, d.w.z. slechts iets boven normaal.
Ondanks het feit dus dat de stro-ontwikkeling in 1954 sterk achter
stond bij die van 1949, werd hetzelfde korrelgetal gehaald.
Dit voert tot de veronderstelling, dat de voorwaarden voor korrel
zetting in 1954 bijzonder gunstig zijn geweest.
Zoals bekend, is het aantal korrels per aar bij tarwe niet gedetermi
neerd door de lengte van de aar, zoals bij gerst en rogge. In een pakje
zitten wel 7 bloempjes, maar hiervan vormen slechts hoogstens 3 of 4
een korrel. Veel bloempjes aborteren dus. Hoeveel, dat hangt af van de
omstandigheden.
Bij vorige gelegenheden hebben wij al herhaaldelijk in dit verband
de aandacht gevestigd op hitte-schade en overmatige regenval tijdens
de bloei, die de korrelzetting bedreigen. Hoe staat het hiermede in
1954. De bloeiperiode van de tarwe in dit jaar was beslist een der koel
ste uit onze waarnemingsperiode:
TABEL 4. TEMPERATUREN IN DE DERDE DECADE VAN JUNI (BLOEI VAN DE WINTERTARWE)
Gemiddelde
maximum
temperatuur in °C

Normaal
1935 . .
1936 . .
1947 . .
1949 . .
1950 . .
1951 . .
1952 . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1953

•

•

• •

1954 . . . .

Hoogste
temperatuur
in °C

Korrelaantal

Korrelgewicht

21
25

24
26
20
21
X8,4

20,5
25
17,8

31
31
36
24
28

25
28
28
21

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

laag
laag
hoog
zeer hoog
normaal
zeer hoog
vrij hoog
vrij hoog
normaal
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Fig. I . Number of kernels per m plotted against average
max. temperature in the 3rd decade of June; average Aan de stro-ontwikke
figures from experimental fields for several years ling lag dit niet; er zijn
dus nog meer factoren,
between 1934 and 1954.
die bepalend zijn voor
het korrelgetal. Dit blijkt dan ook zeer duidelijk uit fig. 2, waar het
korrelgetal is afgezet tegen de regenval in de 3de decade van juni en
de eerste decade van juli. Deze figuur is het resultaat van enig experi
menteren, waarbij de regenval in diverse decaden en combinaties van
decaden is beproefd om de beste samenhang te vinden. Voor 1942,
toen de bloei van de wintertarwe een hele decade te laat viel, zijn de
eerste 2 decaden van juli genomen.
Te veel vocht tijdens en kort na de bloei blijkt de korrelzetting zeer
sterk te schaden en dit treedt juist op in de jaren, die in fig. 1 buiten de
samenhang vallen: 1948, 1942, 1950. In fig. 2 vallen juist de jaren met
hitte-schade (1935, 1947) buiten de samenhang. In beide figuren, 1 en
2, ligt 1954 dicht bij het topjaar 1949. In beide jaren zijn temperatuur
en neerslag gedurende de betreffende periode zeer gunstig geweest
voor de korrelzetting.
De bloeiperiode eist dus koel en droog weer voor het bereiken van
een hoog korrelgetal.
Nu liggen de vele regens, waarmee de zomer 1954 zowel de vacantiegangers als de landbouw heeft geplaagd, nog vers in het geheugen
Korrelgetal
Number of kernels
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the period from June 20th to July ioth (during and shortly
opbrengsten waren
after the blossomming).
echter veel hoger en
de verdeling van de neerslag was ook geheel anders (verg. fig. 2).
De betrekkelijke droogte van de periode 20 juni-10 juli heeft blijk
baar de korrelzetting in 1954 kunnen redden.
Nu nog iets over het iooo-korrelgewicht. In (1) blz. 84, fig. 36 is een
zekere samenhang gesignaleerd tussen de neerslag in de periode 10
juni-20 juli en deze component. Wij beschikken nu over meer ge
gevens, maar bij experimenteren met de regenval in verschillende
perioden blijkt toch deze lange periode de beste samenhang te geven,
beter dan de regenval in kortere perioden.
Voor het iooo-korrelgewicht geldt dus zonder voorbehoud, dat een
natte zomer minder gunstig is en wij kunnen nu de samenhang tussen
opbrengst en neerslag in de zomer aldus preciseren :
a. veel neerslag tijdens en kort na de bloei vermindert het korrelgetal ;
b. veel neerslag van 10 juni tot de rijping vermindert het iooo-korrelgewicht (behalve wanneer, zoals in 1948, door hevige regens tijdens
de bloei het korrelgetal zo sterk is verminderd, dat er relatief veel
reserves zijn voor de weinige overgebleven korrels).
Ten opzichte van (a) lag 1954 dus gunstig, ten opzichte van (b)
minder gunstig. Het resultaat was een zeer goed korrelgetal en een

normaal korrelgewicht. Dit laatste wellicht wat beter dan de regenval
zou doen verwachten, hetgeen wel te danken zal zijn aan de algehele
afwezigheid van hittegolven in de zomer van 1954. Over de schade, die
deze aanrichten, is bij vorige gelegenheden een en ander opgemerkt.
Samenvattende kunnen wij dus zeggen, dat de wintertarwe, voor
zover niet uitgewinterd, in 1954 een normale stro-ontwikkeling had bij
een % zonneschijn in het voorjaar, dat iets boven normaal lag.
In de zomer zijn geen ongunstige beïnvloedingen door hoge tem
peraturen voorgekomen, maar wel door regenval. De vele regens in de
periode van 10 juni af hebben belet dat het iooo-korrelgewicht vol
doende kon profiteren van de afwezigheid van hitteschade ; het resul
taat was een vrijwel normale waarde.
De gevoelige periode voor de korrel-zetting (20 juni-10 juli) was
vrij droog en dit heeft, mede dank zij de koelte, geleid tot een recordkorrelgetal. Hierdoor kwam de opbrengst toch nog boven normaal te
liggen.
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Summary
THE YIELD OF WINTER WHEAT IN 1954,
AND THE WEATHER CONDITIONS
In 1954 the yields of winter wheat on experimental fields were higher than normal
whereas the straw yields were normal. The kernel-straw relation was high and this
was the result of a very high number of kernels per ha, as high as in the top-year
'949The period of flowering and shortly afterwards appears to be critical for this
feature. Fig. 1 and 2 show that respectively high temperature and heavy rainfall
reduce the number of kernels.
In 1954 this critical period was rather cool and dry, as it was in 1949. The 1000kemel weight was favoured by the cool weather, but the heavy rainfall in the rest
of the summer prevented the kernel weight from reaching a level above normal.
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DE TARWE- EN ROGGEKWALITEIT
VAN OOGSTJAAR 1954
Dr S. BROEKHUIZEN
Stichting COCOBRO, Wageningen
(Summary, see p. 30)

ALGEMEEN

De graanoogst heeft in 1954 wel met zeer ongunstige weersomstan
digheden te kampen gehad. Niet alleen dat de oogstwerkzaamheden
door het slechte weer in de war werden gestuurd, ook tijdens de
rijpingsperiode was het weer ongunstig. De maanden juli, augustus en
september brachten vrijwel overal in het land zeer veel regen (zie tabel
1) en weinig zonneschijn, waardoor de afrijping der granen werd ver
traagd.
Veel regen viel in zware buien, waardoor heel wat rogge, gerst en
haver is gaan legeren. Het overwegend koele weer was gunstig voor de
gelegerde gewassen, die hierdoor minder schade hebben gehad. Bij de
tarwe, die als gevolg van de sterke uitwintering vrijwel geheel bestond
uit de stevige wintertarwe Heine VII en de zomertarwe Peko, trad
legering sporadisch op.
TABEL I. REGENVAL IN mm (Rainfall in mm)

Decade

Groningen
a

juni III
juli
I
II
III
aug. I
II
III
,,
sept. I
II
,,
III
,,

„

„

„

26
9

)

51

59
23
40
23

15

31

47

)

Den Helder

Oudenbosch

a

b

c

a

b

C

a

b

c

SO

47

58

65

13 82
20
49 117
49
24
22 80
34
27
17 86
42

SS

126
64
43 }
33 88

16 85
24]
61 142
57
13
30 77
34 J
26
14 88
48 J

b

c

82

56

10

119

79

18
43

86

81

93

66

)

13 J

17
33 100
50)

74
77

70
72
64

Vlissingen

67
66
71

a = neerslag per dekade (rainfall per decade)
b = neerslag per maand (rainfall per month)
c = gemiddelde neerslag over het tijdvak 1911-1950 (average rainfall in the period
1911-1950)

Het verloop van de oogst is vrijwel overal met moeilijkheden ge
paard gegaan. Vooral in het Noorden waren de moeilijkheden groot en
veel graan werd onder te vochtige omstandigheden gemaaid en te nat
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bij elkaar gebracht, waardoor de schoven in de hokken maar niet wil
den drogen (i). Zo kon het gebeuren, dat in Noordelijk Groningen in
October nog ca 20 % van de zomertarwe aan hokken op het veld stond
en er nog enkele percelen haver vielen te zichten.
Elders, vooral in het Oosten van ons land (3), werd op verschillende
plaatsen grote wateroverlast ondervonden, waardoor de oogst zelfs
gedeeltelijk verloren ging (zie afb. 1). In het algemeen kan worden ge
constateerd, dat, ondanks het feit dat de graandrogers op volle capaci
teit hebben gewerkt, veel graan te vochtig en zeer laat is binnenge
komen.
TARWE

De zeer ongunstige weersomstandigheden tijdens de rijping en het
oogsten van de tarwe hebben de kwaliteit sterk benadeeld. Vele per
celen zomertarwe, vooral in het Noorden van ons land, konden nauwe
lijks tot volledige afrijping komen.
De lage temperatuur en het vochtige weer tijdens de rijpingsperiode
zijn de bakkwaliteit niet ten goede gekomen. Hierbij moet in het oog
worden gehouden dat de rassen, waaruit onze tarweoogst in 1954 was
samengesteld, alle op een zeer laag bakwaardeniveau liggen (5). Boven
dien werd de tarwekwaliteit ten gevolge van de weersomstandigheden
nog door andere factoren ongunstig beïnvloed.
Hiervan moet in de eerste plaats het hoge vochtgehalte worden ge
noemd. Vochtgehalten tot 30 % waren geen uitzondering en het resul
taat was dan ook, dat meerdere malen partijen, die slechts één dag
onderweg waren, in bedorven toestand aankwamen.
Doordat het in vele streken vrijwel onmogelijk was de tarwe droog
binnen te krijgen, is veel tarwe te vochtig in schuren en klampen of
mijten opgeslagen. Het gevolg hiervan is geweest, dat in vele van der
gelijke partijen broei is opgetreden, waardoor de verwerkingswaarde
nog verder achteruit is gegaan. Uiteraard waren de broeiverschijnselen
niet altijd even opvallend, al naar gelang het vochtgehalte van korrels
en stro en de wijze van optasten. In het ergste geval waren de korrels
geheel bruin verkleurd, in andere gevallen was uitwendig aan de kor
rels niets abnormaals waar te nemen, doch bleken zij bij doorsnijden
een enigszins donker verkleurd endosperm te bezitten. Tussen deze
beide uitersten waren er allerlei overgangen.
Gebleken is, dat wanneer dergelijke, door broei beschadigde korrels
slechts in enkele procenten tussen gezonde korrels voorkwamen, zo'n
partij een bloem met een abnormaal donkere kleur leverde, hetgeen tot
storingen bij de vermaling heeft geleid. De afbeeldingen 3 en 4 geven
een indruk van de ongunstige invloed van een geringe hoeveelheid
broeikorrels op de kleur en de bakwaarde van de bloem.
De Pekar-proef (afb. 3) geeft visueel reeds een duidelijk beeld van
het kleurbederf. Exacte cijfers kunnen hierover worden verkregen
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Fig. I. Gelukkig verliep de rogge-oogst in 1954 niet overal op deze manier.
Fig. i. Fortunately harvesting did not always pass in this way.

Fig. 2. In sommige gevallen nam het optreden van schot ernstige vormen aan.
Fig. 2. In some cases heavy sprouting in the ear occurred.
(Foto's: P. WALLENBURG)

Fig. 3. De nadelige invloed van gebroeide tarwekorrels op de kleur van de bloem.
Links en rechts bloem van tarwe met enkele „broeikorrels" ; in het midden
bloem van gezonde tarwe.
Fig. 3. The effect of heated wheat kernels is detrimental to the colour of flour. (For
explanation see table 2.)

Fig. 4. Links: brood gebakken van tarwe met broeikorrels.
Rechts: brood van gezonde tarwe.
Fig. 4. Left:
bread baked from wheat, deteriorated by heated kernels.
Right: bread baked from sound wheat.

door meting van de lichtreflectie van de bloem in het toestel van KENT
JONES - MARTIN. Bij de Kent Jones-schaal betekent een laag cijfer een
witte bloem en een hoog cijfer een donkerder bloem. Normale cijfers
zijn voor een uitmaling van ca 65 %:
bij Manitoba-tarwe
2-3
„ Hardwinter-tarwe
3-4
„ gezonde inlandse tarwe
4-6
„ niet gezonde inlandse tarwe 7 en hoger (tot 13 toe!)
Ter vergelijking: W-bloem
ca 4
A-bloem
7-9

De inlandse tarwe heeft, ook in gezonde toestand, een donkerder
kleur dan buitenlandse tarwe ; in beschadigde toestand wordt de kleur
zeer slecht.
Van de in fig. 3 en 4 afgebeelde monsters kunnen de volgende ge
gevens worden vermeld:
TABEL 2.

GEGEVENS BETREFFENDE DE IN FIG. 3 EN 4 AFGEBEELDE BLOEM- EN BROOD
MONSTERS

(Data concerning the samples of flour and bread shown in fig. 3 and 4)
Monster

Herkomst (gedorst:
dec. '54-jan. '55)

Uitmaling

As op droge stof

Kleur van de
bloem

Sample

Origin (threshed
in Dec. '54—Jan. ' 55)

Extraction rate

Ash on dry matter

Colour-index of
the flour

Winschoten
De Krim
Winschoten

66,5%
64.5 %

0,63 %

68,3%

0,66%

10,0

Winschoten
De Krim

65.3%
64.5 %

0.74%

10,4
5.5

Fig. 3:
links
(left)
midden (middle)
rechts (right)
Fig. 4:
links
(left)
rechts (right)
(=fig. 3, midden)

0,60%

0,63 %

8.4
5.5

De tarwe uit De Krim was gezond, de andere partijen bevatten
broeikorrels en leverden een te donkere bloem. Van belang is het feit,
dat reeds door een geringe hoeveelheid broeikorrels het kleurbederf
van de bloem optreedt, en dat het niet mogelijk is door maaltechnische
maatregelen deze nadelige invloed te verminderen. Ook wordt door dit
verschijnsel de normale samenhang tussen asgehalte en kleur van de
bloem verstoord.
Uit het voorgaande blijkt wel duidelijk van hoe grote betekenis het
voor de bloembereiders is, dat de tarwe droog van het veld in schuur of
mijt wordt opgeslagen, en tevens dat er alles aan is gelegen om juist in
ongunstige oogstjaren alle aandacht aan het oogsten en binnenhalen
van de tarwe te schenken.
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Hoewel de weersomstandigheden tijdens de oogst een hoog schot
gehalte deden verwachten, is over het algemeen toch niet veel schot
geconstateerd (zie fig. s). De oorzaak hiervan is wel het feit, dat oogst
1954 voor meer dan 90% uit roodzadige tarwe bestond. De Zeeuwse
en Hollandse tarwe had zeer weinig schot, terwijl die uit Groningen
slechts bij uitzondering meer dan 8 % schot bevatte. Voor zover ons
bekend, waren de Hoeksewaard en Noord-Friesland ongunstige uit
zonderingen, waar vrij veel schot werd geconstateerd.
geen schot

1(3*
ff
_£3r 0R.i

àV

FIG. 5. Het voorkomen van schot in

tarwe en rogge van oogst 1954.
S
Fig. 5. The occurrence of sprouting (|
in the 1954 crop.
|

t

/

Een gevolg van de ongunstige weersomstandigheden tijdens de
rij pingsperiode van de tarwe is ten slotte geweest het optreden van ver
schillende schimmelziekten, zgn. afrijpingsziekten. Hiervan moeten
vooral worden genoemd het veelvuldig optreden van Fusarium en van
Septoria. Vooral bij de laat rijpende gewassen en in het bijzonder bij
zomertarwe moet de door deze schimmels veroorzaakte schade in vele
gevallen zeer groot zijn geweest. Wanneer de kafjes en de aarspil een
sterke bruinzwarte verkleuring vertoonden, bestond de oogst veelal uit
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kleine, schrompelige korrels. Hierdoor werd zowel de opbrengst als de
kwaliteit zeer nadelig beïnvloed en liet ook de kleur van vele partijen
veel te wensen over.
Ten slotte dient te worden gewezen op het opvallend lage hl-ge
wicht van de tarwe: in Groningen en in de Noordoostpolder ca 70 à 71
kg, in de overige gebieden 73 à 74 kg.
ROGGE

Aangaande de roggekwaliteit deelde de Heer U. KOOPMANS ons het
volgende mede :
De eerste partijen werden nat gedorst en waren dus zeer vochtig.
Vochtgehalten tot ca 25% werden geconstateerd. Toch hadden deze
partijen nog niet veel schot, ook geen zgn. blind schot. Het regenweer
heeft dit graan dus vrij zeker getroffen direct vóór het afmaaien en ge
durende de oogstwerkzaamheden. Bij het afrijpen waren deze partijen
nog in goede conditie.
Hierna is het mis gegaan, met het gevolg, dat de uit stolpen en
schuren afgeleverde partijen rogge wel iets droger of liever, minder
vochtig waren (19 tot 24 % vocht), doch geleidelijk aan meer schot
gingen bevatten en een zeer hoog maltosevormend vermogen vertoon
den. Dit laatste, bepaald bij 62-64 °C, lag bij de latere partijen vrijwel
steeds tussen 45 en 60, terwijl het in enkele gevallen tot 70 opliep. In
vele partijen was niettemin weinig schot waar te nemen; deze moeten
dus een hoog percentage blind schot hebben gehad.
Het uiterlijk van de rogge was uiteraard niet fraai; de korrels waren
vrij normaal van grootte, hier en daar wat fijn. Smaak en geur van vers
aangevoerde partijen, die niet hadden geleden, waren wel goed. De
bakaard was over het algemeen slecht, hetgeen, gezien de hoge waarde
voor het maltosevormend vermogen, niet te verwonderen valt.
VOCHTGEHALTE

Tenslotte volgen hier nog enige gegevens over het vochtgehalte der
granen, die ons werden verstrekt door het Bedrijfschap voor Granen,
Zaden en Peulvruchten.
Van 1947 af is door genoemd Bedrijfschap in samenwerking met het
Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten ieder jaar nage
gaan, welk vochtgehalte de inlandse granen, gerekend over het gehele
land, gemiddeld hebben. Hiertoe wordt in de productiegebieden twee
maal per jaar het vochtgehalte bepaald van een groot aantal monsters
uit telerspartijen, ni, in de loop van de maanden september en October
en gedurende de maanden januari en februari. Voor deze bemonstering
worden de monsters zoveel mogelijk uit pas gedorste telerspartijen ge
nomen, waarbij naar een zodanige spreiding van de plaatsen van be
monstering wordt gestreefd, dat voor ieder gebied een zo representatief
mogelijk beeld wordt verkregen. Uitgaande van de oppervlakten tarwe
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en rogge in de verschillende gebieden, worden dan de gemiddelde
vochtpercentages voor het gehele land berekend.
In tabel 3 is het gehele verloop van de aldus berekende vochtpercen
tages weergegeven.
TABEL 3.

GEMIDDELD VOCHTGEHALTE DER GRANEN IN % IN DE JAREN 1947 T/M 1954

( Average moisture content in home-grown cereals in % in 1947-1954)
Oogst
Crop

Tijdstip van vaststelling
Period of sampling

Tarwe
Wheat

Rogge
Rye

Gerst
Barley

Haver
Oat

1947

October
januari

1947
1948

IS
16,S

14.5
18,5

15
16,S

13

1948

september 1948
februari
1949

I7.S
18

I7.S
18

Ï6,5
17

IS
15.5

1949

oct.-nov. 1949
febr.-mrt. 1950

I6,5
18

16,5
19

16
i6,s

IS
15.5

I9SO

sept.-oct. 1950
februari
1951

17
18

17

17
17.5

I5.S
16

1951

sept.-oct. 1951
jan.-febr. 1952

18
19

17.5
20,s

17.5

16
16

1952

October
1952
febr.-mrt. 1953

18,s
i8,s

18

18
I7.S

15.5

sept.-oct. 1953
febr.-mrt. 1954

17
17,S

17
17.5

17

15

17

I5.S

aug.-oct. 1954
jan.-febr. 1955

19.5
19

Ï9.5

18,s
18,s

17

19.5

17.4
i8,i

17.2
18,9

16,9
17.3

IS.3
15.9

1953
1954

Gemiddeld: \ sept.-oct.
Average ƒ jan.-febr.

I947-'S4

I947~'54

19.5

19

18

I4S

16,5

I7.S

Uit deze cijfers kan worden afgeleid, dat 1954 het meest natte oogst
jaar sinds 1947 is geweest.
Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat bij de vaststelling van de
vochtgehalten géén met de maaidorsmachine geoogste partijen in het
onderzoek worden betrokken. In de practijk worden echter vele par
tijen gemaaidorst. Deze zullen vooral in de natte oogstjaren (1948,
1951, 1952 en 1954) een belangrijk hoger vochtgehalte hebben gehad
dan in de tabel is aangegeven.
Uit tabel 4 blijkt duidelijk, dat het natte oogstweer voor het gehele
land heeft gegolden.
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TABEL 4.

GEMIDDELD VOCHTGEHALTE DER GRANEN VAN OOGST 1954 IN DE VERSCHIL
LENDE PROVINCIES BIJ DE VASTSTELLING IN JAN.-FEBR. 1955
(Average moisture content in home-grown cereals of the 1954 crop in the
different provinces at the sampling in Jan./Febr., 1955)

Provincie
Province

Groningen . .
Friesland
Drenthe
Overijssel . .
Gelderland . .
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland .
Zeeland
Noord-Brabant
Zuid-Limburg

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

Nederland . . . .

Tarwe
Wheat

Rogge
Rye

Gerst
Barley

Haver
Oat

19,6

%

%
19.4

18,9

%

%
17-4

-

-

-

-

19.4
19.3
19.3
19,1
I8,5
18,7

19.9
19.9
18,9
20,1

18,1
18,5

18,1
18,9

19.3
19.1

20,3
19,8
I8,6
I8,6
17,2
18,4
I8,8
18,1
19,6

19,0

19.5

18,s

17,5

18,S

18,6
18,7
18,6

17,7
17,7

16,8
20,0

17,3
17,2
18,2

Tenslotte is in tabel 5 nog de gemiddelde stijging van het vocht
gehalte gedurende het najaar en de wintermaanden voor de jaren 1947
t/m 1954 vermeld.
TABEL 5.

GEMIDDELDE STIJGING VAN HET VOCHTGEHALTE GEDURENDE NAJAAR EN
WINTERMAANDEN

(Average increase of moisture content in home-grown cereals stored on the
farm during autumn and wintermonths)
Oogst
Crop

1947
1948
1949
1950
1951

Tarwe
Wheat

Rogge
Rye

%

%

1.5
o,5
i,5

I9S2

1,0
1,0
0

1953
1954

o,5
-o,5

4,0
o,5
2,5
2,5
3,o
1,0

o,5
0

Gerst
Barley
°/

/O
1.5
0,5
0,5

°>5
o,5
-o,5
0
0

Haver
Oat

%

i,5
o,5
0,5
0,5
0
1,0

0,5
o,5

BESLUIT

Gaarne willen wij dit overzicht weer besluiten met een woord van
dank aan allen, die ons hiervoor de gegevens verstrekten. In het bij
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zonder geldt deze dank de Heren U. KOOPMANS (Leeuwarden) en W.
VERBEEK (Rotterdam), voorts de Directie van het BEDRIJFSCHAP VOOR
GRANEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN (Den Haag), Het „CENTRAAL
BUREAU" (Rotterdam) en vele van de hierbij aangesloten verenigingen.
Enige gegevens werden ontleend aan verslagen van Rijkslandbouwconsulentschappen.
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Summary
THE QUALITY
OF THE 1954 CROP OF HOME-GROWN WHEAT AND RYE
Much rainfall (table 1) and few sunshine during the period of ripening and har
vesting of the home-grown cereals have unfavourably influenced the quality. The
ripening of wheat, in particular of spring wheat, was retarded by these weather
conditions. Constant rains often interfered with harvesting operations, which were
retarded considerably (fig. 1). Moisture contents of the grain (see table 3) up to
30% were not exceptional. Grain dryers had a busy time. It often happened that
transports in bulk, on the way for only one day, arrived in a totally bad condition.
As many wheat sheaves, not yet fully dried, have been stored in barns or in stacks
in order to be threshed later on, often „spontaneous" heating occurred in those
parties. Heated kernels are recognized by the turning in colour of the bran and the
endosperm to light or dark brown. Such wheat kernels, mixed up into sound parties
for only a few percents, after milling, proved to have a fatal influence on both colour
and baking quality of the flour (see figures 3 and 4, and table 2).
Although a high percentage of sprouted kernels could be expected, this was not
the case. Naturally heavy sprouting occurred in some cases (see fig. 2). The fact,
however, that almost the entire wheat crop consisted of red-grained varieties may
be the reason that on the whole the percentage of sprouted kernels was low (see
fig. 5)Much damage was done by Fusarium and Septoria attack during the ripening of
wheat. The heavy occurrence of these fungi in the ears caused small and shrivelled
kernels, so that the quantity as well as the quality of the grains was unfavourably
affected.
The low hl-weight (70-71 kg in the Noordoostpolder and in Groningen, and
73-74 kg elsewhere) was very remarkable.
As to the rye it was stated that sprouting increased in the course of the period of
harvesting. In general the diastatic activity was high, and accordingly the baking
quality was bad.
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BEPALING VAN DE SCHOTRESISTENTIE
VAN TARWE DOOR MIDDEL
VAN KIEMING IN ZAND
Dr H. HANSEL
Probstdorfer Saatzucht, Wien (Oostenrijk)
(Zusammenfassung, S. 36)

Onder schot verstaat men het kiemen van graankorrels in de aar, dus
voor het dorsen. Schot treedt op bij vochtig, regenachtig weer ge
durende de oogst, wanneer het graan reeds gemaaid is en de schoven
in hokken op het land staan te drogen. Schot treedt over het algemeen
zelden op, zolang het graan nog niet gemaaid is, ook al zijn de korrels
volledig rijp geworden.
De door schot veroorzaakte schade
De door schot te weeg gebrachte schade aan de oogst kan in extreem
ongunstige jaren 10-15 % en zelfs nog meer bedragen (2, 6). Ook als
uitwendig aan de aren en de korrels nog geen schot bemerkbaar is,
kunnen in de kiem toch reeds de eerste ontwikkelingsprocessen een
aanvang hebben genomen ; men spreekt dan van latent of blind schot.
In deze toestand kan de kiem bij het dorsen gemakkelijk worden be
schadigd. Door de dorsbeschadiging kan de kiemkracht zo sterk worden
benadeeld, dat zaaitarwe tot consumptietarwe wordt gedegradeerd.
Men moet echter niet uit het oog verliezen, dat ook de bakwaarde
van consumptietarwe door latent schot ongunstig wordt beinvloed.
Vooral bij de op het maaidorsen ingestelde bedrijven zijn er weinig
mogelijkheden voorhanden om de ongunstige invloed van het weer op
het optreden van schot te verminderen of te voorkomen. Daarom is het
de taak van de graanveredeling om door het kweken van schotresistente rassen de kans op het optreden van schot zo klein mogelijk te maken
en daardoor de oogstzekerheid te verhogen.
Kiemrijpheid en kiemrust
Het meer of minder sterk naar voren komen van schotresistentie is
afhankelijk van de kiemrijpheid en van de kiemrust. Wanneer men de
ontwikkeling nagaat van de kiemrijpheid van een graankorrel, resp.
van de kiem, van de bevruchting af tot aan de volledige rijpheid, blijkt,
dat de kiem reeds 10 à 14 dagen na de bevruchting in staat is te ont
kiemen. De ontkieming van onrijpe korrels wordt echter verhinderd
doordat de kafjes de korrel aanvankelijk zeer nauw omsluiten, waar
door geen vocht tot de kiem kan doordringen. Ook verhindert het
bladgroen bevattende weefsel van de vruchtwand het doordringen van
water en lucht naar de kiem. Tegen de meel-(geel-)rijpheid van de
graankorrel verliest de kiem geleidelijk het vermogen tot ontkieming
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en wanneer de korrels volrijp zijn, bevinden zij zich in volledige kiemrust. Na de volrijpheid blijft de graanvrucht gedurende een kortere of
langere periode in dit stadium van kiemrust, waarbij zij ook na be
vochtiging bij hogere temperaturen (15-20 °C) niet ontkiemt.
Afgezien van de erfelijke aanleg (1, 6), zijn de weersomstandigheden
reeds van het stadium der melkrijpheid af (2) van invloed op de aard
van de latere periode van kiemrust. Hierdoor kunnen de jaarlijkse
schommelingen in schotresistentie bij de afzonderlijke rassen worden
verklaard. Na het stadium van de volrijpheid wordt de kieming (schot)
weer bevorderd door zacht, vochtig of regenachtig en stil weer.
De tot dusver gebruikte methoden ter beoordeling van de schotresistentie
Aan een voor de graanveredeling bruikbare methode ter bepaling
van de schotresistentie moet de eis worden gesteld, dat men hiermede
de genotypisch bepaalde lengte van de kiemrust onder gunstige
kiemingsvoorwaarden kan vaststellen.
Indien het klimaat bevorderlijk is voor het optreden van schot, zou
men kunnen volstaan door veldjes of enkele rijen van de te onderzoe
ken lijnen of rassen nog een tijd na de volrijpheid te laten staan, tot een
voldoende indruk over de schotresistentie is verkregen. Bij alle andere
methoden zal het nodig zijn de afgesneden aren op kunstmatige wijze
vochtig te houden. Zo kan men b.v. aan hangende (9) of rechtopstaan
de (8) bosjes aren, die bij I8-20°C en hoge luchtvochtigheid bewaard
en dagelijks bevochtigd worden, na 10 à 14 dagen de ontwikkeling van
schot waarnemen en in vergelijkende cijfers tot uitdrukking brengen.
Bij de toepassing van deze methoden kan zelfs met één aar worden vol
staan (1). Voorts is het mogelijk een voorlopige indruk van de schot
resistentie te krijgen door kiemproeven met enkele uitgepelde korrels
(3, s). Bij deze methode komen echter een aantal natuurlijke factoren,
als b.v. de dichtheid van de aar, de beharing, de omhulling van de
kafjes en de beïnvloeding van de stofwisseling van de kiem door de
kafjes (7) niet tot uitdrukking. Daarom verdient een methode met ge
hele aren bij de bepaling van de schotresistentie de voorkeur boven
een kiemproef met uitgepelde korrels.
De methoden, waarbij gebruik wordt gemaakt van bosjes aren, zijn
in de practijk veelvuldig en met succes toegepast. Toch hebben zij ook
enige nadelen. In de eerste plaats vereisen zij veel arbeid en vervolgens
laten zij niet gemakkelijk een fijnere onderscheiding toe, omdat de ver
schillen in het optreden van schot bij de afzonderlijke aren van een
bosje ten gevolge van de randwerking en het aflopen van het bevoch
tigingswater vrij groot zijn.
De methode van kieming in zand (fig. 1 en 2)
De methode van de kieming in zand (4) komt in feite hierop neer,
dat afzonderlijke, gehele aren in fijn kwartszand (of in aarde) worden
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gelegd en vochtig worden gehouden. Weliswaar zijn op deze wijze de
vochtige aren niet direct aan de lucht blootgesteld, zoals onder na
tuurlijke omstandigheden, maar in tegenstelling tot de methoden met
de bosjes aren wordt bereikt, dat de omstandigheden waaronder de
kieming kan plaats vinden, voor alle korrels van één aar en voor alle
korrels van de te vergelijken aren volledig gelijk zijn. Bovendien is de
uitvoering van deze proef eenvoudig en kan het waarnemen van de ge
schoten korrels zonder moeite geschieden.
Voor de uitvoering van deze methode kan men gebruik maken van
poterkistjes. Hierin worden de afzonderlijke aren van 2 of 3 verschil
lende rassen of lijnen in 9- tot 12-voud zodanig in het zand gelegd, dat
zij er nog juist door bedekt zijn. De kistjes worden vervolgens in een
kas en zo mogelijk op de aarde en horizontaal geplaatst, waarbij ge
zorgd wordt voor een gelijkmatige temperatuur en (diffuse) belichting.
Dagelijks of om de andere dag wordt het zand bevochtigd met zo veel
water, als het kan opnemen. Hoewel aarde sneller en ongelijkmatiger
uitdroogt dan zand, kan zij onder bepaalde omstandigheden toch wel
in plaats van zand worden gebruikt.
Volgens onze ervaringen is het bij deze methode van schotbepaling
gewenst per ras 2 herhalingen, telkens met 12 aren, toe te passen. Men
heeft dus 24 aren per nummer nodig. Het is voorts gewenst bij de uit
voering van deze proeven om de 8 nummers twee contrôlerassen op te
nemen, nl. een schotresistent en een schotgevoelig ras.
Voor een juiste interpretatie van de resultaten dient het aantal
korrels van iedere aar voor het begin van de proef te worden geno
teerd. Voor de practische beoordeling kan men dagelijks of om de
andere dag het aantal aren, waarvan 3 of meer kiemblaadjes boven het
zand te voorschijn zijn gekomen, noteren. Hierdoor krijgt men niet
alleen een indruk over de gelijkmatigheid van het optreden van schot,
doch bovendien ook over de spreiding in het optreden bij één ras en
tussen de herhalingen (zie tabel 1). Met behulp van deze methode kun
nen op gemakkelijke wijze 3 klassen van schotresistentie (b.v. schotresistent, tamelijk schotresistent en schotgevoelig) worden onder
scheiden.
Bij een nauwkeurige vergelijking van de hier beschreven methode
met die, waarbij rechtopstaande bosjes aren worden gebruikt, bleek,
dat bij de zandmethode reeds na ongeveer 7 dagen dezelfde schot
percentages werden bereikt als bij de aarbosjesmethode na 12 dagen.
Bij de zandmethode waren na 12 dagen de matig schotresistente rassen
reeds voor 80-100 % gekiemd (zie fig. 3), hetgeen erop wijst dat men
niet te laat met het waarnemen moet beginnen.
De nauwkeurigheid van de zandmethode kan met het volgende voor
beeld worden geïllustreerd. Bij de zandmethode werden bij de reeds
genoemde vergelijkende proef 3 maal 9 aren gebruikt, waarbij de
variatiebreedte voor de 3 herhalingen per nummer gemiddeld 12,9 %
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TABEL I. VERMELDING VAN HET AANTAL AREN MET 3 OF MEER KIEMBLAADJES BOVEN
HET ZANDOPPERVLAK OP 11 DATA NA HET INZETTEN VAN DE PROEF

(Proef met wintertarwerassen, geoogst 26 juli, ingezet 17 aug. 1954.)
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= Schotgevoelig standaardras (Auswuchsanfällige Standardsorte) : Tschermak's weisser begrannter Marchfelder.
= Schotresistent standaardras (Auswuchsresistente Standardsorte) : Stamm
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II

3)

A, B = Twee herhalingen, elk van 12 aren (Wiederholungen zu je 12 Ähren;
Nummern und Wiederholungen vollständig randomized.)

I°I.

Fig. 3. Vergelijking van de
ontwikkeling van schot bij
de „zandmethode" met die
bij de „bosjesmethode".
Abb. 3. Vergleich des Aus
wuchses im Sandbeet mit
dem Auswuchs an Ähren
büscheln.
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O Beide methoden na 12
dagen (Beide Methoden
nach 12 Tagen).
# Bosjesmethode na 12
dagen vergeleken met
zandmethode na7 dagen
(Im Sandbeet nach 7 Ta
gen, Ahrenbüsckel nach
12 Tagen.)
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TABELLE I. Anzahl der Ähren mit 3 oder mehr sichtbaren Koleoptylen bei Beurteilung

des Auswuchses nach der Sandbeetmethode. Wintenveizenstämme der Reife
gruppe II, 1954. Ernte 26. Juli, Anlage 17. August.
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schot bedroeg. Bij de aarbosjesmethode werden 3 herhalingen van 20
aren toegepast, waarbij de variatiebreedte gemiddeld 19,7 % bedroeg.
Uit deze proef bleek dus, dat bij toepassing van de zandmethode met
het halve aantal aren kan worden volstaan, terwijl bovendien een ge
ringere variatiebreedte bij de herhalingen werd bereikt.
De selectie op schotresistentie
De bij dit artikel opgenomen afbeeldingen laten enerzijds duidelijk
zien, dat de verschillende aren van eenzelfde nummer niet volkomen
gelijk uitgroeien, terwijl anderzijds ook blijkt, dat van de korrels van
één enkele aar sommige opmerkelijk vroeger (tot 14 dagen toe) kunnen
kiemen dan de andere. Aangezien de bevochtiging van de aren in het
zand zeer gelijkmatig is, hebben wij dus bij deze methode de mogelijk
heid tot selectie, waarbij uiteraard het schotonderzoek van de na
komelingschap pas klaarheid verschaft over de aard van deze ver
schillen in schotresistentie, nl. of zij genotypisch dan wel phaenotypisch waren veroorzaakt. Het is voorts zeer goed mogelijk om na af
loop van de waarnemingen afzonderlijke korrels of aren te isoleren en
verder op te kweken. Ook werd geconstateerd, dat de korrels van aren,
die 3 weken in het vochtige zand hadden gelegen en nog ongekiemd
waren, - na terugdrogen - bij een latere kiemproef nog een kiemkracht
van 95 % bleken te bezitten.
Bij het onderzoek van kruisingspopulaties dient er, evenals bij het
onderzoek van verschillende rassen, op te worden gelet dat slechts
aren, resp. rassen van een gelijke rijpheidsgroep in één proef op schot
resistentie met elkaar worden vergeleken.
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Zusammenfassung
DIE BEURTEILUNG DER AUSWUCHS-RESISTENZ
VON WEIZEN MITTELS DER SANDBEET-METHODE
von HERMANN HÄNSEL, Probstdorfer Saatzucht, Wien, Österreich
Unter Auswuchs versteht man das Keimen von Getreidekörnern an der Ähre.
Der durch Auswuchs hervorgerufene Ernteschaden kann in extrem ungünstigen
Jahren 10-15% und mehr erreichen (2,6). Auch wenn an den Ähren äusserlich noch
kein Auswuchs sichtbar ist, können die Embryos bereits etwas angekeimt sein
(latenter Auswuchs), wodurch die Keimfähigkeit von Saatweizen und die Mehl
qualität von Konsumweizen stark leiden. Die mehr oder weniger stark ausgeprägte
Auswuchsresistenz ist abhängig von der Keimreife und der Keimruhe. Abgesehen
vom Erbtypus (1,6) haben die Witterungsbedingungen bereits ab der Milchreife (2)
einen Einfluss auf die Ansprägung der späteren Keimruhe, wodurch jahresbedingte
Schwankungen der sorteneigenen Auswuchsresistenz erklärbar werden.
Die Sandbeetmethode (4) zur Beurteilung der Auswuchsresistenz besteht im
wesentlichen darin, dass ganze, einzelne Ähren in feinen Quarzsand (oder in Erde)
gelegt und feucht gehalten werden (Abb. 1 und 2). Der Sand wird täglich oder jeden
zweiten Tag einmal bis zur vollen Wasserkapazität angefeuchtet.
Bei einem genauen Vergleich von Sandbeetmethode mit aufrechten Ährenbüscheln
ergab sich, dass bei der Sandbeetmethode nach etwa 7 Tagen dieselben Auswuchs
prozente erreicht waren wie nach 12 Tagen bei den Ährendbüscheln (Abb. 3). Man
soll also nicht zu spät mit der Bonitierung beginnen. Auch hat es sich herausgestellt,
dasz bei der Sandbeetmethode bei Verwendung von der halben Ährenzahl je Wieder
holung eine geringere Streuung der Wiederholungen erreicht wird wie bei den
Ährenbüscheln. Die Isolierung einzelner Körner oder Ähren lässt sich nach der
Bonitierung noch sehr gut durchführen.
Bei Kreuzungspopulationen ist ebenso wie bei einem Linienvergleich darauf zu
achten, dasz nur Ähren bzw. Linien der gleichen Reifegruppe in einem Versuch
bezüglich ihres Auswuchses miteinander verglichen werden.

36

Fig. I. Opzet van een proef om de invloed van dagverlenging op de winterhardheid
na te gaan.
Fig. i. Trials to demonstrate the influence of day-length on winterhardiness of cereals.

Fig. 2. Verschillen in coleoptielresistentie. Rassen v.l.n.r. nrs i t/m 14 (zie tabel 1).
Gezaaid op 18 oct. 1954; gefotografeerd op 18 nov., 12 dagen (bij ca iocC)
na het vriezen.
Fig. 2. Differences in cold resistance in the coleoptile stade of wheat. From left to right
varieties nrs 1 14, as mentioned in table 1. Sown on Oct. 18th, 1954; photo
taken on Nov. 18th, 12 days (at ca io°C) after freezing.

Fig. I. Twee rassen met een geringe en één met een zeer goede schotresistentie.
(Aren geoogst op 10 juli, in het zand gelegd op 4 aug. en gefotografeerd op
12 aug. 1952).
Abb. i. Zwei Linien mit geringer und eine Linie mit hoher Auswuchs-Resistenz. (Ernte
10. Juli, Anlage 4. August, Photo 12. August 1952).

Fig. 2. Overzicht van de „zand-methode" ter bepaling van de schotresistentie.
Abb. 2. Sandbeetmethode zur Bestimmung der Auswuchsresistenz.

ENKELE ASPECTEN
VAN HET KOUDERESISTENTIE-ONDERZOEK
BIJ GRANEN
Ir G. DANTUMA
Stichting voor Plantenveredeling, Wageningen
(Summary see p. 43)

Sinds het in gebruik nemen van een nieuwe vriesinstallatie voor
kouderesistentiebepalingen bij granen, grassen en klavers door de
Stichting voor Plantenveredeling, is naast het direct practische werk
i.e. het bepalen van de kouderesistentie van rassen en lijnen en het
uitvriezen van jonge populaties, veel aandacht besteed aan het be
studeren van factoren die de kouderesistentie beïnvloeden.
In het Technisch Bericht Nr 5 van de Stichting COCOBRO (dec.
1952) werden reeds besproken :
a. de invloed van de hardingstoestand op de kouderesistentie,
b. de invloed van de jarowisatiegraad op de kouderesistentie.
Op de conferentie over klimaatresistentie-problemen bij granen te
Braunschweig in 1954 werd uitvoeriger bericht over punt b, terwijl
verder resultaten werden vermeld van proeven, waarbij de invloed van
de daglengte op de kouderesistentie werd onderzocht. Deze beide
facetten bij het kouderesistentieonderzoek, nl. de jarowisatiegraad en
de daglengtereactie, zijn beide van groot belang en vertonen ten dele
ook een nauwe samenhang, hetgeen uit het volgende zal blijken.
i. Invloed van de jarowisatiegraad op de kouderesistentie
De West-Europese wintertarwerassen met een vrij goede tot goede
winterhardheid, bezitten zonder uitzondering een matige tot grote
koude- of jarowisatiebehoefte. Bij normale herfstzaai (b.v. oct.) wordt
aan deze koudebehoefte reeds voor een groot deel of geheel voldaan,
voordat vorstperioden (meest jan., febr.) optreden. D.w.z. dat de
planten reeds in een min of meer volledig gejarowiseerd stadium aan
de vorst worden blootgesteld.
Nu blijkt bij vele rassen, o.a. bij de meeste door ons onderzochte
West-Europese rassen, de koude resistentie te verminderen naarmate de
jarowisatiegraad vollediger is. Bij sommige rassen, o.a. enkele Franse,
is dit verschil tussen kouderesistentie in ongejarowiseerde en gejarowiseerde toestand zeer groot, bij andere daarentegen kleiner of zeer
gering. Bij deze laatste treedt eerst een vermindering van koude
resistentie op, als de planten onthard worden.
In hoofdzaak zijn twee wijzen van ontharding te onderscheiden.
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a. Ontharding bij hogere temperatuur door versterkte ademhaling
Bij harding ontstaat een ophoping van assimilaten, die wordt ge
vormd, doordat bij lage temperaturen (0-5 °C) de assimilatie minder
sterk wordt geremd dan de ademhaling (1). Bij hogere temperatuur
verdwijnt deze ophoping van assimilaten voor een groot deel, tenge
volge van een grotere ademhalingsactiviteit; de plant wordt onthard.
Deze vorm van ontharding treedt in de natuur dikwijls op, als in het
vroege voorjaar perioden met relatief hoge temperaturen voorkomen,
doch kan door hernieuwde harding ongedaan worden gemaakt.
b. Ontharding tengevolge van een verder gevorderd ontwikkelings
stadium
Zodra de plant voldoende is gejarowiseerd, of m.a.w. de jarowisatieof thermophase is beëindigd, kan de plant in de tweede- of photophase
overgaan, als aan de eisen der voornaamste factoren voor de photo
phase, ni. voldoende lange dag en hogere temperatuur, wordt voldaan.
Deze eisen, vooral die welke aan de daglengte worden gesteld, kunnen
sterk, al naar het ras variëren (3). De plant gaat dan van het vegetatieve
in het generatieve stadium over, hetgeen gepaard gaat met het verlies
van de kouderesistentie. (Sommige rassen kunnen waarschijnlijk ook
nog in het allereerste begin van net generatieve stadium hun koude
resistentie behouden.)
Deze vorm van ontharding bij het begin van het stadium van schie
ten, is onherroepelijk.
2. Invloed van de daglengtereactie op de kouderesistentie
Uit het onder b genoemde, blijkt wel dat de daglengtereactie een be
langrijke factor voor de kouderesistentie is. Zolang namelijk de dag
lengte en de temperatuur voldoende kort, resp. laag blijven, om de
tweede phase nog niet te laten beginnen, blijven de planten in een rust
toestand en kunnen hierin hun kouderesistentie behouden. Uitge
sproken lange-dag-typen kunnen zodoende lang in het voorjaar kouderesistent blijven. Als voorbeeld kunnen vele Zweedse tarwerassen ge
noemd worden, die voor ons land echter het nadeel hebben, dat hun
voorjaarsontwikkeling veel te traag is.
De hiergenoemde problemen hebben vanzelfsprekend een sterk
regionaal karakter. In Zweden en Noord-Oost Europa blijft het b.v. in
het voorjaar lang koud en zodra de temperatuur zo hoog wordt, dat
groei kan optreden is de daglengte ook reeds zodanig, dat bij de langedag-typen de periode van schieten kan beginnen. De Zweedse rassen,
die in ons land in het voorjaar lang een kruipend groeitype bezitten,
vertonen daardoor in het land van herkomst een meer erect type.
Hetzelfde geldt voor Nederlandse rassen, als deze naar Zuidelijke
landen worden gebracht. Omgekeerd vertonen in 't algemeen rassen
uit Zuidelijke landen een meer erect groeitype dan de in de Noorde38

lijke landen inheemse rassen. Het is dus niet alleen de resistentie die
een ras in de winter kan bezitten, doch zeker ook de voorjaarsresisten
tie, die beslist of een ras geschikt is voor een bepaalde streek. Hoe
groter de kans, dat in het voorjaar nog vorstperioden optreden, des te
hoger eisen aan de voorjaarsresistentie gesteld moeten worden. In een
dergelijk geval bieden een grote koudebehoefte en een uitgesproken
lange-dag karakter aan de rassen, vanwege de late voorjaarsontwikke
ling, de beste bescherming tegen koude in het voorjaar.
Zo deelt JAPHA (1944) mede, dat in Oost-Pruisen de uitwintering in
het voorjaar de laatste 15 jaren veel ernstiger is geworden en hij wijt
dit aan de verbouw van andere rassen. De vroeger verbouwde rassen
o.a. Siegdorf en Trotzkopf bezaten een goede voorjaarsresistentie.
Sommige rassen, zoals Noord-Russische, Finse en Zweedse beschik
ken over dezelfde eigenschap, terwijl Hongaarse rassen, die goed
winterhard bleken te zijn, in het voorjaar in Oost-Pruisen sterk leden.
Sinds de herfst 1953, hebben wij bij het kouderesistentieonderzoek
veel aandacht besteed aan de Zuid-Oost Europese wintertarwe- en
wintergerstrassen, die in hun wintergedrag vrij sterk blijken te ver
schillen van de Noord-West Europese. Bij deze Z.O. Europese tarwerassen is de koudebehoefte, in vergelijking tot de N.W. Europese,
gering (in vele gevallen F,-M, tarwe*), terwijl deze bij vele Winter
gersten nihil is.
Deze eigenschap vinden we eveneens bij de meeste Amerikaanse
wintertarwerassen, die echter voor een groot deel afstammen van
rassen, destijds door Russische immigranten meegenomen naar hun
nieuwe vaderland. Zelfs komen er rassen voor, zoals enkele Canadese
„zomer"tarwerassen, die vrijwel geen koudebehoefte bezitten, doch
een aanzienlijke kouderesistentie kunnen hebben. Enkele van deze
rassen b.v. vertoonden bij vroege herfstzaai (20 sept.) in de winter
I9S3/'S4 te Wageningen een winterhardheid, gelijkwaardig aan die van
wintertarwerassen als Heine VII en Carsten V.
Uit het feit, dat uit een grote tarwecollectie vele van deze Z.O.
Europese rassen, met matige tot geringe koudebehoefte, in de tamelijk
strenge winter i953/'S4 goed overwinterden, blijkt wel dat de jarowisatietoestand als zodanig, bij deze typen weinig invloed kan hebben op
de winterhardheid. Bij een normale herfstzaai zijn deze rassen immers
reeds optimaal gejarowiseerd, voordat de winter in ons land begint.
De winterhardheid blijkt dan verder vnl. beschermd te worden door
het feit, dat de daglengte in de wintermaanden te kort is om de photo
phase te laten beginnen.
Verder is de daglengtebehoefte van deze Zuid-Oost Europese rassen
minder groot dan die van rassen met meer Noordelijke herkomst. Zij
vertonen daardoor een vlottere voorjaarsontwikkeling, doch verliezen
*) Indeling naar koudebehoefte: H, J, F, M en A tarwe; zie Feekes (4).
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daarmee ook eerder hun kouderesistentie. Wil men een vlotte voor
jaarsontwikkeling, dan zal het nodig zijn een compromis te vinden
tussen de snelheid van deze ontwikkeling en het behouden van voor
jaarsresistentie of m.a.w. tijdstip van ontharding tengevolge van ver
der voortgeschreden ontwikkeling. In dit opzicht biedt b.v. ons land
meer mogelijkheden dan Oost-Duitsland of Zweden en wel door het
verschil in optreden van vorst in het voorjaar.
HOFFMANN (5) verdeelt de gerst- en tarwerassen in drie groepen nl.:

1. Zomervormen,
2. Overgangsvormen,
3. Wintervormen.
Zowel de winter- als de overgangsvormen bezitten een kouderesis
tentie die superieur is aan die der zomervormen. In de groep der over
gangsgersten komen vormen voor met een winterhardheid, gelijk aan
die der beste wintergerstrassen. Het verschil is hoofdzakelijk hierin te
vinden, dat de overgangsvormen slechts bij korte dag kouderesistentie
bezitten, terwijl bij de wintervormen de koudebehoefte van grote be
tekenis is. Bij lange dag gedragen de overgangsvormen zich geheel als
zomertypen. Ideale overgangsvormen bij gerst zijn vooral te vinden in
de Balkanlanden, terwijl bij tarwe de genoemde Canadese „zomer"tarwerassen deze ideale vorm zeer dicht benaderen.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat het begrip overgangsvorm
hier dus in een andere betekenis wordt gebruikt, dan b.v. vroeger in de
Rassenlijst voor rassen als Bersee en Chanteclair. Volgens de genoem
de indeling zijn deze rassen geen echte wintervormen vanwege hun
geringe winterhardheid en geen echte zomervormen, daar hun koude
behoefte hier nog te groot voor is.
Vanzelfsprekend komen er rassen voor die tussen de drie genoemde
groepen in staan. Zo bleek ons bij vriesproeven in maart 1954 met
jonge populaties van winter-zomergerstkruisingen (zaaidatum 15 jan.),
waarbij de ouders als standaardrassen waren meegezaaid, dat enkele
zomergerstrassen, o.a. Herta, in dit jonge stadium en opgegroeid bij
korte dag, een aanzienlijke kouderesistentie bezaten. Van Herta bleven
bijv. bij -13,5 °C ca 50 % der planten in leven, terwijl van rassen als
Piroline, Agio en Erika alle planten gedood werden.
Iets dergelijks zien we b.v. met een tarweras als Peko, dat eveneens
iets van een overgangstype bezit en in jong stadium en opgegroeid bij
korte dag en lage temperatuur een behoorlijke kouderesistentie bezit.
Welke maatregelen kunnen de kwekers nu toepassen, om de koude
resistentie van hun materiaal te leren kennen en uit hun populaties de
beste vormen te selecteren? Want hoewel de gemiddelde uitwinteringsschade bij wintergranen per jaar aanzienlijk is, komen strenge winters
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in ons land niet veelvuldig genoeg voor, om de kweker voldoende
selectiemogelijkheden te bieden. Als kunstmatige methode ter be
paling van de vorstresistentie, komt in de eerste plaats fn aanmerking,
het onderwerpen van planten aan koude in een vriescel.
Het nadeel van deze methode is, dat zij voor vele kweekbedrijven te
kostbaar is, daar de te gebruiken vriescel aan hoge eisen moet voldoen.
In diverse gevallen zien we dan ook, dat kwekers hun materiaal laten
onderzoeken bij instituten, die wel over een dergelijke installatie be
schikken. Zo zijn de laatste jaren door Nederlandse kwekers vele jonge
selecties bij de S.V.P. ingestuurd, om getest te worden op kouderesistentie. In West-Duitsland geschiedt iets dergelijks en wel bij de
Biologische Bundesanstalt te Braunschweig.
Een eenvoudig toe te passen methode, die volgt uit het onder punt i
genoemde, is wel de volgende.
Indien de kouderesistentie in sterke mate afhankelijk is van de jarowisatiegraad, kan een kweker een gedeelte van zijn materiaal voor de
herfstzaai kunstmatig jarowiseren. De planten komen zodoende eerder
in de herfst in bloeirijpe toestand en lijden in de winter meer van de
koude dan normaal. Bij vormen, zonder (overgangsvormen) of met een
zekere koudebehoefte, waar de vorstresistentie voornamelijk afhanke
lijk is van de daglengte, helpt kunstmatig jarowiseren voor de herfst
zaai niet voldoende en een verlenging van de dag met behulp van lam
pen, geeft dan betere resultaten. In de winter i953/*54 hebben wij in
een veldproef, met een kunstmatige dagverlenging (tot 12 uren; ver
lichting d.m.v. gloeilampen, 50 W/m2) zeer grote verschillen in winter
hardheid verkregen tussen de nummers bij normale daglengte en een
daglengte van 12 uren.
Invloed van de ouderdom van de plant op de kouderesistentie
Resultaten van een door Dr W. FEEKES in de winter 1953/'54 aan
gelegde zaaitijdenproef in de N.O.P., waren aanleiding om de invloed
van de zaaidatum, of de ouderdom van de plant, op de kouderesistentie
nader te onderzoeken.
Algemeen wordt in de literatuur meegedeeld, dat de jongste stadia
van de plant het meest gevoelig voor koude zijn. Zo schrijft b.v.
JONARD (6) : „de planten met één tot drie bladeren zijn meer gevoelig
voor koude dan oudere, terwijl in het stadium van kiemen deze ge
voeligheid nog groter is ; het coleoptiel is het meest gevoelige orgaan
van de plant."
In de genoemde zaaitijdenproef van Dr FEEKES bleek, dat vooral
van de zaaitijd 22 dec., die dus in gekiemde toestand moest over
winteren, bepaalde rassen (w.o. zeer winterharde) waren verdwenen,
andere daarentegen kwamen in het voorjaar goed op. Dit verschijnsel
wees op een aanmerkelijk verschil in winterhardheid in zeer jong sta
dium en werd voorlopig aangeduid met „coleoptielresistentie".
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In het najaar van 1954 hebben wij met een aantal tarwerassen een
zaaitijden-vriesproef genomen. De zaaidata waren 17/9, 27/9, 7/10 en
18/10. Op 23 oct. werden alle zaaisels in de hardingscel (bij 2°C) ge
plaatst ; deze waren toen in de volgende stadia:
gezaaid 17/9: 3 blad-stadium,
„
27/9: jong 3 blad-stadium,
„
7/10: 2 blad-stadium,
„
18/10: van de meeste rassen enkele coleoptielen juist boven
de grond.
De zaaidiepte bedroeg bij alle zaaisels 2 cm. Er werd gevroren in 2
series en wel van 3 t/m 7 nov. bij 12,7 °C, en van 8 t/m 12 nov. bij
-i3,2°C. De gemiddelde resultaten van de beide series waren als volgt
(tabel 1).
TABEL I. RESULTATEN VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN DE OUDERDOM VAN
DE PLANT OP DE KOUDE RESISTENTIE
TABLE I. Results, showing the influence of the age of wheat plants on their cold resis

tance
Rassen (Varieties)

i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Novi Sad 1439
Jugoslav Bankut
Novi Sad 2778
OK
Panter
Silber
Heine 51
Can 3842
Can 3843
Reliance
Magdalena
Etoile de Choisy
Berzataka
Ukrainka 0246

Zaaidata (Sowing time)

Herkomst (Origin)

Jugoslavia
Jugoslavia
Jugoslavia
Finland
België (Belgium)
Duitsland (Germany)
Duitsland (Germany)
Canada
Canada
Canada
Frankrijk (France)
Frankrijk (France)
Rusland (Russia)
Rusland (Russia)

17-IX

27-IX

7-X

18-X

7+
7
7/8
9
6+
7
8
6+
6/7
5
5
6~
8
8

6
67'
8
3
7
6+
6"
5
4
3
3
8
8

6/7
5
4
7"
2
6/7
6
5/6
4
3
3
2
8
8-

3
4
8
2
I
I

2
5
6
3
3
2
6
5

Zoals uit de resultaten is te zien, bestaan er aanzienlijke verschillen
in kouderesistentie tussen de verschillende groeistadia. Sommige
rassen reageren hier zeer sterk op, andere daarentegen minder.
De rassen vertonen eveneens grote verschillen in „coleoptielresistentie" (zie ook foto 2) en de waardering ervan vertoont een goede overeen
komst met de door Dr FEEKES, in de genoemde veldproef verkregen
resultaten. In deze proef bleken eveneens verschillende Russische,
Joegoslavische en Canadese tarwerassen een betere „coleoptielresistentie" te bezitten dan de West-Europese.
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Summary
SOME ASPECTS OF THE RESEARCH IN COLD-RESISTANCE
OF CEREALS
In continuation of previous publications (1 & 2) the following subjets are
discussed :
1. De-hardening (reversal of hardining process):
a. de-hardening at a higher temperature by a more vigorous respiration;
b. de-hardening as a consequence of a more advanced stage of development.
2. Influence of the vernalization status on cold resistance.
3. Influence of day-lenght response on cold resistance.
4. Influence of the stage of development on cold resistance.
The following methods were used in order to establish cold resistance and
winter hardiness:
a. The freezing of plants in a freezing chamber;
b. Artificial vernalization for autumn sowing;
c. Additional light in winter to lengthen the day, if possible combined with b.
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ONDERZOEK
NAAR HET VOORKOMEN VAN ROEST,

PUCCINIA SPP., BIJ GRANEN
Ir J. A. J. VEENENBOS
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen
(Summary see p. S1)

INLEIDING

Hoewel de granen elk jaar in meer of minder ernstige mate door
roest worden aangetast, zijn hierover in Nederland nog betrekkelijk
weinig gegevens verzameld. Dit geldt niet alleen voor de mate waarin
het gewas kan worden aangetast, doch ook voor de roestsoorten die bij
de verschillende granen een rol kunnen spelen.
Het bovengenoemde was voor de Plantenziektenkundige Dienst aan
leiding aan deze punten meer aandacht te gaan besteden.
In verband hiermede werd in 1952 begonnen met een jaarlijkse
enquête, die het volgende tot doel had :
a. het bepalen van de roestsoorten die in ons land bij rogge, tarwe,
haver en gerst kunnen voorkomen;
b. het verzamelen van gegevens over de gemiddelde roestaantasting
voor alle roestsoorten tezamen en over het aandeel daarin van elke
roestsoort afzonderlijk.
WERKWIJZE

Aan deze enquête werkten een aantal (12 à 20) over het gehele land
verspreid gelegen Kringkantoren van de Plantenziektenkundige Dienst
mee. Daar werden, al naar mate deze gewassen ter plaatse van belang
waren, in de omgeving een aantal percelen van elk gewas uitge
kozen. Alleen de onderstaande gewassen en rassen kwamen in aan
merking :
winterrogge - Petkuser
wintertarwe - Alba, Heine's VII, Minister, Staring
haver
- Marne, Adelaar
wintergerst - Urania
zomergerst - Abed Kenia, Agio, Balder.
Op deze practijkpercelen werden waarnemingen verricht en wel in
1952 slechts éénmaal op een willekeurige dag in juli en in 1953 en 1954
driemaal tijdens tevoren vastgestelde perioden, nl. 8-10 juni, 29juni-i
juli en 20-22 juli.
Bij elke waarneming werden over het gehele perceel verspreid 10
planten verzameld, aan de hand waarvan werden vastgesteld :
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1. de roestsoorten;
2. de mate waarin het gewas was aangetast door alle roestsoorten te
zamen. Voor de waardering werd hierbij gebruik gemaakt van een
door PETERSON e.a. (I) speciaal voor dit doel ontworpen schaal (fig.
i). Deze waarderingsschaal loopt van o % tot 100 %, waarbij 100 %
de maximale aantasting aangeeft.
Het resultaat van de waarnemingen is weergegeven in de tabellen i,
2 en 3.
TABEL I. OVERZICHT VAN HET RESULTAAT VAN DE GRAANROESTENQUÊTE IN 1952 *)

Results of the inquiry into cereal rusts in the year 195a
Gewas (Crop)

Aantal onderzochte percelen
(Number of parcels investigated)
Percentage van het aantal onder
zochte percelen aangetast door 2) :
(Percentage of parcels attacked by2):)
gele roest (stripe rust)
bruine roest (leaf rust)
zwarte roest (stem rust)
dwergroest (leaf rust)
kroonroest (crown rust
zonder roest (without rust) ....
Mate van aantasting volgens schaal
van PETERSON
(Degree of rust intensity after Peter
son)

rogge
(rye)

tarwe
(wheat)

haver
(oats)

gerst
(barley)

135

135

IOI

71

-

22

96
12

99
15

-

-

-

I

18

15

-

15

-

-

-

-

-

99

83

-

17

-

6

19

Het aandeel van elke roestsoort afzonderlijk in de mate van aantasting werd in
1952 niet vastgelegd.
2)

rogge
(rye)

- bruine roest (brown leaf rust) = Puccinia dispersa Eriks, et Henn.
zwarte roest (stem rust)
= P. graminis secalis Eriks.

tarwe - gele roest
(yellow stripe rust) = P. glumarum (Schm.) Eriks, et Henn.
(wheat)
bruine roest (brown leaf rust) = P. triticina Eriks,
zwarte roest (stem rust)
P. graminis tritici Eriks, et Henn.
haver - kroon roest (croum rust)
P. coronifera Kleb.
(oats)
gerst
gele roest
(yellow stripe rust) = P. glumarum (Schm.) Eriks, et Henn.
dwerg roest (leaf rust)
= P. simplex (Körn.) Eriks, et Henn.
(barley)
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Fig. I. Schaal van PETERSON, e.a. voor het bepalen van de mate van de roestaantasting.
A. Percentage van het bladoppervlak dat met sporehoopjes is bedekt. Dit
percentage is 37% bij een maximale aantasting.
B. Mate van de aantasting.
Horizontale rij uitkiezen met streepjes van ongeveer dezelfde afmeting als
de sporehoopjes van de te onderzoeken roestaantasting.
Vrijwel altijd zullen de sporehoopjes minder regelmatig verdeeld voor
komen dan op de foto. In dat geval worden de aanwezige sporehoopjes denk
beeldig verdeeld over het gehele blad, waarna de aantasting geschat wordt.
Fig. i. Diagrammatic scale for estimating rust intensity on leaves and stems of cereals
(iafter Peterson, Champbell and Hannal).
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BESPREKING VAN DE RESULTATEN

1952 (tabel 1)
In 1952 werden alle granen in sterke mate door roest aangetast.
Plaatselijk was dit nog ernstiger dan uit de cijfers van deze tabel blijkt.
De zwaarste aantasting, die werd gevonden, was voor rogge, tarwe,
haver en gerst resp. 60 %, 45 %, 25 %_en 60 % (berekend volgens de
schaal van PETERSON). Dat een dergelijke aantasting een zeer ongun
stige invloed op de opbrengst heeft, werd in enkele proeven ter be
strijding van dwergroest in zomergerst bewezen (2).
Ook de verspreiding van de roestsoorten leverde belangrijke ge
gevens op.
Gele roest werd slechts op een gering percentage tarwe- en gerst
percelen aangetroffen. Daarentegen kwam bruine roest vrijwel alge
meen voor op rogge en tarwe. Ditzelfde geldt voor dwergroest bij
gerst. Zwarte roest tastte alleen rogge en tarwe aan, terwijl ook het aan
tal aangetaste percelen klein was. Kroonroest bij haver werd weliswaar
vrij algemeen, doch slechts in geringe mate aangetroffen.
1953 (tabel 2)
In tegenstelling tot tarwe, haver en zomergerst, die slechts in zeer
geringe mate werden aangetast, hadden rogge en wintergerst vrij sterk
van roest te lijden.
Zoals te verwachten was, nam de aantasting in de loop van juni en
juli sterk toe. Rogge en wintergerst, twee gewassen die zich in het
voorjaar ook het snelst ontwikkelen, bleken begin juni naar verhou
ding ook het zwaarst te zijn aangetast.
Gele roest werd uitsluitend bij tarwe gevonden. Het aantal aange
taste percelen was gering (eind juli 10 %). Merkwaardig was ook het
verloop van het aandeel van deze roestsoort in de totale aantasting. Na
van 33 % tot 62 % te zijn gestegen, volgde bij de derde waarnemings
periode een scherpe val tot 7 %. Blijkbaar waren eind juni de om
standigheden voor de infectie minder gunstig.
Bruine roest kwam voor op alle roggepercelen en op vele tarwepercelen.
Zwarte roest werd algemeen bij rogge, docht slechts in enkele ge
vallen (10%) bij tarwe aangetroffen. Voorts viel het op dat deze roest,
in tegenstelling met bruine en gele roest, eerst tegen het einde van het
groeiseizoen van belang werd.
Dwergroest was op alle wintergerst- en op vele zomergerstpercelen
aanwezig.
Alleen tijdens de laatste waarnemingsperiode bleek een gering per
centage percelen haver door kroonroest te zijn aangetast.
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1954 (tabel 3)
In 1954 was de aantasting over het algemeen matig. Bij roggeen
haver lag deze op hetzelfde niveau als in 1953. Op winter- en zomergerst kwam vrijwel geen roest voor. Vooral voor wintergerst is dit een
sterke afwijking van het normale beeld. In tegenstelling met de boven
genoemde gewassen had tarwe meer van roest te lijden dan in 1953.
Wat de roestsoorten betreft, viel het op dat gele roest uitsluitend op
tarwe voorkwam. Reeds tijdens de eerste waarnemingsperiode was
deze aantasting van meer belang dan die veroorzaakt door bruine roest.
Deze verhouding heeft later geen wijziging ondergaan. Dat gele roest
bij tarwe dit jaar een belangrijke rol speelde, bleek ook uit het grote
aantal percelen waarop deze roestsoort voorkwam. Dit percentage was
52 %, m.a.w. vijfmaal zo hoog als in 1953.
Bruine roest werd bij rogge weer algemeen en bij tarwe vrij alge
meen aangetroffen.
Een groot verschil met voorgaande jaren was het feit, dat op geen
enkel van de onderzochte percelen zwarte roest voorkwam. Vermoede
lijk was dit een gevolg van de koele, natte zomer.
Op winter- en zomergerst werd uitsluitend dwergroest gevonden,
echter in zeer geringe mate, terwijl vooral bij zomergerst de aantasting
eerst laat zijn hoogtepunt bereikte.
Kroonroest kwam in zeer beperkte mate bij haver voor.
SAMENVATTING

In 1952, 1953 en 1954 werd in Nederland een enquête gehouden
over het voorkomen van roest (Puccinia spp.) bij granen. Nagegaan
werd niet alleen welke roestsoorten voorkwamen, doch tevens in welke
mate het gewas door alle roestsoorten tezamen was aangetast en welk
aandeel elke roestsoort afzonderlijk in deze aantasting had. Het resul
taat van de enquête toonde aan, dat de aantasting in 1952 ernstig en in
1953 en 1954 slechts matig was.
Rogge werd door bruine roest (P. dispersa) en zwarte roest (P.
graminis secalis) aangetast, behalve in 1954 toen er geen zwarte roest
werd gevonden. Ook in de andere jaren van het onderzoek speelde
bruine roest de belangrijkste rol. Bovendien werd zwarte roest, indien
deze optrad, eerts kort voor het afrijpen van het gewas van enige be
tekenis. In tegenstelling met sommige andere landen was zwarte roest
dus in Nederland van weinig belang.
Op tarwe werden voornamelijk bruine roest (P. triticina) en gele
roest (P. glumarum) gevonden. Bruine roest kwam meer algemeen voor
dan gele roest. Bij gele roest sterft echter rondom het uredosporenhoopje nog een deel van het bladweefsel af, waardoor gele roest naar
verhouding meer schade veroorzaakt dan bruine roest. Op tarwe werd
voorts zwarte roest (P. graminis triticï) aangetroffen, echter uitsluitend
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in 1952 en 1953. Overigens geldt hier dezelfde opmerking als voor
deze roestsoort bij rogge werd gemaakt.
Winter- en zomergerst werden vooral door dwergroest (P. sim
plex) aangetast, doch in 1952 kwam in beperkte mate ook gele roest op
deze gewassen voor. Vooral wintergerst had soms erg te lijden, uitge
zonderd in 1954 toen de aantasting juist zeer gering was.
Op haver werd alleen kroonroest (P. coronifera) aangetroffen. De
aantasting was vrijwel nooit van enig belang, zodat deze roestsoort in
ons land niet schadelijk is.
LITERATUUR
1. PETERSON, R. F., CHAMPBELL, A. B., HANNAL, A. E.: A diagrammatic scale for
estimating rust intensity on leaves and stems of cereals Can. J. Res., C. 26,
p. 496-500, 1948.
2. Jaarboek 1951-1952. Verslagen en Mededelingen van de Plantenziektenkundige
Dienst No 120, p. 32.
Summary
INVESTIGATIONS ON THE OCCURRENCE OF RUST, PUCCINI A SPP.,
IN CEREALS
In the years 1952, 1953, and 1954 data have been collected on the occurrence of
rust, Puccinia spp., in cereals. On the whole 1952 showed a heavy, and 1953 and
1954 only a minor attack.
Rye was attacked by leaf rust (P. dispersa) and by black (stem) rust (P. graminis
secalis). In 1954, however, no stem rust was found on rye.
Wheat was principally damaged by brown leaf rust (P. triticina) and by yellow
stripe rust (P. glumarum), in 1952 and 1953 also by black stem rust (P. graminis'tritici).
Winter and spring barley were damaged in particular by leaf rust (P. simplex),
only in 1952 barley was slightly attacked by yellow stripe rust (P. glumarum).
On oats only crown rust (P. coronifera) was found, but this disease did not cause
much damage.
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HET DROGEN VAN GRAAN
IN DE SCHUUR
J. KREYGER
Droogtechnisch Laboratorium van het Centraal Instituut voor Land
bouwkundig Onderzoek, Wageningen
(Summary see p. $8)

INLEIDING

Granen behoren tot die landbouwproducten, die veelal niet in vers
gemaaide toestand worden verwerkt, vervoederd of geconsumeerd en
die dus in een bewaarbare toestand moeten worden gebracht. Zoals
bekend is, kenmerkt de houdbare toestand zich voornamelijk door een
bepaald vochtgehalte, dat bij een normale opslagtemperatuur niet ver
andert, indien het graan wordt opgeslagen in een atmosfeer met een
relatieve vochtigheid van 70-75 %. Anders gezegd : de dampdruk van
het te bewaren graan moet bij de normale opslagtemperatuur gelijk
zijn aan de partiële waterdampspanning van een luchtatmosfeer met
een relatieve vochtigheid van 70-75 %.
Voor enige granen zijn de bedoelde vochtgehalten in tabel 1 aange
geven.
TABEL I. ENIGE VOCHTGEHALTEN VAN BEWAARBAAR GRAAN

Some moisture contents of storable grains

Graansoort (Grain)

Evenwichtsvochtgehalte
(Moisture equilibrium)

tarwe (wheat)
rogge (rye)
haver (oats)

Relatieve vochtigheid
bij ± 20 °C in %
70

75

14.8%
i5.i%
14.0%

15.3%
16,2%
15,2%

De vochtgehalten, die de granen bij het maaien bezitten, liggen veel
hoger. Er dient dus te worden gedroogd, hetgeen in vele gevallen op
het veld plaats vindt. Hierbij doet zich in ons natte klimaat de moei
lijkheid voor, dat het zeer vaak niet gelukt, de bovenbedoelde vochtge
halten te bereiken.
Vooral bij gemaaidorst graan is dit het geval.
Door de omstandigheid, dat te vochtig gedorst graan in de zak bin
nen zeer korte tijd gaat broeien, bestaat er behoefte aan een onmiddel
lijke kunstmatige droging. Hierbij is het wenselijk, dat zo'n droging op
het bedrijf zelf plaats kan vinden. Het is dan ook begrijpelijk, dat de
belangstelling uitgaat naar een eenvoudige kunstmatige droogmethode,
die op het bedrijf kan worden bewerkstelligd. De aandacht is hierbij
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gevallen op de methode van het drogen in de schuur, volgens welke
methode ook andere akkerbouwproducten kunnen worden gedroogd.
PRINCIPE VAN HET DROGEN IN DE SCHUUR

Deze werkwijze komt hierop neer, dat men het te drogen product,
b.v. gedorst graan, in een laag in een droogruimte spreidt en dwars
door deze laag, van onder naar boven, lucht laat stromen, die een be
paalde droogkracht bezit. Deze droogmethode komt dus neer op een
eenvoudige eestdroging. In principe is hier niets nieuws aan; in wezen
is het een zeer primitieve methode, waaraan, technologisch bezien,
allerlei bezwaren kleven. Intussen zijn juist de eenvoud en de moge
lijkheid tot toepassing op het bedrijf de factoren, die de methode aan
trekkelijk maken en wellicht in uitzicht stellen, dat het vraagstuk over
een breed vlak tot oplossing komt.
In een klimaat als het onze zal het verlenen van een zekere droog
kracht aan de lucht op de eenvoudigste manier neerkomen op ver
warming van de lucht. Zeer nat graan zal, bij doorblazen van onver
warmde lucht, op de duur wel drogen doch, tenzij de buitenlucht een
lage relatieve vochtigheid heeft, niet het gewenste uiteindelijke vocht
gehalte bereiken.
Bij het drogen van broodgraan kan als eis gesteld worden, dat de
bakwaarde op een zo goed mogelijk peil blijft. Bij zaaigoed moet men
de kiemkracht behouden. Verder moet als eis worden gesteld, dat de
droging zo gelijkmatig mogelijk geschiedt. Nu is deze laatste eis slechts
tot op zekere hoogte te verwezenlijken, aangezien men bij het drogen
in een laag van bepaalde dikte altijd verschillen krijgt als men de
drooglucht dwars door de laag laat stromen. Hoe dikker de laag, hoe
groter de verschillen bij gelijke luchtsnelheid en aanvangstoestand van
de drooglucht.
Waar men bij het drogen in de schuur nooit van een „dunne" laag
kan spreken, is het reeds direct duidelijk, dat men hier te doen heeft
met een zwak punt van de methode. Er moet wat dit betreft een com
promis worden gezocht.
Men heeft bij eestdroging, dat de onregelmatigheid van de droging
zich meer accentueert naarmate de luchtsnelheid kleiner en de lucht
temperatuur hoger is. Het is dus in principe zaak te zorgen voor een
niet te kleine luchthoeveelheid, gecombineerd met een niet te hoge
luchttemperatuur. Aan deze laatste worden ook uit anderen hoofde
dikwijls begrenzingen gesteld, b.v. bij het drogen van zaaigoed. In het
algemeen zullen de luchttemperaturen bij het drogen in de schuur niet
bepaald hoog zijn. Bedacht dient te worden, dat onder in de laag, waar
steeds de verse drooglucht intreedt, het graan een vochtgehalte zal
krijgen, dat in evenwicht is met de temperatuur en de relatieve voch
tigheid van deze lucht. Dit betekent, dat, ook al heeft men niet eens te
maken met een bepaald hoge temperatuur, het graan onder in de laag
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gemakkelijk tot beneden io % vocht kan uitdrogen. Dit gebeurt reeds
als men tot ca 33 °C verwarmde buitenlucht gebruikt.
Ter illustratie van het verschil in gelijkmatigheid van droging geven
wij in tabel 2 enkele cijfers, die betrekking hebben op de resultaten,
verkregen bij semi-technische proeven.
TABEL 2.

VERSCHIL IN GELIJKMATIGHEID BIJ SCHUURDROGING VAN ROGGE

Difference in uniformity in drying rye in the barn
I meter

I meter

27,2 %
118

26,5%
200
25° C
8

0
0

Laagdikte (Thickness of the layer)
Aanvangsvochtgehalte (Initial moisture content)
Luchthoeveelheid (Air quantity) in m3/m2 h
Luchttemperatuur (Air temperature)
Droogduur in etmalen (Drying time in 24 hours' days) . . .
Vochtgehalte in de laag na de droging :
(Moisture content in the layer after drying:)
Bovenste laag van 20 cm ( Upper layer of 20 cm)
Tweede laag van 20 cm (Second layer of 20 cm)
Middelste laag van 20 cm (Middle layer of 20 cm)
Vierde
laag van 20 cm (Fourth layer of 20 cm)
Onderste laag van 20 cm (Bottom layer of 20 cm)
Gemiddeld (Average)

9
21,0%
15,1%

9.7 %
9.3 %
9.o%
12,8%

17.7%
14.0%
12,2%
11,8%

ii,7%
13.S %

Men ziet, dat in beide gevallen rogge van ca 27 % vocht in een laag
van i m dik werd gedroogd. In het ene geval was de luchthoeveelheid
gering (118 m8/m2 uur) in het andere wat groter (200 m8/m2 uur).
In het eerste geval was de temperatuur 3i°C in het tweede 25 °C.
De gelijkmatigheid was het grootst bij het geval met de grootste lucht
hoeveelheid en de laagste temperatuur. Men kan het ook zó stellen, dat
de combinatie 118 m3/m2 uur-31 °C niet mag samengaan met een laagdikte van 1 meter. In een dergelijk geval zou een laagdikte van 60 cm
beter zijn. Trouwens, de algemene ervaring is, dat een laag van 1 m
meestal te dik moet worden geacht.
Het hiervoren bedoelde compromis komt dus neer op de combinatie :
niet te dikke laag - niet te weinig lucht - niet te hoge temperatuur. Op
grond van de tot dusver opgedane ervaringen zou men kunnen voor
schrijven: een 60-80 cm dikke laag, een luchthoeveelheid van 300250 m3/m2 uur en een luchttemperatuur van ± 25 °C.
Men kan de gelijkmatigheid van de droging bevorderen, door de
laag tijdens het drogen om te werken.
Men zou zich af kunnen vragen, of het niet gunstig zou zijn de
luchthoeveelheid groter te nemen dan bedoelde norm. Het is inder
daad zo, dat de gelijkmatigheid van de droging zal toenemen, doch
men dient te bedenken, dat de luchtweerstand in een laag versterkt
toeneemt naarmate de luchtsnelheid groter wordt. Dit betekent, dat
het energieverbruik eveneens versterkt, dus onevenredig toeneemt.
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FIG. I. Schuurdrooginstallatie met ondergronds luchtkanaal

Fig.

I.

Barn-drying installation with sub-level air duct

FIG. 2. Schuurdrooginstallatie met bovengronds luchtkanaal

Fig. 2. Barn-drying installation with air duct on the floor

In tabel 3 zijn op grond van semi-technische proeven en berekenin
gen enige practische combinaties aangegeven betreffende laagdikte,
luchttemperatuur en luchthoeveelheid.
TABEL 3.

PRACTISCHE COMBINATIES VAN LAAGDIKTE, LUCHTHOEVEELHEID EN LUCHT
TEMPERATUUR

Practical combinations of thickness of layer, air quantity, and air temperature
Combinatie (Combination)

Laagdikte (Thickness of the layer)
Luchthoeveelheid (Air quantity) in m3/m2 h . . . .
Temp. drooglucht (Air temperature)
Energieverbruik per m2 droogoppervlak per uur (in
kWh) (Consumption of energy per m2 surface per hour
in kWh)
m2 droogoppervlak

Olieverbruik per
(Consumption of oil per m2/h in l)

A

B

C

0,80 m
250

0,60 m
300
26° C

0,40 m

23° C

3SO
30° C

ca 0,035 ca 0,045 ca 0,060

per uur (in liters)
ca 0,075 ca 0,125

Droogcapaciteit bij graan met 25 % vocht per m2
droogopp. per uur (Drying capacity in the case of grain
with 25 % moisture, per m2/h)

ca 5 kg

Droogduur bij graan met 25 % vocht, in uren
(Drying time in the case of grain with 25 % moisture,
in hours)

ca 120

ca 7 kg

ca 65

ca 0,2

ca 10 kg

ca 30

Bij de combinatie C is de droogcapaciteit het grootst, doch de
schuur moet vaker worden gevuld en geledigd.
ENIGE IN DE PRACTIJK VERKREGEN RESULTATEN

Figuur i toont een tekening van een installatie, bestaande uit een
aparte droogschuur met een ondergronds luchtkanaal en een roostervloer van ca 40 m2 oppervlak, waarop bij het drogen van losgestort
graan jute kleden worden gelegd. Als luchtverhitter dient een prior 7,
een zgn. direct werkende verhitter, waarbij de verbrandingsgassen van
een bakbrander met de aangezogen buitenlucht worden vermengd.
De in tabel 4 vermelde proeven A t/m E zijn met een dergelijke in
richting genomen.
In fig. 2 is een fotografisch beeld te zien van een drogerij met boven
gronds luchtkanaal.
Op grond van de tot dusver opgedane ervaringen prefereert men een
ondergronds luchtkanaal en een vlakke roostervloer.
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TABEL 4. RESULTATEN VAN ENKELE PRACTIJKDROGINGEN VAN TARWE IN DE SCHUUR

Proef (Experiment)

Droogoppervlak (Floor area) in m2
Luchtverdeelsysteem (System of air distribution)
Laagdikte (Thickness of layer) in m
Wijze van belading van de vloer (Method of storing)
Belading van de vloer (Quantity of grain) in kg/m2
Luchthoeveelheid (Air quantity)
Temperatuur drooglucht (Drying air temperature)
Temperatuurverhoging drooglucht (Increase of drying air temperature) .
Vochtgehalte resp. kiemkracht, in % :
(Moisture content, resp. germination capacity, in%):
Vóór de droging (before drying)
Na de droging (after drying)
Vochtgehalte resp. kiemkracht :
onder A boven de „lattenroosters" (%)
B tussen ,,
„
(%)
boven C boven ,,
„
(%)
D tussen „
,,
(%)
Droogduur in uren (Drying time, in hours)
Droogcapaciteit (kg nat graan per m2 per uur) (Drying capacity, in kg wet
grain per m'/h)
Olieverbruik (1 per m2 droogopp. per uur) (Consumption of oil in I per m2/h)
Energieverbruik (kWh per m2 droogopp. per uur) (Consumption of energy in
kWh per m2 floor area/h)
m3 lucht nodig voor het verdampen van 1 kg water (m' air required for eva
porating I kg of water)

Kosten voor brandstof en energie (gld per 100 kg gedroogd graan) (Costs of
fuel and energy in guilders per 100 kg of dried grain)
1)

Kiemkracht zilverzand, bepaald in het door het Rijksproefstation voor Zaad
controle ontsmette zaad. (Germinating capacity after seed disinfection, estimated
by the State Seed Testing Station.)
2) Kiemkracht zilverzand.
(Germinating capacity without seed disinfection.)

Bij installaties met zgn. lattenroosters, waarop men banen jute
weefsel legt, heeft men het bezwaar, dat tussen deze lattenroosters,
onder in de laag, het graan niet goed droogt. Bij de installatie van fig.
i zal men hetzelfde hebben onder tegen de wanden. Deze installatie
heeft een roostervloer, die ca 40 cm van de wand ophoudt. Dit is ge
wenst bij het drogen van hooi of gewassen in stro met het oog op rand56

Results of some experiments of barn drying of wheat in practice
D

38
20
38
Roostervloer met jute (Grating floor with jute)
in zakken
(in sacks)
850
ca 250
ii° C

o,7S
gestort
(in bulk)
620
ca 325
iS,S° C

o,45
gestort
(in bulk)
380
ca 300

0,40
gestort
(in bulk)
330
ca 320

8° C

8° C

23'°-|S92)

!5,7-(S$

38

I5,3-j^2j

28'4-($)

19,6-?

i6HS)

13,8-94

onder zeer
droog
boven vochtig
88
10

16
„lattenrooster" met jute
(„Lath grates" with jute)
ca 0,75
gestort
(in bulk)
590
ca 200
ca 23° C

12,0-92
13,2-94
12,6-95
17,4-94
67
5

33
18

55
7

0,11
0,065

0,21
0,12

0,10
0,07

0,10
0,065

ca 0,05
ca 0,03

320

230

520

430

ca 470

0,25

0,27

o,33

0,52

ca 0,20

95
5,4

verliezen. Bij het drogen van graan kan men b.v. kratten of kistjes
tussen de roostervloer en de muur plaatsen, waarover jute is gelegd.
Proef F vond plaats in een vak van een aardappelbewaarplaats,
waarin naast tarwe, in andere vakken brouwgerst werd gedroogd.
Bij de proeven A t/m E werd de ervaring opgedaan, dat het drogen
van het losgestorte graan, in een laag van ca 0,4-0,5 m dik het beste
verliep. Men werkte de laag tijdens dé droging wat dooreen. Bij een
matige temperatuurverhoging (8°C) van de lucht en een betrekkelijk
ruime luchthoeveelheid (320 m3/m2 uur) behaalde men een droogcapaciteit van 7 kg per m2 per uur bij een vochtonttrekking van 21 op
I5%en van 5 kg per m2 per uur bij een vochtonttrekking van 28 op 16%.
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Men kan concluderen, dat men b.v. met een droogvloer van ca 40
m2 een partij tarwe met 24 % vocht van ca 15 ton kan drogen in een
laag van ca 0,4-0,5 m dik met een luchthoeveelheid van ca 13000 m3
per uur en een temperatuurverhoging van ca 8 °C. De droogduur is dan
ca 65 uur.
De kosten voor brandstof en kracht belopen in zo'n geval ca f 0,40f 0,45 per 100 kg gedroogd product. Bij kleinere vochtonttrekkingen
wordt dit bedrag lager.
Een roostervloer voldoet beter dan zgn. lattenroosters.
De kiemkrachtcijfers geven in het algemeen geen indicatie, dat het
drogen, zoals bij genoemde proeven, kwaad heeft gedaan. De kiemkracht van de tarwe bij de proeven A t/m E was niet al te best. Het
betrof hier trouwens geen zaaigoed.
Omtrent de invloed van het drogen in de schuur op de bakkwaliteit
zijn nog geen gegevens beschikbaar. Hier ligt nog een terrein voor
nader onderzoek braak.
Summary
BARN DRYING OF GRAINS
The method of barn drying grains is briefly described. Advantages and disad
vantages are outlined.
Practical combinations of preferable figures for thickness of the grainlayer, air
quantity and air temperature, based on semi-technical tests, are given, besides
figures of practical value, obtained from drying tests in practice.
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DE BAK KWALITEIT VAN DE IN NEDERLAND
VERBOUWDE TARWERASSEN
Ir H. DE MIRANDA
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O., Afd. Graan-, Meelen Broodonderzoek, Wageningen
(Summary see p. 65)

1. INLEIDING

Het is traditie geworden dat het C.I.V.O. afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek, in overleg met het I.V.R.O. en door bemiddeling
van het C.I.L.O. tarwemonsters van de interprovinciale proefvelden
ontvangt voor onderzoek op bakkwaliteit en eveneens is het traditie
dat de belangrijkste resultaten in dit jaarboekje worden beschreven
(1,2, 3).
De ervaringen van de voorafgaande jaren (1, 2, 3) kunnen thans
worden aangevuld met de gegevens, die door het onderzoek van oogst
1953 werden verkregen. Hierbij is weer de nadruk gelegd op de kwali
teit van het ongebuilde meel, voor de bereiding van bruin brood en
volkorenbrood.
2. HET ONDERZOEK VAN OOGST 1953
Van een aantal interprovinciale proefvelden werden monsters on
derzocht van de volgende tarwerassen:
wintertarwe: Alba, Minister, Heine's VII, Staring, Mado, Leda,
Cappelle, Hybride 140 en CB 46-110.
zomertarwe: Blanka, Peko, Weibull 4138 en Koga.
De monsters waren in hoofdzaak afkomstig van de volgende proef
velden :
ZGr 977 (Groningen, proefboerderij in Borgercompagnie)
NOP 1186 (Noordoostpolder, kavel C 131 in Espel)
NNH 1496 (Wieringermeerpolder, proefboerderij in Wieringerwerf)
ZZH 700 (Zuid-Holland, proefboerderij in Westmaas)
Op de proefvelden NOP, NNH en ZZH kon de oogst nog in de
droge periode in de eerste helft van Augustus plaats vinden. In
Groningen lukte dit niet meer, zodat in de daarop volgende natte
periode veel schot optrad op het proefveld ZGr.
Dit verschil in oogstomstandigheden tussen de proefvelden maakte
het wenselijk de verkregen gegevens ook op verschillende wijze te ge
bruiken. Een vergelijking van de bakkwaliteit der tarwerassen kon
beter alleen gebaseerd worden op de niet door schot aangetaste proef
velden, terwijl het Groningse proefveld interessant is in verband met
de schotresistentie der rassen.
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3- DE BAKKWALITEIT IN 1953 EN VOORAFGAANDE JAREN
Tabel i geeft voor oogst 1953 een overzicht van de broodvolumina,
verkregen bij micro-bakproeven met ongebuild meel (100 g meel per
broodje), zonder en met kaliumbromaat als meelverbetermiddel. In de
tabel zijn opgenomen de rasgemiddelden over de drie niet door schot
aangetaste proefvelden NOP, NNH en ZZH.
TABEL I.

BROODVOLUME IN ml PER 100 g MEEL. RASGEMIDDELDEN VAN TARWE,
OOGST 1953. (GEMIDDELDEN OVER DRIE NIET DOOR SCHOT AANGETASTE
PROEFVELDEN)

Table 1.

Loaf volumes (ml per 100 g wholemeal) for the 1953 crop

Wintertarwe
Winter wheat
varieties

Alba
Minister
Heine's VII
Staring
Mado
Leda
Cappelle
Hybride 140
C.B. 46-110

Zonder
bromaat

75 mg
bromaat/kg

Without
bromate

bromate
per 1 kg meal

321
298
296
294
325

339
314

306

298

315

345
334

337

360

3"

312

Zomertarwe
Spring wheat
varieties

Blanka
Peko
Weibull 4138
Koga

Zonder
bromaat

75 mg
bromaat/kg

Without
bromate

bromate
per 1 kg meal

337

353
339
389
340

320

358
338

329
321

De gegevens van tabel i zijn in fig. 1 overzichtelijk weergegeven, op
dezelfde wijze als dit voor oogst 1952 in het vorige jaarboekje is ge
schied (3).
Fig. 2 geeft hetzelfde beeld voor de drie oogstjaren 1951 t/m 1953.
De getrokken lijnen hebben hier betrekking op de rassen Alba, Minis
ter en Staring, die in elk dezer drie jaren onderzocht werden, terwijl
met onderbroken lijnen enkele rassen werden opgenomen, die alleen
in 1952 en 1953 werden onderzocht.
Uit figuur 2 blijkt dat ondanks bepaalde verschuivingen een zekere
overeenstemming aanwezig is tussen de drie oogstjaren, wat betreft de
bakkwaliteit der rassen. Zo vindt men b.v. de rassen Staring, Minister
en Alba (zonder bromaattoevoeging) steeds in dezelfde volgorde.
Wat betreft de bromaatwerking (het verbeterend effect der toe
voeging van kaliumbromaat) blijkt dat verschillende rassen, vooral
Heine's VII en Minister, in 1953 beneden de verwachting zijn ge
bleven. Van andere rassen, zoals Cappelle, Alba en Minister ligt het
hele niveau in 1953 iets lager dan in 1952. Des te opmerkelijker is het
gunstige resultaat voor het ras Weibull 4x38, dat in 1953 voor het
eerst onderzocht werd (zie fig. 1).
Het ras Koga onderscheidt zich duidelijk van de andere rassen door
het ontbreken van bromaatwerking.
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4. GEGEVENS IN VERBAND MET
SCHOTRESISTENTIE
-WEI BULL

C APPELLE

Zoals reeds gezegd, zijn de ge
gevens van het door schot aange
taste Groningse proefveld van
belang in verband met de schot
resistentie der rassen.
Bij het onderzoek op bakkwaliteit van schottige tarwe is het
broodvolume niet meer de voor
naamste waardebepalende factor,
daar ook bij voldoende volume
het brood minderwaardig kan zijn
door klefheid van de broodkruim
als gevolg van enzymatische zetmeelafbraak tijdens het bakproces. Met deze klefheid van de
broodkruim gaat een gebrek aan
elasticiteit van de broodkruim ge
paard. Men spreekt in deze geval
len van klef brood. Daar echter bij
de broodbeoordeling deze eigen
schap wordt gewaardeerd met het
cijfer o bij grote klefheid, terwijl
het cijfer 4 wordt gebruikt voor
een goed elastische, niet kleffe
kruim, is het beter in verband met
deze cijfers te spreken van „elasti
citeit van de kruim", waarmee
dan bedoeld wordt het vermogen
om na indrukking weer terug te
veren. De hiervoor genoemde
cijfers hebben betrekking op de
handbeoordeling (een instrument
waarmee deze eigenschap geme
ten kan worden is de door ons
instituut ontwikkelde „panimeter" (4)).

MEI
BROMAAT

FIG. I. Broodvolume (in ml per 100 g meel) van inlandse tarwerassen, oogst 1953,

zonder en met bromaat.
Fig. i. Bread volume ( ml per 100 g meal) of several home-grown wheat varieties of the
1953 crop, without (left) and with (right) addition ofbromate.
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FIG. 2. Broodvolume (in ml per ioo g meel) van enige inlandse tarwerassen, verbouwd in

2 resp. 3 opeenvolgende jaren (zonder en met bromaat).
Fig. 2. Bread volume (ml per IOO g meal) without (left) and with (right) addition ofbromate of
some home-grown wheat varieties, grown in 2, resp. 3 successive years.

Voor de bepaling van de mate van aantasting door schot werd het
meel onderzocht met de microplastometer, welk instrument reeds in
het vorige jaarboekje werd afgebeeld (3). De hierbij toegepaste metho
de is als volgt: een mengsel van gelijke delen meel en water (in feite
een bufferoplossing van pH 5,7) wordt in het meetbakje van de micro
plastometer verstijfseld door verwarming gedurende 10 minuten in een
waterbad van 75 °C. De omstandigheden waarbij tijdens het bakproces
zetmeelafbraak plaats vindt, zijn hier zodoende min of meer nage
bootst. Na afkoeling wordt de plasticiteit P van de verstijfselde sub
stantie gemeten, die des te kleiner blijkt te zijn naarmate de aantasting
door schot van de tarwe sterker was. Uit de plasticiteit P wordt de
plastometerwaarde 10 (log P + 1) berekend, die varieert van omstreeks
25 voor meel van niet door schot aangetaste tarwe, tot bijna o bij
sterke schotaantasting. Deze plastometerwaarde blijkt enerzijds nauw
samen te hangen met de mate van zichtbare ontwikkeling van de
62

• • • •
t
• • •
•
MA00 •

25"

•
•

20-

•

PEKO

•

LEOA
• HYBRIDE

TS-

•

CAPPELLE

•

HE 1 NES VIL

0
ALBA

10 -

BLANKA
# KOGA
O
W EL BULL

HC INES Vit Q
ALBA

0

BLANKA

0 MINISTER
O STARING
OCB 46. 110

S-

O

ST AR) NC

ELASTl CIIE 11
V 0 BROODKRUIM

SCHOTRESISTENTIE
VI GS RASSENLUST

FIG. 3. Verband tussen plastometerwaarde FIG. 4. Verband tussen plastometerwaarde

en elasticiteit van de broodkruim.
en schotresistentie.
Fig. 3. Correlation of plastometer value and Fig. 4. Correlation of plastometer value and
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kiempjes in het graan en met het gehalte aan zetmeelsplitsende en
zymen (alpha-amylase) van het meel, anderzijds met de kruim-elasticiteit van het uit dit meel vervaardigde brood (5).
In figuur 3 is voor het reeds beschreven onderzoek van oogst 1953
het verband weergegeven tussen plastometerwaarde en elasticiteit van
de broodkruim. Bij de beoordeling van deze figuur moet in aanmerking
worden genomen dat de handbeoordeling van de kruim-elasticiteit
geen nauwkeurige meetmethode is. De kleine stippen hebben be
trekking op de gemiddelden per ras over de niet door schot aangetaste
proefvelden. Men vindt deze stippen alle in de rechter bovenhoek van
de figuur, de onderlinge verschillen zijn hierbij van weinig betekenis.
De grote stippen, waarbij de namen van de rassen zijn aangegeven,
hebben betrekking op het cfoor schot aangetaste Groningse proefveld.
Hier komt een grote differentiatie tussen de rassen naar voren, die
samenhangt met verschillen tussen de rassen wat betreft meerdere of
mindere schotresistentie.
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In figuur 4 is het verband weergegeven tussen de plastometerwaarde
van de monsters van het Groningse proefveld en het cijfer voor schot
resistentie dat in de Rassenlijst voor Landbouwgewassen (6) voor de
betreffende rassen is opgenomen. Uit deze figuur blijkt dat de gegevens
van dit ene proefveld vrij goed overeenstemmen met de algemene
ervaring, die aan de cijfers van de Rassenlijst ten grondslag ligt. Door
vergelijking van de figuren 3 en 4 kan tevens min of meer voorspeld
worden welk cijfer de niet in de Rassenlijst opgenomen rassen voor
schotresistentie zouden moeten krijgen. Men komt dan tot de cijfers
7-8 voor Leda, Hybride 140 en Cappelle en 4-5 voor Weibull 4138 en
CB 46-110.
In de figuren 3 en 4 is tevens aangegeven, welke rassen witte tarwe
en welke rode tarwe zijn. Zoals bekend zijn de witte tarwes over het
algemeen minder resistent tegen schot dan de rode tarwes. Dit komt in
de figuren duidelijk tot uiting, al blijkt ook dat de schotresistentie
zeker niet alleen door de kleur van de tarwe bepaald wordt. Zo is van
de witte tarwes Alba het meest resistent, terwijl van de rode tarwes
Koga en Heine's VII duidelijk minder resistent zijn dan Mado en Peko.
Dit verschil in resistentie tussen Heine's VII en Mado is ook bij een
uitvoeriger onderzoek duidelijk naar voren gekomen (5). Het bleek
terug te voeren te zijn tot een verschil in lengte van de voor kieming
benodigde narijpingsperiode.
5. SAMENVATTING
In het kader van het in 1948 begonnen systematische jaarlijkse
onderzoek naar de geschiktheid van ons inlands tarwesortiment als
grondstof voor de broodbereiding, werd van de oogst 1953 ongebuild
meel van 9 wintertarwes en 4 zomertarwes onderzocht op bakkwaliteit.
Ondanks bepaalde verschuivingen bleek een zekere overeenstemming
aanwezig te zijn met vorige oogstjaren. Opmerkelijk was het gunstige
resultaat van het in 1953 voor het eerst onderzochte zomertarweras
Weibull 4138.
De meelmonsters werden met de microplastometer onderzocht ter
bepaling van de mate van schotaantasting. Daar één der proefvelden in
sterke mate door schot was aangetast, leverde het onderzoek van de
monsters daarvan gegevens op aangaande de schotresistentie der
rassen. De nieuwe rassen Weibull 4138 en C.B. 46-110 bleken minder
schotresistent te zijn dan Leda, Hybride 140 en Cappelle.
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Summary
THE BAKING VALUE OF WHEAT VARIETIES GROWN
IN THE NETHERLANDS
Further to previous publications on this subject (1,2, 3), data are given concerning
the baking value of whole wheat meal from 9 winter- and 4 spring wheat varieties
of the 1953 crop (see table 1). A certain conformity with the results of previous
years could be established. The satisfactory result with the spring wheat variety
Weibull 4138 was remarkable.
The degree of sprout damage of the wholemeal samples was determined with the
microplastometer. The new varieties Weibull 4138 and C.B. 46-110 were less
resistant to sprouting than the varieties Leda, Hybride 140 and Cappelle.
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EEN EN ANDER OVER DE FOLKLORE
VAN NEDERLANDSE BROODSOORTEN
Afdeling Bakkerij-Onderzoek van de Kon. Nederl. Gist- en Spiritus
fabriek, Delft
(Summary see p. 71)

Van het merendeel der brood- en gebakvormen is de folkloristische
betekenis voor het volk verloren gegaan en men eet ze, onbewust van
het doel, waarvoor ze bestemd waren. Niettemin zijn er in elke pro
vincie van ons land nog brood- en koeksoorten, waarvan men zich
de eigenlijke bestemming nog min of meer bewust is en die in de
meeste gevallen behoren tot het gelegenheidsbrood, daar zij bij bepaalde
gelegenheden, b.v. feestdagen, worden gebruikt. Sommige zijn nauw
verbonden aan bepaalde volksgebruiken, welke voor het merendeel
overblijfselen zijn van oude heidense riten, die zich later in gekersten
de vorm hebben voortgezet. Thans zijn de meeste dezer volksgebrui
ken uitgestorven, doch het broodsymbool is behouden gebleven. In
enkele streken van ons land worden echter ook de gebruiken nog ge
handhaafd; zij bestaan hoofdzakelijk uit brooduitdelingen.
Deze vorm van folkloristische gebruiken treft men hier en daar nog
aan in het Oosten van ons land. Het zijn overblijfselen van de oude
gewoonte om door broodoffers aan de armen de hemelse machten
gunstig te stemmen, om zodoende de oogst te beschermen tegen hagel
slag. Op enkele plaatsen zijn hagelkruisen opgericht, waar jaarlijks
door de boeren uit de omtrek brood wordt bijeengebracht, hetwelk na
afloop van een korte godsdienstige plechtigheid onder de armen wordt
verdeeld.
De meeste der gelegenheidsbroden waren oorspronkelijk offer
broden, daar zij ontstaan zijn uit het eeuwenoude gebruik onzer voor
vaderen om dieroffers te brengen aan de goden om hen daardoor be
paalde gunsten af te dwingen. In plaats van het gehele dier werden
later slechts gedeelten van dieren geofferd en nog later werden deze
offers vervangen door schijnoffers, waarvoor men deeg ging gebruiken.
Men ging dus het offer, dat men wenste te brengen, uitbeelden in ge
bakken deeg en hieruit zijn nu de zgn. offerbroden ontstaan, welke nog
min of meer duidelijk te herkennen zijn in sommige onzer hedendaagse
gebakvormen, waarvan o.a. de duivekater een typisch voorbeeld is. De
naam Duivekater is ontstaan uit het feit, dat in ons land de kater het
meest als vruchtbaarheidsgeest werd vereerd, waarom katers werden
geofferd aan de vruchtbaarheidsdemon. Duivekater of duivelkater be
tekent dus de demon of duivel als kater.
Behalve aan de goden werden ook aan de zielen der afgestorvenen
offers gebracht. Het was gebruik de doden in de graven allerlei voor
werpen mede te geven, zoals sieraden, kleding en schoeisel. Uit het.
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gebruik de dode zijn sieraden mede te geven, die later ook uitgebakken
deeg werden nagebootst, is onze krakeling ontstaan, welke vroeger de
vorm van een armband had.
Wij noemen hier thans een aantal symbolische brood- en koekvormen, zoals deze in de verschillende provinciën van ons land nog
voorkomen.
GRONINGEN

In Scheemda worden duivekaters gebakken, die in vorm afwijken
van de gewone duivekater; in plaats van de scheenbeenvorm zijn het
gewone krentenbroodjes, waarin een driehoek is gedrukt.
De Groninger ollewieven zijn wel bekend en worden vooral met
Sint-Nicolaas en Kerstmis gebakken. Het zijn vierkante stukken
honing- of stroopkoek met anijs erin, die met een beetje grijs meel zijn
bestrooid. Het zijn overblijfselen van een gebruik der oude Germanen
om een oude vrouw te offeren tot wasdom van de akker.
Een specifiek Nieuwjaarsgebak zijn de rolletjes van Scheemda en
Noord-Beerta. Dit zijn opgerolde wafels, ook wel oublieën genaamd.
Men rolde deze wafels op, daar zij een symbool van het nieuwe jaar
beduidden, dat eveneens dicht ineengerold op aarde komt om zich
langzamerhand te ontwikkelen.
Met Oudejaar eet men in Groningen spekkendikken. Dit zijn koekjes,
waarin plakjes worst of spek gebakken zijn en die nog aan het oude
varkensoffer herinneren.
Een nog bestaand gebruik in de provincie Groningen is het uitreiken
van een stoetboom aan kinderen, die voor het eerst naar school gaan.
Het zijn struikjes of takken met gebakken broodbollen eraan. De
kinderen wordt verteld, dat ze bij de meester op zolder zijn gegroeid.
FRIESLAND

Ook in Friesland heerst het gebruik de kinderen op hun eerste
schooldag een „koekboom" te geven, waarvan verteld wordt dat hij bij
de meester op zolder groeit. De moeders, die het kind op zijn eerste
schooldag begeleiden, overhandigen de meester de koek. Deze wordt
dan door de meester aan de kinderen uitgereikt met de mededeling
„Meester heeft jullie de koekboom geschud".
De krakeling wordt in Friesland nog genuttigd bij begrafenismaal
tijden, hetgeen dus een voortvloeisel is van het vroegere gebruik om
sieraden aan de doden mee te geven in de graven.
In enkele plaatsen van Friesland, o.a. te Akkrum, Grouw en Oldeboorn kent men de Palmpaas. De palmpaas is oorspronkelijk een
vruchtbaarheidssymbool en staat in verband met de vroegere offers,
die men in het voorjaar bracht om een vruchtbaar jaargetijde af te
smeken. Deze offers bestonden o.a. in hanen, zwanen en andere
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dieren, die later weer in deeg werden nagebootst en thans nog ge
makkelijk te herkennen zijn in de brood vogeltjes op de palmpaas. De
horentjes zijn waarschijnlijk de vervanging van de hoorn van het offer
dier, terwijl de gevlochten broodkrans een overblijfsel is van het oor
spronkelijke vrouwenhart, dat later plaats maakte voor het offeren van
een haarvlecht.
Er is in Friesland een plaats, waar men geen Sint-Nicolaas viert,
doch op 22 Februari het feest van St Pieter. Hierbij worden St Pieter
koeken gebakken, die met diverse spreuken worden gegarneerd.
Broodsoorten, die in Friesland bij feestelijke gelegenheden worden
gegeten, zijn de knipwegge (fig. i) en het suikerbrood.
DRENTE

Te Dwingelo bakt men voor de Zondag galletjes. Dit zijn luxe
broodjes, wier oorsprong in verband staat met de Hugenoten, die zich
hier vroeger in grote getale hebben gevestigd. Men neemt aan, dat het
woord galletjes een verbastering is van het Franse galette, een speciaal
soort koek.
In Drente treft men veelvuldig de palmpaas aan en wel in verschil
lende vormen, b.v. een stok, versierd met lekkernijen, waarop in
horizontale richting een broodvlecht of wel alleen een enkel brood
haantje of zwaantje is bevestigd.
OVERIJSEL

Op de Ageler Esch in Twente wordt jaarlijks een brooduitdeling ge
houden, op de plek waar vroeger een hagelkruis heeft gestaan en waar
bij alle boeren uit de omtrek ieder een groot roggebrood meebrengen.
Hier wordt het brood onder de armen verdeeld. Ook hier geschiedt dit
in de overtuiging, dat men door deze offergave het land tegen hagelslag
beschermt.
Twente is bekend om de Nieuwjaarskoeken en wafels, welke worden
gebakken in een wafelijzer, dat dikwijls allerlei opschriften bevat, o.a.
bijbelspreuken. Te Losser noemt men deze wafels „kneppers", het
geen waarschijnlijk is afgeleid van het dichtknijpen van het wafelijzer.
GELDERLAND

Te Zelhem in de Achterhoek vindt op Hemelvaartsdag een brood
uitdeling aan de armen plaats. De boeren brengen allen een roggebrood
mee, waarbij een wedijver ontstaat, wiens brood het zwaarst is.
Te Kilder en Zeddam vonden eveneens dergelijke brooduitdelingen
plaats.
De palmpaas is welhaast overal in Gelderland bekend; opmerkelijk
is de afwijkende vorm te Laag-Keppel (fig. 2).
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FIG. I. Knipwegge (Friesland) (vervaardigd door de Heer C. ZWERVER te Leiden)

FIG. 2. Palmpaas (Laag-Keppel)

FIG. 3. Abraham

FIG. 4. Aremstokje (Haamstede)

FIG. 7. Nieuwendamse duivekaters (ontleend aan v. D. VEN (3))

FIG. 8. Palmpaas (Tholen)
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FIG. g. Krombroodjes, met aankondiging voor het „krombroodjes rapen" (Sittard)

UTRECHT

Behalve de palmpaas, welke hier voornamelijk bestaat uit een ver
sierde stok, heeft Utrecht geen broodsoorten van folkloristische be
tekenis, welke in ons land bekend zijn.
NOORDHOLLAND

In de omgeving van Hoorn en Enkhuizen krijgt iemand, die 50 jaar
wordt, een Abraham (fig. 3) ten geschenke. Dit is een soort van ge
vulde koek, die met de hand tot een pop gekneed wordt. Dit gebruik is
ontstaan uit het aan de Bijbel ontleende gezegde: „Gij zijt nog geen 50
jaar en hebt gij Abraham gezien?".
In de Zaanstreek worden op de Zaterdag vóór Pinksteren luilaksbollen gebakken. Dit zijn broodjes, die de vorm van een halve bol heb
ben met een harde, bruine bovenkorst. Zij worden direct na ontvangst
van de bakker dwars doorgesneden, met boter en stroop besmeerd en
warm opgegeten.
In Noordholland treft men de duivekater aan in verschillende mo
dellen, nl. de duivekater van Zaandam (fig. 5), waarop aan de boven
zijde een krakeling voorkomt, die van Broek in Waterland (ruitvormig)
en de Nieuwendamse duivekater (fig. 7), de meest bekende vorm met
de knobbelvormige uiteinden.
Een oude traditie, die op Markten nog wordt gehandhaafd, bij een
bruiloft is het eten van „sop". Dit bestaat uit sneetjes tarwebrood, die
door bruid en bruidegom worden gesneden, waarna ze in zoete melk
geweekt en met veel boter opgebakken worden. Men dist ze op in een
speciaal daarvoor bestemde „soppottiel".
ZUIDHOLLAND

De duivekater vindt men in de buurt van Roelofarendsveen en
Nieuwkoop. In Delfland, Den Briel en Vlaardingen worden veelal
Kersttimpen gebakken.
Schiedam kent verder de bloedbroodjes. Dit zijn broodjes, van rood
deeg gebakken, die door de Katholieken te Vlaardingen en Schiedam
omstreeks Kerstmis worden gegeten. De rode kleur herinnert aan de
bloedige dieroffers, die in vroeger tijden omstreeks Kerstmis werden
gebracht.
Evenals in Friesland worden te Den Briel krakelingen op het be
grafenismaal als versnapering verstrekt.
ZEELAND

Ter gelegenheid van de Haamsteedse koeienmarkt loopt de jeugd
van Haamstede en Burgh rond met aremstokjes (fig. 4), die bestaan
uit een van brooddeeg gebakken ruitertje te paard, dat op een stokje
wordt rondgedragen. Feitelijk zijn ze een afwijkende vorm van de
palmpaas, die men op Schouwen niet kent.
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De palmpaas komt wel voor op Tholen, in de vorm van een haantje,
broodkrans en een halvemaantje, op stokjes gestoken (fig. 8).
NOORDBRABANT

In Brabant en Limburg treft men hier en daar nog een ander volks
gebruik aan, nl. het uitdelen van gewijde broodjes aan de gelovigen in
de kerk. Het is ontstaan uit het geloof, dat men zich door eten of weg
schenken van broodjes, die aan een of andere Heilige gewijd zijn, kan
beschermen tegen bepaalde ziekten van mens en dier. Zo worden
jaarlijks in de parochiekerk te Oudenbosch op 20 aug. (feestdag van
St Bernardus van Clairveaux) St Bernardusbroodjes uitgedeeld ter be
scherming tegen rheumatische ziekten.
In Breda en Omstreken worden op 3 November langwerpige brood
jes met een kruis op de bovenkant verkocht, welke aan St Hubertus (de
patroon van de jagers) gewijd zijn. Ze geven bescherming tegen de
beet van een dolle hond en worden door de jagers aan hun honden te
eten gegeven alvorens op jacht te gaan. Men noemt ze Hubertusbroodjes, Huibkes of Hubbekes.
Te Bergen op Zoom heerst het gebruik om jaarlijks op Maria Licht
mis aan alle armen een stuiversbroodje uit te reiken. Dit gebruik is ont
staan in het jaar 1580, toen een zekere Johanna Willemse een grote
som geld aan het Kerkbestuur schonk om ieder jaar op Maria Lichtmis
aan alle armen een stuiversbrood uit te reiken.
Te Oudenbosch worden op St Cornelis mastellen gewijd tegen de
stuipen en door mens en dier gegeten.
In de plaatsen Riethoven en Dommelen worden op eerste Pinkster
dag na het lof Pinksterkoeken uitgedeeld. Dit zijn een soort langwerpige
krentenbroodjes.
Ten slotte kent men ook in Brabant en wel te Heeze de duivekater,
echter in een iets gewijzigde vorm en onder de naam van nieuwjaartje
(fig. 6).
LIMBURG

In Limburg worden hier en daar nog bedevaarten gehouden, waarbij
brood of broodjes worden gewijd. Zo worden te Valkenburg door de
kluizenaar van de Schaalsberg roggebroodjes ter grootte van een
guldenstuk vervaardigd en uitgedeeld. Zij dienen als behoedmiddel
tegen veeziekten.
Te Sittard wordt het gebruik van krombroodjes rapen nog in ere ge
houden (fig. 9). Op Zondag-Halfvasten worden door de ouders op
verschillende plaatsen krombroodjes (= halvemaantjes) verstopt, die
dan door de kinderen worden gezocht en opgegeten.
Met Nieuwjaar wordt te Horst door de kinderen een nieuwjaarsplats
aan de ouders gegeven. De hele familie blijft die dag bij de ouders om
het geschenk gezamenlijk op te eten.
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Horst geeft tevens nog een ander bijzonder gebak, dat met Kerst
mis gemaakt wordt, nl. het „kerstpaard,", hetwelk een typisch offer
brood is.
In Limburg wordt veel peperkoek gemaakt. Men geeft elkaar peper
koekharten als symbool van de liefde. De peperkoekharten worden ook
gebruikt bij het houden van wedstrijden om elkaar het eerst Gelukkig
Nieuwjaar toe te roepen; hierbij moet de verliezende partij een peperkoekhart als afkoopsom geven.
Te Roermond worden op de eerste Dinsdag in September spinneweggen gebakken. Dit zijn gewone wittebroodjes ter grootte van een
beschuit, die vroeger werden geschonken aan de dienstboden, die op
die dag op tijd hun arbeid begonnen.
De bovengenoemde broodsoorten zijn wel de meest bekende sym
bolische, welke in ons land voorkomen. Wellicht bestaan er nog meer,
die minder bekend zijn. Het is zeker interessant om ook deze gebrui
ken en broodsoorten te leren kennen en de oorsprong hiervan na te
speuren.
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Summary
FOLKLORISTIC NOTES ON DUTCH BREAD TYPES
In several parts and places of our country special bread types, mostly occasional
bread, remind us of the time of old heathen rites. Most of these occasional breads
primarily have been sacrificial breads which, in sacrificial services, took the place of
animals. This is the reason why many of these breads show the form of bones or of
sacrificial animals, e.g. the so-called „duivekater" (fig. 5, 6 and 7), the Christmashorse, and the „Palmpaas" (fig. 2 and 8). The latter usually consists of a bread-hen
or -duck decorated with palm-branches and sweets, and placed on a stick, which is
carried about by children on Palm-Sunday. In this paper a description of several
other folkloristic bread types and their symbolism has been given.
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H E T O N D E R Z O E K O P G R A A NGEBIED I N 1955

In het hier volgende is, evenals in het vorige jaarboekje, een over
zicht gegeven van het onderzoek met betrekking tot de granen : tarwe,
rogge, gerst en haver, dat voor 1955 bij 35 instituten en laboratoria in
ons land op het programma staat.
Gaarne danken wij de directies van al deze instellingen voor de ons
verstrekte gegevens.
Het onderzoek is, in verband met de aard der onderzoekingsinsti
tuten, gegroepeerd naar de volgende gezichtspunten:
A. Algemeen
B. Veredeling en rassenonderzoek
C. Graanziekten
D. Graanteelt
E. Drogen en bewaren
F. Be- en verwerking van graan en graanstro
G. Voedingswaarde
A. ALGEMEEN

Stichting voor Coördinatie van Cultuur en Onderzoek van
Broodgraan (Stichting Cocobro), Wageningen
In het kader van de doelstelling omvat het werkplan voor 1955 het
bevorderen van de hierna genoemde onderzoekingen.
OECOLOGISCH ONDERZOEK

1.

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

2.

Bevordering van oogstanalytisch onderzoek
Door de T.T.C. is aan het oogstanalytische onderzoek bij ver
schillende tarwerassen reeds veel aandacht besteed. Niettemin
blijven er op dit gebied nog veel vragen te beantwoorden.
Daarom is het nuttig om veel meer waarnemingen te verrichten.
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3.

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

4.

De vegetatieve groei in afhankelijkheid van temperatuur en licht
Waar de vegetatieve groei de grondslag is voor de productie, is
het gewenst om de groeisnelheid van graan onder verschillende
condities van temperatuur en belichting na te gaan.
Aangezien hierover vrijwel niet meer bekend is dan dat er grote
verschillen zijn ook tussen de rassen van één graansoort, dient
fundamenteel physiologisch onderzoek hierover te worden be
vorderd. Hierbij wordt gedacht aan onderzoekingen over het
verband tussen assimilatie enerzijds en temperatuur, straling en
daglengte anderzijds.

5.

Onderzoek aangaande het microklimaat in graangewassen
In verband met het voorgaande punt dient ook het onderzoek
naar het verloop van het in een graangewas heersende micro
klimaat te worden bevorderd. Hierover weten wij nog practisch
niets.
Toch is een goed inzicht in de problemen van de klimaat
resistentie bij graangewassen pas mogelijk, indien dit onderzoek
wordt gecombineerd met microklimatologische metingen. Het
microklimatologische onderzoek heeft echter weinig waarde, in
dien het niet zo breed mogelijk wordt opgezet en niet wordt uit
gebreid tot verschillende klimaatgebieden.
Dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek (project A. 6).

6.

Het probleem van de afrijping van granen
Het is wenselijk, dat een nauwkeurig onderzoek wordt ingesteld
naar de afrijping van granen onder verschillende condities. Uiter
aard speelt het vochtgehalte hierbij een belangrijke rol. Dergelijk
onderzoek kan voor het maaidorsen van belang zijn.
Eveneens is het van belang om na te gaan, hoe de afzetting van
eiwit en zetmeel in de korrel tijdens het afrijpen verloopt. Voor
tarwe komt hierbij ook het vraagstuk van de bakkwaliteit naar
voren, omdat deze eigenschap in hoofdzaak afhankelijk is van de
eiwitkwaliteit in de korrel. Dit laatste probleem zal aan be
tekenis winnen, naarmate de kwekers er in slagen het bakwaarde-niveau van de tarwe te verbeteren, omdat juist bij een
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middelmatig goede bakkwaliteit de bakwaarde het sterkst door
de klimaatsomstandigheden tijdens het afrijpen van de tarwe
wordt beïnvloed.
Dit probleem is opgenomen in het io-jarenplan voor graanonderzoek (project C. 5); het onderzoek geschiedt door het
C.I.L.O.
RASSENONDERZOEK EN VEREDELING

7.

Het, op basis van onze geniteurskennis, realiseren van een groot
kruisingsprogramma en de bewerking hiervan
Voor het bereiken van zo goed mogelijke resultaten bij het veredelingswerk is een grondige kennis van de rassen, die als géni
teur in aanmerking komen, noodzakelijk.
Om zo snel mogelijk tot de gewenste resultaten te komen, moet
een uitgebreid kruisingsprogramma worden opgezet en door
gevoerd, waarbij wordt gedacht aan een schema van 1000
kruisingen.
De uitvoering van zo'n kruisingsprogramma is op zichzelf al een
grote opgave. De bewerking van de nakomelingschap van deze
kruisingen is echter een nog veel zwaardere taak. Toch is een
rondige bewerking van het materiaal beslist nodig om er uit te
alen wat er aan mogelijkheden in zit. De methodiek, die hierbij
moet worden gehanteerd, is een probleem op zichzelf.
Bij de opzet van een kruisingsprogramma voor tarwe zal uiter
aard ook aan het inkruisen van de factor bakwaarde aandacht
moeten worden geschonken.
Dit project is opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek (project A. 1) ; het wordt uitgevoerd door de Stichting voor
Plantenveredeling.
Onder auspiciën van de gevormde Werkgroep voor Klimaat
resistentie-onderzoek vallen de volgende werkzaamheden :

f

8. Kouderesistentie-onderzoek
8. i Verslag zal worden uitgebracht over het in de afgelopen jaren, in
samenwerking met C.I.L.O., S.V.P. en enige kweekbedrijven
voortgezette onderzoek naar de kouderesistentie en de koudebehoefte van het West-Europese tarwerassensortiment.
8.2 Bevordering van het kouderesistentie-onderzoek van kwekers
monsters. Dit onderzoek wordt thans uitgevoerd door de S.V.P.,
die hiertoe over een modern geoutilleerde apparatuur beschikt.
9.
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Resistentie-onderzoek in verband met de invloed van temperatuur
en daglengte tijdens de voorjaarsontwikkeling
Het is noodzakelijk een inzicht te krijgen in het gehele gecom
pliceerde vraagstuk van de voorjaarsontwikkeling. Dit is een van

de problemen, waarvan de oplossing de grondslag is voor het
verdere veredelingswerk.
Hierbij dient o.a. aan de invloed van de daglengte bijzondere
aandacht te worden geschonken. Dit probleem is opgenomen in
het io-jarenplan voor graanonderzoek (project A. 2).
10.

Het probleem van de hitteresistentie
Hitte tijdens en kort na de bloei geeft zeer ernstige opbrengst
dalingen en heeft ook grote invloed op de kwaliteit (het laatste
kan bij tarwe zowel ten kwade als ten goede zijn). Ook in het
Nederlandse klimaat is deze hitteschade een vaak voorkomend
verschijnsel.
De verwachting is gerechtvaardigd, dat resistentie tegen hitte
samen gaat met morphologische kenmerken en dit kan van groot
belang zijn voor het selecteren op deze eigenschap.
Ook dient te worden onderzocht, welke reacties van de plant de
hitteschade veroorzaken ; zo moet worden nagegaan, in hoeverre
het steriel worden van het stuifmeel hierbij een rol speelt.
Dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graan
onderzoek (project C. 3) ; het onderzoek wordt uitgevoerd door
het C.I.L.O.

11. Resistentie tegen overmatige neerslag
11. i Overmatige neerslag tijdens de bloei van de tarwe (in Nederland
niet ongewoon) doet eveneens veel vruchtbeginsels aborteren,
wat ernstige schade in opbrengst en kwaliteit ten gevolge heeft.
Haver schijnt hiertegen meer resistent te zijn.
Het is daarom gewenst na te gaan, wat de oorzaak hiervan is, of
er in dit opzicht rasverschillen zijn en of deze samenhangen met
bepaalde verschillen in bouw van de aar.
Ook dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graan
onderzoek (project C. 4) ; het onderzoek wordt eveneens door het
C.I.L.O. verricht.
11.2 Schotresistentie-onderzoek
Overmaat van regen tijdens de laatste phase van de rijping en/of
tijdens het te velde staan van het geoogste graan heeft veelal het
optreden van schot ten gevolge. Ter bevordering van de schot
resistentie is nodig:
a. het vaststellen van de schotgevoeligheid van een uitgebreid
rassensortiment ;
b. de ontwikkeling van een betrouwbare, eenvoudige en weinig
materiaal vereisende methode voor het bepalen van schot
resistentie van kwekersmateriaal;
c. fundamenteel onderzoek met betrekking tot het mechanisme
en de localisatie van het verschijnsel van schot.
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Dit probleem is opgenomen in het io-jarenplan voor graanonderzoek (project A. 4) ; het onderzoek wordt verricht door het
I.V.R.O. en door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek
van het C.I.V.O.
12.

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

13.

Morphologisch type-onderzoek van graanrassen in verschillende
klimaatgebieden
Wenselijk is een ondezoek naar de morphologische eigenschap
pen in verband met het type van de graanrassen in verschillende
klimaatgebieden. Dergelijk onderzoek is van grote betekenis,
omdat deze kennis onontbeerlijk is voor het begrijpen van de op
brengststructuur der graangewassen, en bovendien zeer ge
wenst is indien wij op doeltreffende wijze graanrassen voor ex
port zouden willen kweken. Indien ook graanrassen voor het
buitenland worden gekweekt en export van zaaizaad mogelijk is,
is dit niet slechts voor de landbouw en de handel van belang,
maar geeft het in het bijzonder de kwekers een bredere basis,
waardoor in de toekomst door hun werk ook weer betere resul
taten mogelijk zijn voor ons eigen land.
Met het oog op export is het beslist noodzakelijk op de hoogte
te zijn van alle eigenschappen, waaraan een ras voor een bepaald
klimaatgebied moet voldoen. Deze kennis ontbreekt nog ten
enen male.
Dit project is opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek (project A. 5).

14.

Internationaal zaaitijdproeven-onderzoek
Door middel van zaaitijdproeven, vooral die waarbij de rassen
op verschillende tijdstippen in het voorjaar worden uitgezaaid,
is het mogelijk een inzicht te krijgen in hun koudebehoefte en
hun reactie op groeitemperatuur en daglengte, die zich uiten
in de ontwikkelingssnelheid van het gewas. Bovendien verkrijgt
men gegevens aangaande het bedrag van de rassen ten opzichte
van uiteenlopende klimaatsomstandigheden in verschillende ont
wikkelingsstadia.
Deze proeven hebben eveneens waarde voor het onderzoek naar
de resistentie tegen ziekten (gele roest-, zwarte roest-, meeldauw-resistentie, e.d.).

Aangezien Nederland een te klein gebied is voor een voldoende
differentiatie in klimaatgebieden, heeft de COCOBRO deze proe
ven in Europees verband georganiseerd.
15.

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

16.

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

17.

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

GRAANZIEKTEN

18.

Roestresistentie
Bevordering van onderzoek aangaande de roestresistentie bij
granen en aangaande het voorkomen en de verspreiding van
roestphysio's.

19.

Afrijpingsziekten
Bevordering van onderzoek aangaande het optreden van zgn.
afrijpingsziekten (o.a. Septoria en Fusarium) en in verband hier
mede van onderzoek aangaande de bestrijding, resp. de ver
betering der resistentie d.m.v. veredeling.
Dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek (project E. 1); het onderzoek wordt verricht door het
Phytopathologisch Laboratorium „ Willie Commelin Scholten"
in samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst en het
I.P.O.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE VEREDELING

20. Voortzetting van de werkzaamheden van deWerkgroep Ongebuild
20.1 De Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het C.I.V.O.
zal het onderzoek van de in ons land verbouwde tarwerassen op
hun geschiktheid voor de bereiding van ongebuild meel voort
zetten. Dit onderzoek dient tevens voor het vaststellen van het
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20.2

a.
b.

c.
20.3

21.

bakwaardecijfer voor ongebuild meel, dat in de rassenlijst wordt
vermeld.
Verbetering van het bakwaardeniveau der in Nederland verbouwde
tarwe
Dit probleem is vooral van betekenis voor de bereiding van on
gebuild meel, en eveneens van broodbloem. Het is als project
A. 3 opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek en
omvat o.a. de volgende aspecten:
verbetering van het bakwaardeniveau van tarwe in het kader van
het door de S.V.P. uit te voeren kruisingsprogramma;
het uitwerken van een methode ter bepaling van de bakwaarde
aan de hand van zeer kleine monsters tarwe; dit onderzoek wordt
verricht door de Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek van het
C.I.V.O.;
bevordering van oriënterend bakwaarde-onderzoek van kwekers
monsters, teneinde de belangstelling der kweekbedrijven voor
beter bakkende tarwerassen te stimuleren.
Schot-onderzoek
Bevordering van fundamenteel onderzoek met betrekking tot
het optreden van schot bij tarwe in verband met het hierdoor
veroorzaakte kwaliteitsbederf (zie ook punt 11.2). Hiertoe be
hoort ook het nagaan van de invloed van latent (onzichtbaar)
schot op de korrelkwaliteit, in het bijzonder op de bakwaarde.
De verwerkingswaarde van roggerassen
In samenwerking met de S.V.P., de Afd. Graan-, Meel- en
Broodonderzoek van het C.I.V.O., het Station voor Maalderij en
Bakkerij en het bedrijfsleven zal aandacht worden geschonken
aan de bakwaarde van roggerassen, in het bijzonder van de
tetraploïde rogge.
In samenwerking met het Ned. Proefstation voor Stroverwerking
en het bedrijfsleven zal aandacht worden geschonken aan de ver
werkingswaarde van het stro voor de papier- en celstofindustrie.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET DE TEELT

22.
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De invloed van een late stikstofgift bij tarwe en rogge op eiwitgehalte
en -kwaliteit van de korrel
In samenwerking met het C.I.L.O. en de verwerkende industrie
zal het onderzoek naar een gunstige beïnvloeding van de eiwit
kwaliteit in tarwekorrels door middel van late stikstofbemesting
(b.v. tijdens de bloei van de tarwe) worden voortgezet.
Indien mogelijk, zal dit onderzoek ook tot de rogge worden uit
gebreid om na te gaan, of een aldus bereikte verhoging van het
eiwitgehalte de voedingswaarde van de rogge ten goede komt.

23.

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

24.

Het probleem van de strostevigheid
Bevordering van onderzoek aangaande het probleem van lege
ring en strostevigheid. Dit probleem is opgenomen in het 10jarenplan voor graanonderzoek (project C. 1); het is in onder
zoek genomen door het C.I.L.O.

25.

De invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling der granen
Van alle graangewassen zijn tarwe, en daarna gerst het meest ge
voelig voor een hoge zuurgraad. Wanneer men wil trachten op
zand- en veenkoloniale gronden de rogge te vervangen door een
ander graangewas, is nader onderzoek gewenst over de invloed
van de zuurgraad, vooral van de ondergrond, op de ontwikkeling
der granen.
Dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graan
onderzoek (project C. 2); het onderzoek zal worden verricht
door het C.I.L.O., in samenwerking met het Landbouwproef
station en Bodemkundig Instituut te Groningen.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET OOGSTEN, DROGEN EN OPSLAG

26.

Voortzetting van de werkzaamheden van de Werkgroep voor
Oogstbehandeling en Opslag
26.1 Aandacht zal worden geschonken aan de verdere ontwikkeling
van het maaidorsen van tarwe, speciaal in verband met de
kwaliteit.
26.2 Het is voor de kwaliteit van tarwe en rogge van zeer veel belang,
op welke wijze het gemaaide graan op het veld te drogen wordt
gezet, vooral in verband met het optreden van schot. Daarom
zal bijzondere aandacht worden geschonken aan de toe te passen
oogstmethoden en de invloed hiervan op de handelswaarde van
onze broodgranen.
79

26.3 Ten aanzien van nieuwe oogstmethoden zal de invloed hiervan
op de korrelkwaliteit worden nagegaan.
26.4 Aandacht zal worden geschonken aan de invloed van het be
waren op de consumptiekwaliteit van granen.
27.

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

28.

Bepaling van de maximale droogtemperatuur van tarwe in verband
met bakwaarde-beschadiging
Voor de practijk van het drogen van tarwe is het noodzakelijk,
dat men weet, waar de temperatuurgrens voor de korrels ligt,
waarboven de bakwaarde wordt beschadigd. Hierover zijn geen
nauwkeurige cijfers bekend, zodat het niet mogelijk is de droge
rijen hierover precies in te lichten.
Dit probleem is opgenomen in het 10-jarenplan voor graan onderzoek (project D. 1); het onderzoek wordt uitgevoerd door
het Droogtechnisch Laboratorium van het C.I.L.O.

KWALITEITSONDERZOEK IN VERBAND MET HET VERBRUIK

29.

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

30.

Verbetering van de rogge als veevoeder
Een van de moeilijkheden, waarmede men bij de rogge te kam
pen heeft, is de geringere waardering van de voederwaarde ver
geleken b.v. met die van gerst. Daarom zal worden bevorderd,
dat wordt onderzocht aan welke eigenschap(pen) van de roggekorrel moet worden toegeschreven, dat rogge geen algemeen ge
waardeerd veevoeder is.
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Aangenomen, dat het gelukt de oorzaak hiervan op te sporen,
zal vervolgens moeten worden onderzocht op welke wijze de
voederwaarde van de rogge kan worden verbeterd. In de eerste
plaats valt hierbij te denken aan het kweken van een roggeras,
dat het genoemde nadeel mist. In afwachting hiervan zou even
eens kunnen worden nagegaan of een eenvoudige, weinig kost
bare behandeling van de rogge kan worden gevonden, waardoor
het thans geldende euvel wordt weggenomen.
Dit probleem is opgenomen in het io-jarenplan voor graanonderzoek (project B) ; het onderzoek wordt door verschillende
instituten op het gebied van vee- en pluimveevoeding uitge
voerd.
VOORLICHTING

31.
31. i
31.2
31.3
31.4
32.

Publicaties
De publicaties van de Stichting Cocobro zullen worden voort
gezet; zij omvatten:
de uitgave van het Cocobro-Jaarboekje;
het laten verschijnen van „Mededelingen", waarin o.a. verslagen
over de verrichte werkzaamheden worden opgenomen ;
de uitgave van „Technische Berichten";
de uitgave van „Literatuur-Mededelingen'', waarin ook de nieuwe
aanwinsten van de bibliotheek worden vermeld.
Literatuurdocumentatie
Voortzetting van de literatuurdocumentatie op het gebied van
de (brood)granen.

Hugo de Vries-Laboratorium (Amsterdam)
Bij pollenanalytisch onderzoek zal de vraag naar de neolithische
ouderdom van de graancultuur in bepaalde streken worden betrokken.

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Groningen)
Door Dr R. J. HELDER en Dr R. BROUWER wordt gewerkt over de
opname en het transport van water en zouten bij tarwe- en bij roggeplanten.
Dr R. J. HELDER werkt met radioactieve isotopen over de verdeling
van het opgenomen zout over de plant bij gerst- en tarweplanten.

Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit (Leiden)
Het onderzoek in dit laboratorium is voor een belangrijk deel ge
wijd aan de studie van het mechanisme van de opname van voedingszouten door wortelstelsels van planten in watercultures. Mais is hierbij
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het meest gebruikte object ; het is echter mogelijk dat in de loop van
1955 ook tarwe, gerst of haver in het onderzoek zullen worden be
trokken.

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

DE VEREDELING

EN

Instituut voor Veredeling van Landbouwgewassen der Land
bouwhogeschool (Wageningen) en Stichting voor Plantenverede
ling, S.V.P. (Wageningen)
Het onderzoek in 1955 omvat:
1. Veredelingsonderzoek diploïde rogge en tarwe-rogge kruisingen
(Dr F. P. FERWERDA)
1.1 Diverse proefvelden ter bepaling van opbrengst, stro-stevigheid,
ziekteresistentie, enz. van verschillende nieuwe roggeselecties in
vergelijking met gevestigde rassen.
1.2 Beproeving van werkwijzen, als massale proefkruising onder ge
bruikmaking van vegetatieve vermenigvuldiging en „recurrent
selection", om op meer rationele wijze met de veredeling tot een
resultaat te komen.
1.3 Verbetering van de kwaliteit van rogge als voedergraan.
1.4 Onderzoekingen naar de waarde van diverse tarwe-rogge krui
singen.
2.

Veredelingsonderzoek tetraploïde rogge
(Mevr. Dr D. E. BREMER-REINDERS en Dr G. BREMER)
2.1 Proefvelden ter verdere selectie in ouderejaars stammen van te
traploïde rogge.
2.2 Toepassing van vegetatieve vermeerdering bij de veredeling van
tetraploïde rogge.
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2-3 Proefvelden ter vergelijking van oudere en jongere selecties, wat
betreft opbrengst, korrelzetting en kwaliteit.
2.4 Onderzoekingen naar de waarde van kruisingen van tetraploïden
uit verschillende roggerassen.
2.5 Instandhouding van verschillende roggerassen in tetraploïde vorm.
2.6 Het maken van nieuwe tetraploïden uit verschillend rogge-uitgangsmateriaal door colchicinebehandeling en daarop volgend cytologisch onderzoek der verkregen mixoploïden.
2.7 Cytologisch onderzoek van tetraploïde rogge in verband met fer
tiliteit.
3. Veredelingsonderzoek tarwe (Ir G. DANTUMA)
3.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomertarwe.
3.2 Kruisingspopulaties van tarwe en daaruit verkregen lijnen.
3.3 Bepaling van de koudebehoefte, daglengtereactie en snelheid van
voorjaarsontwikkeling van tarwerassen door middel van daglengte
en zaaitijdproeven, de laatste met normale en kunstmatig ver
lengde daglengte.
3.4 Vriesproeven ter bepaling van de kouderesistentie van tarwe.
3.5 Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwerassen, -lijnen en -popu
laties voor de verschillende roestziekten en meeldauw.
3.6 Onderzoek naar het spruit- en halmgetal bij normale zaai en
korrelbelegging en vertiere oogstanalytische bepalingen.
3.7 Onderzoek naar de vatbaarheid van tarwegeniteurs voor brand
en voetziekten.
4. Veredelingsonderzoek gerst (Ir G. DANTUMA)
4.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-series van winter- en zomergerst.
4.2 Kruisingspopulaties van gerst en daaruit verkregen lijnen.
4.3 Bepaling van de koudebehoefte en kouderesistentie van wintergerst.
4.4 Daglengteproeven met winter- en zomergerst.
4.5 Onderzoek naar de vatbaarheid van gerstrassen, -lijnen en -popu
laties voor de roestziekten, meeldauw en stuifbrand.
5. Veredelingsonderzoek haver (Ir. G. DANTUMA)
5.1 Rassenproefveld met de I.V.R.O.-serie van haver.
5.2 Kruisingspopulaties van haver en daaruit verkregen lijnen (proef
velden op klei- en zandgrond).
5.3 Onderzoek rassencollecties op klei- en zandgrond.
5.4 Onderzoek naar de daglengtereactie van havergeniteurs.

83

Laboratorium voor Erfelijkheidsleer der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
Prof. Dr R. PRAKKEN zal ook in 1955 het genetische en cytologische
onderzoek van ingeteelde rogge voortzetten.

Rijks-Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen,
I.V.R.O. (Wageningen)
De proeven en werkzaamheden betreffende rogge, tarwe, gerst en
haver omvatten in 1955:
i. Onderzoek van roggerassen
1. i Een rassen-opbrengstproef met diploïde roggerassen.
1.2 Een rassen-opbrengstproef met tetraploïde roggerassen.
Deze proeven zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born"
te Wageningen.
2. Onderzoek van tarwerassen
2.1 Rassen-opbrengstproeven op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.
2.2 Een rassen-opbrengstproef met wintertarwe bij 2 verschillende
N-bemestingen te Marknesse.
2.3 Rassen-observatieproeven (met jonge selecties).
2.4 Een rassen-zaaitijdenproef.
2.5 Vriesproeven met wintertarwerassen
De proeven 2.3 en 2.4 zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge
Born" te Wageningen.
3.
3. i
3.2
3.3
3.4
3.5

Onderzoek van gerstrassen
Rassen-opbrengstproeven
Rassen-observatieproeven (met jonge selecties).
Een rassen-zaaitijdenproef.
Vriesproeven met wintergerstrassen.
Mengteelt-proeven met zomergerst- en haverrassen.
De proeven 3.1, 3.2, 3.3 en 3.5 zijn aangelegd op het bedrijf „de
Hoge Bom" te Wageningen.

4.
4. i
4.2
4.3

Onderzoek van haverrassen
Een rassen-opbrengstproef.
Een rassen-observatieproef.
Mengteelt-proeven met haver- en zomergerstrassen.
Deze proeven zijn aangelegd op het bedrijf „de Hoge Born" te
Wageningen.

84

S. Algemeen onderzoek
5.1 Het bezoeken van interprovinciale proefvelden en proefvelden
van kwekers, die materiaal ter observatie inzonden.
5.2 De verwerking van de gegevens van de interprovinciale proef
velden.
5.3 Het onderzoek aan oogstmonsters van eigen en interprovinciale
proefvelden. Dit onderzoek omvat de bepaling van het korrel
gewicht en een handbonitering.
5.4 Onderzoek naar de gevoeligheid voor schot.
5.5 Onderzoek naar de neiging tot het laten vallen van korrels.
5.6 Onderzoek naar kiemrust bij zomergerst.
5.7 Bepaling van het bastgehalte bij haver.
5.8 Rasidentificatie en onderzoek naar rasvermenging.
5.9 Rasbeschrijvingen.

Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), Afd.
Landbouwkundig Onderzoek (Kampen)
In 1955 zullen met betrekking tot de granen de volgende veld
proeven worden genomen :
1. Een rassenproef met 18 wintertarwerassen.
2. Een zaaitijdenproef met 18 wintertarwerassen.
3. Een zomertarwerassenproef.
4. Een zomergerstrassenproef.
5. Een haverrassenproef.
6. Enkele bemestingsproeven met tarwe.
7. Enkele bemestingsproeven met zomergerst en (of) haver.
C. ONDERZOEK BETREFFENDE DE GRAANZIEKTEN

Laboratorium voor Phytopathologie der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
Door Ir TH. DE BRUIN worden ook in 1955 onderzoekingen verricht
aangaande het kunstmatig kweken van moederkoren (Claviceps purpu
rea) op Petkuser winterrogge en tetraploïde rogge.

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, I.P.O.
(Wageningen)
i. Graanviren
Gezien het belang van het optreden van bepaalde virusziekten in de
graanteelt in Amerika, werd door Prof. J. W. OSWALD uit Californië,
die zich intensief met deze ziekte heeft beziggehouden, in de virologische afdeling van dit laboratorium een onderzoek ingesteld naar net
voorkomen en de mogelijkheid van overdracht van bovengenoemde
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graanviren. Prof. OSWALD heeft nu aan kunnen tonen, dat dergelijke
ziekten in Nederland in herfstopslag van haver en gerst voorkomen en
in geringe mate in het voorjaar ook in wintergraan. Zij worden door
bladluizen overgebracht.
2. Gele roest
De levering van infectiemateriaal van gele tarweroest aan de kwekers
wordt voortgezet. De determinatie van de voorkomende physio's kan
door ontbreken van een gekoelde kas nog niet worden aangevat.
3. Bruine en zwarte roest
De proeven over de vatbaarheid van tarwerassen voor bruine en
zwarte roest worden voortgezet. De S.V.P. zal dit jaar eveneens van
de kunstmatige infectie, met materiaal van het I.P.O., gebruik maken.
Daarna zal worden nagegaan of de methode ook voor kwekers vol
doende betrouwbaar is.
De determinatie van de zwarte roestphysio's zal worden voort
gezet. Getracht zal worden de aanwezige herkomsten van bruine en
gele roest in Duitsland te laten determineren.
4. Stengelaaltjes in rogge
Een tweetal kwekers begon in 1954 met de veredeling van rogge op
resistentie tegen stengelaaltjes (reup) door middel van een methode
van kunstmatige infectie.
In 1955 zal het onderzoek naar de besmettingsgraad van de grond in
verband met het gewas voortgezet worden. Dit gebeurt o.m. in stre
ken, waar reup in rogge voorkomt.

Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten"
(Baarn)
Onderzoek over rijpingsziekten van granen, in het bijzonder van
tarwe en gerst, uit te voeren door G. J. F. BECKER, biol. drs., aan te
vangen op 1 jan. 1955.
Nagegaan zal worden aan welke schimmels of andere pathogenen
het zwart worden van aren en korrels toegeschreven moet worden en
onder welke omstandigheden dit verschijnsel optreedt. De vatbaar
heid van verschillende graanrassen zal nagegaan worden en methoden
dienen ontwikkeld te worden om nieuwe kruisingen te toetsen. Door
samenwerking met andere instituten en instellingen zal het mogelijk
zijn het onderzoek uit te voeren in nauw contact met de practijk.

Plantenziektenkundige Dienst (Wageningen)
i. Onderzoek van zaaizaadontsmettingsmiddelen (Afdeling Landbouw)
a. Beproeving van nieuwe, ter keuring aangeboden middelen en
controle van reeds goedgekeurde middelen.
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b. Algemeen onderzoek van verschillende problemen, die bij het
ontsmetten van granen naar voren komen.
2. Onderzoek over het optreden van ziekten en plagen (Afdeling Land
bouw)
a. Enquête over het optreden van roest bij tarwe, rogge, haver en
gerst.
b. Enquête over het optreden van steenbrand bij tarwe.
c. Enquête over het optreden van rijpingsziekten (Septoria, Fusa
rium) bij tarwe.
D. ONDERZOEK BETREFFENDE DE TEELT

Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
1. In 1954 werd medewerking verleend bij het totstandkomen van het
normaalblad V 1608, handelende over de vochtbepaling in granen
en graanproducten.
2. In verband met de buitengewoon slechte oogst van de meeste
granen werd zeer veel aandacht besteed aan de kiemmethodiek en
aan het correlatief verband tussen opkomst van verzwakte granen in
grond en in kiembedden.
Naar aanleiding van dit onderzoek werd het noodzakelijk geacht om
over te gaan tot kieming van de granen in zand, welke kiemingsmethode gebruikelijk is in de meeste Westeuropese landen met een
zeer koud of vochtig klimaat (Scandinavië, Engeland, West-Duitsland).
3. De uitgebreide serie proeven toonde aan, dat het zaaizaad van gerst
betrekkelijk gunstig was geoogst en ook zonder ontsmetting een
redelijke opkomst gaf. Bij het zaaizaad van tarwe bleek ontsmetting
een zeer gunstig effect op de opkomst in grond te hebben, zodat
door de keuringsdiensten en het Rijksproefstation voor Zaadcon
trôle veel propaganda voor ontsmetting van tarwe werd gemaakt.
Het zaaizaad van rogge bleek een merkwaardig hoog percentage
schot te vertonen en als gevolg hiervan was dit zaaizaad gevoeliger
voor ontsmetting dan tarwe. Toch is geadviseerd in het algemeen bij
rogge tot ontsmetting over te gaan. Gegevens van haver zijn nog
niet voldoende beschikbaar.
4. Voor 1955 staat o.a. op het programma de bestudering van de corre
latie tussen de bepaling van de kiemkracht en die van de opkomst
te velde in grondproef in de per 1 jan. 1955 gereed zijnde kas.
Ook aan het optreden van verschillende met het zaad overgaande
ziekten en aan het effect van de ontsmetting bij uitzaai in grond zal
in 1955 veel aandacht worden besteed.
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Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, K.N.M.L, Afd.
Landbouw-meteorologie (De Bilt)
Voor wat betreft de granen staan voor 1955 de volgende werkzaam
heden op het programma.
1. Door Dr Ir J. J. POST zal een statistisch onderzoek naar de invloed
van het weer op de opbrengst van zomertarwe worden voltooid.
2. Onder leiding van Dr J. P. M. WOUDENBERG vindt een bewerking
plaats van de phaenologische gegevens van landbouwgewassen,
waaronder die van tarwe, gerst, rogge en haver, over de periode
1934-1946. De gegevens over het tijdvak 1947-1954 zullen daarna
door Dr J. J. POST worden bewerkt.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, C.I.L.O.

(Wageningen)
i. Physiologisch en ecologisch graanonderzoek
(Dit onderdeel wordt grotendeels verzorgd door Mej. Ir A. C.
WIERSEMA, het omvat een deel van het 10-jarenplan van de
COCOBRO en wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in door de COCOBRO
ter beschikking gestelde outillage),
i.i Daglengte-onderzoek
De daglengte-reactie van de granen is van grote betekenis ge
bleken voor de wintervastheid en ook voor het zaaitijdenonderzoek. Het C.I.L.O. verzorgt het onderzoek over de gevoelige
periode en de invloed van de lichtsterkte, dat noodzakelijk is voor
het toetsen op critische daglengten.
1.2 De stevigheid van het stro
Het is bekend uit onderzoek van Dr E. G. MULDER, dat de voe
dingstoestand van de plant tijdens de strekking van de onderste
internodiën grote invloed heeft op de stevigheid. Er zal in potproeven worden nagegaan, welke invloed aanwending van stikstof
in diverse ontwikkelingsstadia heeft op de stevigheid.
1.3 De invloed van de zuurgraad
Tarwe en gerst zijn gevoelig voor een hoge zuurgraad. De invloed
van de zuurgraad in boven- en ondergrond op de ontwikkeling zal
worden nagegaan. Gepoogd zal worden een toetsmethode op
pH-gevoeligheid te ontwikkelen, die bij veredelingswerk zou
kunnen dienen. De gebleken sterke vergroting van deze gevoelig
heid door concurrentie zal hierbij worden benut.
1.4 De invloed van hitte op de opbrengst en de kwaliteit
Hitte tijdens of kort na de bloei heeft bij granen ernstige gevolgen.
Deze gevolgen zullen nader worden geanalyseerd, terwijl toetsmethoden op resistentie tegen hitte en droogte zullen worden be
proefd.
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•5 De invloed van overmatige regenval op opbrengst en kwaliteit
Sterke regenval tijdens of kort na de bloei is voor granen (speciaal
tarwe) zeer schadelijk. De gevolgen hiervan zullen worden nage
gaan in kas-proeven, alsmede eventuele verschillen in gevoeligheid.
.6 Het afrijpingsproces
De physiologie van de afrijping en speciaal het hiermede gepaard
gaande vochtverlies zal in onderzoek worden genomen binnen het
kader van het onderzoek over de oogstmethoden (zie. 3.1).
.7 Het vegetatief houden van rogge
Voor de rogge-veredeling is het van belang, om na onderzoek aan
klonen op het oorspronkelijke materiaal terug te kunnen grijpen.
Hiertoe is het noodzakelijk een behandelingsmethode te vinden,
waarbij de planten niet in bloei schieten.
.8 Onderzoek naar de koudebehoefte
Sinds gebleken is, dat de jarowisatie-toestand een zeer grote in
vloed heeft op de wintervastheid, is het onderzoek naar optimale
jarowisatie-duur en -temperatuur weer urgent.
.9 De ontwikkeling van wintergraan op het veld
De invloed van groeistof, DNC en het begrazen op de afmetingen
en het aantal van de bladen en op de vorming der aaraanleg wordt
nagegaan.
Onderzoek betreffende speciale graanteeltproblemen
(Dr W. H. VAN DOBBEN)
.i Rijenafstand-stikstof bemestingsproeven met granen
Na de wintergranen zijn thans haver en zomertarwe in onderzoek.
.2 Stikstof aanwendingstijden bij granen
Het is gebleken, dat bij wintertarwe de stikstof, althans gedeelte
lijk, zeer laat (tot in Mei) kan worden gegeven. Dit is zeer belang
rijk, want hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de ontwikkeling
van het gewas af te wachten, alvorens men de totale stikstofgift
vaststelt.
De stro-opbrengst reageert weinig op late giften. Dit heeft het
voordeel, dat men het gevaar van legering beter in de hand heeft.
Late stikstofgiften verhogen voorts het eiwitgehalte van het graan
zeer sterk en het is gebleken, dat dit tot een verbetering van de
bakaard kan leiden.
Het is mogelijk gebleken, zelfs met giften kalkammonsalpeter
tijdens de bloei van de tarwe nog belangrijke opbrengstverbete
ringen te verkrijgen, terwijl de invloed op het eiwitgehalte dan
zeer sterk is.
Bij rogge is het voordeel van late stikstofgiften dubieus, al kan
ook hier het eiwitgehalte er door verhoogd worden.
.3 De mengcultuur van haver en gerst
Het onderzoek over deze mengcultuur heeft aangetoond, dat ze
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tot verhoogde opbrengst kan leiden, hoewel uit een oogpunt van
vruchtwisseling monocultuur verkieslijk is.
Voorts bleek de mengcultuur een zeer geschikt object te zijn voor
studie over concurrentie tussen plantensoorten. Het bleek, dat
een beconcurreerd gewas fijner reageert op milieu-omstandig
heden dan een zuivere monocultuur; dit biedt grote mogelijk
heden voor ecologisch onderzoek.
Ook is gebleken, dat gerst op zandgrond zeer gevoelig is voor de
pH-waarde en haver speciaal voor droogte. Dit geldt dus speciaal
bij concurrentie ; een en ander heeft grote consequenties voor de
onkruidbestrijding.
3. Het onderzoek betreffende zaaizaden (Ir E. VAN ROON)
3.x De invloed van oogstmethoden op de kwaliteit
In samenwerking met het I.L.R. worden proeven genomen met
diverse methoden van ophokken en schelven. Het verloop van het
vochtgehalte wordt door periodisch bemonsteren vastgesteld
(verg. 1.6).
3.2 De bewaring op de boerderij
Hieronder valt ook de bewaring in mijten.

Laboratorium voor Landbouwplantenteelt der Landbouwhoge
school (Wageningen)
Voor 1955 staan de volgende onderzoekingen met betrekking tot
granen op het programma. De proeven worden uitgevoerd door Prof.
Ir W. J. DEWEZ en Ir A. DIJKSTRA, of door studenten onder hun toe
zicht.
1. Onderzoek naar de droge stof- en ruweiwitproductie bij winter
rogge, behandeld als snij rogge. Éénmaal maaien in voorwinter of
in voorjaar, tweemaal maaien in voorwinter of in voorjaar. Tevens
wordt nagegaan of de aldus behandelde rogge nog zaad wil vormen
en in welke mate zulks het geval is vergeleken met: a. vroeg en dik
gezaaide, niet gemaaide rogge en b. op normale tijd en bij normale
zaaizaadhoeveelheid gezaaide rogge. Het ligt in de bedoeling bij
deze proef fundamenteel onderzoek te verrichten t.a.v. vernalisatie
en afsterven van halmen na schieten.
2. Zaaitijden-zaaizaadhoeveelheidsproef met winterrogge.
3. Zaaitijden-zaaizaadhoeveelheidsproef met wintertarwe.
Deze laatste twee proeven hebben ten doel een antwoord te geven
op de vraag, waarom de voor een voldoende bezetting theoretisch
berekende zaaizaadhoeveelheid, in de practijk niet gevolgd wordt.
4. Het vegetatief houden van rogge
Aangezien het voor de roggeveredeling van belang is langere tijd te
kunnen beschikken over het oorspronkelijke materiaal, wordt
onderzocht in hoeverre, door het scheppen van een kunstmatig
klimaat, rogge vegetatief kan worden gehouden.
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Landbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhogeschool
(Wageningen)
In 195s zullen op de proefvelden van het Laboratorium voor Landbouwscheikunde onderzoekingen worden gedaan naar de invloed van
verschillende bemestingen en kalktoestanden van zandgrond op de
opbrengst en de samenstelling van haver, rogge, tarwe en gerst.
Wat het laatste betreft staan de eiwitgehalten en de eiwitsamen
stelling, en in verband daarmede het vermogen om voedingselementen
op te nemen, op de voorgrond bij het chemische gewasanalytische
onderzoek, dat zal worden verricht aan de van de veldproeven ver
kregen producten.
Deze veldproeven zijn merendeels permanente proeven, d.w.z.
jarenlang op dezelfde plaats voortgezette proefnemingen; één proef
veld bestaat reeds meer dan 40 jaren.

Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.

(Groningen)
Voor 1955 worden voor de hieronder genoemde onderzoekingen
graanproefvelden aangelegd.
1. Onderzoek naar de invloed van kalk- en kalitoestand op de mag
nesiumvoorziening van de gewassen en omgekeerd de invloed van
de magnesiumtoestand op de samenhang tussen pH en opbrengst.
Onderzoeker: Ir C. M. J. SLUYSMANS.
Pr 999: K-Mg-hoeveelheden, Ca-toestanden op
zandgrond. Gewas : haver.
2. Onderzoek naar de betekenis van organische bemesting voor de
samenhang tussen pH en opbrengst. Onderzoeker: Ir C. M. J.
SLUYSMANS.

Pr 10, 119 en 120: resp. N-vormen, P-toestan
den en stalmest op zandgrond, Ca-toestanden
en stalmest op dalgrond en Ca-toestanden, Mg
en stalmest op dalgrond. Gewas: resp. haver,
haver, wintergerst.
3. Onderzoek naar de invloed van op verschillende diepte in de
grond gebrachte bekalking op de beworteling van de gewassen.
Onderzoeker : Dr M. A. J. GOEDEWAAGEN.
Pr 646: N-P-K-Ca op zandgrond. Gewas:
winterrogge.
4. Onderzoek naar het optreden van periodieke schommelingen van
de uitkomsten van grondonderzoek en opbrengsten. Onderzoeker :
Dr F. VAN DER PAAUW.
Pr 934, 935 en 1521: N-hoeveelheden op resp.
dalgrond, dalgrond en zeeklei. Gewas: resp.
winterrogge en haver, winterrogge, haver en
zomertarwe.
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5. Onderzoek naar de invloed van de vorm der N- en P-bemesting
op de kalkhuishouding van de Zuidelijke zandgronden en naar de
betekenis voor de opbrengst. Onderzoeker: Ir C. M. J. SLUYSMANS.
Pr 976 en 977: resp. N-P-vormen, Ca-hoev. en
N-vormen, Ca-hoev. op zandgrond. Gewas:
haver.
6. Onderzoek naar de betekenis van de vorm van magnesium bij ver
schillende kalktoestanden van de grond. Onderzoeker: Ir C. M.
J. SLUYSMANS.

Pr 1375 en 1376: Mg-hoeveelheden-vormen,
Ca-hoeveelheden op zandgrond. Gewas: haver.
7. Onderzoek naar de landbouwkundige waarde van huisvuilcompost
van verschillende broeiduur. Onderzoeker: Ir JAC. KORTLEVEN.
Pr 1480 en 1481: compostvormen, N-hoeveelheden op zandgrond. Gewas: resp. haver en
winterrogge.
8. Onderzoek naar de invloed van turfcompost op bodem en bodem
vruchtbaarheid. Onderzoeker : Ir JAC. KORTLEVEN.
Pr 1467: turfcompost op zandgrond. Gewas:
haver.
9. Onderzoek naar de invloed van huisvuilcompost V.A.M. op
bodem en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker: Ir JAC. KORT
LEVEN.

Pr 1047c en 1436: resp. composthoeveelheden
op dalgrond en compost-kalkhoeveelheden op
zandgrond. Gewas: haver.
10. Onderzoek naar de betekenis van kunstmatige stabiele humus
voor bodem en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker : Ir L. C. N.
DE LA LANDE CREMER.

Pr 1383: Calha-humus op zeeklei. Gewas:
wintertarwe.
11. Onderzoek naar de invloed van het onderploegen van stro op
bodem en bodemvruchtbaarheid. Onderzoeker: Ir L. C. N. DE LA
LANDE CREMER.

Pr 972, 1256, 1279: strobemesting op zand
grond. Gewas: resp. haver, winterrogge en
haver.
12. Onderzoek naar de bemestingswaarde van organische stikstof
meststoffen. Onderzoeker : Dr Ir E. G. MULDER.
Pr 1529 en 1559: N-vormen-hoeveelheden op
zandgrond. Gewas: winterrogge.
13. Onderzoek naar de betekenis van het grondonderzoek ter be
paling van de koperbehoefte. Onderzoeker : Ir C. H. HENKENS.
Pr 1603: Cu-hoeveelheden op zand- en dal
grond. Gewas : zomertarwe.
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Laboratorium voor Bemestingsonderzoek van de Landbouw
kundige Dienst voor Chilisalpeter (Wageningen)
i. Veldproeven:
I. X Een I o-tal éénjarige praktijkproeven zullen worden genomen met
zomergerst en haver, waarbij de N-werking van chilisalpeter ver
geleken wordt met die van kalkammonsalpeter. Deze proeven
zullen door verschillende Rijkslandbouwconsulenten worden uit
gevoerd.
1.2 Haver en gerst maken deel uit van de gewassenproefvelden te
Kilder en Haaren, terwijl hieraan vermoedelijk een nieuw veld in
Venray zal worden toegevoegd. Deze proeven zijn aangelegd met
drie stroken, waarop resp. chilisalpeter en kalkammonsalpeter
vergeleken worden bij kalitrappen nul, matig en hoog.

Landbouwkundig Bureau voor Thomasslakkenmeel

(Wageningen)
In 1955 worden de volgende fosforzuurbemestingsproeven ge
nomen :
i. Veldproeven :
i.i Demonstraties (verschillende giften Thomasmeel)
a. met mengsels haver en gerst op zandgrond
b. met maïs op zandgrond
c. met tarwe op rivierklei.
1 . 2 Research proeven
a. mengsel haver en gerst bij verschillende fosfaat- en kalktoestanden.
2. Potproeven :
2. i Demonstraties (verschillende giften fosfaat)
a. tarwe op rivierklei
b. gerst op rivierklei
c. maïs op rivierklei.
2.2 Research-proeven met fosfaatmeststoffen
a. haver op magnesiumarme zandgrond
b. maïs op rivierklei.

Stichting Voorlichtingsdienst voor Superfosfaat van de Neder
landse Superfosfaat Industrie (Wageningen)
Met betrekking tot de granen staan voor 1955 proeven op het pro
gramma betreffende een gevarieerde superfosfaatbemesting bij ge
varieerde zuurgraad van de bodem (bekalking), en wel op zand-ontginningsgronden.
De proeven worden uitgevoerd met haver, rogge en tarwe; de
resultaten worden vooral beoordeeld aan de hand van opbrengst
bepalingen en gewasanalysen.
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Instituut voor Landbouwwerktuigkunde der Landbouwhoge
school (Wageningen)
Het in 1952, 1953 en 1954 aangevangen onderzoek naar het drogen
van in het zwad liggend graan zal in 195 5 worden voortgezet, alsmede in
aansluiting daaraan het oogsten van graan met een opraaphakselmachine.

Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (Wageningen)
Wat de onderzoekingen voor 1955 betreft, kan met betrekking tot
het graan worden medegedeeld, dat het onderzoekingsprogramma
0.m. betrekking heeft op :
1. De beproeving van een schovenwagen, waarin de schoven van de
zelfbinder worden opgevangen.
2. Het nemen van proeven betreffende de dorsbeschadiging van ver
schillende gewassen.
3. Het beproeven van een enkele maaidorser.
4. Proefnemingen betreffende het bij het binnenhalen van granen
laden van een wagen zonder voerlegger, met een speciale inrichting
aan de wagen.
5. Graanoogst
De Afdeling Arbeidsmethoden en Organisatie zal een publicatie uit
geven over de in de afgelopen jaren verrichte onderzoekingen om
trent de arbeidsmethoden in de graanoogst.
E. ONDERZOEK BETREFFENDE HET DROGEN EN BE
WAREN
Rijksproefstation voor Zaadcontrôle (Wageningen)
De bewaarproeven, die reeds genoemd werden in het Verslag over
1953, hebben enige voorlopige resultaten opgeleverd. Zo bleek reeds
een duidelijke achteruitgang geconstateerd te worden bij diverse
zaden, bewaard bij 85 % relatieve vochtigheid van de omringende
lucht, terwijl daarentegen de zaden bewaard bij 75 % relatieve voch
tigheid, nog nauwelijks enige achteruitgang te zien gaven. In het
volgende jaarverslag zal hierover meer kunnen worden vermeld.
Een tweede grote bewaarproef gaf de indicatie, dat vochtig zaad ook
uitermate gevoelig is voor te hoge temperaturen. Zo bleek vrij vochtig
zaad, dat betrekkelijk koel bewaard werd, beter bewaarbaar te zijn dan
iets droger, doch bij hogere temperaturen bewaard zaad. Nauwkeuri
ge gegevens zijn nog niet beschikbaar, doch zullen in 1955 worden ge
publiceerd.

Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, C.I.L.O.,
Afd. Droogtechnisch Laboratorium (Wageningen)
Op het werkprogramma voor 1955 komen, als voornaamste punten
van het onderzoek van tarwe, rogge, gerst en haver, voor :
94

1. De verbetering van de inrichting van graandrogers
1.1 Droogkrommen
Een begin is gemaakt met het bepalen van droogkrommen. In
1955 zal dit onderzoek worden voortgezet.
1.2 Droogproeven
Een model-cascadedroger, ontwikkeld op grond van plaats gehad
hebbende proeven, kwam gereed. In 1955 zullen hiermede de
proefnemingen, die reeds zijn aangevangen, worden voortgezet.
1.3 Critische temperaturen bij het drogen
De serie verhittingsproeven werd uitgebreid met objecten, welke
een hoger vochtgehalte vertoonden. Het onderzoek zal worden
uitgebreid aan de hand van speciale droogproeven. Voorts zullen
in de model-cascadedroger praktijkdroogproeven worden ver
richt.
2. Bewaarproblemen van graan
2.i Bewaarproeven
Het onderzoek inzake bewaring onder afsluiting van de lucht
werd einde 1954 afgesloten. De resultaten zullen in 1955 worden
verwerkt en gepubliceerd.
2.2 Opslag in pakhuizen
Het onderzoek, begonnen in 1953, wordt voortgezet.
3.

Drogen van graan in de schuur
Op grond van semi-technische proeven werden practische richt
lijnen opgesteld.
Een aantal practijkproeven kwam tot uitvoering.
Ook in 1954 werd een desbetreffende cursus gehouden voor be
langstellende assistenten van de R.L.V.D.

4. Vochtbepalingsapparaten
4. i Snel-vochtbepalingsapparaten
In verscheidene landbouwbladen werd een vrij uitvoerige be
schouwing gepubliceerd over gebruik en onderhoud van electrische vochtmeters. Voor het vochtbepalen in granen en zaden
met behulp van infraroodstralers werd een eenvoudige methode
ontwikkeld. Het desbetreffende rapport verschijnt begin 1955,
terwijl het onderzoek naar een eenvoudiger apparatuur wordt
voortgezet.
4.2 Droogstoven
Voor doelmatig gebruik, onderhoud en controle van droogstoven
werden in diverse landbouwbladen richtlijnen gegeven.

Plantenziektenkundige Dienst, P.D. (Wageningen)
i. Adviezen worden verstrekt over de bescherming van opgeslagen
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granen tegen voorraadsinsecten en knaagdieren in samenwerking
met de Stichting Voedselvoorziening Importbureau (V.I.B.), die
ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de geadviseerde be
strijdingsmaatregelen.
Voorts omvatten de werkzaamheden:
2. Het determineren van in de voorraden aangetroffen insecten; daar
bij aansluitend wordt in bepaalde gevallen een studie van de levens
wijze gemaakt (Afdeling Diagnostiek).
3. Voorlichting over de bestrijding van insecten (Afdeling Onderzoek
Bestrijdingsmiddelen).
4. Voorlichting over de bestrijding van knaagdieren (Afdeling Ge
wervelde Dieren).

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.,
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Onderzoekingen over de physisch-chemische, biochemische en mi
crobiologische omzettingen, welke optreden in opgeslagen voorraden
tarwe en tarwebloem en hierin aanleiding kunnen geven tot verande
ringen in bakwaarde, geur en smaak. In dit verband zal ook worden
onderzocht, in hoeverre tarwes van verschillend ras en verschillende
herkomst (inlandse tarwe, geïmporteerde tarwe) zich verschillend ge
dragen en in hoeverre eventuele, optredende kwaliteitsveranderingen
van invloed zijn op de wijze, waarop de tarwe op meelverbeteraars rea
geert. Het onderzoek geschiedt onder leiding van Dr G. L. BERTRAM.
F. ONDERZOEK VERBAND HOUDENDE MET DE BE- EN
VERWERKING VAN GRAAN EN GRAANSTRO

Laboratorium voor Technologie der Landbouwhogeschool
(Wageningen)

Het werkplan voor 1955 vermeldt de volgende onderzoekingen.
1. Het onderzoek over de stroming van granulaire materialen, w.o.
ook granen, zal worden voortgezet. Het ligt in de bedoeling ook
wanddrukken te meten.
2. Er zal begonnen worden aan een onderzoek over de stromings
weerstand van en warmteoverdracht aan granulaire materialen.
Ook in dit onderzoek zullen granen en zaden worden betrokken.
3. Waarschijnlijk zal in 1955 worden begonnen aan een onderzoek
over pneumatisch transport van granen en zaden.
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Laboratorium voor Technische Botanie der Technische Hoge
school (Delft)
In 1954 is veel graan ten gevolge van de slechte weersomstandig
heden tijdens de oogst niet voldoende droog in de schuren of mijten
opgeslagen. Hoewel de broeiverschijnselen tijdens de opslag soms zo
gering waren, dat uitwendig niets bijzonders aan de korrels viel waar
te nemen, bleek de kwaliteit in dergelijke gevallen toch nadelig te zijn
beïnvloed.
Een onderzoek zal worden uitgevoerd naar de invloed van broei
verschijnselen bij tarwe op de botanische en chemische samenstelling
van de korrel.

Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek T.N.O.,
Afd. Graan-, Meel- en Broodonderzoek (Wageningen)
Het programma van onderzoek voor 1955 omvat o.m.:
Verbetering van analytische methoden en methoden van onderzoek
voor de beoordeling van graanproducten (Drs A. W. CROES)
1.1 Onderzoekingen voor de „Commissie voor de normalisatie van
beproevingsmethoden voor granen en graanproducten" (Com
missie 69 der HCNN), in het bijzonder betreffende de bepaling
van vocht, as, eiwit en ruwe celstof. Ook aan de bestudering en
eventuele normalisatie van onderzoekingsmethoden in internatio
naal verband zal verder worden meegewerkt.
1.2 Onderzoek van de bepalingsmethoden van voor de kwaliteit en
houdbaarheid van graan en graanproducten belangrijke enzymen
als amylase, proteinase en lipase.
1.3 Studie van de verdelingschromatografie als hulpmiddel bij het
onderzoek naar het verloop van enzymatische afbraakprocessen
gedurende het kneed-, rijs- en bakproces.
1.4 Ontwikkeling van werkschema's en van een objectieve waar
deringsschaal voor de organoleptische beoordeling van bakkerijproducten.
1.5 Voortzetting van het onderzoek naar de waarde en betekenis van
de spectrofotometrische bepaling van de kleur van bloem ten be
hoeve van de kwaliteitsbeoordeling.
1.

2.

Onderzoek van inlandse granen (Dr G. L. BERTRAM en Drs B. L.

TH. BELDEROK)

2.1 Onderzoekingen over de biochemie van kiemrust en schot bij
tarwe in verband met het hierdoor veroorzaakte kwaliteitsbederf
(project A4 in het zgn. 10-jarenplan van de Stichting COCOBRO).
2.2 Bakwaarde-onderzoek van tarwe-selectiemateriaal ten dienste van
het kruisingsprogramma in het kader van het 10-jarenplan, be
ginnend met de ontwikkeling van een methodiek, waarmede reeds
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2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

in een zeer vroeg stadium, d.w.z. aan zeer weinig korrelmateriaal,
een betrouwbare indicatie omtrent de bakeigenschappen kan
worden gegeven.
Onderzoek van inlandse tarwerassen op hun waarde en geschikt
heid als grondstof voor de bereiding van ongebuild meel.
Onderzoek naar de invloed van verschillende cultuurmaatregelen
als wijze, aard en tijd van bemesting, wijze van ophokken en ver
dere oogstmethoden op de kwaliteit van de tarwe.
Oogstanalyse. Teneinde een inzicht te verschaffen in de bakwaarde van de in verschillende streken van ons land geoogste
tarwe, ligt het in de bedoeling representatieve praktijkmonsters
uit de verschillende tarwegebieden van ons land na de oogst op
bakwaarde te onderzoeken.
Onderzoek van de eigenschappen van tetraploïde rogge in ver
band met de waarde als grondstof voor de verwerkende industrie.
Beproeving van inlandse gerstrassen op hun geschiktheid voor de
gortbereiding.

3.

Onderzoekingen verband houdend met de vermaling van tarwe tot
bloem (Dr G. L. BERTRAM)
3.1 Onderzoek over de structuur der tarwe-eiwitten in verband met
de bakwaarde en de beïnvloeding hiervan door oxyderende en
reducerende stoffen (meelverbeteraars).
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Technologisch onderzoek van broodgraanproducten (Drs F. BOTHMA,
Dr G. JONGH, Ir W. H. G. WIEBOLS en C. J. WENSVEEN)
Onderzoek over het ontstaan en de ontwikkeling van de structuur
in deeg en bakwaren, o.a. met behulp van microfotografie en verdelingschromatografie.
Beproeving van nieuwe hulpstoffen en werkwijzen ter verbetering
van de kwaliteit van brood en andere bakwaren.
Onderzoekingen over de oorzaken van kwaliteitsbederf bij het
bewaren van brood en andere bakwaren en over middelen om dit
te voorkomen.
Verbetering en ontwikkeling van apparatuur voor de bakkerij in
het kader van de „Werkgroep Outillage Bakkersbedrijven".

Station voor Maalderij en Bakkerij (Wageningen)
Met betrekking tot het broodgraan staan in 1955 de volgende werk
zaamheden met een algemeen onderzoekkarakter op het programma :
1. Medewerking aan de „Werkgroep Outillage Bakkersbedrijven"
2. Onderzoek betreffende de middelen om brood langer mals te
houden.
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3- Medewerking aan het onderzoek van de subcommissies „As" en
„Ruwe celstof" van de „Commissie voor de normalisatie van be
proevingsmethoden voor granen en graanproducten " (Commissie
69 der HCNN).

Nederlands Proefstation voor Stroverwerking (Groningen)
Voor 1955 staan met betrekking tot het graanstro de volgende onder
zoekingen op het programma.
Me.
Ba i.

Bb i.
Ca 4.
Ca 5.

Ca 6.

Ca 7.
Cb i.

Cb 4.

Cb 7.

Algemene onderzoekingsmethoden.
Hieraan wordt gewerkt, wanneer de behoefte daartoe blijkt.
Analyse en onderzoek van stro van nieuwe graanrassen of af
wijkende kwaliteiten van stro.
Bepaalde onderzoekingen staan niet op het programma ; er kan
zich echter in de loop van het jaar een behoefte aan onderzoek
op dit gebied voordoen.
Procédé's voor celstof bereiding.
Vergelijking van natron- en sulfaatontsluiting van graanstro.
Malen van verschillende typen strocelstof in de kegelstofmolen.
Vergelijking van het gedrag van verschillende strocelstofsoorten in dit maalwerktuig.
Verwerking van rogge-natroncelstof tezamen met naaldhoutcelstof tot pakpapier.
Voortzetting van het in 1954 verrichte onderzoek met de kegel
stofmolen en de experimentele karton- en papiermachine.
Uitwassen van celstof
De ontwikkeling van het nieuwe apparaat is voltooid. Hiermede
zullen ook in 1955 verschillende proefnemingen worden ver
richt.
Eigenschappen van strocelstof.
Hieraan wordt gewerkt, wanneer de behoefte daartoe blijkt.
Ontwikkeling van methodiek voor vervaardiging en onderzoek van
karton.
Uitvoerige beproeving der inmiddels gereed gekomen experi
mentele karton- en papiermachine.
Vervaardiging van edele kartonsoorten.
Vervaardiging van stijf golfpapier; vervaardiging van karton
uit met andere chemicaliën dan kalkmelk ontsloten stro op de
kartonmachine.
Ontsluiting van stro in de Hydrapulper.
Voortzetting van het in 1954 verrichte onderzoek.
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G. ONDERZOEK BETREFFENDE DE VOEDINGSWAARDE
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek, C.I.V.O. (Utrecht)
Onder leiding van Dr J. H. VAN DE KAMER wordt, in samenwerking
met het Wilhelmina-Kinderziekenhuis te Utrecht, het onderzoek naar
de schadelijke werking van tarwe en rogge op de stofwisseling bij be
paalde groepen van patiënten (coeliakie, spruw) voortgezet.

Rijksconsulentschap voor de Veevoeding (Wageningen)
Door de Rijksconsulent voor de Veevoeding (Ir S. IWEMA) wordt in
samenwerking met het Rijksveeteeltconsulentschap voor Drenthe door
middel van voederproeven met jonge varkens nagegaan, hoeveel rogge
deze dieren maximaal in hun rantsoen kunnen verdragen.
Tevens wordt onderzocht, of de nadelige symptomen die bij roggevoedering aan jonge varkens kunnen optreden, zich ook bij het voeren
van tarwe voordoen.
Deze onderzoekingen vormen een onderdeel van het io-jarenplan
voor graanonderzoek van de Stichting COCOBRO.

Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeding en Veehouderij

(Hoorn)
Aangezien er aanleiding is voor de veronderstelling, dat de minder
gunstige werking van veel rogge bij jonge varkens veroorzaakt zou
kunnen worden door stoffen, die zich vooral in de buitenlagen der
korrels bevinden en minder of in het geheel niet in het zetmeel, werd
in 195^. begonnen met een onderzoek in deze richting door middel van
vergelijkende voederproeven met jonge varkens. Dit onderzoek wordt
in 1955 (door Ir J. DAMMERS) voortgezet; het vormt een onderdeel van
het 10-jarenplan voor graanonderzoek van de Stichting COCOBRO.

Rijksinstituut voor Pluimveeteelt (Beekbergen)
In het kader van het onderzoek naar de verbetering van de rogge als
veevoeder (opgenomen in het 10-jarenplan voor graanonderzoek van
de Stichting COCOBRO) worden de volgende proeven genomen.
1. Proeven met kuikens. Bij enige groepen kuikens van 4 weken oud
zal gedurende een aantal weken worden nagegaan, hoeveel rogge als
hard voer bij vrije keuze wordt opgenomen in vergelijking met
andere granen. Dit onderzoek wordt met verschillende roggerassen
uitgevoerd.
2. Proeven met leggende hennen, teneinde na te gaan of door een
extreem hoog gehalte aan rogge in het ochtendvoer de inwendige
eikwaliteit wordt beïnvloed.
3. Proeven met leggende hennen, teneinde na te gaan welke invloed
een langdurige voedering met 20 % rogge in het ochtendvoer heeft
op de gezondheid en op de eiproductie.
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G E D U R E N D E 1953 E N 1954 VERSCHENEN
L I T E R A T U U R O P G RAA NG E B I E D

(Recent publications on cereals)
Evenals de vorige jaren geven wij ook thans weer een overzicht van
de meest recente publicaties op graangebied. De in 1953 verschenen
publicaties zijn opgenomen, voor zo ver dit nog niet in het 4de Cocobro-Jaarboekje (blz. 110-120) geschiedde.
Wederom moest bij het samenstellen van de onderstaande lijst een
drastische beperking worden toegepast, aangezien het in verband met
de beschikbare ruimte niet mogelijk was alle in onze kartotheek opge
nomen nieuwe publicaties te vermelden.
De Stichting COCOBRO is gaarne bereid om hen, die recente litera
tuurgegevens over bepaalde onderwerpen op graangebied nodig heb
ben, hieraan te helpen. Aanvragen richte men tot de Deskundige van
de Stichting COCOBRO.
1. MORPHOLOGIE, ANATOMIE (Morphology, Anatomy)
HOPF, M. - Anatomische Untersuchungen an Wcizenspelzen und -körnern ver

schiedener Polyploidiestufen als Vorarbeit für die Bestimmung prähistorischer
Funde. Der Züchter, 24 (1954), 174-180.
2. PHYSIOLOGIE, ECOLOGIE (Physiology, Ecology)
BLAGOVESCENSKY, V. - Zur Frage von dem verborgenen Wüchse der Blätter und
Internodien beim Getreide. Journ. Soc. Bot. Russie 12, 21-26.
BUTLER, G. W. - Ion uptake by young wheat plants. I. Time course of the ab
sorption of potassium and chloride ions. II. The „apparent free space" of wheat
roots. III. Phosphate absorption by excised roots. Physiologia Plantarum, 6
(1953). S94-6I6; 617-635; 637-661.
CHEVALIER, R. - Echaudage du blé et poids de mille grains. Ann. Inst. Nat. Rech.
Agron., Sér. B, 3 (1953), 275-295.
DANTUMA, G. - Daglengte-onderzoek bij tarwe en gerst. CocoBRO-Jaarboekje, 4
(1954). 62-69.
DISNEY, R. W. - The specific heat of some cereal grains. Cereal Chem., 31 (1954),
229-239.
FANG, S. C. and J. S. BUTTS - Studies in plant metabolism. ILL Absorption trans
location and metabolism of radio-active 2,4-D in com and wheat plants. Plant
Physiology, 29 (1954). 56-60.
HAUBOLD, C. - Jarowisationsversuche zu Winter- und Sommer-Getreide. Die Deut
sche Landwirtschaft, 4 (1953), 643-649.
KELLER, CHR. et M. BAGGIOLINI - Les stades repères dans la végétation du blé.
Revue Romande, 10 (1954), nr 3, 17-20.
KRAMER, C. - De warmtesom in de kiemingsperiode bij zomergerst. Landbouwk.
Tijdschr., 66 (1954), 519-521.
LEXANDER, K. - Growth-regulating substances in roots of wheat. Physiologia Plan
tarum, 6 (1953), 406-411.

IOI

SCHMALZ, H. - Über eine Schnellmethode zur Unterscheidung von Sommer- und

Wintergetreidesaatgut. Die Deutsche Landwirtschaft, 4 (1953), nr 3, 128-131.
SCHMALZ, H. - Entwicklungsphysiologische Untersuchungen am Saatweizen Triti

cum aestivum L., insbesondere über die Bedeutung der photoperiodischen Ver
anlagung für die Ausbildung der Sortencharaktere. Z.f. Pflanzenzüchtung, 32
(1953). 27-78.
3. WINTERHARDHEID (Winterhardiness)
HANSEL, H. - Winterfestigkeit und die Methoden ihrer Überprüfung bei Getreide.

Bericht über die Arbeitstagung 1954 der „Arbeitsgemeinschaft) der österrei
chischen Saatzuchtleiter, Admont 1954, 96-136.
WASSENAAR, R., G. A. KORTEWEG en H. Vos - Vorstschade aan de rassen van land
bouwgewassen, winter I9S3/'54- Landbouwvoorl. 11 (1954), 413-423.
ZISLAVSKY, W. - Frostresistenzprüfung von Winterweizensorten. Die Bodenkultur,
Sonderheft 5 (1954), Jahrbuch 1953 der Bundesanst. f. Pfl.bau und Samenpr.
in Wien, 136-156.
4. ERFELIJKHEID, CYTOLOGIE (Heredity, Cytology)
BELL, D. H. and L. SACHS - Investigations in the Triticinae. II. The cytology and
fertility of intergeneric and interspecific Fx hybrids and their derived amphidiploids. Journ. Agric. Sc., 43 (1953), 105-115.
CALDECOTT, R. S. e.a. - Cytogenetic effects of x-ray and thermal neutron irradiation
on seeds of barley. Genetics, 39 (1954), 240-259.
DORIC, A. - „Influence de la colchicine et de l'acénaphtène sur la provocation de
Polyploidie chez Triticum timopheevi et Triticum monococcum." Recueil Trav.
de Rech. Fac. Agron. Univ. Belgrade, Yougoslavie, 1 (1953), 118-120.
FREY, K. J. e.a. - Inheritance of niacin, riboflavin and protein in two oat crosses.
Agronomy Journal, 46 (1954), 137-139.
HAGBERG, A. - Heterosis in barley. Hereditas, 39 (1953), 325-348.
MACKEY, J. - Neutron and x-ray experiments in wheat and a revision of the speltoid
problem. Hereditas, 40 (1954), 65-180.
MORRISON, J. W. - Pollen formation in pentaploid and nearpentaploid wheat hy
brids. Heredity, 7 (1953), 419-428.
SHEBESKI, L. H. and T. LAWRENCE - The production of beneficial mutations in
barley by irradiation. Canadian Journal of Agric. Sc., 34 (1954), 1-9.
TAKAHASHI, R., YAMAMOTO, J., S. YASUDA and Y. ITANO - Inheritance and linkage
studies in barley. Ber. des Ohara Inst. f. Landw. Forsch, ro (1953), 29-52.
5. TARWE-, GERST- EN HAVERVEREDELING (Wheat-, Barley- and Oat
breeding)
EDINBURGH AND EAST OF SCOTLAND COLL. OF AGRIC. - A report on six years' experi
mentation with wheat varieties 1947 to 1952. Technical Bull., nr 10, (1954),
23 PPEDINBURGH AND EAST OF SCOTLAND COLL. OF AGRIC. - A report on seven years' expe
rimentation with barley varieties 1946 to 1952. Technical Bull., nr 9, (1954),
20 pp.
F.A.O. - List of Wheat Breeding Stations. Roma, 1953, 11 gestenc. pp.
GRAFIUS, J. E. and V. A. DIRKS - Climatic adaptation in a barley breeding program.
Agronomy Journal, 46 (1954), 1-4.
HAAN, H. DE - Oat breeding in the Netherlands. Euphytica, 3 (1954), 81-88.
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HANSEL, H. - Zur Beurteilung der Auswuchsneigung bei Winterweizen. Ber. Ar
beitstagung 1953 der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Admont, 1953.
HENDRIKSEN, A. J. TH. en D. TH. WIETEN - Granenproefvelden, gezaaid met de
„kachelpijp". CocoBRO-Jaarboekje, 4 (1954), 56-61.
JONES, J. W. and N. F. JENSEN - Behaviour of the hairy-neck character in wheatrye hybrids. Agronomy Journal, 46 (1954), 78-80.
Kiss, A. and G. Y. REDEI - Experiments to produce rye-wheat (Triticale). Acta
Agronomica, 3 (1953), 257-276.
LECHNER, L. - Erfolge und Probleme internationaler Getreidezüchtung. Bericht
Arbeitstagung 1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Admont, 1954,
24-56.
LEIN, A. - Der practische Weg zur Schaffung neuer Weizensorten. Bericht Arbeits
tagung 1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Admont, 1954, 7-23.
LEISER, M. - Die Bastardierung von Weizen und Roggen auf Grund experimentel

ler Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der zytologischen Ver
hältnisse. Zeitschr. f. Pflanzenzüchtung, 33 (1954), 59-98.
MANSHOLT, R. J. - Enige ervaringen bij de veredeling van zomergerst. NaCoBrouwJaarb., 18 (1954), 66-71.
SUNESON, C. A. and H. STEVENS - Studies with bulked hybrid populations of barley.
U.S. Dept. of Agric., Techn. Bull. 1067, (1953), 14 pp.
ZoNjic, I. et J. DUMANOVIC - Quelques données sur l'étude des hybrides végétatifs.
Ree. Trav. Univ. Rech. Fac. Agron., Belgrade, Yougoslavia, 1 (1953), 87-88.
ZWEIFLER, E. - Ergebnisse der Sommergetreidesortenversuche 1953. Vorl. Mitt,
von Versuchsergebn. der Bundesanst. f. Pfl.bau und Samenpr., Wien, H. 19,
(!953). 11 PP- stencil.
6. ROGGEVEREDELING (Rye breeding)
ADAM, J. - Der Weg zur Züchtung einer neuen Roggensorte. Bericht Arbeitstagung
1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter, Admont, (1954), 137-157.
BREMER, G. and D. E. BREMER-REINDERS - Breeding of tetraploid rye in the Nether
lands. Euphytica, 3 (1954), 49-63.
HAGBERG, A. - Seed-setting in Dubbelstâlrâg (a variety of tetraploid rye) grown in
close vicinity of diploid rye. Sver. Utsädesför. Tidskr., 63, (1953), 63-69
NILSSON. H. - Über die Entstehung der Selbstfertilität beim Roggen. Hereditas,
39 (1953). 65-74.
WELLS, D. G. and A. R. A. MAHDAWI - Pollination control in rye. Agronomy
Journal, 45 (1953), 379-380.
7. BESCHRIJVING VAN GRAANRASSEN, SYSTEMATIEK (Description of

cereal varieties; Taxonomy)
ANSORENA, A. DE y S. DE JDBERA - Las variedades de arroz cultivadas en Espana.
(De Spaanse rijstrassen). Anales Inst. Nac. Invest. Agron. (Madrid), 3 (1954),
89-291.
BAYLES, B. B. and J. A. CLARK - Classification of wheat varieties grown in the U.S.
in 1949. Techn. Bull. Nr 1083 U.S. Dept. of Agric., Washington, (1954), 173 pp.
BUCHLI, M. - Die Hafersorten des schweizerischen Richtsortimentes für den Ge
treidebau, Eidg. Landw. Versuchsanst. Zürich-Oerlikon, Flugbl. Nr A. 3 (1953).
BUCHLI, M. - Die Wintergerstensorten des schweizerischen Richtsortimentes für
den Getreidebau. Eidg. Landw. Versuchsanst. Zürich-Oerlikon Flugbl. Nr A. 4
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DERICK, R. A. - Oats in Canada. Publication 554, Dept. of Agric., Canada, (1953),
23 PP-

FAJERSSON, F. - Aktuella vârvetesorter. Weibulls 111. Arsbok 49 (1954), 11-16.
FAJERSSON, F. - Weibulls Original Bancovete. Agri Hortique Genetica, 12 (1954),
150-172.

HARRINGTON, J. B. - Three new varieties: Antelope winter rye, Husky barley and

Torch oats. Field Husbandry Dept. of the Univ. of Saskatchewan, Saskatoon,
Sask. (1953), Circ. nr 557, 2 pp.
LAUBE, W. - Petkuser rogge een productief ras. Meded. „Centraal Bureau", 38
(1954), 122-123.

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR ZÜCHTUNGSFORSCHUNG - Index Seminum Triticum et

Hordeum. Voldagsen, z.j., 53 pp.

NAT. INST, OF AGRIC. BOTANY - Varieties of spring oats. Farmers' Leaflet nr 13,
1954. 4 PP-

NIETSCH, H. - Weitere botanische Beschreibungen von Getreidesorten. Jahrbuch
1953 der Bundesanst. f. Pfl.bau und Samenpr. in Wien. Die Bodenkultur,
Sonderheft s (1954), 62-79.
PAATELA, J. - The most important varieties of cereals grown in Finland and their
growing areas. Acta Agraria Fennica, 80 (1953), 7-78.
RIJKSINST. VOOR RASSENONDERZOEK VAN LANDBOUWGEWASSEN, Wageningen, Berich
ten over rassenkeuze, nr 153: Zomertarwe 1954, nr 170: Wintergerst 1954, nr
171: Winterrogge 1954, nr 172: Wintertarwe 1954, nr 173: Zomergerst 1955,
nr 174: Haver 1955.
SÉGUÉLA, J. M. et P. JACQUARD - Les variétés de céréales cultivées en Tunisie. (1953),
17 pp.

8. GRAANTEELT (The growing of cereals)
BOCKMANN, H. - Beobachtungen über den Einfluss von Hormonmitteln auf die

Standfestigkeit des Hafers. Nachrichtenbl. des Deutsch. Pflanzenschutzdienstes,
6 (1954), nr i, 9-11.
DOBBEN, W. H. VAN - De teelt van zomergerst op zandgrond. Landbouwk. Tijdschr., 66 (1954), 518-519.
ELLIOTT, C. S., H. N. GREENWOOD and B. C. REISS - Spring sowing of winter
cereals. Agriculture, 60 (1953), 378-383.
HAMILTON, R. A. - Manuring of the modern varieties of cereals. Fertiliser and
Feedingstuffs J., 39 (1953), 571-575.
KLEY, F. K. VAN DER - Groenvoederwinning van roggegewassen, die tevens voor
zaadwinning dienen. Landbouwk. Tijdschrift, 66 (1954), 521-523.
KNOWLES, G. - Selective control of wild oats in cereal crops by maleic hydrazide.
Can. Journ. of Agric. Sc., 33 (1953), nr 4, 402 p.
LINSER, H. und E. PRIMOST - Stickstoffdüngung mit hohen, geteilten Gaben. Zeitschr. Pfl. ernährung, Düngung, Bodenkunde, 63 (1953), 18-30.
LOCKE, L. F. and O. R. MATHEWS - Relation of cultural practices to winter wheat
production. U.S. Dept. of Agric., Cir. nr 917, 1953, 54 pp.
MULDER, E. G. - Effect of mineral nutrition in lodging of cereals. Plant and Soil,
5 (1954). 246-306.

REGT, A. DE - De teelt van zomergerst op zoute grond. NaCoBrouw-Jaarb., 18
(1954), 86-97.

RIEPMA KZN, P. - De betekenis van D.N.C. voor de Nederlandse graanbouw.

Landbouwk. Tijdschr., 65 (1953), 334-338.
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SPRAGUE, M. A. - The effect of grazing management on forage and grain production

from rye, wheat and oats. Agronomy Journal, 46 (1954), 29-33.

THIELEBEIN, M. - Der Einfluss des Mähdrusches auf den Getreidebau und weitere

pflanzenbauliche Probleme. D.L.G., Archiv Band 12 (z.j.), 9 pp.
WUNDERLICH, G. - Ergebnisse experimenteller Untersuchungen über den Ausfall

des Getreides. Bericht Arbeitstagung 1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saat
zuchtleiter. Admont, 1954, 158-177.
9. GRAANCULTUUR IN VERSCHILLENDE LANDEN (Cultivation of cereals
in foreign countries)
ERROUX, J. - Les céréales de L'Ouadi EL Ajal (Fezzan). Bull, de la Soc. d'Histoire

Naturelle de l'Afrique du Nord, 43 (1952), 211-224.

KRESS, H. - Deutsche Agrarwissenschaftler berichten aus der Sowjetunion (XI).

Sortenzulassung, Saatgutvermehrung und Anerkennungswesen in der Sowjet
union. Die Deutsche Landwirtschaft, 5 (1954), 1-3.
LAUMONT, P. - L'orientation à donner en Oranie à la production du blé tendre.
C. R. des Journées de la Meunerie d'Oranie - Oran, 1953, 11 pp.
NEWTON, J. D. - Influence of soil zone on the chemical composition of cereals in
Alberta. Canadian Joum. of Agric. Science, 33 (1953), 359-363.
PERINI, D. and O. VERONA - On the diffusion in Italy of old and new varieties of
wheat. Annali della Sper. Agraria. Nuova serie, 8 (1954), 43-77.
SIM, J. T. R. a.o. - Wheat production in South Africa (with contributions on
disease and insect pest control) Dept. of Agric., Bull, nr 334, 1953, 87 pp.
VALDEYRON, G. - Enseignements techniques à tirer de la campagne de céréales
1952-53 en Tunisie. Tunisie Agricole, d'Octobre 1953, 12 pp.
10. ZIEKTEBESTRIJDING EN -RESISTENTIE (Control of and resistance to
diseases and pests)
BARRETT, R. E. and J. H. Mc. LAUGHLIN - Disease-resistance factors in wheat.

Agric. and Food Chem., 2 (1954), 1026-1029.

DANTUMA, G. - Het sterk optreden van ziekten, in het bijzonder van Septoria, bij
de afrijping van tarwe in 1954. Stichting COCOBRO, Wageningen, Techn. Be

richt nr 7, 1954, 16 pp.

DICKSON, J. G. - Leaf and head blights of cereals. The Yearbook of Agric., 1953,
344-349-

DORFSCHMID, M. - Untersuchungen an Hafer über den Befall durch die Fritfliege.

Z.f. Acker- und Pflanzenbau, 95 (1952), 183-218.
ECKROTH, E. G. and F. H. MC NEAL - Association of plant characters in spring

wheat with resistance to the wheat stem sawfly. Agronomy Journal, 45 (1953),
400-404.
HEYNE, E. G. and C. O. JOHNSTON - Inheritance of leaf rust reaction and other
characters in crossing among Timstein Pawnee and Red Chief wheats. Agronomy
Journal, 46 (1954), 81-85.
HIURA, U. and H. HETA - Studies on the Disease Resistance in Barley. II Physiologic
races of Erysiphe graminis hordei in Japan. Ber. des Ohara Inst. f. landw. For
schungen, 10 (1953), 17-28.
LASSER, E. - Aktuelle Fragen der Resistenzzüchtung gegen Getreidekrankheiten
und Schädlinge. Bericht Arbeitstagung 1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saat
zuchtleiter. Admont, 1954, 81-95.
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MCKINNEY, H. H. - Virus diseases of cereal crops. The Yearbook of Agric., 1953,

350-360.

MARTIN, R. H. and F. VON MENGERSEN - Smut in oats ; breeding for resistance.

The agric. Gazette of New South Wales, 65 (1954), 155-157.
PICHLER, F. - Zur Frage der Keimung von Roggen- und Zwergsteinbrandsporen.

Pflanzenschutz. Berichte, 11 (1953), 12-17.
PICHLER, F. - Zur Frage der Warmwasserbehandlung des Saatgutes bei der Flug

brandbekämpfung. Pflanzenschutz. Berichte, 11 (1953), 129-150.
RAY, D. A. a.o. - Inheritance of resistance to powdery mildew in wheat. Agronomy

Journal, 46 (1954), 379-383-

RÖDER, K. - Über eine Infektionsmethode und die Bekämpfung des Weizen-Zwerg-

steinbrandes (Tilletia tritici nanifica = Tilletia brevifaciens). Nachrichtenbl. des
Deutsch. Pflanzenschutzd., 5 (1953), 140-141.
SUNESON, C. A. - Effect of stem rust on the yield of wheat. Agronomy Journal,
46 (1954), 112-114.
WARMBRUNN, K. - Neue Wege zur Zwergsteinbrandbekämpfung, Nachrichtenbl.
Deutsch. Pflanzenschutzdienstes, 5 (1953), nr 10, 154-157.
WILTEN, W. - Het bestrijden van dwergroest (Puccinia simplex) in zomergerst.
NaCoBrouw-Jaarboek, 18 (1954), 79-80.
li. OOGSTEN, DROGEN, OPSLAG (Harvesting, Drying, Storing)
ANDERSON, J. A. and A. W. ALCOCK - Storage of cereal grains and their products.

Am. Assoc. Cereal Chemists, St Paul, 1954.
BERNFUS, E. - Aktuelle Probleme der Lagerung, Trocknung und des Vorratschutzes
von Getreide und Mehl. Mitt. Versuchsstat. Gärungsgewerbe, 8 (1954), 53—56;

67-75-

CHRISTENSEN, C. M. and R. F. DRESCHER - Grain storage studies XIV. Changes in

moisture content, germination percentage, and moldiness of wheat samplès stored
in different portions of bulk wheat in commercial bins. Cereal Chem., 31 (1954),
206-216.
ELIASSON, S. and G. JACOBSON - Harvesting trials during the years 1945-1949.
Kungl. Lantbrukshögsk. och Statens Lantbruksförsök, Medd. nr 47, 1954, 20 pp.
GRAF, A. - Die Getreidemotte (Sitotroga Cerealella Oh), ein Schädling unserer
Körnervorräte. Eidg. Landw. Versuchsanst. Zürich-Oerlikon Flugbl., 1953,
nr K/2, 148-151.
HAAN, P. D. DE - Verslag 1953 betr. het onderzoek naar dorsmachines en stro
persen. Inst. Landbouwtechniek en Rationalisatie, Wageningen, 1953, 9 gestenc.
PPHUMMEL, B. C. W. e.a. - Grain storage studies. XIII Comparative changes in

respiration, viability, and chemical composition of mold-free and mold-conta
minated wheat upon storage. Cereal Chem., 31 (1954), 143-153.
KORTENHORST, A. TH. e.a. - Ventileren en langzaam drogen van graan. Meded. Nat.
Comité voor Brouwgerst, nr 20, 1953, 96 pp.
KREYGER, J. - Semi-technische proeven op het gebied van het drogen van granen
in de schuur. Publ. v. h. Droogtechn. Lab., nr 50, Wageningen, 1954, 7 pp.
KREYGER, J. - Practische richtlijnen voor het kunstmatig drogen van granen in de
schuur. Publ. v. h. Droogtechn. Lab., Wageningen, nr 51, 1954, 15 pp.
LENIGER, H. A. en A. J. VAN DER POEL - Onderzoek over het ventileren van vochtige
zaden met weinig of niet verwarmde lucht. Publ. v. h. Droogtechn. Lab., Wage
ningen, nr 49, 1954, 17 pp.
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OXLEY, T. A. - Developments in grain drying and storage. The Northwestern

Miller, 251 (1954), nr 10, 8a-i3a.

PINGALE, S. V., M. NARAYANA RAO and M. SWAMINATHAN - Effect of insect infes

tation on stored grain. I Studies on soft wheat. Journ. Sc. Food and Agric.,
5, 1954, 51-54.

SPRENGER, J. J. I. — Gezichtspunten voor de inrichting van graandrogers, speciaal
met het oog op hun gebruik voor verschillende landbouwproducten. COCOBRO-

Jaarb., 4 (1954). 43~5512. OPBRENGST EN KWALITEIT (Yield., and Quality)

BOUMAN, P. R. - Kwaliteitswaardering van onze landbouwproducten aan de hand

van de gerst-enquête 1953 in Zeeuws-Vlaanderen. Verslag van de samenwerking
van de Landbouw-Studiegroepen en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in
Zeeuws-Vlaanderen, 1954.
BROEKHUIZEN, S. - De tarwe- en roggekwaliteit van oogstjaar 1953. COCOBROJaarboekje, 4 (1954), 24-29.
CALLAGHAN, A. R. - Quality in the Australian wheat crop. Agric. Gazette of New
South Wales, 65 (1954), 416-421.
DOBBEN, W. H. VAN - De wintertarwe-opbrengsten in 1953 en de weersomstandig
heden. CocoBRO-Jaarboekje, 4 (1954), 17-23.

DOBBEN, W. H. VAN en C. LUGT - Het opbrengstverhogend effect van schoffelen in

granen. Landbouwk. Tijdschr., 65 (1953), 397-401.

FAJERSSON, F. - The influence of phosphate fertilization on the quality of wheat.

Agri. Hort. Gen., 11 (1953), 109-121.
FUCHS, H. - Der Verarbeitungswert der in Österreich verbreiteten Weizensorten.

Die Bodenkultur, Sonderheft Nr 5, (1954), 117-133.
FUCHS, H. - Qualität als Zuchtziel bei den vier Hauptgetreidearten. Bericht Arbeits

tagung 1954 der Arbeitsgemeinschaft der Saatzuchtleiter. Admont, 1954, 57-80.
GRAIN RESEARCH LABORATORY - Protein survey of wheat. Crop Bull, nr 50, 1953,

35 PP-

GRAIN RESEARCH LABORATORY - Canadian barley 1953. Crop Bull, nr 51, 1953, 23 pp.
HÂRDH, J. E. - On the shrivelheads of spring wheat and their causes in Finland.

Valtion Maatalouskoetoiminnan Julkaisuja, nr 140, 1953, 152 pp.
HARRIS, R. H. and H. L. WALSTER - Observations on a sixty-four year old wheat

sample. Cereal Chem., 30 (1955), 58-62.
LONGCHAMP, R., M. ROY and R. J. GAUTHERET - Recherches sur les modifications

du rendement des céréales par les hétéro-auxines désherbantes. Ann. I.N.R.A.,
1952, 669-706.

MORSINK, G. H. - Het kwaliteitsprobleem bij tarwe. Meded. Centraal Bureau,

Rotterdam, 38 (1954), 194.
NATIONAL INSTITUTE OF AGRIC. BOTANY - Cereal quality. Farmers' Leaflet, nr 14,

1954, 4 PP-

PELSHENKE, P. F. - Qualitätszüchtung, Standardisierung und Qualitätsförderung

bei Weizen in U.S.A., Die Mühle, 91 (1954), nr 1, 1-4.
REEVES, J. T. - Some effects of spraying wheat with urea. J. Australian Inst. Agric.
Science, 20 (1954), 41-45.
RIEPMA KZN, P. - Opbrengstverhogende werking van D.N.C. op winterrogge.
Landbouwvoorlichting, 11 (1954), 180-182.
SALLANS, B. J. and I. M. SIMMONDS - The influence of variety and predisposing
factors on the occurrence of yellow berry (starchiness) in wheat. Canadian J.
Agric. Science, 34 (1954), 393-4°5107

SEDLMAYR, K. - Die Ertragsanalyse des Weizens. Acta Agronomica, 4 (1954), 37-68.
TAMM, E. - Über den Einfluss der Bodenart auf die Beziehungen zwischen Witte

rungsgang und Ertragsleistung bei Sommerweizen und Spätkartoffeln. Z.f. Ackerund Pflanzenbau, 97 (1953), 35-70.
THOMAS, B. und E. ANDERS - Die Qualität von Roggen und Weizen der Ernte
1953. Die Deutsche Landwirtschaft, 5 (1954), nr 3, 74-76.
WAGNER, S. und J. ZWEIFEL - Untersuchungen über die Qualität der schweizeri
schen Weizenernte 1953. Mitt. Schweiz. Landwirtsch., 2 (1954), 101-112.
13. MAALBAARHEID EN BAK WAARDE VAN TARWE (Millability and

baking quality of wheat)
ÂKERMAN, Â., JOH. E. LINDBERG and S. AUGUSTIN - Studies on the quality of the

Swedish cereal crop harvested in 1953. Sveriges Utsädesför. Tidskr., 64, 1954,
309-338.

CENTRO REGIONAL PAMPEANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS - Memoria de la

reunion de tecnologia experimental de la molineria y panification. Pergamino,
1952, 110 gestenc. pp.

Coïc, Y. et W. ALEXINSKY - La fertilisation azotée sémitardive et tardive du blé
d'hiver. II Action sur le taux d'azote du grain et sa qualité meunière-bou
langère. C. R. Séances Acad. Agric. France, 39 (1953), 782-788.
FAJERSSON, F. - Lagringens inverkan pâ bakningsfôrmâgan nos vete av olika sort
och proteinhalt. (The effect of storing on baking quality of varieties of wheat
and different content of protein.) Agri Hort. Gen., 12 (1954), 173-190.
HALE, W. S., A. MOHAMMAD and D. K. MECHANN - Composition of the pentosans
extracted by acid from wheat : its relationship to milling behaviour. Cereal Chem.,
3° (i9S3). nr 6, 513-521.
MILLINGTON, A. J. and E. REMILTON - The flour strength of Australian wheat va
rieties. J. Australian Inst, of Agric. Science, 20 (1954), 24-35.
MIRANDA, H. DE - De bakkwaliteit van de in Nederland verbouwde tarwerassen.
CocoBRO-Jaarboekje, 4 (1954), 70-76.

SUNDBERG, D. F., R. HAYASHI and M. A. BARMORE - A cake baking method for

evaluating wheat varieties. Cereal Chem., 30 (1953), nr 1, 1-11.
ULUÖZ, M. und W. SCHÄFER - Zur Kenntnis der türkischen Durumweizen. Getreide

und Mehl, 3 (1953), H. 10, 73-76.
14. EIGENSCHAPPEN VAN KORRELBESTANDDELEN EN MEEL IN VERBAND MET DE VER
WERKING (Properties of kernels and flour in relation to technology)
D'ARCY, R. A. - A routine method for estimating the starch content of wheat by

products. Cereal Chem., 31 (1954), 37-42.

FREY, K. J. - Effects of variety and location on thiamine, pantothenic acid, ribo

flavin and niacin contents in oats. The Quarterly Bull., 36 (1953), 13-17GREER, E. N., P. HALTON, J. B. HUTCHINSON and T. MORAN - The effects of methoxy-p-benzoquinone and some related compounds on bread quality. J. Sei.

Food Agric., 4, 1953, 34-38.

HAGBERG, S. - Diastatischer Zustand im Hinblick auf Teiggare und Brotkrume.

Brot und Gebäck, 7 (1953), 105-111.

HINTON, J. J. C. a.o. - The B. vitamins in wheat: the unique aleurone layer. Nature,

172 (1953). 993108

IRVINE, G. N. and J. A. ANDERSON - Variation in principal quality factors of durum

wheats with a quality prediction test for wheat or semolina. Cereal Chem.,
(1953). 334-342IRVINE, G. N., W. BUSHUK and J. A. ANDERSON - Kinetic studies of the catalase
system of wheat. Cereal Chem., 31 (1954), 256-266.
JOHNSON, J. A. and B. S. MILLER - The relationship between dough consistency and
proteolytic activity. Cereal Chem., 30 (1953), 471-479.
LARKIN, R. A., M. M. MACMASTERS and E. C. RIST - A new color method for dif
ferentiating bran and germ particles from insect fragments in flour. Cereal
Chem., 30 (1953), 54-57LONTIE, R. e.a. - La solubilisation des glutélines de l'orge en présence de réduc
teurs. Proc. European Brewery Convention, Nice 1953.
LONTIE, R. e.a. - Electrophoretisch onderzoek van de proteïnen van tarwegluten.
Meded. Vlaamse Chem. Ver., 16 (1954), 53—57.
MATWEEF, M. M. - Détection des farines de blé tendre dans les semoules et pâtes
alimentaires. Acad. Agric. France, Séance du 12 nov. 1952, 5 pp.
MORAN, T. a.o. - The lipids in flour. Oxidative changes induced by storage and
improver treatment. Nature, 174 (1954), 449-452.
PENCE, J. W. - Approximate isoelectric pH's of albumins from wheat flour. Cereal
Chem., 30 (1953), 328-333.
PENCE, J. W., N. E. WEINSTEIN and D. K. MECHAM - A method for the quantita
tive determination of albumins and globulins in wheat flour. Cereal Chem., 31
3°

(1954), 29-36.

RENNER, R. a.o. - Nine essential amino acids in the protein of wheat and barley

grown on sulfur-deficient soil. Proc. Soil Science Soc. of America, 17 (1953),
270-273.

15. MAALTECHNISCHE EN BAKTECHNISCHE PROBLEMEN (Milling and
baking technology)
BAKER, J. C., H. K. PARKER and K. L. FORTMANN - Flavor of bread. Cereal Chem.,

30 (1953). 22-30.

BANASIK, O. J. and R. H. HARRIS - The relationship of the sedimentation of bread

crumb suspension to age. Cereal Chem., 30 (1953), 532-540.

BECHTEL, W. G. and D. F. MEISNER - Staling studies of bread made with flour

fractions. Cereal Chem., 31 (1954), 163-170, 171-175, 176-181, 182-187.

BENNION, E. B. - Breadmaking. Its principles and practice. 3rd ed. Oxford Univ.

Press., London 1954.

COPPOCK, J. B. M. etal. - The role of glycerides in baking. J. Sei. Food Agric., 5, 1954,
8-26.

DEMPSTER, C. J., I. HLYNKA and J. A. ANDERSON - Extensograph studies of struc

tural relaxation in bromated and unbromated doughs mixed in nitrogen. Cereal
Chem., 30 (1953), 492-503.
DEMPSTER, C. J., I. HLYNKA and J. A. ANDERSON - Extensograph studies of the
improving action of oxygen in dough. Cereal Chem., 31 (1954), 240-249.
DOOSE, O. und K. WOLTER - Backtechnische Untersuchungen über die Wirkung
von Kaliumbromat und Ammoniumpersulfat. Die Mühle, 91 (1954), 238-240,
249-250, 274-275.

FARMILOE, F. J., S. J. CORNFORD, J. B. M. COPPOCK and M. INGRAM - The survival
of Bacillus Subtilis spores in the baking of bread. J. Sei. Food Agric., 5 (1954),
292-304.
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